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اتذكر جيدا عندما كنت في الصف االول االبتدائي وفي 
درس اللغة العربية، وتحديدا اول الدروس التعليمية، 
كانت هناك جملة مازالت عالقة في ذهني، وهي »مع حمد 
قلم« واعتقد انه جاء الوقت لتغيير هذه الجملة، ولتصبح 
»مع س���الم قلم«، واذا قال ابناؤنا الطلبة من هو سالم؟ 
فس���يرد عليهم المعلم بأنه الشيخ: سالم العبدالعزيز، 
محاف���ظ البنك المركزي، والذي يتمت���ع بمهارات فنية 
عالية، ويشهد له الكثيرون بذلك، وانه من بداية االزمة 
المالية العالمية والتي عصفت بالعالم اجمع نرى المحافظ 
يحذر من تداعي���ات االزمة المالية، والذي وضع قانون 
االس���تقرار المالي، وهو قانون استباقي يهدف لحماية 

البنوك، وجنبنا بحكمته آثار األزمة.
وجاء قانون االستقرار المالي ليعالج وضع االقتصاد 
بشكل عام من االثار التي قد تحدث بالمستقبل، وتبرز 
اهمية قانون االستقرار المالي في انه قانون يساهم في 
اعادة الثقة باالقتصاد، ويحد من تداعيات االزمة المالية، 
وينص القانون على ان الدولة تضمن 50% من القروض 
الجديدة التي تقدمها المصارف للمؤسسات االستثمارية في 
2009 و2010، ومن أهم ايجابيات القانون انه تحت اشراف 
البنك المركزي، ويحظر استخدام التمويل في قطاعات 
بها درجة عالية من المخاطرة مثل المضاربة والمتاجرة 
واالس���هم، كما يدعم زيادة نسبة العمالة الوطنية، كما 
انه يعتبر اقل التدخالت الحكومية بين الدول الخليجية، 
حيث ان دولة قطر اشترت 20% من بنوكها، ثم اشترت 
اصوال استثمارية من البنوك بأعلى من سعرها الحقيقي 
بكلف���ة 600 مليون دوالر، اما االمارات فضخت اكثر من 
60 مليار دوالر نقدا، وانه مقيد بزمن الستخدام القانون 

في 2010/2009، باالضافة للعديد من االيجابيات.
وقد تكون هناك سلبيات بالقانون مثل: بالدخول في 
القانون سيصبح البنك المركزي هو المتحكم في الشركة، 
ال يوجد حماس للش���ركات بالدخول في القانون، وانه 
لم يعاقب المخطئين والذين تس���ببوا واضاعوا اموال 

المساهمين وغيرهم، وهناك مالحظات اخرى عليه.
بع���د كل الذي عمله محافظ البنك المركزي في االيام 
السابقة ومازال يعمل وهو يستحق التكريم على ذلك، 
نجد هناك بعض اعضاء مجلس االمة من يقترح زيادة 
رأس���مال »صندوق التنمية االقتصادي���ة العربية« الى 
16 مليار دين���ار، وذلك من اجل المس���اهمة في تمويل 
المشروعات الخاصة بخطة التنمية، اعتقد ان هذا المقترح 
هو القفز للمجهول وغير منطقي بنفس الوقت، وسوف 
يكون نظام االقراض غير منضبط، وذلك ألن القروض 
ستكون وفق قرارات سياسية وليست فنية كما هو الحال 
اآلن وتحت رقابة البنك المركزي، بل وكيف سيتم نظام 
التحصيل من هذا الش���ركات، ويؤدي لالخالل بالتناغم 
المالي في الس���وق، والصندوق الكويتي هدفه انساني 
نبيل بالدرجة االول���ى، واقحامه بهذه الطريقة من غير 
وجود استعداد من قبله ستكون له آثار جانبية كبيرة 
اخرى، ويجب ان يؤخذ رأي المحافظ فنيا قبل الشروع 

في القانون على االقل.
ان البنوك الكويتية اليوم تعاني من آالم كثيرة، وهي 
تنتظر خطة التنمية بفارق الصبر، وذلك بسبب حجم 
السيولة التي لديها، اعتقد اننا بحاجة ماسة لعمل جلسات 
حوارية مع المختصين، وذلك لالستماع لوجهة نظرهم 
قب���ل ان يتم اقراره ويتحول لقانون، اتمنى التريث في 
الموض���وع كثيرا، وليس قلي���ال، الن هناك امورا تبدو 
جيدة، ولكن آثارها خافية، وخير مثال »الوحدة النقدية 
الخليجية« حيث تم ايقاف العمل بها، وذلك بس���بب ما 

حصل لدول اليورو نتيجة تأثرهم بديون اليونان.
akanary@gmail.com

مع سالم قلم!

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

ق���ال تعالى: )يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء 
لعدته���ن  فطلقوه���ن 
وأحص���وا العدة( وقال 
أيضا )وتلك حدود اهلل 
ومن يتعد حدود اهلل فقد 

ظلم نفسه(.
لقد أصب���ح الطالق 

ظاهرة من الظواه���ر االجتماعية في املجتمع وفي 
جميع املجتمعات العربية ومتثل ظاهرة كثرة الطالق 
في مجتمعنا الكويتي خلال يدعونا إلى أن نقف وقفة 
مع انفسنا ملعرفة أسباب هذه الظاهرة والعمل على 

معاجلتها واخفائها من مجتمعنا.
في املاضي كان���ت كلمة الط���الق غريبة علينا 
ولم نعلم بها إال في ش���رع اهلل عز وجل الذي أحل 
الطالق فكانت هذه الكلمة في املاضي شبه عار على 
مجتمعاتنا وديرتنا وكانت هناك خش���ية من كالم 
الناس، وإذا ظهرت حالة طالق في ذاك الوقت كثرت 
األقاويل وكثرت التس���اؤالت ألن الطالق كان شيئا 
غريبا على املجتمع الكويتي واخلليجي أيضا، حيث 
كانت املرأة في املاضي أما وزوجة وسيدة بيتها ولم 
يكن لها مثيل، كانت تشعر بالراحة والسعادة في 
مملكتها ولم تكن حتتاج إلى اخلدم وكانت كالشجرة 
تظلل على زوجها وابنائها وكان الزوج أيضا مثاال 
يحتذى، فكان يقوم بواجباته جتاه اسرته وميلؤها 
باحلب واحلنان والعطف والرعاية ولكني أحب أن 
أشير إلى أنني لست ضد ما أحله اهلل فقد احل اهلل 
الطالق ولكن رس���ولنا ژ قال: »ان أبغض احلالل 
عند اهلل الط���الق« وهذا احلالل في بعض األوقات 
يكون ضروريا فقد ش���رع اهلل الزواج ووضع بني 
الزوجني املودة والرحمة حتى يتحقق بهما االستقرار 
واألمان وصف���اء النفس وراحة الب���ال بني الزوج 
والزوجة ولك���ن عندما ينقلب هذا احلال ويتحول 
احلب إلى الكراهية والس���كن إلى فزع والهدوء إلى 
صراع بالتالي تكثر اخلالفات بني الزوجني ما يجعل 
الطالق ضرورة ملحة ووسيلة مهمة لتحقيق اخلير 
واالستقرار العائلي واالجتماعي لكل منهما لذا فقد 
ش���رع اهلل لهما الطالق اذا تعثر العيش وضاقت 
السبل وفشلت جميع وسائل اإلصالح وهذا منصف 

كل اإلنصاف لكل من الرجل واملرأة.
والبعض منا يلقي باللوم على شرع اهلل وتشريعه 
للطالق ولكن لألسف أن هؤالء لم يبحثوا عن األسباب 
احلقيقي���ة التي أدت إلى وقوع هذا الطالق علما أن 
الطالق له أس���باب عديدة نعلمها جميعا ولكنني 

سأذكر البعض منها:
أولها: عدم التكافؤ بني الزوجني سواء اجتماعيا 
أو ثقافي���ا أو تعليميا أو أخالقيا أو دينيا أو عمريا 

أو.. الخ.
ثانيا: بعض العوامل املادية التي تتمثل في بخل 
الزوج أو عدم قيامه مبسؤولياته املادية وشرع اهلل 

جتاه زوجته.

ثالث���ا: رفض بعض 
امل���رأة  عم���ل  األزواج 
اذ يعتقد  واستقالليتها 
الرجل ان ش���وكة املرأة 
تقوى بذل���ك ويصبح 
بإمكانها اتخاذ القرارات 
الرجل وعدم  بعيدا عن 
الرجوع إليه في العديد 

من األمور.
رابعهما: الزواج املبكر واالختيار اخلاطئ ألحد 
الطرفني، وايضا الظروف القاسية التي تعاني منها 
املرأة والتي تراها من األسرة مما يجعلها تقبل بأول 
م���ن يطرق بابها للزواج دون أن تعلم عنه ش���يئا 
وايضا من هذه األس���باب مغاالة األهل في طلباتهم 
على الشباب واملهر واملسكن واألثاث وعندما يعجز 
الش���اب عن تلبية هذه الطلب���ات يذهب بال عودة 
وتتكرر املأساة ومتر السنوات والبنت في بيت أهلها 
وقد شاب رأسها وكبر عمرها وفي النهاية تخضع 
لقبول أي شخص أقل كثيرا من السابقني وتتزوج 
املسكينة وبعد فترة قليلة تكتشف أن اختيارها كان 
خطأ وتلجأ إلى الطالق علما بأن الرسول ژ قال: 
»إذا جاءك���م من ترضون دينه وامانته فزوجوه اال 
تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد كبير« وحتى ال 
أطيل عليكم أحب أن أشير إلى أن املتضرر عند وقوع 
الطالق أوال هم األطفال بعد انهيار العالقات الزوجية 
حيث يؤثر على نش���أتهم النفس���ية واالجتماعية 
ويفقدون الش���عور باألم���ان، فالطالق يعد صدمة 
تقع على هؤالء األطفال وتكون نتيجة مؤملة عليهم 
وتتدهور صحتهم وتهبط معنوياتهم ويغلب على 
حياتهم اليأس ثم تنقلب حياتهم رأس���ا على عقب 

ويلجأون إلى أصدقاء السوء.
ونهاي���ة أمتنى من كل زوج وزوجة التفكير في 
كل هذه األمور قبل اتخاذ ق���رار الطالق وليعلموا 
جيدا ان ذلك هدم لعمودين أساسيني بخيمة العائلة 
التي تظلل على أبنائهما التي ستهدم عليهم وعلى 
مستقبلهم ويجب ان يكون الرجل للمرأة أمينا على 
عرضها وعلى كرامتها وفي معاشرتها فال يبخسها 
حقها، وال يس���يء إليها ألن ذلك ف���ي أمانته بل ان 
أحبها أكرمها وان ابغضها لم يبخسها حقها ويجب 
علي���ه ايضا ان يجعل زوجت���ه صديقته ورفيقته 
تش���اركه بهمومه وليس من العيب أن يأخذ رأيها 
في بعض األمور التي تخصه ليشعرها بانها جزء 
مكمل لكيانه، كذل���ك مطلوب أيضا من الزوجة أن 
تكون ملكة في بيتها وان تهتم مبظهرها وحسنها 
وداللها وعدم احلديث باستمرار عن مشاكل البيت 
أو عملها ألنه من املفترض أن يكون كالمها مس���كا 

وعطرها عنبرا وملبسها نعيما.
والى أن يأذن اهلل بتصحيح األوضاع أهيب باآلباء 
واألمهات أن يكونوا مثال تقدير ألبنائهم في املستقبل 

من أجل حياة راضية تعم على األسرة جميعا.
Alyera3_al7or@hotmail.com

أبغض الحالل

م.هديل عيدان الخليفة

اليراع الحر

سكني الصراع السياسي في الكويت وصلت إلى عظم 
الشعب، فال متضرر من التناحر السياسي الذي يعصف 
في البلد منذ س���نوات سوى الوطن وسكانه من عامة 
املواطنني البسطاء الذين ال ناقة مناقصة لهم وال جمل 

منصب سياسي في ذلك الصراع.
ويش���عل النخب���ة حروبهم »امللياري���ة« غير آبهني 
بالبسطاء من املواطنني الساعني إلى رزقهم الذي ينتهي 
بعد كد شهر كامل براتب »دنانيري« تقصقصه األقساط 
والرسوم والغرامات واملخالفات وفواتير العيادات اخلاصة 

وأسعار األدوية.
وبينما يجمع الكب���ار غنائمهم بعد كل حرب، يكتم 
البسطاء أنني خوف ميأل صدورهم وأعينهم معلقة على 
مؤشر الكهرباء البرتقالي كل صيف ودعواتهم »ياهلل 

عسى ما تنقطع ونخيس حر«.
ومع بداية كل صيف يرف���ع أباطرة الصراع رايات 
الهدنة بني بعضه���م البعض، تزامنا مع نهاية دور كل 
انعقاد تشريعي، ويرحلون بعدها إلى مشارق األرض 
ومغاربها لتداعب خدودهم بلورات ثلوج سويس���را، 
ويكحلون عيونهم بأضواء باريس، ويغسلون كعوبهم 
مبياه ش���واطئ الكناري أو السيشيل حسب أمزجتهم، 
بينما أمزجة البسطاء يعميها الغبار وتذيب حواجبهم 

ال� 55 درجة مئوية في الظل.
ورغم عمى األمزجة الصيفية الذي يصيب س���جناء 
احلر والغبار من غير القادرين من املواطنني، ال ينسى 
الكبار املتناحرون أن يتركوا لنا شيئا من عبثهم السياسي 
فيوعزون لفلول جندهم الباقني في البلد أن يش���علوا 
معركة استنزاف سياسية هنا ومبارزة جس نبض هناك، 
بينما أقصى ما ميكن أن يفعله املواطنون املتفرجون على 
تلك املعارك الصيفية هو أن يفغروا أفواههم متسائلني 

»يا جماعة شسالفة؟«.
تنتهي معركة اس���تجواب لتنطل���ق أخرى وتخرج 
التهديدات  النيابي���ة وأعاصير  التصريحات  عواصف 
احلكومية وكابوس احلل، وفي أسوأ األحوال ينالنا جزء 

من »جاثوم« التعليق الرابض على صدورنا.
كل شيء في هذه البلد قابل ألن يتحول إلى مشروع 
صدام، فالرياضة معرك���ة والتلوث حرب والداو أزمة 

والكوادر في طريقها ألن تتحول إلى حرب شوارع. 
مش���علو احلروب في هذا البلد ال يخرجون عن 3، 
إما شخص خس���ر مركزا متقدما في املشهد السياسي 
ويبحث عن تعويض خسارته، أو شخص يريد أن ميد 
في رقعة سيطرته املالية، والثالث يلعب حلساب أحد 
االثن���ني، أما الضحايا وحطب دامة تلك املعارك فهم أنا 
وأنتم من املواطنني البسطاء الذين ال ناقة مناقصة لنا 
وال جمل منصب سياس���ي في تلك احلروب ويرحمني 

ويرحمكم اهلل.
وكل 55 درجة مئوية وأنتم بألف خير.

Waha2waha@hotmail.com

هناك مقولة فرنس���ية مفادها ان الرئيس الفرنس���ي 
الس���ابق فرانس���وا ميتران أوصى حكومته باالحتاد مع 
أوروبا مهما كلف فرنسا هذا األمر من ثمن وقد كان احتاد 
العملة األوروبية يشكل جزءا من هذا االحتاد ويضاف الى 
احتاد حلف وارسو أو الناتو، إال ان ذلك أي احتاد العملة 
)اليورو( لم يكن عادال بالقدر املعقول فدول االقتصادات 
القوية كأملانيا وفرنسا ليس من املمكن مقارنتها بالبرتغال 
واليونان وبلغاريا وغيرها من الدول األقل ثراء، ولو نظرنا 
الى الدول ذات االقتصادات املتوس���طة في هذه املنظومة 
كإس���بانيا مثال جندها قد حاولت االنفصال قبل عام من 
احتاد اليورو إال ان الرئيس الفرنس���ي ساركوزي تدخل 
في هذه األزمة ومنع هذا االنفصال، فاملستثمر اإلسباني 
ال يستطيع شراء شقة سكنية في أملانيا أو فرنسا بعكس 
املستثمر األملاني والفرنسي الذي يستطيع شراء بلوكات 
س���كنية كاملة في إسبانيا ولعل ما يساعده في ذلك هو 
قوة اقتصاد بلده مقارنة مع االقتصاد اإلسباني األقل قوة 
والي���زال هذا التناقض في القوى االقتصادية في أوروبا 
يش���كل قوة دافعة نحو حل اليورو قريبا والرجوع الى 
العمالت األوروبية القدمية وهذا ما يؤكده خبير اقتصادي 
اوروبي عندما أدلى بهذا التصريح قبل عامني، واملهم في 
هذا كله هو انه في حال فشل مشروع اليورو في اوروبا 
بس���بب هذه األزمة االقتصادية فإن ذلك ال يعني فش���ل 
توحيد العملة في أي مكان في العالم، أما اخلليج العربي 
فال اعتقد ان مش���روع توحيد العملة بها يعني الفش���ل 
احلتمي كما هو متوقع في العملة األوروبية في املستقبل 
الراهن أو القريب والسبب في ذلك يعود الى تقارب القوى 
االقتصادية في اخلليج العربي إن لم نقل متاثلها، أضف 
الى ذلك ان العملة األوروبية )اليورو( تغطي تقريبا 400 
مليون نسمة ورمبا أكثر، أما العملة اخلليجية املستقبلية 
فإنها قد تغطي أعدادا بشرية ال تتجاوز 50 مليون نسمة 
أي مع املقيمني من اجلنسيات االخرى ورمبا يكون مشروع 
توحيد العملة اخلليجية مبنزلة حجر األساس ملشروع 
الواليات املتحدة العربية اخلليجية لذلك يجب علينا ان 

ندرك اننا في مأمن بعملتنا اخلليجية املقبلة.

ذعار الرشيدي

حروب صيفية 
وثلوج سويسرا

الحرف29

مفرح النومس

اليورو يترنح والدينار يقلع

جوهر الحديث

»ارحل نستحق األفضل« 
ش���عار ردده البعض في 
الفترة األخيرة وُيستشف 
منه انهم يتحدثون باسم 
اجلماعة مع أنهم ال ميلكون 
هذا احلق الذي ال يعكس 

الواقع أصال.
الهدف من الشعار هو 

تصوير سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وكأنه 
بعيد عن الناس والش���عب وهذا بالتأكيد غير صحيح 
بل فيه الكثير من الظلم لس���مو الشيخ ناصر احملمد 
كرجل إصالحي ونزيه اختاره صاحب الس���مو األمير 
لتولي مسؤولية كبيرة ومن يريد مصلحة البلد عليه 

ان يضع يده بيد سموه.
باختص���ار.. من يج���ب ان يرحل ه���و من يحاول 
العبث بقيم الكويت ومن يحاول ادخالها دائرة اليأس 

واالحباط.

استجواب ولكن

كتبت في مقالي السابق عن االحتماالت الكبيرة 

لعدم جناح استجواب »أم 
الهيمان« بسبب الظروف 
واملواقف النيابية والواقع 

السياسي.
وقد تابعنا الس���جال 
حول االستجواب وانقسام 
وجهات النظر بش���أنه، 
الش���عب ال يس���تطيع 
استجواب نوابه، ولكنه يستطيع اصدار حكمه على 

مواقفهم عند أول انتخابات قادمة.

شيخ الصحافيين

أشكر األخ والزميل أمني سر جمعية الصحافيني 
األستاذ فيصل مبارك القناعي على بيانه الذي رفض 
فيه تصريحات السفير اإليراني علي جنتي مبناسبة 
انته���اء فترة عمله في الكوي���ت والتي وصف فيها 
عددا من الزمالء الكّت���اب الكويتيني بأنهم صهاينة 
وأصحاب أقالم مأجورة ألننا في الكويت نعتز بحرية 

صحافتنا.. هلل درك يا شيخ الصحافيني.
Al-aloush2007@hotmail.com

لمن يقولون »ارحل«

مشاري محمد العلوش

رأي


