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 سعي البعض إلى الثراء السريع غير املشروع أمر لم نره 
منتشـــرا في السنوات السابقة، فكل هذه األطعمة الفاسدة 
والتي تشترى مببالغ زهيدة وتباع بثمن غال ومرتفع إمنا 
هي بقصد الربح دون النظر حلاللية املكسب، أجل إنه أمر 
يثير في النفس آالما حادة، فلم يعد املواطن واملقيم يأمنان 
على نفسيهما وصحتهما، كيف وصل احلال بنا لهذه الدرجة؟! 
هل كل من أمن العقوبة يفعل ذلك؟ أم ان الديرة غدت ديرة 
بطيخ كل يأكل من كتفها دون مراعاة ملخافة اهللا. البد من 
التشـــديد في العقاب والتشهير بصاحب التجارة الفاسدة 
ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث مبصلحة الناس 
ورد من يكون وراء هذه التجارة الفاســـدة واحملرمة، ورد 
من يتوسط له في كيده. املفجع أن هناك العديد من املقيمني 
يرتكبون هذه اجلرائم، فهل قانون البالد بهذه الدرجة من 

الضعف ليتجرأ هؤالء على فعل ذلك؟!
  وسائل اإلعالم مطالبة بالتشهير بهؤالء، وعلى «الداخلية» 
وضع االســـم الكامل ملن يتاجر بتجارة فاسدة ومحرمة إن 
لـــم أقل بالصورة أيضا، ومن حق البلد أن يعاقب بصورة 
قوية هؤالء الذين حادوا عن الدين واألخالق فمارسوا أمورا 
مضرة بالصحة خارجة عن القانون بشـــيء يعاقب عليه 

القانون فأين هو القانون من هؤالء؟!
  أنا أعلم جيـــدا كما يعلم غيري أن من وراء هؤالء يقف 
أناس أقوياء، أناس يتحدون القانون، أناس ال يســـتطيع 
القانون ان يقول لهم «ال»، لكن الصحافة هي التي يجب أن 
تقول لهؤالء «ال»، الصحافة هي التي يجب أن تشـــهر بهم 
وتعرف املجتمع بالرذيلة التي ميارسونها، وأن تضع االسم 
الكامل لكل من هؤالء وبالصورة دون اإلشارة للحروف مع 
تغطية الوجه، ألن عدم فعل ذلك مشـــاركة منا في املوافقة 
على ما يفعلونه. «من حفر حفرة ألخيه وقع فيها».. مقولة 
مجربة وكل مثل يقال ما هو إال نتاج جتارب وثقافات. فاهللا 
ميهـــل وال يهمل والبد أن يتذوق هؤالء شـــر ما فعلوا وإن 
طال الزمان فالعقاب آت منه سبحانه. التشديد في تطبيق 
القانون هو احلل، وليت ساحة الصفاة تكون مكانا ملعاقبة 

هؤالء جهارا ليكونوا عبرة للغير.
  من غير املعقول أن يصل الفساد حتى إلى حليب األطفال، 
فمن أين سيأكل الناس ومن أين سيشتري أهل البلد طعامهم؟ 
وفي النهاية قد تكون عودة املواطنني إلى الزراعة وتربية 
املاشية والدواجن في بيوتهم حال آمنا ليحصلوا على االكتفاء 
الغذائي الذاتي حماية ألنفسهم وأبنائهم من شر من يتاجر 

باحلرام طمعا وجشعا واهللا املستعان.
  kalematnet@hotmail.com 

 مثلما ينساب املاء من بني أصابعنا، كذلك األيام والشهور 
والسنوات من أجندة حياتنا، وأجمل مرحلة متر باإلنسان 
كما نعرف هي مرحلة الشباب، ولكن لألسف الشديد أقولها 
بحرقة بالغة، ان أغلب الشـــباب ال يعي مقدار النعمة التي 
بني أيديهم، واملرحلة اجلميلة التي يعيشـــونها، والتي قد 
متضي سريعا من العمر من دون الشعور بأهميتها البالغة 
التي تعم النفس واملجتمع والعالم أجمع، فشاب واحد متقد 
بالنشاط واحليوية والذكاء بإمكانه أن يغير مفهوما كامال 
أو يضيف فكرا جديدا، أو يغير من اعتقاد قدمي، أو يبتكر 
شيئا جديدا على ساحة العالم، ألنه عرف فقط أن ما يذهب 
ال ميكن أن يعود، وأن انشغال أغلب الشباب بتوافه األمور 
وقتل الوقت فيما ال ينفع، وانغماسهم في الهموم واألحالم 
واألوهام وامللذات الوقتية، التي شـــكلتها لألسف القنوات 
الفضائية في العقل الباطن لكل مشاهد، هي املشكلة التي 

يجب أن يتجاوزها جيل الشباب احلالي.
  فإذا نظرنا من ناحية أخـــرى، جند أننا نواجه في هذا 
الزمن منافسة شديدة على التغيير والتجديد والنجاح، في 
جميع مجاالت احلياة، فمن منا ال يريد أن يصل إلى العاملية 
مبنتج مفيد أو علم جديد، أو نشاط مذهل، كلنا نتمنى أن 
جند أسماءنا قد اقتحمت طوابير املنافسة ففزنا مبجهودنا 
اخلاص، وسجلنا أسماءنا في لوحة الناجحني أمام العالم 
أجمـــع، ولكن ما هي النقاط األساســـية التي نرتكز عليها 
فتجعلنا نقدر أهمية وجودنا في احلياة والنعمة التي بني 
يدينا؟ فإذا عرفنا أن الساعة ال ترجع للوراء، وأن الفرص 
ال تتكرر، والـــذي ال نقتنصه اآلن ال ميكن أن يعود، فذلك 
كله ســـيدفعنا إلى التركيز واالهتمام واملبادرة والســـعي 

وراء النجاح.
  لذا يجب أن نضع مبادئ سامية وأهدافا راسخة، نسعى 
إليهـــا حثيثا، دون النظر للمتخاذلني وأبواق املتشـــائمني 
واملنهزمني واحلاســـدين، وعلينا أن نكون نحن املبادرين 
ونبث في نفوسنا وفي نفوس شبابنا روح اإلقدام، فالوقوف 
في نفس املـــكان يعني هزمية، واحلياة عندما تتجمد عند 
أي إنســـان في نفس النقطة، لن تكون سوى عالمة موت 

ولكن بصورة أخرى.
  وشـــبابنا هو أملنا بعد اهللا سبحانه، في تغيير لوحة 
التاريخ املنسية بأسمائهم وعقولهم وجناحاتهم، ورفع مكانة 
البلد الذي كان ومازال مالذا لألمان واالستقرار، أال يستحق 

الوطن أن نضيئه ولو بشمعة من بني كفينا؟
  بلى يســـتحق وأكثر.. ولكن من يكـــون أول املبادرين 

اآلن؟
  falcom٦yeb@yahoo.com 

 جبـــل الكويتيـــون على تقبـــل الـــرأي اآلخر منذ 
نشـــأة الكويت، وتربوا على ثقافة احلوار والتسامح، 
فالدميوقراطية جزء من موروثنا الثقافي واالجتماعي 

ال ميكن ألحد إنكاره.
  وتعرف الدميوقراطية بـ «حكم الشـــعب لنفسه»، 
وتعني بشكل أوضح حكم األغلبية، فالبشر بطبيعتهم 
يختلفون ويخطئون، وقد كفل لنا دستورنا االختالف 
فـــي اآلراء، ونظم لنا عملية اتخاذ القرار عبر ترجيح 
كفة أغلبية األعضاء حتت قبة عبداهللا الســـالم، لكن 
املشكلة التي نواجهها في الفترة األخيرة هي عدم قبول 
األقلية مبا جتمـــع عليه األغلبية، لذا فإن تلك األقلية 
تلجأ كثيرا إلى التصعيد عن طريق حشـــد احلشود 
واستخدام ألفاظ وألقاب مشينة بحق من يخالفهم في 
الرأي، بهدف إرغام الطرف اآلخر على االمتثال آلرائهم، 
وقد جنحوا بطريقتهم هذه أكثر من مرة، فشغلوا الرأي 
العام بخالفاتهم ومراقبتهم الشـــخصانية وحرصهم 
على تصيد األخطاء وتهويلها، عوضا عن االلتفات إلى 
املصالح واملطالب الشعبية املنشودة، كما نسوا دورهم 
األساسي الذي يتمحور في التشريع واملصادقة على 
القوانني التنموية التي حتتاجها الكويت، وتفرغوا إلقامة 
بعض الندوات التي تلقى فيهـــا االتهامات التحليلية 
والتطاول على الرموز بدال من اللجوء إلى اســـتخدام 

أدواتهم الدستورية، وهذا ما ال نتفق معهم فيه.
  ولهذا السبب أصبحنا نرى الضجر يطغى على كثير 
من الوجوه الكويتية، بل وجتاوز ذلك بتعالي األصوات 
الداعية لوقف العمل بالدميوقراطية وتعطيل مجلس 

األمة وهذا خطر علينا جميعا.
  نتمنى من اجلميع االمتثال لطلب أبو السلطات ووالد 
اجلميع صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد 
(حفظه اهللا ورعاه) بالعودة إلى احلوار حتت قبة عبداهللا 
السالم كما نتمنى منهم حتكيم العقل وسماع الرأي اآلخر، 
ومحاول إقناعه وفق األطر املسموح بها، ومن ثم االحتكام 
لـــرأي األغلبية واالنصياع للدميوقراطية، فالشـــارع 

الكويتي تعب من هذا التأجيج وينشد التطور.
   A.alsenan@windowslive.com 

 الكل شاهد وتابع األحداث األخيرة وقبل األخيرة 
وقبلها وقبلها، وهي أحــــداث كلفة عالجها أكثر 

بكثير من تركها دون عالج تلتئم.
  مرت على البالد مشــــاكل وأزمــــات قبل هذه 
احلكومة ولم تكن معاجلتها بالدواء الذي عاجلتها 
به حكومتنا احلالية، فقد علق الدستور في مراحل 
سابقة ولكن احترمت كرامات الناس، علق الدستور 
ولم تسلط قنوات الفساد السياسي على الناس، 
علق الدستور ولم تتعمد احلكومات السابقة إدخال 
القضاء طرفا في النزاع، علق الدستور ولم تلعب 
احلكومات السابقة بنار الطائفية. ما األسباب التي 

جرت البالد إلى هذا املستوى من التأزمي؟
  أوال: لم تكن لدينا في السابق «فرق» للتطبيل 
السياسي، بل كانت القوى السياسية املمثلة في 
البرملــــان تعارض وحتالــــف احلكومة من خالل 

ممثليها في البرملان.
  ثانيا: حديثــــو النعمة لم يكــــن لهم دور في 
العملية السياسية سابقا، بل كان للتجار ممثلني 
بغرفة التجارة يشكلون رأي سياسي محترم وال 
يقدمون الوالءات إلى احلكومة لتســــهيل شؤون 

جتارتهم.
  ثالثا: لم تتعســــف احلكومات الســــابقة مع 
خصومها السياســــيني في أي إجــــراء بل كانت 
أحــــرص ما يكون على تطبيق القانون بتســــاو 

على اجلميع.
  حكومتنا الرشيدة، أهدى لك املجلس قوانني 
حتلم بها أي حكومة ســــابقة بدءا من تخصيص 
«الكويتية» مرورا بقوانني التنمية األخيرة، وأنت 

يا حكومة محلك راوح.
  فمن نلوم في ترك مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بني حار وبارد، قبل ٣ سنوات كان يفترض 
أن تكون احلكومة قد أجنزت حتويلها إلى شركة. 
نتمنى أن يكــــون مولود احلرية والدميوقراطية 

اجلديد آخر األحزان واهللا أعلم.
  fahadalazemi@hotmail.com 

 هيا الفهد

 التجارة الحرام
 

 كلمات

 أنوار عبدالرحمن

 هل أنت أول المبادرين؟

 فالكم طيب

 استغربت في بادئ األمر عندما 
ذكرتني أحداث العنف األخيرة 
التي تعرض فيها بعض النواب 
للضرب من قبل السلطة بعدد 
من املشاهد الكوميدية في «درب 
التي  الزلق» وخصوصـــا تلك 
تعرض فيها حســـني بن عاقول 
للضرب مـــرة بالعقال من قبل 

خاله قحطة بســـبب تصرفاته غير الناضجة ومرة أخرى 
باخليازرين من قبل الشـــرطة بســـبب بيعه «حلم كالب» 

ألهل الديرة. 
  لم أتعرف حينئذ على األســـباب الضمنية التي دفعت 
عقلي للربط بني أحداث هذا املسلسل وأحداث العنف األخيرة 
حتى أن مشـــاهد االعتداء على النواب لـــم تكن كوميدية 
كمشاهد املسلســـل، بل على العكس من ذلك كانت مروعة 
وحزينة، لذلك قررت الكشف عن هذه األسباب في محاولة 

لفهم هذا الربط.
  كما هو معروف تدور أحداث «درب الزلق» حول أسرة 
كويتية محدودة الدخل تتكون من شقيقني وأمهم ومتتلك 
هذه األسرة بيتا مت تثمينه. تبدأ املشكلة عندما يشرع االبن 
حسني في استخدام أموال التثمني في مشاريع جتارية لتحقيق 
طموحه اخلاص بأن يصبح غنيا، وبسبب هذا الطموح يدخل 
حسني األسرة في مشـــاريع عديدة غير مشروعة وفاشلة 
أدت في نهاية األمر إلى أن تخســـر األسرة كل ما متلك مبا 
فيه منزل العائلة. وفي النهاية تضطر األسرة لالنتقال إلى 
بيت اخلال قحطة، كما يضطر الشقيقان للعمل كصبيني في 

دكان اخلال لصنع النعال النجدية. 
  عند مقارنه قصة ذلك املسلسل بواقعنا احلالي نلتمس 
بعض نقاط االلتقاء، فهناك الكثير من نوابنا الذين استغلوا 

مناصبهم لتحقيق طموحاتهم 
اخلاصـــة، ولتحقيـــق تلـــك 
الطموحـــات أقحموا أنفســـهم 
وأقحموا الديرة معهم في سلسلة 
من الصراعات تارة باسم محاربة 
الفساد وحماية املال العام وتارة 
أخرى باسم الدفاع عن الدستور 
وغيرها من الشعارات اخلاوية 
التي ليس الهدف منها سوى إيهام املواطنني بشيء والعمل 
بشيء آخر مثلما أوهم حسني بن عاقول أهل الديرة بسالمة 

وجودة سلعته وآخرتها أطعمهم حلم كالب. 
  إن بعض هؤالء النواب الذين يدعون فضح الفساد هم 
املعطلون احلقيقيون ملناقشـــة القوانني اخلاصة بإنشـــاء 
هيئة وطنية مستقلة ملكافحة الفساد، والدليل على ذلك أن 
هؤالء النواب لم يشـــاركوا في دعم حمالت املجتمع املدني 
اجلادة في محاربة الفساد كحملة جمعية الشفافية الكويتية 
«ال تنمية مع فســـاد»، فلم يشاركوا باحلضور وال بإرسال 
املقترحات، وعندما استبشـــرنا بقدوم اليوم الذي ســـتتم 
فيه مناقشـــة هذا املشروع خرج هؤالء باستجواب ليؤجل 
مناقشة هذا املوضوع ملوعد آخر. فاالقتراح بقانون إلنشاء 
«الهيئة العامة للنزاهة» قدم إلى مجلس األمة منذ ديسمبر 

املاضي ٢٠٠٩ ولم تتم مناقشته إلى اآلن. 
  إن اســـتمرارية نهج وســـلوك هؤالء النواب أدخلنا في 
طريق زلق مليء بالصراعات واملشـــاريع الفاشلة وخوفنا 
أن يأتي ذلك اليوم الذي يحدث لنا فيه ما حدث لعائلة بن 
عاقول فنفقد كل شيء مبا فيه بيتنا، ديرتنا. حينئذ سوف 
يضطر كل واحد منا للعمـــل اما في صنع النعال النجدية 

عند العمام أو بيع اخلبز اإليراني عند اخلوال.
  halkhala@hotmail.com  

 حنان الخلف

 درب الزلق

 إشارة

 هل للفساد ظل؟ هذا السؤال يفرض نفسه 
بشـــكل تلقائي، ومن دون نية مبيتة، حني 
جند ان بعض املتورطني في قضية فساد ما 
يغادرون البالد بسهولة، وكأنهم يعتمرون 
قبعة اإلخفاء، فقبل فترة متكن فاسد من سرقة 
صندوق إعانة املرضـــى وغادر ثم ظهر من 
بلده يصرح وكأنه لم يقترف سوى مخالفة 
صعود باص من دون تذكرة، وقبل فترة مت 
اكتشاف مواد فاسدة فألقي القبض على هذه 
املواد، بينما فر الفاســـد خارج البالد وحتى 
اآلن ننتظـــر تصرفا حازما وحاســـما ينهي 
تالعب الفاسدين بصحة الناس التي لم يكفها 
التلوث ليسرطنها، بل ساعدها في ذلك جتار 

األغذية الفاسدة.
  أحد باعة الدجاج املشوي سألوه عن الطريقة 
التي يحقق بها الربح الوفير، فأجابهم بأنه 
يشـــتري الدجاج الذي عليه مهلة يوم واحد 
النتهاء الصالحية، وبذلك فهو يحصل عليه 
بأرخص ســـعر ممكن، ولكن ماذا لو لم يتم 
بيع الكمية كلها في اليوم نفسه؟ هذا يعني 
أن الدجاج سيشوى وهو منتهي الصالحية، 
هذا طبعا على صعيد الفساد الغذائي ونذكره 
خلطورته على الناس وعدم االســـتهانة به 

مطلقا.
  ولكن في املقابل هناك أشـــكال اخرى من 
الفساد تذكرها بعض الدراسات مثل: «انتهاك 
القوانني، واالعتداء واتخـــاذ مزايا الثغرات 
القانونية واستغالل السلطة، ومنها يتفرع: 
احملسوبية والرشوة وهدر األموال واختالسها، 
الســـلع األساســـية أو  واالبتزاز، واحتكار 
اخلدمات». بعض هذا الفساد ظاهر للعيان، 
وبعضه االخـــر غير منظور، والنوع الثاني 
هو االخطر النه من الصعب إثباته وبالتالي 

من الصعب محاسبته قانونيا.
  وتشـــير الدراسات الى ان الفقر أحد أبرز 
دوافع الفساد، وهذا ما يفسر ظهور الفساد 
عندنا بوتيرة أعلى بعد ظهور شـــريحة من 
ضحايا جتار اإلقامات، الذين أصبحوا يصنعون 
الفساد اما على شكل رشاوى او محسوبيات 
وهذا ما يفســـر اكتشاف شبكات بني الوقت 
واالخر في دوائر حساســـة، بعضها يتاجر 
بتصاريح العمـــل او االقامة او حتى رخص 
قيادة السيارات وغيرها من التجاوزات التي 
يكتشف بعضها فيتصدر صفحات الصحف 
وبعضها الذي مير على غفلة من عني الرقباء، 
وهذا األمر ال يخص الكويت وحدها، فتقرير 
منظمة الشفافية الدولية عن حالة الفساد في 
العالم لسنة ٢٠١٠ أظهر أن ثالثة أرباع دول 

العالم تقريبا شديدة الفساد. 
  ولكن هـــذا يجب اال يعطينا املبرر لتقبل 
فكرة ان يكون الفســـاد أمرا طبيعيا، فهو قد 
يكون كذلك في الدول التي تفتقر الى شفافية 
او الى قوانني ودساتير، بينما نحن في الكويت 
لدينا مؤسسات مجتمع مدني، أو هكذا يفترض، 
وبالتالي فمن غير املبرر أن ننخرط في قائمة 

منظمة الشفافية العاملية.
  رمبا ان الذي يحد من الفســـاد هو عملية 
اخلصخصة، ألن املال اخلاص احرص على 
نفسه من املال العام، ولكن األهم من هذا وذاك 
أن تتم مكافحة الفساد منذ الصغر، عبر سلوك 
تربوي يبدأ نظريا من املنزل ومير باملدرسة 
فاجلامعة، ثم يأتي التطبيق العملي في أول 

يوم وظيفة.
  nasser@behbehani.info 
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