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بعيدا عما يدور من لغط حول غرفة 
التجارة وقانونها، ولعبة »هذه بتلك«، 
وأثناء قراءاتي وجدت معلومة مفادها 
أن امللياردير املصري محمد الفايد بدأ 
ثروته من الكويت، وحتديدا من غرفة 
جتارة وصناعة الكويت بتسجيله شركة 
كويتية فيها في العام 1964، وبعدها 
رحل الفايد إلى هاييتي وفق ما نقلته 
مجلة األبزورفر البريطانية في عددها 
الصادر في 20 يونيو 1998 في حتقيق 
ش���امل أجرته عن قصة حياة الفايد 
نقال عن وثائق كل من االستخبارات 

األميركية والبريطانية.
ومما نقلته الوثائق أن الفايد قدم 
نفسه لديكتاتور هاييتي يومها فرانسوا 
دوفالييه الذي حكم بني عامي )1957-
1971( على أنه الشيخ الكويتي محمد 
الفايد، وأن���ه مندوب للكويت للقيام 
مبشاريع نفطية في جزيرة هاييتي 
حتت غطاء الشركة الكويتية املسجلة 
رس���ميا في غرفة جت���ارة وصناعة 
الكويت باسم الشركة التجارية املالحية 
الكويتية، واس���تطاع وفق ما نقلت 
الوثائق احلصول على 100 ألف دوالر 
أميركي مقابل وعود بصفقات لم تتم، 
ومن خالل قصاصات الصحف الهاييتية 
عام 1964 مت التعريف به رسميا بأنه 

الشيخ الكويتي محمد.
التقاري���ر  وأغ���رب م���ا نقلت���ه 
االس���تخباراتية أن الفايد وصل إلى 
هاييتي بجواز سفر كويتي، وملا بدأ 
جنم الفايد يصعد في سماء مجتمع 
الطبق���ة احلاكمة في اجلزيرة، قامت 
اخلارجية األميركية بإيعاز من السي 
آي إيه باالستعالم عن طريق سفارتها 
في الكويت عن حقيقة الشيخ الفايد، 
وجاء رد السفارة كالتالي: »هناك شركة 
مسجلة في غرفة التجارة حتمل اسم 
شركة التجارة العامة واملالحة الكويتية 
ولكن ليس لها أي نشاط معروف في 
الكويت وهي مجرد اسم فقط بال نشاط 

منذ تأسيسها«.
وقب���ل أن تتحقق االس���تخبارات 
األميركية مما حصلت عليه من معلومات 
من الكويت، كان الفايد قد غادر اجلزيرة 
إلى لندن متهما باالستيالء على 100 
ألف دوالر نظير عقد وهمي مع سلطات 

ميناء اجلزيرة.
هذا ملخ���ص ما قرأته في حتقيق 
األبزروف���ر البريطانية الذي جاء في 
5 صفح���ات كاملة مدعم���ا بالوثائق 
والصور، وما يشعل فضولي وأريد 
معرفته حقا هو كيفية حصول الفايد 
على اجلواز الكويتي؟ وهل كان كويتيا 
فعال؟ وأين اختفت شركته الوهمية 
التي سجلت في وزارة التجارة ووثقت 

في الغرفة؟ 
كلمة للتاريخ: يبقى أن نعرف أن 
حتقيق االبزورفر رغم صحة معظم ما 
جاء فيه يأتي ضمن سلسلة الهجمات 
اليمينية املنظمة التي وجهت ضد محمد 
الفاي���د للحيلولة دون حصوله على 
اجلنسية البريطانية وبعد عام واحد 
من اتهامه للعائلة املالكة البريطانية 
بقتل ابن���ه دودي واألميرة ديانا في 

حادث نفق باريس الشهير.
Waha2waha@hotmail.com

الشيخ الكويتي محمد الفايد 
بدأ ثروته من غرفة التجارة

ذعار الرشيدي

انتهى موس���م األعمال الحرف 29
الدرامية التلفزيونية والتي 
قدمت خالل ش���هر رمضان 
املبارك، ولكن الس���ؤال: ما 
التي خرجنا بها  احلصيلة 
نحن املشاهدين من بعض 
تلك األعمال؟ لألسف اإلجابة: 
ال ش���يء، نع���م احلصيلة 

الدرامية كانت عند املتفرج العربي ال شيء، فلم تترك 
أي بصمة درامية سواء أكان العمل � مثلما زعم البعض �  
»تراجيديا أو كوميديا« في أذهان املشاهدين، فقط املتابعة 

من أجل إضاعة الوقت دون املتعة والتسلية.
في البدء وجب علينا أن نعرف معنى الدراما لكي 
نقدر من خاللها أن نصل معكم ونسأل: هل ما شاهدناه 
من أعمال عربية وخليجية تندرج حتت مسمي »عمل 

درامي«؟
»الدراما« كلمة من أصل إغريقي حيث نش���أة الفن 
واملس���رح، وكلمة دراما تنشق إلى شقني في معناها 
فهي تعني »العمل والفعل«، أي هي عمل يقدم للمشاهد 
س���واء بالكلمة أو الفعل أو اللحن أو الكالم أو الضوء 
أو املوس���يقى، ولكن العنصر األساس���ي في التمثيل 
هو احلركة، ومن وسائل الدراما التلفزيون، السينما، 
املسرح، واإلذاعة، أما تصنيف ما شاهدناه من بعض 
األعمال فال نقدر أن نصنفه أهو كوميدي أم تراجيدي 
أم ميلودراما كما أطلق عليها بعض النقاد، ومن ذلك 
املنطلق لن أخوض في تعريف املصطلحات الفنية ألن 
كثيرا مما كتب عن بعض التمثيليات ال ميكننا أن نطلق 

عليه سوى مسمى واحد فقط هو »فراغ إعالمي«.
الدرام���ا والكوميديا والتراجيديا وكل التصنيفات 
اإلعالمي���ة البد أن تبنى على فك���رة، والفكرة البد أن 
تكون لها رسالة إعالمية مراد توصيلها للمشاهد، فما 
هي الرسالة التي كان املراد توصيلها إلينا؟ هي رسالة 
واحدة »التغييب«، نعم التغييب كما لو كان أداة مخدرة 
لعقول املش���اهدين، حيث إنن���ا إذا نظرنا إلى أغلبية 

التمثيليات املقدمة جند أن 
بدايتها كانت تبدأ من نقطة 
محورية وقضية أساسية 
ثم نفاجأ بع���د حلقتني أن 
األحداث تبتعد عن القضية 
األساسية، واألدهى من ذلك 
أن األشخاص الذين يؤدون 
احلركات التمثيلية لتوصيل 
الرسالة منها، كل منهم أصبح يقدم لنا رسالة أخرى 
بعيدة عن الفكرة وكأنه يخدم الشخصية فقط، ومن 
هنا أصبح التغريب والتغييب يش���ل تفكير املشاهد 

وأصبح يسأل عن الشخصية ال عن الفكرة!
إن الشخصية الدرامية تقوم في األساس على خدمة 
الفكرة الدرامية وليس العكس، وما شاهدناه كان يقوم 
على تتويج الش���خوص وإظهارهم من أجل الشهرة 
اإلعالمية، أما القضية األساس���ية واحلبكة الدرامية 
فكان���ت يتيمة في األعمال الدرامية، ومن ثم أصبحت 
حصيلة األعمال الدرامية املقدمة في شهر رمضان طبعا 
»ال شيء«، وأعلن البعض أنهم كانوا متواجدين على 
الساحة الفنية فقط للتواجد ولقمة العيش، ولكن ذلك 
كان يجب أال يكون من خالل االستخفاف بعقول املشاهد 
وتدمير عقول وبنية شباب املجتمع سواء الكويتي أو 
العربي، حتى إذا نظرنا إلى بعض التمثيليات التاريخية 
التي يجب أن تكون أحداثها ثابتة ال تالعب بها، بل عند 
اختيارها الب���د أن يكون لها مغزى تاريخي ووطني، 
جندها تقدم من أجل شخوص فقط، وهنا البد علينا 
أن نلقي باللوم ال على اإلعالم وال على الشخوص بل 

على املؤلف، واهلل من وراء القصد.
> > >

 كلم�ة وم�ا تنرد: النقد املوضوعي ه���و نقد للعمل ال 
للمصالح الش���خصية، ألن النقد مرآة عاكسة للعمل 
سواء باإليجاب أو بالسلب، ولكن ما قرأناه من البعض 

كان نقد مصالح وهذا النقد ال يعيش.
atach_hoty@hotmail.com

تناولت مع أحد الزمالء 
الكت���اب قضي���ة ارتفاع 
نسبتي العنوسة والطالق 
في الكويت وسبب توجه 
الكويتي للزواج من غير 
الكويتي���ة، وبعي���دا عن 
فذلكات الباحثني واحملللني 
االجتماعيني فاجأني الزميل 

الكاتب بطرح سيل من األسباب التي أدت لكل هذا 
من عنوسة وطالق وعزوف عن الزواج من الكويتية، 
ورغم غرابة ما طرح���ه الزميل الذي قال انها من 

واقع جتربة حياتية خاصة به. 
يقول الزميل في مع���رض حتليله للحالة، ان 
الشقراوات هن سفيرات اجلمال في األرض، وأما 
الكويتيات )الالتي يبعد عنهن الشقار كبعد الوفرة 
عن خ���ط العبدلي( فبعضهن مبثابة س���فيرات 
)للجكر(، بل ومفوضات فوق العادة، ويسكنهن 
اعتقاد غريب في أنهن أجمل نس���اء األرض، رغم 
أن أيا منهن لو دخلت مبسابقة جمال خلرجت من 

األدوار التمهيدية بنتيجة )34 صفر(.
وميضي الزميل في حتليله بعيدا عن طرح اجلمال 
كسبب لعزوف الش���باب عن الزواج بالكويتيات 
قائال: »ما أن تعود الكويتية من أي حفلة عش���اء 
كان او زف���اف إال وبدأت متطر أس���ماعك بكل ما 
رأته في احلفل، واملصيبة أنها تروي لك تفاصيل 
ليس )ألم جدة خالتها( داع، وتس���تمر باجترار 
ال���كالم حول ذلك احلفل اياما قد تصل إلى ثالثة، 
ويستمر مسلس���ل احلديث عما رأته وتروي لك 
أجزاء عما حصل في هذه املناسبة وعما شاهدت 
هناك، واألدهى أنها ستقول لك »ليتك سمعت ماذا 
قالت املدعوات عن فستاني، وتلوك احلديث عن 
فس���تانها وأكسس���واراتها حتى تكاد حتلف أنها 
كانت الوحيدة بني املدع���وات التي كانت تردتي 

ثيابا والباقي )مفاصيخ(.
وميضي زميلي الكاتب في حتليله قائال: األدهى 
واألم���ر أنها ف���ي كل مرة تعود بها من مناس���بة 
اجتماعية خاص���ة األعراس تبلغك بأن كثيرا من 
احلاضرات يردن خطبت���ي ألبنائهن وكيف أنهن 
صعقن عندما أبلغتهن بأنها متزوجة )ش���دعوه 

سندريال األخت(.
وحول هذه النقطة حتديدا يسرد الزميل الكاتب 

الش���قراوات(  )نصي���ر 
حديثه قائال: »املش���كلة 
أن الكويتي���ة تكمل خبر 
خطبتها لك باس���طوانة 
مشروخة تكملها بأن من 
أعجبتهن وأردن خطبتها 
األولى ابنها دكتور والثانية 
ابنها مهندس والثالثة ابنها 
طيار والرابعة ابنها وكيل وزارة )حش���ا حكومة 

تكنوقراط مو معاريس(.
ويرى صديقي أن أهم عيب في شخصية املرأة 
الكويتية الثرثرة، فال تكاد تنتهي من حديثها عن 
مغامراته���ا في األفراح حت���ى تفتح باب عوداتها 
وحاسداتها )بنت أوناسيس( من احلاضرات، ففي 
كل عرس البد وأن حتكي لك حكاية امرأة تغار منها 
وكيف أن تلك امل���رأة تكرهها وكيف كانت تنظر 
إليها في العرس وحتاول حتاشيها، ففي حياة كل 
كويتية حسب زميلي عدوة لدودة لتكون كلتيهما 

هي بطلة الفيلم واألخرى العدوة الشريرة.
وطرح زميلي تشبيها غريبا في كيف أن السيجارة 
واملرأة كالهما تؤديان إلى املوت، فالكويتية - حسب 
رأي���ه ال رأيي أنا - تعاني م���ن ارتفاع في »قرقة 
النيكوتني« ومس���توى عال من قطران »احلنة« 
ومستوى أعلى من »ثاني أكسيد كربون الشك«.

هذا هو رأي زميلي أوردته كما هو بتصرف خشية 
أن يفهم املقال خطأ، رغم انني أرى شخصيا أن املرأة 
الكويتية وبشهادة العالم أجمع هي أخت الرجال، 
وهذا ثبت فعال حتى خالل االحتالل العراقي الغاشم 
ووصل���ن إداريا إلى أعلى املناصب واثبنت تفوقا، 
صحيح أنها سياسيا التزال سنة أولى مجلس ومن 
املبكر جدا احلكم بإنصاف على جتربتهن، ولكن 
زميلي كان يتحدث عن اجلانب اإلنساني كما رآه 

ووجده وعايشه بل اليزال يعايشه.
عندما س���ألت زميلي ملاذا ل���م يكتب رأيه عن 
املرأة الكويتية في مقال؟ قال ضاحكا: »ال أخشى 
احلكومة بكبرها وأنتقدها في الطالعة والنازلة، 
ولكن لست مستعدا ألن أعرض عقلي على بعض 
الكويتيات التي أعتق���د أن أغلبهن ال يفرقن بني 
املقال الصحافي وقصاص���ة ورقة مقادير طبخة 

املجبوس«!
m.almashan@hotmail.com

د. نرمين يوسف الحوطي

الدراما إلى أين؟

محلك سر

محمد المشعان 

كاتب يخشى النساء 
وال يخاف الحكومة 

بيني وبينك 

هذه األيام الشغل الشاغل للصحافة والفضائيات ووسائل اإلعالم املختلفة هو 
قضية متويل خطة التنمية، فكل وس���يلة من وسائل اإلعالم حتاول أن تبتدع أو 
تقترح طرقا مختلفة للتمويل، وكان آخر املتكلمني في هذا املجال بصحافتنا حتى 
اليوم رئيس غرفة التجارة والصناعة األخ علي ثنيان الغامن الذي أكد ان القطاع 
اخلاص قادر على متويل اخلطة، وهذا بطبيعة احلال أمر مطمئن إذا كان القطاع 
اخلاص بعد أن بدأنا في تنفيذ خطة التنمية بجد ومبش���اركة من هذا القطاع قد 
ضمن ان املشاركة لن تسبب لهم خسائر وستحافظ على مصاحلهم. وال أتصور 
أن أي فئة متويلية مستعدة ألن تضع أموالها واستثماراتها في خطة إذا لم تكن 

لديها كل الضمانات التي ستعود بالفائدة املرجوة من هذا التمويل.
هذا األمر بطبيعة احلال مقبول وطبيعي في النظام الرأس���مالي الذي يعتمد 
كل االعتماد على تنفيذ خططه التنموية من خالل القطاع اخلاص، أما في نظامنا 
اخلليط بني االشتراكية والرأسمالية أو كما سماه البعض نظام »اشتمالي« ال يوجد 
له مثيل في أي بلد آخر، وحتى اآلن لم نس���مع في خطة التنمية التي قرأناها إال 
عن املشاريع في البنية التحتية واملنشآت والتزام الدولة مببالغ كبيرة لتنفيذها، 
ولم يدخل في هذا التصور إمكانية B.O.T ألن قانون B.O.T بحد ذاته غير مشجع 
ومعامله غير واضحة ورأينا عدة محاوالت فاش���لة رغم النجاح الذي حققته في 

بعض التجارب امليدانية.
ولك���ن األهم من كل ذلك ال أعل���م ملاذا نناقش متويل اخلطة اآلن، حيث ان من 
أوائل املستلزمات األساسية لكل تخطيط هو وجود املال الذي سيتم تنفيذ البرامج 
املختلفة من خالله، وفي جميع خططنا الس���ابقة كن���ا نعتمد اعتمادا كليا على 
دخل الدولة وتوزيعه على برامج التنمية املختلفة، ولم يكن اهتمامنا بأي شكل 
من األشكال أن يتولى القطاع اخلاص تنفيذ اخلطة، حيث ان قطاعنا اخلاص قد 
أصبح طفيليا على ما تنفقه الدولة، وقليل من املبادرات اجلريئة التي شاهدناها 
ف���ي الكويت، وعند أصحاب رأس املال هو ان���ه ما لم يكن لهم نصيب من برامج 
تطوير الثروة النفطية واس���تخراجها وبيعها فال ميكنهم االلتزام باالتفاق على 
أي مش���روع من مشاريع التنمية ألنهم يرغبون في ضمانات كافية ميكن صرف 

جزء منها على خطة التنمية.
عجبت فعال لألس���لوب ال���ذي اتبعناه في إعداد اخلط���ط والبرامج، ألنه من 
املعروف أن أساس أي خطة هو ضمان مصادر التمويل قبل التفكير في البرامج 
التنموية، أما أن تقتصر البرامج التنموية على املش���اريع اإلنشائية فهذه خطة 
تتضمن خطط البرامج اإلنشائية فقط، وكأننا عدنا الى أسلوب تخطيط املشاريع 
الذي كان يتم في بداية الس���تينيات من القرن املاضي، ولكن بعد ان اتضح لدينا 
أن التنمية ال تقتصر على املشاريع التنموية وان أهم عناصر التنمية هو تنمية 
اإلنسان نفسه ألنه بدوره يستطيع ان ينمي جميع عوامل التنمية األخرى، ومن 
دون تنمية اإلنس���ان نكون قد فش���لنا في العملية التنموية، وعليه فإن خطط 
التنمية تعتمد على بناء اإلنسان الكويتي الذي من أجله نقيم هذه البرامج وهو 
نفس���ه يتولى تطوير البرامج وتنميتها، والتخطيط املستقبلي من دون معرفة 
مص���ادر متويلية يعتبر تخطيطا في الغيبيات وال ميكن أن نتوقع النجاح له ما 

لم نكن قد ضمنا وسائل متويل ضامنة إلجناح اخلطة.
هكذا إذن نعيش هذه األيام في حيص بيص، ألنه قبل وضع خطة التنمية البد 
أن يكون هناك حوار مجتمعي كبير نتفق فيه على رؤية مستقبلية مع األطراف 
التنفيذية ووسائل التنفيذ وطريقة حتديد األولويات وإيجاد وسائل التقييم ترافق 
تنفيذ اخلطة حتى نتجنب بصورة مس���تمرة اي انحراف عن األهداف الرئيسية 

التي ارتضيناها في اخلطة.
يا ناس كلمة التخطيط هذه تطمئن الناس، ولكن يجب ان تكون رؤانا واضحة 
وعلينا خلق طريق على أمل أن حتقق األهداف التي توصلنا الى رؤيا مستقبلية 
التي اتفقنا عليها، وكان اهلل في عون الشيخ أحمد الفهد لتحمله هذه املسؤولية، 
ألنني لم أجد ش���خصيا فريق العمل الكفء القادر على تنفيذ اخلطة ومتابعتها، 

واهلل من وراء القصد.

عرفت البش���رية منذ قدمي األزل العديد من األم���راض ومازالت تتعرف على 
اجلديد منها، والكثير من ه���ذه األمراض كانت خطيرة حيث فتكت باملاليني من 
البشر فور ظهورها، وفي القرن املاضي عرفت أمراض عديدة كالطاعون واملالريا 
والس���ل مرورا بأمراض ظهرت منذ س���نوات قليلة كمرض السارس وانفلونزا 
الطيور وأخيرا انفلونزا اخلنازير الذي انتش���ر في معظ���م دول العالم وقضى 
عل���ى الكثيرين، وبفضل من اهلل والبحث والعلم اختفى الهلع من هذه األمراض 
الفتاكة، ولكن هناك مرضا مازالت القلوب ترتعد خوفا وذعرا عند سماع اسمه أال 
وهو مرض السرطان، ألنه عدو خبيث ماكر يغزو اجلسد بقوة الصاروخ وينشر 
س���مومه ويلوث الدم ويطبق على اإلنسان كل أنواع االحتالل التي تشل حركته 
وتضعف قواه حتى يصبح طريح الفراش رافعا راية االستسالم، مرض لم يفرق 
بني كبير وصغير، وال رجل أو امرأة، بل اس���تباح كل األعمار واألنواع حتى راح 

الكثير ضحايا له بعد صراع طويل معه.
وال توجد دولة في العالم خالية من مرض السرطان ولكن النسب تختلف من 
ق���ارة إلى أخرى ومن دولة إلى دول���ة وكان من املقدر لكويتنا احلبيبة أن تكون 
فيها بعض احلاالت التي تعاني وتصارع هذا املرض وليس عندي علم بنس���بة 
مرض السرطان في الكويت، وكل ما أمتناه أن تخلو الكويت من كل األمراض التي 

عرفتها البشرية وأن ينعم اهلل على أهلها بالصحة والسعادة دائما.
ال أنكر أن العلم والبحث توص���ال إلى مراحل جيدة جدا للتقليل من خطورة 
هذا املرض اللعني كما أؤمن أشد اإلميان بقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
»م���ا خلق اهلل تعال���ى داء إال وخلق له دواء« ولكني أتص���ور من وجهة نظري 
املتواضعة أن العالج احلقيقي لهذا ال���داء ليس الكيماوي أو النوم على الفراش 
واالستس���الم لهذا احملتل وانتظار املوت، ال أري���د أن أحتول إلى طبيبة أو عاملة 
نفس���ية وأعترف بأنني لست على دراية بعلم الطب ولست اخصائية اجتماعية 
ولكني سيدة تش���عر مبعاناة املرضى مع هذا املرض اخلبيث وتبحث عن عالج 
فعال يخفف عنهم معاناتهم، ولن يتوافر هذا العالج إال من خالل الرعاية األسرية 
واحل���ب من األقرباء واألصدقاء، فمريض الس���رطان يحتاج إلى مناخ خاص به 
البد أن نوفره له، مناخ ميأله احلب والعطف حتى يشعر املريض براحة نفسية 

تنسيه هذا املرض امللعون.
في���ا كل من لديه مريض بالس���رطان أرجوك أن تكون له عونا وس���ندا يهبه 
الطمأنينة ويقوم بخدمته ويسهر على راحته وال تقس عليه يوما وتخيل نفسك 

تعاني ما يعانيه ولتمد يدك له بكل ما تستطيع تقدميه.
ونهاية: لن أستطيع بهذه الكلمات القضاء على السرطان ولن نستطيع القضاء 
علي���ه بالقوة والعتاد واألموال بل بش���يء ليس له مثيل أال وهو أن نرفع أيدينا 
للباري جل وعال وندعو لهم بالشفاء وأن يطهر أجسادهم وينقي نفوسهم ويجعل 

هذا االبتالء في ميزان حسناتهم.
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