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ألول مرة أجدني مضطرا لقول شكرا للحكومة، ليس ألنني 
ش���خص أحب أن أتصيد للحكومة أخطاءها، أو أنني شخص 
ال يحب شكر اآلخرين، ولكن ألن حكومتنا املوقرة وألول مرة 
ومنذ تشكيلها مايو املاضي أحسست للحظة أنها قامت بشيء 

جيد وملموس وحي وواضح لشعبها.
وهذا الشيء الوحيد الذي فعلته احلكومة هو قرارها بصرف 
رواتب موظفي احلكومة باكرا قبل رمضان، ليتمكن ش���عبها 
الغلبان املثقل بالديون من شراء ما يحتاج إليه من مستلزمات 

الشهر الفضيل.
 وإن كان اجلميع وفي حلظة فرح يعتقدون أن هذا الصرف 
الباكر أمر جيد، غير أنني أرى أن هذا الراتب لن يذهب إال إلى 
أيدي جتار الغالء الذين س���يكونون وحدهم املستفيدين من 
هذا الراتب املبكر، ولم تكتف احلكومة بأنها س���تصرف راتب 
أغسطس باكرا قبل رمضان بل أعلنت أن راتب سبتمبر سيتم 
صرفه قبل العيد، وأجزم بأن كثيرين رددوا بينهم وبني أنفسهم 

»يااااه كم هي طيبة هذه احلكومة«.
وال أعتقد أن للطيبة دخال في ه���ذا القرار، ألنني أرى أنه 
وحتى عندما قررت أن تكافئ ش���عبها مبنحه راتبني باكرين 
متتاليني، ال أعتقد أنها فعلت هذا فقط من أجل عيون الشعب، 
بل من أجل أن تكحل أعني جتار اجلشع الذين سيرفعون أسعار 

كل شيء حتت مبرر راتبني صرفا مبكرا.
سيرى اجلميع بأم أعينهم أن أسعار املواد الغذائية ستزداد 
خالل اليوم���ني القادمني ببركة هطول مطر الراتبني املبكرين، 
وستزيد األس���عار ما بني 50 و100%، حتى مستلزمات العيد 
ستطير أسعارها بشكل جنوني وغير مسبوق، وهو ما سيلمسه 
اجلميع، طبعا هذا كله س���يتم في ظل غياب تام لرقابة وزارة 
التج���ارة التي س���تكتفي كعادتها كل ع���ام بالفرجة املجانية 

وتصريحات »بوبالش«.
اآلن وبعد هذا العرض الس���ريع أجدني مضطرا لس���حب 
ش���كري الذي وجهته للحكومة في بداية مقالتي ليقيني بان 
هذين الراتبني رمبا سيسدان حفر نقص في جيوب كثير من 
املواطنني، ولكن احلكومة وبهذين الراتبني ستس���مح لوحش 
الغالء بالتمدد وستطلق غوال جديدا للغالء اسمه غول الراتبني 

املبكرين.
وسط هذا كله ال عزاء للفقراء سوى أنهم سيعيشون أيام 
10 أو 11 أو حتى 12 أغسطس بفرح الراتب املبكر الذي سرعان 
ما سيتبخر في يومني على أكثر تقدير، ومعه ستطير الفرحة 
التي لن تعود إال مع ش���مس يوم 9 أو 10 سبتمبر أو باألصح 
مع راتب العيد، وس���رعان ما ستتبخر فرحة راتب العيد هي 
األخرى في ثاني أيام العيد، ليعيش املوظف املس���كني سواء 
كان مواطنا أو وافدا حتى ي���وم 25 أكتوبر بال رصيد، أي أن 
اجلميع سيقضون أكثر من 45 يوما حتت طائلة انتظار راتب 

الشهر القادم.
هل تعتقدون أن احلكومة ستراقب ماليينها التي سترميها 
كرواتب مبكرة للشعب؟ شخصيا ال أعتقد فرقابتها في غيبوبة 
دائمة، فال وزير جتارتها س� »يحاتي« مستلزمات رمضان وال 
وزير إعالمها سينتظر يعد الساعات ليهبط الراتب في رصيده، 
وال وزير داخليتها سيضطر لالتصال 50 مرة في اليوم طوال 
ايام 23 و24 و25 وهو يستمع لبدالة البنك ترد عليه »إن رصيد 
حس���ابك املتوافر هو 10 دنانير«، لذا فالشعب وكما يبدو من 

هذا كله أنه آخر اهتمامات احلكومة.
حكومة ال تشعر بالشعب وال تفكر سوى في أن تلقي عليه 
راتبه هبة، هي في حقيقة األمر ليست سوى حكومة ستكافئ 
جتار اجلشع بإلقاء راتبني مبكرين في بطن وحش الغالء الذي 
ميسكون سالسله بأيديهم يطلقونه متى شاءوا ويحجزونه 
مت���ى أرادوا وال دخل للحكومة س���وى أنها تتفرج مع وزارة 

جتارتها وكأن األمر ال يعنيها.
Waha2waha@hotmail.com

خ���الل جولتي األخيرة في دبي وجدت أن أفضل وس���يلة 
للتنقل هي عن طريق التاكسي بسبب سرعة احلركة والوصول 
خالل فترة زمنية قصيرة، أضف إلى ذلك خدمة التكييف التي 
تعوض رطوب���ة اجلو هناك، وأثناء توجهي ألحد األس���واق 
التجارية وقبل بلوغ جهتي فوجئت بسائق التاكسي يسارع 
بإيقاف سيارته بشكل مفاجئ عندما حتولت اإلشارة إلى اللون 
األصفر، فسألته عن س���بب قيادته بهذا الشكل فرد قائال بابا 
هني قانون مشكلة، والشاهد من هذا املوقف الصغير والكبير 
في معناه أن القانون سيد اجلميع وهو املنظم وحاكم العالقة 
بني األط���راف، لذا يجب أن يحترم ويطبق، ومتى مال امليزان 
فستس���مع عن عائلة تفزع لتخلي���ص أحد أبنائها من قبضة 
العدالة، ولن تستغرب عندما تقرأ أو تسمع عن إمييل انتشر 
مؤخ���را يتكلم عن مدرس عربي يتطاول بالس���ب والتحقير 
لش���عب بأكمله ولن تفاجأ بتط���اول األطفال على أفراد األمن 
واالعتداء عليهم في كل حادثة ومناسبة، ولن تستهجن قيادة 
سائق أرعن يتصور نفسه في حلبة سباق في شارع مزدحم، 
ول���ن تتعجب من مراجع يتخطى النظام وكأنه فوق اجلميع، 
وهذه أمثلة بسيطة لنماذج ال تعد وال حتصى من التمرد البني 
على النظام والتي أصبحت حالة طبيعية على الشأن احمللي 
لتمثل الصورة احلقيقية مع األسف ملا يجري على أرض الواقع 
من فقدان الس���يطرة وتنامي فكرة التمرد على النظام مبعنى 
الكلمة وان كانت فصوله قد اكتملت معلنة عن سيطرته بعد 
أن توارت الهيبة خلف هيمنة التمرد، وهي بال ش���ك مسلسل 
طوي���ل من التطاول والتجاوز والتمرد الذي لن يتوقف إال إذا 

تساوت كفتا امليزان واحترم القانون.
t-alhaifi@hotmail.com
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طالل الهيفي

هيبة بلد

السموحة

كثرة استخدامك للسيارة يوميا للولوج في املناطق والشوارع 
يعطي���ك خبرة فنية للتعامل مع الطرق التي جترك رغما عنك على 
هواها إلى مس���اراتها واجتاهاتها، فتكتشف أحيانا أن هناك أخطاء 
وعيوبا فنية عديدة في بعض الطرق، فتتس���اءل ملاذا ال يتم تدارك 
هذه العيوب من قبل املعنيني؟ وملاذا ال يتم توسعة هذا الشارع أو 
ملاذا ال يتم إغالق الفتحة الفالنية؟ وملاذا ال يتم إلغاء الدوار الفالني 

أو ملاذا تكثر املطبات في الشارع املجاور؟.. الخ.
ومع تزايد عدد السيارات في الشوارع والزحمة التي نشهدها كل 
يوم، أصبح من الضروري وجود جلنة فنية ميدانية فاعلة من قبل 
وزارتي الداخلية واألشغال وأي جهة أخرى ذات صلة لتقييم وتدارس 
أسباب ومشاكل الطرق وسبل عالجها وإيجاد احللول املناسبة لها، 
ورغم علمي بوجود مثل تلك اللجان إال أن كثرة األخطاء في الطرق 
حتتاج الى التنبيه منا والدعم اجلاد من قبل املسؤولني. من خبرتنا 
املتواضعة على مدى ما يق���رب من 30 عاما من التعامل مع الطرق 
تبني أن أغلب الطرق املزدحمة تكون بس���بب خلل فني في تصميم 
الطريق، مثال ذلك أن يكون الطريق بثالث حارات ثم ينتهي بحارتني 

فقط وعليك أن تتخيل كيف يكون احلال في نهايته.
مثال حي آخر هو منطقة اجلابرية فرغم كبر مس���احتها، ورغم 
كونها من املناطق ذات الكثافة الس���كانية العالية إال أنها تفتقر إلى 
مداخل ومخارج تتسع لهذا الكم الهائل من مستخدمي الطريق ناهيك 

عن الطرق الداخلية الضيقة. 
هناك أيضا مشكلة يعاني منها املوظفون في ديوان وزارة الصحة 
عند مغادرتهم الوزارة في نهاية الدوام، فاإلشارة الضوئية الواقعة 
عند تقاطع الوزارة فيها مش���كلة بسيطة ولكنها كادت تتسبب في 
عدة حوادث بسبب سوء تصميم اجلزيرة الواقعة على اليمني عند 
اخلروج من الوزارة باجتاه دوار األمم املتحدة، فاخلطأ واضح جدا، 
واجلزيرة تعيق وبشكل كبير انسيابية السير مما يؤدي إلى ارتباك 
السائقني وصعوبة في التجاوز، لذا نرجو من املسؤولني إلقاء نظرة 

على املوقع وإصالح اخللل بأسرع وقت ممكن.
> > >

القصد: العطلة أوشكت على النهاية واملدارس على األبواب والوقت 
ضيق، فنرجو أن تكون اخلطة املرورية لهذا العام على املس���توى 
املأمول لتفادي الزحام، وال تنسوا.. فرمضان على األبواب، والزحمة 

فيه ليل نهار ونبي همتكم. ومبارك عليكم الشهر.

كتبت قبل فترة مقاال كان بعنوان »الفاضي يعمل 
قاضي« وكان املقال عن »الفاهم« الذي قس���م البلد 
إلى قسمني مناطق داخلية وأخرى خارجية، وأيضا 
جعل نفس���ه متخصصا في تقييم النواب واحلكم 
على أدائه���م في املجلس، ونقدهم بطريقة ال تليق 
بأخالقيات مجتمعن���ا، ودائما عرف »الفاهم« بأنه 
يصف بوصف غير حضاري ويخرج من حدود األدب 
والنقد إلى السخرية واجلهالة، ولو أن هذا »الفاهم« 
ال يهمنا ما يقول���ه، ألنه كان واليزال أحد عناوين 
املرحلة التي يعيشها اإلعالم الفاسد أال وهو أسلوب 

اجلهالة والتطاول على شخصيات سياسية.
ولرمبا عادت حليمة إلى عادتها القدمية، التي 

عرف بها واشتهر عن طريقها.
وكلنا أمل أن نتصدى ملن يريد زرع الفتنة بيننا 
والعم���ل على محاربته قب���ل أن يتعدى أو ميس 

بالوحدة الوطنية او النسيج االجتماعي.
> > >

مع اقتراب شهر رمضان املبارك تتسابق القنوات 
الفضائية على اجتذاب أكبر عدد من املشاهدين من 
خالل تقدمي مسلس���الت وبرامج حصرية، ورمبا 
تقوم بعض القنوات بتقدمي مسلسالت فاسدة او 
برامج هابطة، لذلك فإنن���ا نهيب بوزارة اإلعالم 
ال���ى التصدي لهذا األمر قبل فوات األوان، ونحن 
لسنا ضد الدراما والفنون الراقية واإلبداع والتي 
تساهم في معاجلة قضايا املجتمع وترقى باألمم 
وتفيد في إيجاد التوازن في حياة املواطن، ولكننا 
ضد اإلسفاف واالستغالل ومخاطبة عقولنا بطرق 
بدائية تدعو للتس���طيح والغوغائية والفوضى 

اإلعالمية.
نتمنى أن نرى التحرك يا وزارة اإلعالم.

> > >
بعد الفاصل: نهنئكم بحلول شهر رمضان املبارك، 

وعساكم من عواده.
alsuwaifan@hotmail.com

أحمد طاهر الخطيب

صيانة الطرق

القصد
خالد جمال السويفان

الفاهم..
 وفوضى الفضائيات

فاصل

رجل خاض أول مهمة فدائية!

عبدالسالم مقبول

شيء من القلب

حام���د.. صديق طفولتي وأخي 
ف���ي الدنيا، أص���در اخي���را كتابا 
توثيقيا شيقا عن حياة جده العم 
املرحوم مرشد بن طوالة الشمري، 
بعد ان قضى جه���ودا مضنية في 
البحث والتوثيق واملتابعة وتدقيق 
الذي خاض  الرجل  املعلومات عن 
أول مهمة فدائية في معارك تاريخ 

الكويت!
الع���م مرش���د.. هو أح���د أهم 
الش���خصيات الرابض���ة في عمق 
أماكن  ذاكرتي، واملس���تلقية على 
الباكرة، وكما  ذكرياتي اجلميل���ة 
كنت أش���اهده � رحم���ه اهلل � أيام 

طفولتي.
هو ش���خص ال يشبه إال مرشد 
بن طوالة نفس���ه، بهيبته وشكله 
وروعته وكرمه وجوده ونوعيته، 

ال يجود به الزمان اال قليال!
كنت أسكن في منطقة »املقوع« 
املجاورة ملنطقة االحمدي في طفولتي، 
وأنا أيضا م���ن مواليدها، كما هو 
مؤلف الكتاب، وكنا وبقية اصدقاء 
الطفول���ة »اململوحني« نقضي جل 
أوقات اللعب و»التسكع« واصطياد 
الربيع والبن���ات »األملح«  طيور 
في حواريها، وب���ني حقول نفطها 
الكثيرة، والتي نرى معاملها واضحة 
في كل مكان، الى ان كبرنا وأصبحنا 
شبابا يافعني أكثر »ملوحة«، وباتت 
»اململوحات« يصطدننا فتفرقت بنا 
السبل، وقبل أن تصبح حقول النفط، 
حقوال لأللغام في سنة االنفجارات 
االرهابية الشهيرة، والتي حدثت في 
اوائل الثمانينيات من القرن املاضي، 
لتصبح بعدها منطقة املقوع منطقة 
محظورة، وهدمت كل بيوت ذكريات 
الطفول���ة بجمالها وروعتها والتي 
عشنا فيها بالسالم والطمأنينة عن 
بكرة أبيها وأمه���ا، واّن واخواتها، 
ولم يتبق لنا فيها شيء اال اجنازات 
سكانها االوفياء، كالعم مرشد الذي 
ش���غل منصب أمير منطقة املقوع 
وحواليه���ا، واآلخرين الذين أثروا 
وطنهم اجلميل باالجنازات املهمة، 
وهجر سكانها بعملية هجرة قسرية، 
والتي لم حتدث مثلها في بقية مناطق 
الكويت االخرى في تاريخها، ومن 
يومها لم تطل أقدامي ترابها الطاهر 
حتى يومنا هذا، ونسيتها متاما، اال 
حني قرر صديق طفولتي، والذي هو 
ايضا أصبح أكثر قربا مني وواحدا 
من االهل، إصدار كتابه »مرشد بن 
الفدائية  طوالة الشمري.. واملهمة 
في معركة اجلهراء«، وكان لي شرف 
املس���اهمة � قليال � في الكتاب من 
النواحي الفني���ة، وكتابة تعريف 
الكتاب ومحتوى فكرته وصاحبه، 
والذي جنح � وهلل احلمد � ملا ضمنه 
املؤلف من معلومات جديدة تستحق 

االشادة بها.
الذكري���ات تصن���ع التاري���خ، 
والتاريخ يصنع الرجال، والرجال 
يصنعون اجنازاتهم في كتب التاريخ 
ليتذكرها اجلميع.. وحسنا فعلت 

يا حامد!

النصب واالحتيال، والغش واخلداع، 
وجوه متعددة لهدف واحد هو التالعب 
باآلخرين، واستغالل حاجاتهم الشخصية 
بأبشع الصور واالشكال، لتحقيق أغراض 
نفسية دنيئة، أو مكاسب مادية أنانية. 
وقد ظهرت أول عملية نصب في تاريخ 
البشرية منذ أن خلق اهلل سبحانه وتعالى 
اإلنس���ان، وذلك عندما أغوى الشيطان 

سيدنا آدم وزوجته حواء عليهما السالم، وزين لهما مخالفة أوامر 
اهلل سبحانه وتعالى، واحتال عليهما فأغراهما باخللود األبدي، 

وامللك الذي ال ينقضي.
قال تعالى: )فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على 

شجرة اخللد وملك ال يبلى � طه: 120(.
لتبدأ بعدها سلس���لة طويلة النهائية م���ن عمليات النصب 
واالحتيال، في كل زمان ومكان، بوس���ائل شتى، وأساليب قد ال 
تخطر على بال. وللنصب أشكال كثيرة، وطرق عديدة منها:النصب 
العاطفي من خالل التالعب باملشاعر واألمنيات، والنصب السياسي 
باالحتيال على الش���عوب واجلماع���ات، والنصب املالي بخيانة 
األمانات، والنصب القانوني بالتالعب بالقوانني وإيجاد الثغرات، 
والنصب التجاري بالغش واختطاف األقوات، والنصب اإلعالمي 
بتزييف احلقائق واملعلومات، والنصب التعليمي ببيع النجاح 
وأحالم الشهادات، والنصب اإلداري بالتجاوزات واالختالسات، 
والنصب الطبي بالضحك على ذوي األمراض والعالت، والنصب 

االقتصادي بتبديد الثروات. 
وينجح احملتالون في مسعاهم باستغالل احلاجات اإلنسانية، 
والرغبات الكامنة في النفوس البشرية، عبر السيطرة على مشاعر 
وعقل الضحية، وتقدمي الوعود الكاذبة، واحللول السحرية لكل 

املشاكل األزلية.
وقد ساهمت وسائل التكنولوجيا املتطورة وشبكة االنترنت في 
زيادة جرائم النصب واالحتيال مبختلف أنواعها في جميع أنحاء 
العالم، وذلك نظرا لعدم وجود الوعي الكافي لدى أفراد املجتمع 
بهذه اجلرائم، فضال عن جهل الكثيرين بالتقنيات احلديثة التي 
يستخدمها احملتالون، مما يساعد على صعوبة كشفهم بسهولة، 
باإلضافة إل���ى ضعف العقوبات القانونية عل���ى هذا النوع من 

اجلرائم. 

أما عن اآلثار السلبية للنصب 
واالحتيال على اجلوانب املختلفة 
الباحث  للحي���اة، فيس���تعرض 
عبدالعزيز الشبرمي في دراسة له 
بعنوان: »جرمية النصب واالحتيال 
� األسباب واملظاهر والعالج مع 
مناذج تطبيقية � بتصرف � بعض 
تلك اآلثار اخلطيرة فيقول: »في 
اجلان���ب االجتماعي:فهو يؤدي إلى تبدل املعايير، ليكون معيار 
املجتمع وشعاره املداهنة، والنفاق االجتماعي والتدليس.وعلى 
اجلانب التنظيمي: فقدان ثقة املواطن باألنظمة الرسمية، وتصريحات 
املسؤولني، وعدم االلتزام بالقوانني واللوائح، لثبوت عدم جدواها في 
محاربة النصابني واحملتالني، واختفاء األجهزة الرقابية والوسيطة 
بني املجتمع واحلكومة. وفي اجلانب االقتصادي: عدم اس���تقرار 
املناخ االقتصادي للدولة، وعرقلة التنمية، من خالل االستيالء على 
السيولة النقدية، وتشويه وحتجيم النشاط التجاري، وصعوبة 
جذب االستثمارات األجنبية، لعدم الثقة باالستثمارات الداخلية«. 
كما يذكر لنا »الشبرمي« بعض الطرق والوسائل للحد من جرائم 
النصب واالحتيال في املجتمع وأهمها: »توعية جميع ش���رائح 
املجتمع بخطر هذه اجلرائم وآثارها عبر وسائل اإلعالم املتنوعة، 
وإيجاد جهات رقابية مأمونة تشرف على املشاريع االقتصادية 
في الدولة، مع ضرورة تقوية الوازع الديني واألخالقي لدى أفراد 
املجتمع، والتأكيد على دور املدرسة واألسرة في تربية األبناء على 
األخالق الفاضلة، واحترام حقوق اآلخرين، واحلرص على أموالهم 
وممتلكاتهم، مع أهمية سن العقوبات الرادعة، والقوانني املشددة 

على هذه اجلرائم، نظرا آلثارها املدمرة على الفرد واملجتمع«. 
واختتم بالقول: ان النصب واالحتيال كاالخطبوط اخلطير، 
الذي تس���للت أذرعه إلى كل مناحي حياتنا، فلنبادر بقطع تلك 

األذرع قبل أن حتطم مجتمعاتنا.
> > >

 زاوية أخيرة: قال ابن القيم رحمه اهلل: »شاهد الناس عيانا أنه 
من عاش باملكر مات بالفقر، وقد اطردت سنته الكونية سبحانه 
وتعالى في عباده بأن: من مكر بالباطل مكر به، ومن احتال احتيل 

عليه، ومن خادع غيره خدع«.
dmadooh@yahoo.com 
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