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يهتم علم النفس اليوم كثيرا بظاهرة التسوق، وجترى الدراسات 
واالستبيانات حول أشكال االستهالك لدى الفرد، وكمياته والدوافع 
إليه، وال ش����ك ان النتائج تختلف من بلد الى آخر تبعا للوضع 
املادي ومستوى الرفاهية للدولة، أو تبعا ملستوى الفرد نفسه.

ويختلف س����لوك االستهالك تبعا للحالة االجتماعية أو حتى 
النفس����ية واالقتصادية، وإذا جتاوزنا مبدئيا األس����واق العاملية 
والعربية، وحتدثنا عن السوق الكويتية أو املستهلك الكويتي، 
جند أن هناك عشوائية في آلية التسوق لدى الكثيرين، سواء من 
النساء أو الرجال ومن مختلف األعمار وهذا ناجم عن عدم وجود 

توعية استهالكية في أسس التربية األسرية أو املدرسية.
وتزداد عشوائية االس����تهالك في املواسم الدينية والوطنية، 
فقد تدخل محالت األغذية واللحوم في شهر رمضان املبارك مثال 
فتظن أن البلد يعيش حالة طوارئ، حيث العربات حتمل تالال من 
املواد التموينية على ش����كل هرم، وأحيانا ال يكتفي الفرد بعربة 
واحدة، بل عرب����ة يجرها هو، وأخرى جترها اخلادمة، علما بأن 
تعاليم اإلس����الم الصحية س����بقت الطب احلديث بأكثر من ألف 
وأربعمائة س����نة، كما جاء على لسان النبي ژ: »ما مأل ابن آدم 
وعاء شرا من بطنه. بحس����ب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن 
كان البد فاعال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه«. وكذلك 
تختل موازين االستهالك عندنا في املناسبات األخرى كاستهالك 
الكهرباء املبالغ فيه، وفي صاالت األفراح من هدر للطعام، وتتجلى 
عش����وائية الشراء حني نس����افر الى اخلارج، فننفق الكثير أمام 

انبهارنا باجلديد في األسواق.
وحني نناقش املسألة من جانبها االقتصادي جند أن احملللني 
االقتصاديني يرون أن ظاهرة االستهالك املرتفعة تعني أن »القوة 
الشرائية في مجتمعات الدول املتقدمة والصناعية تعزز من احلراك 
االقتصادي، ولذلك تعتبر ميزة ومؤشرا على منو وتطور االقتصاد. 
أما القوة الشرائية في الدول النامية واملستوردة جلميع السلع أو 
أغلبها فإنها تعبر عن نهم استهالكي غير رشيد، ذلك أن تصاعد 
تلك القوة الشرائية يصب في صالح الدول املصنعة وهو يصدر 
الثروة الوطنية إلى خارج احلدود إلى الدول التي مت االس����تيراد 
منها«. وهذا الكالم يعني أن حيزا مهما من ثروتنا الوطنية تذهب 
الى أطنان األرز املستورد واللحوم واملعلبات والسيارات وأجهزة 
الكمبيوتر وألعاب األطفال االلكترونية، والهواتف النقالة والعطور 
واملاركات العاملية، وحتديدا حني يكون هناك مبالغة وإسراف في 

استهالك هذه املواد، وليس في حدودها الطبيعية.
وهناك اليوم جملة من املعطيات املس����تجدة أدت الى تخبط 
االس����تهالك عند الفرد غير املهيأ لضبط ش����ؤونه االستهالكية، 
كالشراء عبر االنترنت واإلعالنات البراقة، والتسهيالت »املراوغة« 

التي يقوم بها منتجو السلعة.
هناك نصيحة اقتصادية طريفة، وهي أنه »ال تتس����وق وأنت 
جائع ألنك ستكتش����ف الحقا أنك اش����تريت أشياء ال لزوم لها«، 
ولكن يبدو أنه حتى هذه النصيحة ال جتدي عندنا نفعا، فالفرد 

منا وهو على مائدة الطعام يسأل زوجته عن طبخة الغد!
nasser@behbehani.info

مشكلتنا في الكويت أن يتحدث من ال يفهم فيما ال يعرف 
ولدينا بفضل اهلل بعض اخلبراء االقتصاديني الذين ال يظهرون 
إال في اإلعالم وقت األزمات للتحدث عن آرائهم في حل األزمة 
العاملية وهم أنفس����هم غير قادري����ن على إدارة بقالة مبنطقة 
جليب الشيوخ، وكذلك لدينا صانعو استراتيجيات عسكرية 
وباحثون في مكافح����ة اإلرهاب قادرون على التحدث بطالقة 
عن خطر ايران الناعم في املنطقة وكيفية ردع هذا النفوذ، ولو 
سألت أحدهم بشكل مباش����ر كم وزيرا في إيران أو كم دبابة 

لديها لتبلعم واحمر وجهه ومتنى أن تبتلعه األرض.
 هذه األيام يريد أحد الكتاب اجلدد على الساحة أن يسطر 
مقاالت إستراتيجية في العالقات الدولية التي يجب أن تسير 
عليها الكويت وهو بالطبع يوجه هذا الدرس لوزير اخلارجية 
ذاته الذي بحس����ب رأيه وبفهمه غير م����درك للعداء القطري 
للكوي����ت املتنامي � كما زعم في مقاله � وقد س����اق في املقال 
أحداثا مضحكة وقياسات فارغة ال تصلح لعمل مقارنة حتى 
بني الشوربة والتش����ريب، واملريب في األمر أن مقاله الذي ال 
رأس له وال قدمان بل وال لس����ان له وال شفتان قد نال بالفعل 
وجرح بالعمق التاريخي للعالقات الكويتية � القطرية، ونحن 
نعلم ان مواقف دولة قطر معنا ال تختزل في الغزو وحسب، 
إمنا لقطر مواقف أخوية راسخة كثيرة خصوصا في املجاالت 
الفنية والسياسية التي تكون عادة في احملافل الدولية سواء 
داخ����ل األمم املتحدة أو اجلمعية العام����ة أو مبنظمة التجارة 
العاملية والتي كانت قطر تتبنى وجهة النظر الكويتية متاما 
وان كان هن����اك بعض األزمات فهذا في س����ياق املصالح التي 
ق����د تتضارب أحيانا لكن باملجمل فإن قطر صوت الكويت في 

احملافل الدولة وال شك في ذلك.
 أن يكون مقالي هذا دفاعا عن قطر فلو فعلت فإنه سيكون 
أمرًا س����خيفًا وف����ي غير محله ذلك ألن العالق����ات الكويتية � 
القطرية أسمى وأقوى وأرقى من مقال لكاتب يحاول أن يقويها 
أو يضعفها وهي كالش����جرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء تؤتي أكلها في كل حني، غير أني فقط وددت أن أجعل 
هذا املقال كومضة وتذكير ملن تهمه الذكرى بأن دول اخلليج 
جس����م واحد وبنيان مرصوص يج����ب علينا جميعا أن نقف 
في وجه أي متطفل أو جاهل يحاول تش����ويه هذه العالقة أو 
يدلس بأخبار كاذبة ويربطها بحكايات س����مجة ويصطاد في 

املاء العكر، فعاشت قطر وعاش الشيخ حمد.
F_alnashwan@hotmail.com

كثرة املشاكل التي تعاني منها احلكومة 
حترج سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملم���د ألن بعض ال���وزراء ال يطبقون 
القان���ون كما ينبغي ولم نلمس لهم من 
االجنازات ما يتوافق مع الوعود السابقة 
لهم ودون احترام أمانة املسؤولية، وهنا 
أقول لس���مو الشيخ ناصر: الشق عود، 
لذلك نتمن���ى ان تعيد ترتيب أمور هذه 
الوزارات من جديد، ألننا إلى ساعة كتابة 
هذا املقال نرى في سموك الرجل اإلصالحي 
الذي ميتلك الشجاعة في االعتراف بسوء 
االختي���ار لذا نلتمس منك إعادة ترتيب 
أوراقك واختيار الرجل املناسب في املكان 
املناسب بعيدا عن الشللية واحملسوبية 
ألننا كلنا كويتيون وال فرق بني س���ني 
او ش���يعي او بدوي او حضري او حتى 
شيخ. وفي النهاية أسأل اهلل العلي العظيم 
في هذا الش���هر الفضي���ل أن يهديك إلى 
الطريق الص���واب الهم إني بلغت اللهم 
فاش���هد ال اقص���د إال اإلصالح واهلل من 

وراء القصد.
> > >

الشك في أن األقالم املرتزقة اليوم بدأت 
اللعب على املكشوف من أجل مصاحلها 
الش���خصية في ضرب الشرفاء أمثال د. 
محمد العفاسي الذي أثبت للكل أنه ليس 
رجل حكومة فقط بل رجل دولة رغم أنف 
احلاقدين الذين لم يستطيعوا تخويفه كي 
ينحاز إليهم فاجتهوا إلى األبواق املأجورة 
لكي تتكلم بلسانهم مع أنهم لديهم أدوات 
دستورية يستطيعون أن يستخدموها 

ضده لكن اجلبل ال تهزه الريح.
وهنا أتذكر عندما حتدى د. العفاسي 
أح���د النواب أن يقدم اس���تجوابه ضده 
باعتباره الوزير املس���ؤول عن الوزارة 
ولي���س ضد رئيس ال���وزراء، فلم يكن 
من النائب إال أن تراج���ع عن تهديداته 

باالستجواب.
 وأختم كالمي إلى د. العفاسي: استمر 
يا أبو سعود في عطائك لبلدك فالكويت 
حتتاج إلى أمثالك من الشرفاء الذين ال 

يخافون في اهلل لوم الئم.
> > >

على من نلقي اللوم يا وزير اإلعالم، 
فلدي عدة تساؤالت إلى وزارة اإلعالم، 

منها: 
أين انتم من املسلسالت الهابطة التي 
تصور املجتمع الكويتي على أنه منحرف 

وغير أخالقي؟
أين أنتم من بعض القنوات املرتزقة 
التي صورت نواب مجلس األمة على أنهم 
لصوص ومتنفذون؟ وتتعرض بالتشهير 

إلى بعض الدول الصديقة؟
> > >

شكر وعرفان الى الزميل عبداهلل مجعد 
املطيري الذي قام بالرد على أحد خفافيش 
الظالم من خالل مقاله )رأي( على موقع اآلن 
اإللكتروني وأقول لألخ عبداهلل: إن مطير 
ليست وسيلة للتكسب اإلعالمي خلفافيش 
الظالم وإذا لم يعرفوا مطير وعليهم الرجوع 
إلى التاري���خ لكي يعرفوا من هم )حمران 

النواظر( وانتظروا القادم.
m-m-alaloush@hotmail.com

د.ناصر بهبهاني

عشوائية االستهالك

نوافذ

فايز النشوان

عاشت قطر

رؤية واضحة

نحتاج إلى الشجاعة

مشاري محمد العلوش

رأي
من���ذ س���نوات طويل���ة 
واألوض���اع في اليمن ال تكاد 
الش���مال  تهدأ، ص���راع بني 
واجلنوب ثم توحد الشطران 
وبعدها ب���دأ االقتتال بينهما 
نظرا لرغب���ة اجلنوبيني في 
االنفصال، ثم ه���دأ الوضع، 
ليع���ود بعده���ا اجلنوبيون 
يطالب���ون باالنفص���ال ألن 

أوضاعهم لم تتحس���ن � كما يقولون � ولم يكن الوضع في 
الشمال أحسن بكثير، فقد انتهت احلرب السادسة بني الدولة 
واحلوثيني وها هي نذر احلرب السابعة بدأت في االشتعال، 
فاحلوثيون قتلوا العديد من أبناء القبائل الشمالية، وأسروا 
العديد أيضا، ومازالوا يصرون على أن مطالبهم لم تتحقق وأنهم 

بسبب ذلك ماضون في حتقيق مطالبهم ولو بالقوة.
احلكومة اليمنية استجابت للكثير من مطالبهم � كما أعلنت 
� وقبلت كذلك بالعودة إلى املفاوضات في دولة قطر متنازلة 
عن بعض مطالبها السابقة، ويبقى � حاليا � الدور على قطر 
لتمضي في وساطتها، ولكن هذه الوساطة يصعب حتقيقها 

ما لم تتكن هناك رغبة حقيقية عند الطرفني في الصلح.
هناك أخبار تتناقلتها بعض وسائل اإلعالم مفادها: ان من 
ش���روط احلوثيني أن يحصلوا على شبه استقالل في إدارة 
ش���ؤون صعدة وما حولها، ولس���ت أدري إن قبلت صنعاء 
بذلك كيف سيكون الوضع على حدود اليمن مع السعودية 

وإن لم تقبل كيف سيكون وضعها مع احلوثيني.
وفي ظ���ل هذه األوضاع التي يصعب تفس���يرها يخرج 
علينا وزير التعليم العالي في اليمن السيد »صالح باصرة« 
بتصريح تبدو الغرابة في كل كلماته، فهو يطلب مس���اعدة 
السعودية، ومعروف أن السعودية لم تتوقف عن مساعدة 
اليمن، لكنه لم يتوقف عن هذا املطلب، إذ قال: إن السعودية 
لن تكون في مأمن إذا انهار األمن في اليمن، وطالب السعودية 
مبساعدة اليمن في اخلروج من أزمتها، لكنه لم يحدد طبيعة 
هذه األزمة، وال ملاذا يجب على الس���عودية أن تقدم لبالده 

املساعدات.
أعتقد أن الوزير لم يوفق أبدا في هذا الكالم فاليمن � وحده 
� مس���ؤول عن أمنه فهو دولة مستقلة ومن أبسط واجباتها 
احلفاظ على أمنها وعدم الس���ماح ملواطنيها أو من يس���كن 

فيها بإيذاء اآلخرين.
لع���ل الوزير يلمح إلى تنظي���م القاعدة في اليمن، ومرة 
أخرى من واجب���ات احلكومة اليمنية أن تتعامل بجدية مع 
ه���ذا التنظيم باعتباره ميارس أنش���طته من أراضيها لكن 

ال���ذي أراه أن الدولة تتعامل مع 
هذا التنظيم بشيء من الضبابية، 
فالقاع���دة تقتل أعدادا كبيرة من 
رجال األمن خاص���ة في جنوب 
اليمن ويبدو أنها تزداد قوة رغم 
كل ما تقوم ب���ه الدولة في دليل 
على ضعف الدولة جتاههم، ولعل 
الصل���ح الذي أبرمته الدولة قبل 
بضعة أيام مع مسلحي القاعدة في 

محافظة أبني دليل على ما أشرت إليه.
 إن الذي يجري في اليمن يدعو إلى احليرة وإلى كثير من 
التساؤالت: هل � حقا � عجزت الدولة عن التعامل مع قضية 

احلوثيني طيلة تلك السنوات؟
وه���ل � حقا � مازالت عاج���زة أم أن لها مآرب أخرى في 

ذلك التعاجز؟
ثم هل � حقا � عجزت الدولة عن التعامل مع أفراد القاعدة 
وتركت لألميركان حرية التعامل معهم بدال عنها؟ أال تدرك 
أن هذا العمل حتى وإن بدا ضئيال أنه يدعم القاعدة ويضيف 
لها أنصارا؟ أعرف أن الدولة ذكرت أكثر من مرة أنها قادرة 
على التعامل م���ع القاعدة وطالبت األميركان بعدم التدخل، 
لكن املطالبة تؤكد أنهم تدخلوا س���ابقا وأنهم قد يتدخلون 

الحقا.
إن التدخالت األميركية تؤكد ضعف الدولة أمام القاعدة، 
وهذا الضعف يغري اآلخرين � كلهم � بها، كما يجعل مكانتها 
عند عامة الش���عب اليمني غير حس���نة، وللعلم قد كان في 
أفغانستان »قاعدة« واحدة وبسبب رعونة األميركان في قتل 
األبرياء ظهرت قاعدة أخرى في باكس���تان، وألن األميركان 
الزالوا يقتلون األبرياء في وزيرس���تان فإن »قاعدة« أخرى 

تبدو مالمحها في بيشاور.
على حكومة اليمن أن ت���درك ذلك وأن تأخذ العبرة مما 
يجري في أفغانس���تان وباكستان، وأول عمل ينبغي عليها 
القي���ام به هو حركة إصالحي���ة حقيقية داخل احلكومة ثم 
تنطل���ق بعد ذلك الى التعامل مع القضايا التي توش���ك أن 

تعصف باليمن كله.
كثيرون من داخل اليمن وخارجه يتحدثون عن الفساد 
املال���ي واإلداري في اليمن، وهذا الفس���اد يعصف بالعدالة 
التي يريدها اليمنيون ف���ي طول بالدهم وعرضها، وعندما 
تتحقق العدالة للجميع عندها لن يتحدث أحد عن حرب أو 
انفصال، وعندها � أيضا � لن يتطلع هذا الفريق أو ذاك إلى 

دولة تناصره وتقف ضد أهله وبلده.
malharfi@hotmail.com

أ.د.محمد علي الهرفي

ما الذي يجري
في اليمن؟

وجهة نظر

نشر الصحافي اإلسرائيلي 
»الديد بيك« مقاال في صحيفة 
»يديعوت احرنوت« ذكر فيه 
دخول���ه للكوي���ت ومكوثه 
فيها مدة عش���رة أيام وانه 
بحث في زيارته املش���ئومة 
الوضع الكويتي من الداخل 
عن كثب كما سلط الضوء في 
الكويتية  مقاله على احلالة 

منذ حترير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاش���م إلى 
هذا العام ولم ينس »وحدتنا الوطنية الهش���ة« واملشاكل 
السياسية بني املجلس واحلكومة حتى ان حرارة اجلو في 
الكويت ونسبة الرطوبة كان لهما نصيب في مقاله وعلى 
ضوء هذا املقال خرج بعض النواب »ألهمهم اهلل الصبر« 
وصوبوا س���هام النقد باجت���اه وزارة الداخلية ووزيرها 
الش���يخ جابر اخلالد دون االنتظار لردود الوزير وتبيان 
احلقيقة واجتمع أغلب الناشطني السياسيني )الذين فاق 
عددهم عدد البطالة في الكوي���ت( بالهجوم غير املنطقي 
عل���ى وزارة الداخلية ووزيرها بل األدهى واألنكى واألمر 
في املوضوع أن احد النش���طاء املغمورين قال حرفيا »ال 
يطهر هذا الدنس اإلس���رائيلي ألرض الكويت إال استقالة 
وزير الداخلية املسؤول األعلى عن هذا املوضوع« قال هذا 
الكالم قبل أن نسمع رد وزير الداخلية ودون االكتراث ملا 
سيسفر عنه اجتماع جلنة الداخلية والدفاع التي اجتمعت 
مع الوزير بعد هذا الهجوم الضاري وتبني لها براءة ساحة 
الوزير وصحة ما جاء في بيان وزارة الداخلية في قضية 
الصحافي »الديد بيك« حيث انه دخل الكويت بجواز سفر 
أوروبي ال إسرائيلي لكي نلوم ونهاجم الوزير على ذنب لم 
يقترفه لذلك فقد اخطأ كل من »سار وطبل وزمر« خلف من 
قاد الهجوم على وزير الداخلية في هذه القضية بالذات قبل 
االستماع للمعلومات التي بحوزة الوزير والتي ازالت القناع 
عن محيا احلقيق���ة وأخجلت كل من اتهم وزارة الداخلية 
ووزيرها وخصوصا املعتوه الذي طالبه باالستقالة ففي 
هذه القضية كان الوزير ووزارته على حق والطرف اآلخر 

كان غارقا في اخلطأ.
وبالتالي مبا أن اسدل الستار 
في قضية الصحافي اإلسرائيلي 
أمتنى ان نتعاون جميعا لقمع 
اجله���ل وتكريس ثقافة التريث 
والعقالني���ة ف���ي التعاطي مع 
القضايا قبل احلكم فيها واالبتعاد 
ع���ن خلق قضايا من ال ش���يء 
كقضية »الديد بيك« وأال جنسد 

املثل الشعبي الذي يقول »فرد حزة ثاير ثاير«.
* * *

الصبر وياك ونحتاج الصبر: الناطق الرس���مي باسم 
وزارة الداخلية العميد محمد الصبر من الضباط النشطني 
جدا جدا »وحط حتتها خطني« الذين يعملون ليال ونهارا 
في وزارة الداخلية دون مل���ل أو كلل واملتفاعل دائما مع 
الصحافة واإلعالم فال يكاد يخلو برنامج تلفزيونيا كان أو 
إذاعيا إال وأطربك الصبر في مداخلة تلفونية فهو الشخص 
الوحيد الذي يعمل في إدارة اإلعالم األمني حتى انه عندما 
رافق وزير الداخلية لقضاء إجازته اخلاصة في ربوع جبل 
لبنان )بحمدون والشبانية( أصبحت اإلدارة شبه مشلولة 
وبشهادة الكثير من الزمالء احملررين األمنيني الذين كانوا 
يتصلون باإلدارة األمنية لالستفسار عند مدى صحة بعض 
األخبار املتداولة عن املتهم الكويتي املسجون في بيروت 
في ذلك الوقت ولم يجدوا في اإلدارة األمنية ردا شافيا على 
استفساراتهم لعدم وجود العميد الصبر وأمسوا يرددون 
األغنية الشهيرة )الصبر وياك ونحتاج الصبر( ليعبروا 
ملعالي وزي���ر الداخلية عن مدى حاجة اإلعالميني للعميد 

محمد الصبر.. ومنا إليكم.
* * *

نقط�ة أخي�رة: مبا أننا عرفنا »قص���ة دين أم« الصحافي 
اإلسرائيلي نريد أن نعرف من معالي الوزير قصة اإلفراج 
عن املتهم في قضية مزاولة طب دون ترخيص وش���قيقة 

املتهم بحيازة مواد مخدرة من سجن اإلبعاد.
m.almashan@hotmail.com

محمد المشعان

»استقل يا وزير 
الداخلية«!

بيني وبينك


