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 اســـتمتعنا فعال باملسلسل االجتماعي الكوميدي «كرميو» خالل 
شهر رمضان املبارك ولم يعكر صفونا سوى بعض األصوات النشاز 
التي رأت أن املسلســـل يعني ويهدف الى ترسيخ الثقافة الفارسية 
وال أعرف من أين أتوا بتلك الفكرة اجلهنمية لقتل هذا العمل الفني 
املبدع حيث أغفلوا حقيقة أن املسلسل يهدف إلى بناء فكرة احترام 
اآلخرين خاصة حينما تكون أصولهم وجنسياتهم وقومياتهم تختلف 
عن أصولنا وجنسياتنا وقومياتنا، وهذه املبادئ ال دخل لها بجنسية 
دون أخـــرى بل هي أخالق إنســـانية دأب البعض منا على جتاهلها 
حتى جتدهم يتنكـــرون ألصولهم وقومياتهم ظنا منهم أنه بفعلهم 

هذا سيحتلون أعلى مراتب اجلنة.
  ولو افترضنا جدال أن هذا املسلسل كان يهدف إلى إشاعة الثقافة 
الفارسية، فهل تناسى البعض القول النبوي الكرمي «لو كان العلم 
في الثريا نالته فارس»، وهل تناسوا أن جهابذة علماء املسلمني من 
جميع مذاهبهم فرس في أصولهم وقومياتهم؟ فهل دعا ذلك املسلمني 
إلى رفض نير أفكارهم من أن تثري احلياة اإلسالمية وحضارتها؟ 
  لو صدق ادعاء أولئك باتهامهم املسلسل بهذه الدعوة الظاملة فإن 
هـــذه النظرة األنانية الضيقة احلاقـــدة ال تريد ملجتمعنا أن يتزود 
بـــأي ثقافة أو أن يطور مـــن إمكاناته في عالـــم يتحدث اليوم عن 
تالقي احلضارات وتبادل القيم البناءة املؤثرة إيجابا في سلم الرقي 
والتطور، وما بالهم صمتوا عن تهافت النشء على التخلق باألخالق 
األوروبية، بل وإقحام احلضارة الغربية حتى على صعيد املفردات 
اليومية التي يســـتعملونها في عملية هروب واضحة من حضارة 
العرب واملسلمني التي شوهها األدعياء واألوصياء على ثقافة املجتمع 

وحضارته من ذلك البعض. 
  ثم لنتجه الى ناحية أخرى فقد عرض مهرجان الشباب املسرحي 
الذي انتهت انشطته قبل أيام من مسرحية رائعة بعنوان ليالي عمر 
اخليام، قامت بفضح مؤامرات ودسائس القصور اإلمبراطورية، وكيف 
كان الفســـاد يرتع في مناحي تلـــك اإلمبراطورية، فما بال املتباكني 
على ثقافة املجتمع الكويتي لم ينبســـوا ببنت حرف ليقولوا شيئا 
حول هذه الثقافة التي عرتها تلك املسرحية، ولم يبينوا إن كان هذا 
العمل يهدف إلى إشـــاعة ثقافة فارسية أم أنه يفضح تلك احلضارة 

في إحدى مراحلها.
  لقد اختفـــت الرؤى الناقدة الفنية وتصاعـــد عوضا عنها دخان 
حقـــد ال يريد للمجتمع ان يراجـــع تصرفاته ولو في ضوء جتارب 
اآلخرين من مجتمعات وأفـــراد ووضعوا حجابا قامتا على أعينهم 
حتى ال يروا أخطاءهم هـــم بالدرجة األولى ليفرضوا ذلك احلجاب 
على غيرهم ويريدون ألبنائنا أن ميارســـوا عملية إقصاء اآلخرين 
والتعالي عليهم فلقد عشـــنا مجتمعا متسامحا يتعايش مع جميع 
القوميات واجلنســـيات يوم كانت الكويت في عصرها الذهبي وكنا 
نركـــب الباصات جنبـــا إلى جنب مع اإليرانـــي والهندي واملصري 
والفلســـطيني واللبناني ونخرج إلى البر في كشتات يجمعنا كلنا 
العمل في سبيل الوطن دون أن ننظر ألصل أو مذهب أو قومية قبل 

أن يقوم بيننا الطارئون على املواطنة.
 mw514@hotmail.com  

 د.محمد القزويني 

 بين «كريمو» 
  و«ليالي عمر الخيام»

 رأي

 بتشجع مني؟ أشجعك أنت يا ريس.. مبشهد القوي والضعيف 
يرد أحد الضباط على الفنان أحمد زكي في فيلم اإلمبراطور للداللة 
على الطاعة واخلنوع.. وعبر هذا اإلسقاط الفني من الكاتب يتضح 
لنا أن الغريزة اإلنسانية دائما ما ترجح لغة السلطة والقوة على 
املفاهيم األخرى، وباألمس وبعد متابعة مسار خارطة اللجان في 
مجلس األمة ندرك أن معظم النواب تفننوا اللعب السياسي وأتقنوا 
حرفة املمكن حتت شعار الغاية تبرر الوسيلة، وباللهجة الشعبية 

التي تقول «كل يقرب قرصه للنار». 
  وبعد أن سقطت األقنعة واتضحت الصفقة راح البعض يسوق 
ويلمح بأن احلكومة فشلت في إدارة التصويت على اللجان وما 
آلت إليـــه اللجان جاء بإرادة املجلس، وهـــو طرح مناف للواقع 
وســـاذج في احلقيقـــة، واألكيد أن احلكومة كانـــت متناغمة مع 
خصومها وكانت تلعب في بعض األحيان على املكشـــوف أثناء 
دعمها لبعض النواب، وسأستشهد ببعض األمثلة التي تبني ذلك 
والتي بدأت مع ترشـــح النائب علي الراشد ملنصب أمني السر مع 
النائـــب دليهي الهاجري، وتفوق األول بـ ٣٥ صوتا على افتراض 
أنـــه نال أصوات احلكومة الـ ١٦ جميعهـــا و١٩ صوتا من النواب 
ليحصد هذا املنصب، أي انه أخذ هذه األصوات من مختلف الكتل 

التي تعارض خطه السياسي.
  واحلالة الثانية جاءت بإزاحة النائب سعد اخلنفور لصالح نائب 
كتلة التكتل الشعبي صيفي الصيفي الذي نال الدعم احلكومي في 

هذه اللجنة بأريحية وسهولة من دون أي ڤيتو حكومي.
  واملفارقة الثالثة جتلت عبر تصدر النائب شـــعيب املويزري 
التصويت في جلنة الداخلية والدفاع حيث حصل على أعلى عدد من 
األصوات مع العلم انه نائب أدان وزير الداخلية في قضية الوافدين 
واحتمال إصراره على هذه القضية يعني إقصاء الوزير من الوزارة 

ومع كل هذه االحتماالت لم يواجه أي معارضة حكومية تذكر. 
  أما احلالة الرابعة فتمثلت في بقاء النائب أحمد الســـعدون في 
اللجنة املاليـــة وهو أحد أقطاب املعارضة فـــي املجلس، وأخيرا 
وليـــس آخرا خروج عدد مـــن النواب من مختلـــف الكتل خارج 
القاعة قبل التصويت على بقاء اللجنة املؤقتة للشباب والرياضة 
قبـــل التصويت عليها، وهو ما حتقق بعد ذلك بالفعل عبر وأدها 
وحتويل ملفها إلى اللجنة الصحية.  وخالصة القول أن ما جرى 
في انتخابات اللجان ما هو إال مشـــهد مقتضب لعالم البرغماتية 
الذي يؤكد على عدم الصدق والشفافية في عالم السياسة مما يعني 
أن هذا احمليط تتحكم فيه املصلحة الشـــخصية، فهي من تفرض 
املواقـــف، لذا ال توجد فيه عـــداوة دائمة وال صداقة دائمة فالبقاء 

يصب ملن يشجع األقوى.
  talal@alhaiç.com  

 طالل الهيفي

  كل شيء
   في السياحة جائز

 السموحة

 قــــام امللياردير الشــــهير 
بيل غيتس بإنشاء مؤسسة 
خيرية وتبرع لهذه املؤسسة 
بأكثر مــــن ٢٨ مليار دوالر، 
ومهمة هذه املؤسســــة دعم 
املشاريع اإلنسانية مبختلف 
أفرعها الصحية والتعليمية 
وغيرها من املشاريع، وتبرع 

كذلك مببلغ ٣ مليارات للمؤسسات الصحية ومؤسسات 
مكافحة اإليــــدز واملالريا في العالــــم الثالث، ومبلغ ٢ 
مليار للمؤسسات التربوية، والتبرع جلامعة كمبريدج 
البريطانية، وتأسيس صندوق مبليار دوالر لدعم السود 

في التعليم.
  والذي يدير مؤسســــة بيل غيتس والد بيل غيتس، 
وهو ويليام غيتس، ومن بني أهدافها األساسية «تقليل 
التفاوت الهائل بني مستوى املعيشة التي نحياها ومستوى 
معيشة الناس في العالم النامي»، وقال غيتس في أحد 
اللقاءات إنه يشــــعر بأن عليــــه واجب ضمان أن تصل 
أمواله «إلى املجتمع الدولي بالطريقة التي حتدث أكبر 

أثر إيجابي».
  وفي عام ٢٠٠٨ ترك بيل غيتس العمل كمدير تنفيذي 
لشركة مايكروســــوفت، وعني مكانه كرئيس للشركة 
ستيف باملر الذي يعرفه منذ فترة الدراسة في جامعة 
هارفارد، فقد أصبح يعمل بشكل جزئي بالشركة، وقرر 
غيتس التفرغ للعمل اخليري، وتعد املؤسسة اخليرية 
التي أسسها هو وزوجته أكبر جمعية خيرية في العالم 
واملمولة من ثروته، ويقول «استطيع أن أفعل أي شيء 

أضع كل تفكيري فيه».
  ومن نافلة القول أن نذكر بأن بيل غيتس وصديقه 
احلميــــم وارن بافيت أطلقا مبادرة حتمل اســــم «تعهد 
العطاء»، وهي دعوة منهم ألثرياء أميركا بالتبرع بنصف 
ثرواتهم للعمل اخليري سواء أثناء حياتهم أو حتى بعد 
وفاتهم، وقد سمت وسائل اإلعالم األميركية هذه الدعوة 

بـ «حتــــدي املليارديرات»، 
وقــــد اســــتطاع الصديقان 
أكثر من  إقنــــاع  احلميمان 
٤٠ ثريا مــــن أثرياء أميركا 
للتبرع بنصف ثرواتهم أو 
جزء منها وحثهم على ذلك، 
ومن هؤالء الذين استجابوا 
للدعوة الري إيلسون وتقدر 
ثروته بـ ٢٨ مليار دوالر، وعمدة نيويورك والذي تقدر 
ثروته بـ ١٨ مليار دوالر، ومستثمرون كثر آخرين كثر 
مثل أوبرا وينفري ومؤســــس الـ «ســــي إن إن» كذلك 
قاموا بنفس الشيء، أي أنهم تبرعوا بجزء من ثرواتهم 

ألعمال اخلير.
  أما إذا نظرنا حولنا فسنجد من تبرع أو من نذر نفسه 
للعمل اخليري، فمن الذين قاموا بالتبرع بأموالهم على 
سبيل املثال وليس احلصر فعلى رأسهم املرحوم العم: 
بوبدر املطوع رحمه اهللا تعالى، ورجل األعمال بدر شيخان 
الفارســــي، وهناك عوائل كويتيــــة ال تكاد جتد منطقة 
بالكويت إال ولهم مسجد أو صالة أفراح مثل عائلة الزبن 
وفقهم اهللا، أو من نذروا أنفسهم للعمل اخليري مثل العم 
د.عبدالرحمن السميط والعم أحمد الفالح ابويوسف، أو 
حتى اجلمعيات اخليرية من جمعية اإلصالح االجتماعي 
وجمعية إحياء الثراث اإلســــالمي لهم دور في توصيل 
املساعدات للمستحقني، ولكن الذين يتبرعون وينفقون 
األموال ألعمال اخليــــر مازالوا قلة إذا نظرنا إلى حجم 
التجار الذين ميلكون الثروات، وهذه دعوة لهم للتبرع 
بأموالهم ألعمال اخلير والبر، خاصة أن ديننا احلنيف 
يأمرنــــا بذلك وقد وعد اهللا تعالى باألجر الكبير للذين 
ينفقون أموالهم في سبيل اهللا تعالى خاصة ونحن في 
شهر رمضان الفضيل، أعتقد أن طبيعة احلياة السريعة 
أثرت كثيرا على قيمنا اإلسالمية السمحة وخاصة اإلنفاق 
والتبرع للفقراء واملعوزين، فنحن بحاجة إلى أن نذكر 

بها ونربي أبناءنا عليها. 

 عبدالعزيز الكندري

 أثرياؤنا وأثرياؤهم!

 وجهة نظر

 أعتقـــد أن بعـــض الفنت 
التـــي حصلـــت  األخيـــرة 
فـــي الكويت أثبتـــت لي ما 
اســـتنتجته منذ ســـنوات 
الكويتي،  أفراد الشعب  بأن 
بجميع فئاته، كلهم قبليون، 
ولن أقول بدوا، فهناك فرق 
شاسع بني البدوي والقبلي، 

علـــى األقل في الوقت احلالي وفـــي اللهجة الكويتية 
حتديدا، وأمتنى من القـــارئ أن ينتبه ملا أقول حتى 
ال يســـاء فهم مقصدي. فبالرغم مـــن أن أصل الكلمة 
يأتي من «قبيلة» وهي صفـــة متيز بها البدو، إال أن 
تعريف القبلي حاليا وباللهجة الكويتية حتديدا هو 
من ينتصر لقبيلته أو عائلته أو طائفته، سواء كانت 

على حق أو باطل. 
  القبلي هو من يشتاط غضبا ممن يتعرض لقبيلته 
أو عائلته أو طائفته ولو بأسلوب االتهام غير املباشر.. 
القبلي، ومرة أخرى ليس البدوي، هو من يأخذ حقه، 
أو باطله في بعض األحيان، بيديه، فال قانون أو متدن 
أو دين يقف أمامه، ولعل مقولة أتباع مسيلمة الكذاب 
ممن عرفوا بطالن دعوته بأن «كذاب ربيعة أحب إليهم 
من صادق مضر» (يعنون به النبي القرشي الكرمي)، 
هي خير دليل. فهذه هي القبلية املكروهة واملنبوذة، 
وال يشترط أن يكون الشخص بدويا حتى يكون قبليا، 
بل علـــى العكس، فالقبلية مثـــل الفئوية والطائفية 
والعنصرية، مجرد صفة تضـــاف إلى أفعال وأقوال 

الشخص ال إلى أصله أو لهجته أو طريقة ملبسه.  
  ويجب أن نفرق بني أصل الكلمة «القبيلة» التي هي 
أمر محمود، وبني الصفة املنبوذة، ولنا في الطائفية 
مثال، فالطائفة الدينية أمر محمود، ولكن صفة الطائفية 
ليســـت بصفة محمودة، على األقل في الوقت احلالي 

وفي اللهجة الكويتية حتديدا.
  احلوادث األخيرة أثبتت لي أن القبلية موجودة في 
نفـــس كل كويتي، وقد يختلف مقدار هذه القبلية من 

شخص إلى شخص إال أنها 
موجودة كوجود العنصرية 
والغرور والتكبر في نفس 
كل إنسان على وجه األرض، 
فعندما ينتقد شـــخص ما 
مسؤوال من عائلة معينة 
جتد كل أفراد العائلة يقفون 
مع املســـؤول ضد املنتقد، 
عندما ينتقد شخص ما ناشطا سياسيا جتد كل أفراد 
تياره وجتمعه السياســـي يهاجمـــون املنتقد. عندما 
ينتقد شـــخص ما نائبا من طائفة معاكســـة له جتد 
كل طائفته تهاجم املنتقد وتصفه بالطائفي، وإذا كان 
النائب من قبيلة فتجد كل القبيلة ضد املنتقد ويصفونه 
بالعنصري، فهل توقفنا ومتعنا التفكير في االنتقاد 
املوجـــه؟ قد يكون االنتقاد من مصلحة املســـؤول أو 
الناشط أو النائب، فلماذا تأخذنا العزة باإلثم؟ أليست 
ردود األفعال التهجمية هذه هي صفات القبلية التي 

ننتقدها كافة؟!
  وملاذا جنعل االنتقاد وإن كان في غير محله وإن كان 
غير مدعـــوم بأدلة وبراهني، ملاذا جنعله هجوما على 
العائلة أو الطائفة أو القبلية كافة؟ ملاذا ال جنعله هجوما 
على ذات الشخص، فبرغم أن التهجم الشخصاني أمر 
سيئ إال أنه أقل درجة في الفتنة من وصف هجوم املنتقد 
بأنه تعرض لطائفة بأكملها أو تعرض لقبيلة بأكملها 

أو تعرض لعائلة بأكملها. واهللا ولي التوفيق.
< < <  

  نبارك للدكتور عبدالرزاق النفيسي تعيينه مديرا 
عاما للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلفا 
للدكتور يعقوب الرفاعي، ونتمنى منه أن يكمل ما بدأه 
د.الرفاعي في حتســـني أوضاع زمالئه في املستقبل، 
الطلبة املتزوجـــني املبتعثني في اخلارج، فرغم إقرار 
صرف الزيادة ملرافق وأبنـــاء املبتعث إال أنه لم يتم 

صرفها حتى يوم كتابة املقال.
 salanzi@gmail.com  

 سلطان شفاقة العنزي

 كلنا قبليون

 إشراقة متجددة

 ثامن أغنى دولة في العالم

 محمد هالل الخالدي

 نظرات

 نشـــر موقع فليكس جورنال مؤخرا 
قائمة بأغنى ١٠٠ دولـــة في العالم، وقد 
احتلت الكويت فيـــه املركز الثامن بعد 
الواليـــات املتحدة األميركية مباشـــرة، 
واستند التقرير املنشور إلى عدة عوامل 
من بينها تصنيفات البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي واعتبارات اقتصادية أخرى 
مثل مستوى دخل الفرد وتكلفة املعيشة 
وغيرها. ومـــع أن مثل هذه التصنيفات 
ال تضيـــف أي جديد ولن ينتج عنها أي 
تغيير يذكر في سياسات الدول، إال أنها 
تبقى مؤشرات واضحة حلجم الفساد الذي 
يعتري بعض الدول ومييزها عن غيرها. 
ففي الكويت مثال جند في املقابل تصنيفات 
أخرى تبني حجم اخللل، مثل تدني مستوى 
اخلدمات الصحية وتدني مستوى التعليم 
العام وتخلف خدمات البريد واملواصالت 
وغيرها، مع أن هناك من يحاول أن يقيم 
مقارنات مغلوطة بني مستوى اخلدمات في 
الكويت مبثيالتها في دول عديدة، وأقول 
مغلوطة ألن مقارنات مثل هذه ال تصح 
بني دولة وأخرى إال إذا كانت لهما نفس 
الظروف وحجـــم الدخل، وبالتالي الذي 
يريد أن يكون منصفا ويقيم مســـتوى 
اخلدمات في الكويت عليه أن يقارن ذلك 
بحجم الدخـــل القومي للبالد ليرى بعد 
ذلك هل ما يقدم في الكويت من خدمات 
ومبان وطرق وتعليم وعالج يتناســـب 
مع امليزانية املرصودة لتلك املؤسسات 
املعنية بهذه اخلدمات أم ال. الكويت بلد 
غني ال شك في ذلك، ولكنه بلد فقير أيضا، 
فقير مبوارده احملـــدودة مبصدر واحد 
وقابل للنضوب أو االستغناء عنه في أي 
حلظة، وفقير مبؤسسات التعليم العالي، 
وفقير بعدد املستشفيات وفقير باإلنتاج 
العلمي وغالبية الشعب فيه لديهم ملفات 
في صندوق املعســـرين. املشكلة ليست 
في توافر األموال بقدر ما هي في كيفية 
إدارة تلك األموال واستثمارها واالستفادة 
منها بصورة بناءة، ويكفي أن نتأمل في 
ميزانيـــة وزارة التربية ووزارة الصحة 
ونقارن تلك امليزانيات مبستوى التعليم 
واخلدمات الصحية لنعرف كم نحن فقراء 

رغم أننا أغنياء. 
< < <  

  فاصـل: مستشـــفى الرازي هو أحدث 
مستشفى مت بناؤه في الكويت عام ١٩٨٤، 
علما بأن عدد الســـكان قد ازداد أكثر من 
أربعة أضعاف عما كان عليه آنذاك، والتزال 
جامعة الكويت التي تأسست عام ١٩٦٦ 
هي اجلامعة احلكومية الوحيدة في البالد، 
الدوائر احلكومية حاليا عبارة  ومعظم 
عـــن مواقع مؤقتة في مـــدارس أو مبان 
مهترئة، فماذا يفيدنا أن نكون ثامن أغنى 

دولة في العالم؟!
 bodalal@hotmail.com   


