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ب���رأت محكمة مصرية مؤخرا كتاب ألف ليلة وليلة التراثي 
الشهير من تهمة خدش احلياء والتحريض على الفجور. وذلك 
في القضية التي رفعها على الكتاب محامون مصريون رغم انه 
كتاب تراثي قدمي مضت عدة قرون على تأليفه وترجم للغات 
عاملية عديدة، ومتتع بقراءته مئات املاليني من بشر هذا العالم، 
ماذا ميكننا أن نسمي ذلك إال اننا نعاصر ولألسف زمنا عربيا 

أردأ من رديء.
»استمع« الى أي إذاعة عربية أو »شاهد« أي قناة تلفزيونية 
عربية أو »تابع« أي حوار بني مفكرين أو سياسيني أو مواطنني 
عرب ثم استمع الى أي إذاعة أجنبية أو شاهد أي قناة تلفزيونية 
أجنبية أو تابع أي حوار بني مفكرين أو سياسيني أو مواطنني 
أجانب، فستعرف وستكتشف وقتها مرعوبا الى أي منزلق ومدى 
رديء وهابط وصل اليه تفكير وسلوك األغلبية الساحقة من 

العرب أو أي شيء موصوف بالعربي.
في كل منطقة من مناطق هذا العالم � ما عدا املنطقة العربية � 
ستجد هناك مهرجانات طوال السنة وكرنڤاالت متنوعة يستمتع 

بها كل من يشارك بها أو يشاهدها.
أما في منطقة العرب فال وجود سوى ملهرجانات وكرنڤاالت 
احلقد واحلس���د والدجل والكذب والنفاق والتزوير والتضليل 
الذي تبثه وتنفثه القنوات الفضائية العربية خاصة الكويتية 

منها.
العال���م كله من ش���رقه الى غربه ومن ش���ماله الى جنوبه 
مشغول باألمور احلياتية اجلادة، والعرب مشغولون مبتابعة 
باعة الفتاوى، وهل هناك تأكيد ورداءة أكثر من انشغالهم بني 

مؤيد أو معارض لفتوى إرضاع الكبير؟!
وستظل األمم تضحك عليها ألبد اآلبدين.

Mike14806@hotmail.com

عندما تواكب األحداث وتتفقه ف���ي منعطفاتها وتكتيكاتها 
محلي���ا واقليميا جتد ان لها وجه���ا آخر غير الذي تراه أمامك، 
خصوصا عندما يكون الشخص مواكبا لهذه االحداث منذ عقود 
واختراقات الذكاء عنده ال ب���أس بها فمنذ زمن كانت االحزاب 
التي حتمل نهجا وفكرا قوميا اخترقت من قبل خصومها حتى 
اوصلتها للتفكك والتناحر فيما بينها وتشتت قواها، اما اليوم 
فبدأ االختراق يأخذ منعطفا آخر ونوعا اشد خطورة من السابق 
اال وهو اختراق الدول وانظمتها التي جهزوا لها بعض القيادات 
مظهرها يختلف عن اجندتها التي جندت من اجلها فعلى اصحاب 
الفك���ر واملثقفني ان يتأنوا ويتمعن���وا في هذه املواقف قبل ان 
يجرفهم سائل احلبر للكتابة لتمجيد وتأييد هؤالء خصوصا 
انهم رأوا منذ عقود مضت نتائج من طبلوا لهم والذين اصبحوا 
ضحية من قبل الذين كلفوهم بعد ان استهلكوا ولكن على الذين 
اليزالون اآلن يؤدون تلك اخلدمة ان ينتبهوا ملا جرى لغيرهم 

ألن هؤالء دائما عميلهم ما يطول شاربه.

مشاركة الكويت في سفن الحرية واإلنسانية

نح���ن نبارك موق���ف الكويت اميرا وحكومة وش���عبا على 
هذا املوقف الذي يدل على فه���م الواقع واملعاناة التي تتطلب 
املشاركة مع املواقف الدولية والشعبية، خصوصا ان هذا االمر 
يخصنا كعرب وليس بعيدا عن مواقعنا اجلغرافية وهذا ليس 
مستغربا من الكويت املعروفة مبواقفها الوطنية نحو اشقائها 
واصدقائها بدعمها املالي واالنساني بل سبق ان شاركت برجالها 
في احلروب العربية ودائما تسعى للم الشمل العربي واملصاحلة 
بني اقطابه وقياداته وهذا معروف في جميع املؤمترات السابقة 

واحلديثة.
وس���مو األمير حفظه اهلل له ب���اع طويل في هذه وتلك منذ 
زم���ن وهذه املواقف معروفة منذ عقود له وللكويت وللقاصي 

والداني وال يجحدها إال اصحاب النكران.

البيئة قضية وطنية

يعتبر االهتمام بالبيئ���ة من املواضيع الوطنية من الدرجة 
األولى ألنه متعلق بكل مفاهيم احلياة كبر أو صغر شأنها فال 
يجب ان تخضع للشخصنة وبعض التكتيكات أو املآرب الزائفة 

التي تستعمل من قبل قصيري النظر.
وعلى احلكومة مسؤولية ال يعفيها التاريخ منها خصوصا 
الذين كلفوا مبتابعة هذا املوضوع املليء باألخطار بشريا وكذلك 
اثاره على اليابسة واملياه ايضا والذين يتحدثون ويقللون من 
مخاطر نسبة التلوث في بعض املواقع القريبة من التجمعات 
الس���كانية، اما انهم ال يس���تحقون ما وصل���وا إليه من العلم 
واملفهومية أو أنهم مع ش���ديد األسف يراعون بعض املصالح 
الفردية على حسابهم وحساب املجتمع وهذه طامة كبرى، وسبق 
ان كتبنا حول هذا املوضوع وطلبنا من املش���ككني ان يقيسوا 
نسبة التلوث في بعض املواقع ولكن الظاهر انه ينطبق علينا 

قصة »الثيران الثالثة«.

كالم غير مقبول حضاريًا

ابتعدوا عن املفردات اللفظية غير املألوفة حضاريا ان كنتم 
حريصني على الدس���تور واملفاهيم الدميوقراطية إال إذا كانت 
سياستكم وتكتيككم ال سمح اهلل مقلوبني ولكم مآرب أخرى، 
جتنب���وا فقدان النص���اب وفقدان الص���واب ان كنتم على قدر 

املسؤولية.

زمن أردى من رديء

مخلد الشمري

رؤية

تع���رف حوكمة 
بأنه���ا  الش���ركات 
الشركات  »إخضاع 
املس���اهمة للقوانني 
الرسمية التي تفرض 
املراقب���ة واملتابعة 
وضمان أن تتس���م 
بيانات تلك الشركات 

وممارساتها االدارية واملالية بأقصى درجات 
اإلفصاح والشفافية حماية حلقوق املساهمني 
فيها«، وقد أكدت األزمة املالية العاملية ومبا ال 
يدع مجاال للشك على أهمية تطبيق نظام حوكمة 
الشركات فيها، وتعتبر احلوكمة أحد األمور 
املفصلية للخروج من آثار هذه األزمة املالية 
وتداعياتها املس���تقبلية، أو حتى إذا حصلت 
أي أزمة قادمة ال قدر اهلل نتيجة ديون الدول 

األوروبية.
واألزمة املالية العاملية، قد ميكن وصفها بأنها 
كانت أزمة ثقة كبيرة وسحيقة بني الشركات 
واملساهمني، وأدت إلى ظهور العديد من املشاكل 
وبروزها على السطح، أثناء األزمة خصوصا، 
وتتضم���ن هذه املش���اكل عمليات ومعامالت 
املوظفني الداخليني واألقارب واألصدقاء وتداخل 
االختصاصات فيها وسوء التصرف مبقدرات 
املساهمني، وتأسيس شركات ليس لها مقر وال 
موظفون وال أي شيء ، وأخذت هذه الشركات 
مبالغ هائلة م���ن الديون قصيرة األجل، ومت 
استثمارها في استثمارات طويلة األجل، مع 
حرصها على عدم معرفة املساهمني بهذه األمور 

اخلفية وإخفاء هذه 
الديون من خالل طرق 

ونظم ملتوية.
وكما أن األحداث 
ابت���داء  األخي���رة 
بفضيحة »مادوف« 
وم���ا تال ذل���ك من 
سلس���لة اكتشافات 
تالعب الش���ركات في قوائهم���ا املالية، أظهر 
بوضوح أهمية تطبيق نظام حكومة الشركات 
حتى في الدول التي كان من املعتاد اعتبارها 
أسواقا مالية يشار إليها بالبنان، وأعتقد أننا 
بالكويت في أمس احلاجة لتطبيق احلوكمة 
بالش���ركات، وأن نتوقف عن إلقاء اللوم على 
األزمة املالية العاملية ونقول إنها مجرد أزمة 
سيولة، حيث إن العديد من أمراض الشركات 
س���ببها إداري »باطني« ب���ل وقلة احلصافة 
اإلدارية، وسوء التخطيط، واختيار أناس ال 
يتمتعون بدرجة عالية من املهنية والكفاءة.

أعتقد أنه بات من الضروري تطبيق حوكمة 
الشركات لدينا في الكويت، حيث إنها ستساهم 
مس���اهمة فعالة في االرتقاء باألداء، وتقليل 
املخاطر، واألهم من ذلك حتسني وترشيد القيادة 
،وزيادة مساحة الشفافية، وغيرها من األمور 
األساسية واملهمة، وحتى ال نرى في املستقبل 
شركات مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية 
وكل أصولها تتكون من كرتون متوسط احلجم 

يتم تسليمه ملجلس اإلدارة اجلديد.
akandary@gmail.com

ف����ي حربها على 
لبن����ان ع����ام 2006 
وعلى غزة عام 2008 
وآخر اعتداءاتها على 
قافل����ة احلرية التي 
كانت في طريقها الى 
فك احلصار عن غزة 
في نهاية مايو املاضي 

كانت اسرائيل تتبع سياسة القوة املفرطة وغير 
املتكافئة حيث اوقعت مئات القتلى واجلرحى 
ومنهم االطفال ودم����رت آالف املنازل ومراكز 
التعليمية والصحية واالجتماعية،  اخلدمات 
حتى نشطاء العمل اإلنساني العزل لم تتردد 
اس����رائيل في قتلهم حيث قتلت تسعة منهم 
ممن كانوا على سفينة مرمرة التركية احدى 

سفن قافلة احلرية.
السلوك االسرائيلي الهيستيري على قافلة 
احلرية أثار دهشة الفيلسوف الفرنسي اليهودي 
برنارد ليلي وعلق عليه قائال: لقد وصلت عقلية 
القادة اإلسرائيليني ملا ميكن ان نصفه بالتوحد 
السياسي، نسبة الى مرض التوحد الذي يصيب 
االطفال وهو مرض نفس����ي يعاني فيه الطفل 
املصاب من االنغالق على ذاته دون تواصل مع 
املجتمع الذي يعيش فيه وقد يصدر من الطفل 
س����لوك عدواني جتاه الغير، كما عبر احمللل 
االسرائيلي ديڤيد غروسمان عن شعوره باخلجل 
وعن أمله العميق ملدى االنحدار والالعقالنية 
الذي بلغه السلوك االسرائيلي في التعامل مع 
اسطول احلرية، وهذا يعني اننا في مواجهة مع 
دولة مريضة نفسيا ال ميكن التنبؤ بتصرفاتها 

القادمة حيث تتصرف 
بطريقة غير مسؤولة 
وفق ما متليه عليها 
اوهامها وكأنها تعيش 
التغطي����ة  خ����ارج 
الدولية ورمبا تقدم 
على ارتكاب جرائم 
ح����رب اعظ����م مما 
ارتكبته في حروبها السابقة او في اعتداءاتها 
على الدول املجاورة لها او على س����كان غزة 
احملاصرين، وغيرهم من الواقعني حتت سلطتها 
ول����ك ان تتصور مدى خطورة هذا الس����لوك 
االسرائيلي اذا علمت ان اسرائيل متتلك عشرات 
القنابل الذرية كما صرح بذلك الرئيس االميركي 
األسبق جيمي كارتر، وهذا ما دفع الكاتب كارلو 
سترينجر الى كتابة مقال في جريدة »هآرتس« 
حتت عنوان »أنقذوا اسرائيل من نفسها« األمر 
الذي يؤكد لنا حقيقة ان اسرائيل التزال بلدا 
مريضا لي����س بحكوماته التي امتهنت جرائم 
احلرب فحس����ب ولكن بشعبه الذي يقف إلى 
جانبها ويؤيد سياس����اتها كما أفاد بذلك آخر 
استفتاء اسرائيلي حول شرعية الهجوم على 
قافلة احلرية، الغريب في األمر ان الدول الكبرى 
وخاصة الغربية والواليات املتحدة االميركية 
ادركت خطورة ان متتلك كل من ايران وكوريا 
الشمالية سالحا نوويا وهي تعمل بكل جدية 
من اجل وقف برنامجيهما النوويني لكنها حتى 
اآلن لم تدرك خطورة امتالك اسرائيل للسالح 
الن����ووي رمبا ينتظ����رون مغامرة نووية من 

إسرائيل حتى يثبت لهم العكس.

الحوكمة لحماية 
الشركات

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

األحداث والسياسات 
المقلوبة

مطلق الوهيدة

رأي حتى ال نكون كاإلغريق

د.محمد القزويني

رأي

إسرائيل مريضة 
بالتوحد السياسي

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة

لم يكد السلوڤاكيون يبلعون ريق االطمئنان بأنهم 
لم يخسروا جراء تبديل عملتهم الكرونا الى اليورو 
حيث عوضتهم احلكومة بأعلى صرف سعر لليورو 
مقابل الكرون���ا حتى فوجئوا بان عليهم ان يدفعوا 
من جيوبهم وليس جيب احلكومة مخصصات إنقاذ 
االقتصاد اليوناني، فأدركوا ان هذا قدرهم احملتوم 
وان كان مؤجال، لكنهم اآلن أكثر وجال ورعبا يضعون 
أيديهم على قلوبهم ويحصون ما في جيوبهم وهم 
يستشعرون أزمة مالية جديدة طاحنة تلوح في األفق 
تبشر بها وسائل اإلعالم األوروبية واحملللون، بطلتاها 
اسبانيا والبرتغال، ويضيف البعض إليهما ايطاليا 
وايرلن���دا. طبعا هذه املصائب ال تخص دولها فقط 
وامنا تعم دوال اخرى لها استثمارات ومصالح وعالقات 
اقتصادية في تلك البلدان مع البنوك والش���ركات، 
لكننا لم نسمع حتى اآلن من حكومتنا او مؤسساتنا 
االقتصادية حجم التأثير الذي سيصيب استثماراتنا 
في تلك البلدان خاصة اسبانيا وايطاليا رغم ان اإلعالم 
الغربي املكتوب واملسموع يطرق هذا املوضوع كل 
يوم بالتحليل او التنويه والتحذير، فما استعداداتنا 
ي���ا ترى وما االجراءات االحترازي���ة التي قامت بها 

الكويت لتالفي خسائر كبيرة حتمية قادمة؟!
وع���ودة الى ازمة اليونان فقد أرجعت خس���ائر 
االقتصاد اليوناني ال���ى الطريقة التي تعاملت بها 
اليونان م���ع اقتصادها فالق���روض الكبيرة وعدم 
القيام باالصالحات االقتصادية املطلوبة واالسراف 
الباذخ في االنفاق وعدم إحكام السيطرة على نظام 
الضرائب والتساهل في حتصيل مستحقات الدولة 
كانت األسباب التي أدت الى وقوع تلك االزمة اخلانقة 
في ذلك البلد ذي امل���وارد االقتصادية املتعددة من 
س���ياحة الى زراعة وصناعة وعقار، واليونان بلد 
دميوقراط���ي ذو برملان منتخب ما يعني ان موازنة 
الدولة تناقش داخل برملانها ولديها والش���ك رجال 
اقتصاد من الطراز االول لكنها مع ذلك تغرق برمتها 
في أتون مشكلة اقتصادية، وأنا هنا أضع يدي على 
قلبي وأنا أش���اهد ميزانيات بلدي املليارية تناقش 
في جلسة واحدة في مجلس االمة حتت ظل وإحلاح 
العطلة الصيفية. فهل مناقشاتنا تختلف عن مناقشات 
البرملان اليوناني مثال؟ وإني هنا أطالب مبزيد من 
التمحيص واملراجعة والنقاش والتحليل للميزانية 
العامة داخل وخ���ارج البرملان كي ال نقع فيما وقع 
فيه اإلغريق ولقد شاهدنا كيف تسبب االنفاق غير 
املبرر في دبي الحداث نهضة عمران ذات عائد قليل 
في وقوع تلك االمارة في براثن الديون فأوش���كت 
على االفالس، فهل نحن سائرون على نفس املنوال؟ 
أرجو اال نكون كذلك ولكن وبنظرة الى املشروعات 
القائمة واملستقبلية جند االسراف في االنفاق لسبب 
او آلخر مع عدم استغالل ما أجنز منها يبشر بأننا 
ال ريب متجهون الى ازمة من نوع ما، ان لم نتدارك 
أنفسنا ونراجع عقودنا ومشروعاتنا وإال فهل يعقل 
ان تبلغ تكلف���ة طريق طوله 11 كيلومترا فقط اكثر 
من ربع ملي���ار دينار لينجز في 5 أعوام مبعنى ان 
املقاول س���وف »يأخذ راحته« ولن يضغط الوقت 

لينجزه في وقت قصير.
لقد أحسنت دول العملة اخلليجية املوحدة حينما 
أحالت مش���روع تلك العملة ملزيد من الدراسة على 
ضوء أزمة اليونان ونأم���ل اال تكون أغفلت األزمة 

القادمة.
mw514@hotmail.com


