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في حياتي كلها لم اقتنع بـ »جنمة اجلماهير« 
نادية اجلندي كممثلة، بل لم اقتنع بأي من 

افالمها ككل ويبقى فيلم »شهد امللكة« استثناء 
لنجاح صنعه غيرها، وحتى عندما كانت تتصدر 
صورها املجالت والصفحات الفنية املتخصصة 

في الصحف لم اكن اقتنع بها، وكنت اراها 
مجرد وجه مفروض ال اعرف سره، حتى 

فيلمها »خمسة باب« اشتهر بني اواسط مراهقي 
الثمانينيات ال النه فيلم جيد بل النه فيلم القت 

عليه رقابة املمنوع بظاللها فأصبح مرغوبا 
بل ورمبا اشهر افالمها، ايضا لم اقتنع عندما 

حصلت نادية اجلندي على جائزة افضل ممثلة 
عربية 2011 في حفل توزيع جوائز املوركس 

االخير، ال لشيء اال انها ال تصلح برأيي 
للتمثيل على االقل وفق قناعتي الشخصية 

كمشاهد، وليس الحد علي باب في رأيي.
الرأي املبني على قناعة شخصية، ليس بحاجة 

الى اسس علمية ودراسات، هي ال تصلح 
كممثلة وكفى، مجرد رأي، لن ينقص منها 

شيئا، واذا ما مدحتها فلن يزيدها مدحي شيئا 
ايضا ولكن هذا ال مينعني من قول رأيي.

ورأيي الشخصي الصادر عن قناعتي 
الشخصية، دون سجاالت سياسية وال دالئل 
ال علمية وال واقعية، هو ان احلكومات الست 

السابقة لم تقنعني كمواطن، بل لم تقنعني اصال 

ان حكومة ينطبق عليها التعريف السياسي ال 
بأفعالها وال بنهجها وال بتعاطيها مع اي حدث 

سياسي داخلي او اقليمي، وخطة تنميتها 
املزعومة التي لم نر منها ال ابيض مشروع وال 

اسود خرسانة مشروع تثبت بالدليل القاطع 
انها فعال ليست حكومة بل شيء آخر يشبه 
السلطة التنفيذية شكال ولكنها كمضمون ال 

تشبهها ابدا بل ال تكاد حتى من تعريف السلطة 
التنفيذية، ببساطة شديدة، و»بال لغوة زايدة« 

اين هو املشروع الذي »نفذته« احلكومة؟ 
دلوني على مشروع واحد حي وحيوي ولد من 
رحم خطتها التنمية وسأصفق لها واقتنع انها 
حكومة حقيقية، بل لو ارشدمتوني انا او اي 
مواطن على مشروع حقيقي فأنا مستعد الن 

اغير قناعتي واعتبر نادية اجلندي جنمة القرن، 
وعلى استعداد تام الن اعاقب نفسي مبشاهدة 

جميع افالمها.
سادتي  هذه السلطة التنفيذية، لم تنفذ شيئا، 

ولن تنفذ شيئا، ولن تروا شمس مشروع 
واحد تولد في عهدها، ما لم تقم بتغيير نهجها، 

واال هل سمعتم عن جامعة تتعاقب عليها 6 
حكومات ولم يوضع سوى حجر االساس، 

والصرف باملاليني بل مبئات املاليني، لذا اقترح 
تغيير مسماها من السلطة التنفيذية الى سلطة 

الصرف و»الفسفسة«.

هل حدث ألحد أن تعطلت سيارته فجأة 
في الدوار أو عند فتحة الرصيف األوسط 

ليحظى بكم هائل من أبواق السيارات 
املزمجرة والغاضبة معلنة احلرب على تلك 

السيارة املنكودة وصاحبها املسكني وكأنهما 
تعمدا اخلراب في تلك النقاط احلرجة من 

الشارع، بل يكاد أصحاب السيارات األخرى 
أن يخرجوا من شبابيك سياراتهم لينهالوا 
على السيارة العطالنة ومن فيها بالرفس 

والركل لتسببهم الال إرادي في بعض 
التأخير.  وهل الحظتم كيف تنطلق بعض 

السيارات تتلوى في الشوارع بني أرتال 
السيارات التي رمبا يقودها شيخ كبير بطيء 

احلركة أو امرأة قلقة ال حتسن التصرف 
أو سائق أو سائقة مبتدئة لم تتعود على 

الشوارع بعد فيصاب أولئك جميعا بالفزع 
ألن صاحب أو صاحبة السيارة املتلوية أراد 
أن يشبع رغبته في االستعراض في وسط 

شارع مزدحم أو لم يشأ أن يصبر قليال 
ريثما تسنح الفرصة له بالتقدم. هذه مشاهد 
نراها كل يوم على الطرق وال جند التصرف 

الرادع الذي يجبر فاعليها على إعطاء الطريق 
حقها ومراعاة أدب القيادة وظروف قائدي 

السيارات األخرى، بل إن بعض رجال األمن 
قد يكونون هم أصحاب هذه التصرفات 
الرعناء.  إن احملصلة أن القادم للكويت 

أول مرة حني يرى هذه التصرفات يحكم 

والشك على املجتمع بأسره، ويعتقد أن هذا 
املجتمع فوضوي، وأن احلكومة ال شأن لها 
مبا يجري على الطرقات وبالتالي يعتقد أن 
العيش في هذا املجتمع صعب أو محفوف 

باملخاطر. 
هــذه الصــورة التي تتجلى للقادمني 
وتلك الفكرة التي تتولد لدى اآلخرين 

الشك أنها عائق كبير أمام حتويل الكويت 
إلى مركز مالي وجتاري عاملي فمن يصل 

الكويت يريد أن يرى نظاما مطبقا والتزاما 
بالقانون، ما يجعله يطمئن على أن مشاركته 

أو مشاركة مؤسسته بالعمل في الكويت 
ستكون محمية بالقانون لكن ما يشاهده 
في الطرقات سينسف ذلك االعتقاد من 

جذوره وسيزرع بدال عنه الوجل والقلق 
وعدم االطمئنان إن لم يكن على مستقبل 

استثماره فعلى سالمته الشخصية واحترامه 
وكرامته فتجعله يفكر كثيرا في استمراره 
في العمل في الكويت خاصة ونحن هنا ال 

نتكلم عن قادمني يهمهم ربع الدينار بل عن 
أفراد ومؤسسات يتالعبون مباليني الدنانير 
وبذلك يكون بعض املهووسني »املطفوقني« 

قد قدموا صورة سيئة لهــذا املجتمع الطيب 
وساعدوا من حيث ال يشعرون قد في 

هــروب وضياع فرص استثمارية منتظرة. 
فهل لوزارة الـداخلــية أن تضـبط األمن 

املروري لهذا السبب على األقل.

كان أحد املدربني العرب يسكن في عمارة بإحدى البلدان العربية، وكانت 
له عادة يومية حيث كان يخرج كل صباح لشراء الصحيفة اليومية من 

البقالة القريبة من مسكنه، وفي كل مرة يأتي فيها لشراء صحيفته، كان 
يلقي السالم على صاحب البقالة ولكن صاحب تلك البقالة ال يرد السالم، 
ولم يثنه هذا عن االستمرار في إلقاء التحية وكأن األمور تسير طبيعية، 

وفي أحد األيام قال له صديقه: ملاذا تتعب نفسك كل يوم في إلقاء السالم 
على شخص ال يرد عليك مبثله يوما واحدا؟ فرد عليه هذا املدرب بكل 
ثقة: أمامي خياران.. علي أن أختار بينهما، إما أن أعلم الناس الذوق، أو 

أتعلم منهم قلة الذوق.
وهذا املوقف الذي ذكرته لكم أخبرني به معلمي د. عبدالرحمن عن زميله 

في علم الطاقة، والذي كان يعامل اآلخرين مببدأ عامل الناس بأخالقك 
وليس بأخالقهم، والذي ينبع بإحساس عال بأن التسامح صفة يومية 

البد أن ندرب عليها أنفسنا، لتكون أوال درعا لنا من تأثير املشاعر 
السلبية والتي تأتينا أحيانا من أناس نعرفهم أو ال نعرفهم، ولكن عاملونا 

بأخالقهم السيئة، وثانيا تعطينا اإلحساس الرائع بالسالم الداخلي والرضا 
مع النفس، والذي بدوره يجعل النور من أعماقنا يشع حولنا ويؤثر على 

اآلخرين.
وما ال يعرفه البعــض أن هناك قـــانونا إلهيا وهــو قانون العدل 

والذي يرتبط ليس فقط  باملظالم الكبيرة والعـــظيمة بني البشر أنفسهم، 
ولكن حتى بأقل املعامالت وأتــفهها كما يسميها البعض، فإن كان هناك 

شخص يلقي عليك السالم وانت تتجاهله، فسيأتي اليوم الذي جتد به من 
يتجاهلك وستشعر عندها بقلة ذاتك وسوء تصرفك، وإن سرقت في يوم 

دينارا سيأتي اليوم الذي يسرق منك رمبا في غفلة منك أو أمام عينيك 
لتتذكر ما كنت تفعل، أو تبتلى مبرض أو أحد أحبابك قد يعجز األطباء عن 

عالجه، وإن سببت يوما إنسانا أو حقرته لشيء في نفسك، سيأتي من 
يجعلك في يوم أصغر مخلوق على األرض في عينك وعني الناس.

وايضا قانون العدل الرباني يتفرع كاألغصان ويشمل املخلوقات األخرى، 
فعندما تقتل طيرا من دون حاجة لطعام، أو تدهس قطة وهي تعبر الشارع 

من دون اهتمام، أو تقطع نباتات من أجل اللعب، وقس على تلك األمثلة 
على مخلوقات أخرى، فإن ذلك عائد إليك ال محالة بطريقة أو بأخرى، 
ألن في عملك هذا نزعت من قلبك الرحمة، وتدخلت في القضاء على 

مخلوقات ضعيفة أمرها بيد خالقها، وسترفع أيضا مظاملها في يوم العدل 
السماوي أمام رب العاملني لتقتص منك، وهناك بعض العلماء قالوا ان 

حتى في تعاملنا مع اجلمادات واحترام النعم التي أعطانا إياها ربنا، فإن 
هناك قانون عدل وميزان، تخيل انك تسب سيارتك كل يوم لعطل فيها، أو 
تدخل بيتك كل مساء وأنت تتذمر من قدمه أو صغر حجمه، وأشياء كثيرة 

نسيء التعامل معها ألنها ال تناسبنا أو تضيق علينا، فإن هذه االشياء 
التي تستقبل سلبيتك وسخطك وغضبك منها، ستراها يوما بعد يوم 

تختل ويكثر العطل فيها وتضيق بك ألنك لم تتقبلها في نفسك أو ترضى 
عنها، وهذا األمر نراه يوميا في حياتنا وفي حياة الناس ولكن ال نتعظ أو 
نتفكر به، لذا علينا أن نصلح حالنا مع البشر واملخلوقات األخرى وكل ما 

سخره املولى بني أيدينا، ونحمد اهلل تعالى على العافية. 
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يبدو أن األزمة املالية العاملية التي عصفت باقتصاد الدول 
قبل عامني تقريبا، لم يتم القضاء عليها في العالم كله، إال 

بقدر قطع ذيل ثعبان ضخم، واالبقاء على رأسه. 
لذلك فقد تعرضت العديد من الدول الصناعية، وبصفة 
خاصة الدول األوروبية، لعجز مالي غير مسبوق أدى 

إلى ارتفاع مستويات الديون السيادية في تلك الدول إلى 
مستويات حرجة، وحتاول تلك الدول أن جتعل الدين 

العام فيها حتت السيطرة، غير أن استجابة األسواق لهذه 
احملاوالت مازالت ضعيفة.

وألن االقتصاد العاملي اصبح مثل أحجار الدومينو، فإن 
سقوط أي حجر في رتل األحجار يؤدي إلى انهيار البقية 
والبقية هذه طبعا متتد في دول ليست فقط اوروبية بل 

أوسع من ذلك.
ويرى احملللون أن »أزمة الديون السيادية األوروبية بدأت 
في نهاية 2009، عندما مت اكتشاف أن املخاطر املصاحبة 
للدين السيادي اليوناني هي أسوأ بكثير مما كان يعتقد، 

وهو ما أدى إلى إثارة الشكوك حول مدى قدرة عدد 
من أعضاء منطقة اليورو على إعادة سداد ديونها، 

وهو ما ساعد على زيادة تكلفة االقتراض في حني ان 
تعثر اليونان سيتسبب بانتقال املشكلة الى دول اخرى 
مثل ايطاليا والبرتغال وبلجيكا، وحتى هذه اللحظة قام 

االحتاد األوروبي وصندوق النقد الدولي بعمليات إنقاذ، 
من خالل توفير األموال لكل من اليونان وأيرلندا، ولكن 
هذا ال يعني انتفاء مخاطر إعادة هيكلة ديون هذه الدول 
في املستقبل. إضافة لتوجه بعض الدول إلى االستغناء 

عن منظومة اليورو والعودة إلى عملتها األصلية.
قد يبدو هذا الكالم بعيدا عنا، ولكننا نحن في الكويت 
منغمسون في جسد االقتصاد العاملي، وال شك أن أي 

قدم تزل من هذا اجلسد ستأخذنا في جريرتها، واألزمة 
املالية إن ظهرت هذه املرة فستكون أقوى من سابقتها، 

ألنها ستكون مدروسة أكثر من قبل املتسببني بها والذين 
سعوا إلى احلصول على ثروات كبيرة وسريعة ومباغتة 

على حساب »األسماك« الصغيرة، ال بل حتى على حساب 
»احليتان« ذات النوايا الطيبة.

اللغة العربية من اللغات الغنية باملفردات واجلماليات 
واألمثال املعبرة عن الواقع، وجاء القرآن الكرمي معجزا 

للعرب في لغتهم الثرية وزادها ثراء وجماال وإكراما. 
ومن األمثلة العربية اجلميلة القدمية قول العرب »عذر 
أقبح من ذنب« نسبه الرواة إلى هارون الرشيد وأبو 

نواس الشاعر وقيل قبل ذلك. 
املهم مما سبق أن حكومتنا الرشيدة تتخذ من هذا املثل 

منهجا وأسلوبا لتبرير إهمالها وتهاونها وعجزها عن 
تطبيق القوانني أو القيام مبسؤولياتها، فكثيرا ما جند 

احلكومة تأمرنا بالتقدم إلى األمام وهي متسللة للصفوف 
اخللفية، وتأمرنا بالعمل وهي نائمة بالعسل وتأمرنا 

باحترام القانون وهى من تهينه وتخرقه، ومن أعذارها 
املقيتة لعدم دوران عجلة التنمية كثرة االستجوابات وهذا 

العذر يحتاج منا أن نراجع املعلومات والدستور!
احلكومة منذ مطلع األلفية تشكي من تضخم باب 

الرواتب في امليزانية وتتمنى لو يتجه الشباب الى القطاع 
اخلاص، ومع هذه الشكوى والتمني جند احلكومة 

الفاضلة مبادرة وكرمية بالكوادر وحتسني الدخل وتدليل 
املوظف احلكومي! يا حكومة أنت تسببت في إحباط 

موظفي القطاع اخلاص وأطمعت القادم إلى سوق العمل 
بالقطاع احلكومي بسبب سياستك الرشيدة!

السبب الرئيسي ملطالبة احلكومة بتخصيص »الكويتية« 
هو العمالة الزائدة وغير املنتجة فيها كما تقولون، إذن 
هناك ألف طريقة ناجحة للمعاجلة إما بتفعيل املؤسسة 
وزيادة أسطولها وبذلك حتتاج املؤسسة إلى أيد عاملة 

زيادة على ما هو موجود، او تخصيصها وبيعها في أقل 
من سنتني دون حرمان املواطنني من السفر عليها ملدة 10 
سنوات. للحكومة أهداف معلنة وأهداف باطنة والغريب 
أن األهداف املعلنة عكس األهداف الباطنة.. واهلل أعلم. 

إذا كان من علمك حرفا صرت له عبدا، فما بالك مبن 
علمك كل احلروف وفنونها وأسرارها ومدلوالتها 

ووهج معانيها؟ ماذا تقول ملن أخذ بيدك إلى عالم الكلمة 
ليزرع في روحك حب الكتابة ويعلمك أصولها وقواعدها 

ومفاتيح كنوزها وليجعل منك فارسا يصول ويجول 
في هذا امليدان اإلنساني العظيم؟ ذلك هو ما فعله 

معي األستاذ الكاتب الصحافي اإلنسان نبيل اخلضر، 
هذا الرجل اتخذ قرارا ذات يوم بأن يضمني إلى أهل 

الصحافة ولم يكن أمامي سوى تنفيذ قراره.
وعلى يديه النبيلتني الكرميتني تعلمت كل شيء، بداية 

من طريقة احلصول على اخلبر ثم كتابته وإعداده 
ليكون حتفة إخبارية تتمتع بكل مقومات اخلبر 

الناجح من مضمون مهم وصياغة أنيقة وعنوان الفت 
إضافة إلى كتابة املقال الذي يضع االصبع على اجلرح 

ويشخص األمراض والعلل ويناقش األخطاء والسلبيات 
بأسلوب راق محترم ال يسيء الى شخص بعينه بل 

ينتقد أسلوب عمل ذلك الشخص ويضع أمامه أخطاءه 
وجتاوزاته ليتعلم منها ويتخلى عنها فتستقيم مسيرته 

ومن ثم ينصلح حال البلد كله.
نبيل اخلضر هذا الفارس الصحافي املغوار ال يحب 

األضواء واملديح وال التصاوير بل يعشق العمل 
برجولة وصمت ويبحث دائما عن اجلديد، واجلديد 
في نظره عبارة ساخرة لم يقلها من قبل، أو فكرة 

مجنونة لم تخطر في بال أحد، أو كرنڤال من التعليقات 
على مجموعة صور جتعلك تستلقي على ظهرك من 

الضحك.
وهو صاحب مسيرة صحافية مشرقة ومشرفة ويشهد 

له عصره في ادارة حترير األنباء ولألمانة فإنه يظل 
يتذكر تلك األيام احلميمية وعشق ال مثيل لهما وكذلك 

إدارته جلريدة آفاق اجلامعية ورئاسته لتحرير الناس 
وها هو اليوم يقود مسيرة الشاهد بكل اقتدار.

وملن يعرفه فهو يحرص على خدمة كل الناس وينسى 
نفسه وال يرد طلبا ألحد ويتجاهل طلباته املشروعة 
وأرجو أن يعذرني بو بدر ألني حتدثت عنه من غير 

استئذان وأنا أعلم جيدا أنه ال يحب املديح لكنها كلمة 
حق أردت أن أقولها لرجل يستحقها.

لن أدافع عن النائب الفالني أو الوزير العالني، فهؤالء 
املسؤولون قادرون على أن يدافعوا عن أنفسهم 

بالطريقة التي يرونها أفضل، كما أن مكانتهم االجتماعية 
ومنصابهم املهمة تسهل لهم الظهور في وسائل اإلعالم 
املختلفة ليبرروا موقفهم من أي تهمة. ولكن إلقاء التهم 
من دون أدلة ليس الطريق الصحيح لنقد أي مسؤول. 
الكالم الذي أثاره مدون من وجود شيك جديد لنائب 
حالي صرف من حساب سمو رئيس مجلس الوزراء 

كالم خطير، ولكن إن كان صحيحا فعلى هذا الشخص 
أن يثبت ما قاله وما أسهل ذلك في عصر اإلنترنت عن 
طريق تسريب صورة من الشيك للصحف اإللكترونية 

والتي ستقوم بالالزم. أما أن يتهم هذا املدون نائبا أو أي 
مسؤول آخر من دون تقدمي أدلة، فهذا نوع من أنواع 

الكذب وتشويه السمعة وهو أمر غير مقبول اجتماعيا أو 
شرعيا. 

وال أدعي أن هذا النائب أو غيره بريء من هذه التهمة، 
بل على العكس تفاصيل القضية تشابه إلى حد مزعج 
قصة الشيك السابق والذي مت إنكاره من قبل مسؤول 
في ديوان سمو الرئيس، حيث قال باحلرف الواحد: ال 
يوجد شيكات باسم سمو الرئيس ألي من النواب، ثم 

أثبتت جلسة استجواب املسلم عكس ما قيل متاما. 
واآلن تتكرر نفس التصاريح التي تنفي املوضوع برمته. 
وبالرغم من ذلك، فسأتبع حديث املصطفى ژ حني قال: 

»البينة على من إدعى واليمني على من أنكر«، ولكن لن 
أنتظر أن يقسم النائب ببرائته، فما عدت أصدق حلف 

بعضهم، بل سأنتظر أن يتم الكشف عن هذا الشيك إن 
وجد حتى تتضح الصورة لي ولباقي الناخبني لنعرف 

من نختار في االنتخابات املقبلة. واهلل ولي التوفيق.
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