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وماذا بعد 
احلرب؟!

العطاء

احلمد هلل بدأت احلروب 
تضــع أوزارهــا، أو في 
طريقها إلى ذلك باستحياء! 
اإلقليمية  هكذا املشــاهد 
اليوم. وأظهــرت رجاحة 
احللول السياســية، وهي 
التي كانت الكويت بلسان 
قائد اإلنســانية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد يدعو إليها. 
املهم مــن هو  ليــس 
املنتصر فيهــا ومن هو 
املنهزم بقدر أهمية وعي 
املتكرر بال وعي،  الدرس 
وما أصم أســماعنا فيها 
إعالم نســخ طبق األصل 
من أحمد سعيد أيام نكسة 
1967، وسعيد الصحاف أيام 
حرب اخلليج. وكانت الكلفة 
عالية جدا من الدماء والدمار، 
وتغلغل منها روح اإلحباط 
التي  واليأس واالنهزامية 
إلى االنسالل  أهلها  قادت 
نحو معسكر العدو احلقيقي 
»إسرائيل«، والتنكر لدماء 
الشــهداء، واالنسالخ من 
الهويــة اإلســالمية وهو 
األخطر! ولكن »سيعلمون 

غدا من الكذاب األشر«! 

الســعادة النفسية أو 
الغبطة الذاتية هي شعور 
به،  املرء منا  طيب يشعر 
إذ ما اجنز شيئا في إطار 
العمل الفاعل والبناء الذي 
يســتفيد منه عدد كبير 
من بني اإلنسان فيحمد 
هو اهلل عليه أو أن يُشكر 
هو من قبــل جمع كبير 
ألنه  لبى طموحات لطاملا 
لها ليس  متنى للوصول 
من فترة قصيرة بل ملدى 

واسع النطاق.
وال شك أن لكل امرئ 
منا إذ كان في عمل أو في 
ان  إلى  بداية منه طموحا 
يجعل مما يعمل موضع 
فائدة وطيدة من قصد أو 
عمل أو لعلنا نقول هو في 
قمــة الفائدة الفاعلة التي 
تعود على الشخص نفسه 
أو على مجموعة كبيرة من 

الناس.
وليس هناك شك ما في 
أن املرء منا ميضي في كل 
عمل قدما وتراه إنســانا 
إلى  طموحا يسعى دوما 
األفضل، درجة بعد أخرى.

وللمرء منا أهداف وقيم 
مســتفاضة تنجلي عن 
شخصه وذاته وإنسانيته 
وقد تتلكأ في بداية منها 
إال أن وقــع االنتهاء منها 
يكون شاخصا وملموسا 

إلى حد بعيد.
إلى قمة  وللوصــول 
اإلجناز ال بد من االجتهاد 
في مجال العمل وأن يكون 
بآثار  على معرفة وطيدة 
البشــر  لقمة من  عميقة 
هي موضــع ثقة وريادة 
ومصداقية لعل شدة الوطء 
منها تقود إلى قمة من عمل 
كان في بداية اإلجناز لكنه 
وبتفاؤل من بني اإلنسان 
وســعيه احلثيــث الذي 
لطاملــا انتظر ما قد يعود 
على البشرية جميعا عودا 
له مالءته وفائدته  مأثورا 
الواسعة على املجتمعات 
اإلنســانية يستبشر بها 
البشــر وملدى بعيد من 

بداية فحسب.
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ما الذي يحدث في شوارعنا إنها الكارثة احلقيقية 
التي تدق ناقــوس اخلطر ويتوجب علينا التنويه 
خلطورة الوضع في الشــوارع في جميع مناطق 
الكويت، فالقضية ليســت وحدها قضية احلصى 
املتطاير بل الوضع الكارثي للشوارع على وضعها 
احلالي مع إعادة رصف كل الطرقات في وقت واحد 
وهذا يجعلنا نتساءل أين دور وزارة األشغال من 

مثل هذه القضية؟!
والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه املأساة التي 
نعاني منها في شوارع الكويت كانت بسبب األمطار 
التي شهدناها في الشهرين املاضيني وهل يعقل أن 

تتسبب األمطار في مثل هذه الكارثة؟
حقيقة حني أسير بسيارتي في شوارعنا ال أكاد 
أصدق ما أشاهده وأعاني منه يوميا مثلي مثل بقية 
املــارة في الطرقات إن ما هو حاصل حقيقة يهدد 
أرواحنا باخلطر مع عدم انتظام وتعرجات الطرق 
بهذه الطريقة بالتأكيد تســاهم في زيادة معدالت 
احلوادث وهذا ما ال نأمله بالتأكيد والسؤال الذي 

نوجهه لوزارة األشغال ما احلل برأيكم؟
وهل سيستمر الوضع على ما هو عليه لسنوات 
طويلة؟ نعلم يقينا أن هناك جسورا تبنى وهي في 
مصلحة املواطن، ولكن الشــوارع التي ليس بها 
جسور ما سبب ما نشهده فيها من تكسير وعدم 
رصف الطرق بإسمنت وكل هذا من املسؤول عنه 
بنظر وزارة األشغال هل املسؤول عنه املطر؟ وإذا 
كان املطر تسبب في مثل هذه املشاهد التي نشهدها 
في الطرقات فنحن بحاجة إلى برقية مواساة من 
شــعوب العالم ليتحمدوا على سالمتنا من جراء 

مخلفات ما بعد املطر.
املســؤولية اليوم باتت مضاعفــة على وزارة 
األشغال، فعليها أن جتد حال لشوارعنا بالقصوى 
املمكنة ألن االستمرار لفترة على مثل هذا الوضع 
قد يؤدي إلى حوادث كثيرة وهذا ما ال نتمناه، ثم 
إن األضرار التي تصيب ســيارات املارة من الذي 
سيعوضنا عن اإلصابات التي قد تسببها الشوارع 
بوضعها احلالي لسياراتنا فهل ستعوضنا وزارة 
األشغال أم شركات التأمني؟ أرجو الرد على مثل 
هذا االستفسار فنحن لسنا مسؤولني عن األضرار 
التي قد تصيب سياراتنا نتيجة لهذه األضرار التي 

تسببها الشوارع لنا.
املشكلة أن وزارة األشغال املفروض أن موظفيها 
من اكفأ املوظفني كون ان أغلبهم مهندسون والهندسة 
عادة ال يدرسها إال النابغة وأصحاب القدرات الذهنية 
العالية، وبالتالي من املفروض أن تكون املشــاريع 
التي تدار بها تدار بعقليات من املفروض انها على 
قدر من العلم يجعلها تخطط بشــكل أفضل مما 
نشهده، فهناك دول ال تتوافر لها اإلمكانيات املادية 
واالستشارية والعلمية التي تتوافر لدينا إال أنهم 
ال يعانون في شوارعهم املعاناة التي نعانيها ومنذ 
ســنوات، لذلك فصبرنا على وزارة األشغال طال 
ففي كثير من املناسبات لم نكن نشأ التحدث مبثل 
هذا املوضوع على أمل أن وزارة األشغال قد تتدارك 
هذه املشكلة إال أنها لم تفعل إلى اآلن إذن فما احلل؟!

ال ريب أن لإلميان دورا أساســيا في نهضة 
املجتمع اإلنساني إذ انه منظومة جامعة لكل القيم 
والصفات النبيلة التي تؤدي إلى إحياء الضمير 
اخلاص والعام، ولطاملا تســاءل الناس عن متدد 
اإلميان زمانيا وانســجامه في الروح البشرية 
دون تغيير أم معه مما يفتح أفقا فكريا للتأمل 
في وسيلة الثبات والشــكل الذي تتخذه القمة 

اإلميانية لدى اإلنسان.
وهنا نقول إن اخلشــوع هو القمة الروحية 
التي تشكل املنطلق الواعي الذي يتم من خالله 
االرتقاء بإميان اإلنســان واخلشوع هو امتالء 
الشعور باحلل والقرب من اهلل لذا يسميه القرآن 
الكرمي )ذكر اهلل( فهو ذكر يستوعب الروح واملادة 

معا ويغير اإلنسان.
ان للخشوع دوره املهم في بناء واقع جديد 
مستنير ينطلق من معرفة الغاية والهدف الذي 
يصنع من اإلنسان أداة بناء وعطاء متنام يحقق 

كل ما هو إيجابي.
إن اخلشوع اإلنساني يهذب األفعال اإلنسانية 
وينتج الشعور العام باألمان االجتماعي والرضا 
لدى الفرد وهذا هو الذي نســعى إليه وإال فلن 
نحظى بالتوازن واالستقامة في احلياة وسوف 

تتوالى األزمات وتشتد ليصعب اخلروج منها.
ان القلوب اخلاشعة هي املؤهلة لقيادة مسيرة 
املجتمع االنساني، بل إن اخلشوع سينبت اخلير 
دائما كالزهر اجلميل ألنه العدو األول للفســاد 
في كل مجاالته وهذه سنّة كونية عظيمة يجب 
علينا ان نعقلها والتعقل علم وارادة وادارة، اذ 
انه باالرادة سنتمكن من تطوير ذواتنا وباالرتقاء 
بأخالقياتنا في املجتمع وارادة واقعنا لكي نصبح 
اقوياء/ اعزاء/ نبالء ولن نســتطيع بدونها ان 
نحيا انسانيتنا أو أن نعمر االوطان أو نساهم 

في ازدهار العالم وتنميته.
ان مراقبة النفس اإلنســانية ألحوالها وفهم 
حركتها وتوجيهها نحو االيجابية في منعطفات 
احلياة هي التي تؤهل اإلنسان لتأسيس احلضارة 
وإال فإن اإلنسان سيدور في دائرة التيه والهوان 

في احلياة.
يجب ان نسعى الى تنمية حياتنا بوضع األهداف 
والغايات ويجب أن ندرك أن الرقي باإلنسان يكون 
بالعمل وترك القيل والقال واالستفادة من الوقت 
وان الطريق الى احلياة الطيبة مير عبر االلتجاء 
إليه سبحانه أما الركون إلى حياة الفوضى فإنها 
دمار محقق، إننا نحتاج الى أرواح متحفزة أما 

األرواح املتخاذلة فإنها قد تولد مشلولة.

شوارعنا تعرض 
حياتنا للخطر!

اخلشوع وحياتنا 
االجتماعية

 

احلكمة سراج العطاء

وجهة النظر الفنية االقتصادية العلمية ملبدأ 
إســقاط القروض اذا ما وضعناها في حساب 
العلم االقتصادي فإنه مــا من عاقل يقول أو 
يؤيد إســقاط القروض عن أكثر من 400 ألف 
مقترض، بغض النظر عن القول بعدالة أو عدم 
عدالة هذا اإلجراء، فإن أول وأبرز تأثيرات إسقاط 
القروض عن املواطنني املقترضني أو شراء الدولة 
للقروض يعني ببساطة شديدة إدخال البلد في 
حالة تضخم المتناهية، بالعربي البسيط أنه في 
حال إسقاط القروض فإن ما سيحصل هو أن 
ما تشتريه اليوم بـ 10 دنانير سيصبح سعره 
20 دينارا في أقل من 6 أشــهر، أي ان إسقاط 
القروض سيرفع من معدل التضخم بنسبة ٪100 
في أقل من عام ما سيتسبب بكارثة اقتصادية 
حقيقية على البلد وسكان البلد، فأنت هنا بشراء 
القروض ستحل مشكلة وتخلق مشكلة أخرى 
تأثيراتها ستستمر لسنوات طويلة يعاني منها 
اجلميع، فبعد إسقاط القروض وما يعقبه من 
ارتياح مالي للمقترضني الذين ستسقط قروضهم 
ســتفتح بابا للتضخم ال ميكن غلقه، فعندما 
تشتري اليوم علبة الكوال بـ 100 فلس سيصبح 
سعرها بعد التضخم الناجت عن إسقاط القروض 

بـ 150 إلى 200 فلس في غضون اقل من عام 
من بدء إسقاط القروض.

> > >
ما ذكرته أعاله هي النتيجة احلتمية ملا سيحدث 
في حال مت إسقاط القروض وهو ما يحذر منه 
جميع االقتصاديــني الفنيني املتخصصني في 
هذا املجال، حتــى ان أحدهم قال: »لو أحرقت 
احلكومة 12 مليار دينار لكان خيرا لها ولنا من 
دفعها لتسديد القروض، ملا سينتج عنه من حالة 
تضخم ال ميكن السيطرة عليها«، وأنا لألمانة 
أنهم  املتخصصني وأعلم  أصدق االقتصاديني 
ال ينطقون عن هــوى، ولكن، ما يقولونه كان 
ميكن أن يكون صحيحا لو كنا بلدا يسير وفق 
قواعد االقتصاد الســليمة، ونحن لسنا كذلك 
ولم نكــن يوما كذلك، فنحن بلد اقتصاده كله 
مبني على ما تلقي له الدولة به، لذا نحن لسنا 
كما يعتقدون، فمثــال البورصة لدينا ال تتأثر 
بالتأثيرات السياسية على عكس كل دول كوكب 
األرض، فمثال نحن في يوم استجواب برملاني 
تكون بورصاتنا خضراء ال تتأثر، رغم أنها لو 
كانت في بلد آخر وبسبب االضطراب السياسي 
بسبب االستجواب النهارت البورصة، ولكن هذا 

ال يحدث لدينا، ألن بلدنا خارج كل احلسابات 
االقتصادية املعروفة، لذا لو أسقطت القروض 
غدا فلن يحصــل التضخم الذي يعتقدون انه 
سيحصل، ألن بلدنا لديه خصوصية اقتصادية 
تقول انه »ما لنا شغل بعلم االقتصاد أو تأثيراته«، 
ولدينا حالة اقتصادية خاصة مفادها ان الدولة 
تأخذ الشكل االقتصادي ولكنها في الداخل دولة 
رعوية بامتياز، أي ان اقتصادها ال يتشابه مع 
اقتصاد أي دولة في العالم ميكن القياس عليها، 
لذا لو أســقطت القروض فلن يحدث التضخم 
الذي يتوقعه االقتصاديون، بل سيكون إسقاط 
القروض حدثا عاديا جدا، والناس سيتم »تصفير« 
مديونياتها، ويقترضــون من جديد، واألمور 

طيبة وحنا بخير.
> > >

البد ان يعي االقتصاديون الرافضون إلسقاط 
القــروض أن حالتنا الكويتية حالة خاصة جدا 
وال ميكن قياســها على أي حالة أخرى في أي 
بلد آخر، ألننا دولة تعمــل مبفهوم »الرعوية 
االقتصادية« للشعب بشكل غير موجود في دولة 
من دول العالم، ولهذا السبب إسقاط القروض عن 
املواطنني لن يؤدي إلى التأثير الذي يعتقدونه.

كل يوم نسمع مقترحات شعبوية من بعض 
أعضاء مجلس األمة، ولألسف فإن بعض هذه 
املقترحات ال تالقي قبوال لدى املواطنني.. ولو 
حاولنا التحقق من هذه املقترحات الشــعبوية 
جند أن مقدميها تقدموا بها دون أي دراســة 
أو مراعــاة مصلحة الدولة، فقط يبحثون عن 
كســب شعبي، ظنا منهم أن هذه هي الطريقة 

التي تعزز مكاسبهم لدى ناخبيهم.
ومن املقترحات الشــعبوية غير املدروسة 
قضية إسقاط القروض عن اجلميع دون تفصيل، 
وهذا ما دعا النائــب أحمد الفضل إلى رفض 
ذلك املقترح لعدم حتقيق العدالة بني املواطنني 
الدولة، حيث سيحمل  ولتعارضه مع ميزانية 
الدولة تكاليف ضخمة، وهنا نتساءل: يا ترى هل 
هذا االقتراح يحقق العدالة بني املواطنني؟ أعتقد 
انه ال ميكن أن يحقق هذا املقترح الشــعبوي 
العدالة، حيث إن القروض تختلف من شخص 
إلى آخر.. بل وهناك من ال يستفيد من االقتراح 

لعدم قيامه باالقتراض. 
أما املقترح الشعبوي الثاني، فهو التجنيس، 
والذي يجب أال يتم بحثه دون أخذ رأي رئيس 
اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 

غير قانونية صالح الفضالة، فقد أسست احلكومة 
هذا اجلهاز لتســاعد في حل مشكلة البدون، 
وحتديد من يستحق ومن ال يستحق بسبب 
التزوير، والبد هنا أن يكون للحكومة رأي يؤيد 
دور اجلهاز املركزي في قضية البدون وعدم 
خلط األوراق، كما يحاول بعض النواب مترير 

جتنيس أقاربهم وناخبيهم.
ومن املشاريع الشعبوية غير العادلة أيضا 
التقاعــد املبكر والذي لم يحصل على الضوء 
األخضر لعدم اقتناع احلكومة وبعض النواب به، 
ألن هذا املشروع يكلف الدولة ميزانية ضخمة.

هذه هي املشاريع الشعبوية التي ينادي بها 
بعض النواب فهي مشاريع ال تتماشى مع قوانني 

الدولة ومتضاربة مع إمكانات الدولة املالية.
وال أدري مــا دور اللجان التابعة للمجلس 
في التعامل مع مثل هذه املقترحات، حيث كان 
من املفروض أن تقوم هذه اللجان بدراسة تلك 
املشاريع ومدى إمكانية تطبيقها مع الوضع املالي 
للدولة، كانت املجالس السابقة تهتم كثيرا بعمل 
اجتماعات للجان املنبثقة من املجلس، حيث تقوم 
هذه اللجان مبنزلة مطابخ إلعداد تلك املشاريع 
ومدى تناسبها مع مصلحة الدولة، لكن لألسف 

الشــديد فهذه اللجان نادرا ما جتتمع لبحث 
القضايا احملالة إليها من قبل املجلس، وذلك بسبب 
عدم التزام أعضاء اللجان بحضور اجتماعاتها 
لبحث املواضيــع واملقترحات احملالة إليها من 
مجلس األمة، وحتى تنتظم أمور واجتماعات 
هذه اللجان كان يجب أن يضع املجلس ضوابط 
ومحاسبة من يتخلف عن اجتماعات اللجان، 
فهذا هو املطبق في كل مجالس األمة في الدول 

الدميوقراطية.
الناس تتساءل ما األهداف املرجوة من هذه 
املشاريع الشعبوية، وهم ال يشعرون بأنهم في 
حاجة ملثل هذه املشاريع، ويتمنون أن يسود 
املجلس االستقرار والتفاهم فيما بني األعضاء، 
واالتفاق حول املشاريع التي يحتاج إليها الناس، 
ثم إنه لم يتجاوب الناس مع طرح هذه املشروعات 
الشعبوية ويتمنى الناس مزيدا من التعاون فيما 
بني السلطتني التشــريعية والتنفيذية إلجناز 

املشاريع األكثر فائدة على الناس.
من أقوال صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد: »إن ســالمة اجلماعــة إمنا تكمن في 

وحدتها وإن قوتها إمنا تكمن في متاسكها«.
واهلل املوفق.

بعد أن تقلــد منصب وزير إلحدى الوزارات 
في عام 1992)وفق ما أذكر(، كان لي نصيب وافر 
في )كبساته( املفاجئة، إحداها عندما كنت وزمالئي 
املوظفون نواصل العمل ليل نهار بل ميتد العمل 
بنا أحيانا إلى ما بعد منتصف الليل بسبب طبيعة 
عملنا في تشغيل صالة األفراح التابعة ألحد أقسام 
املركز الذي نعمل به. كان النموذج األول في مجال 
تنمية املجتمع احمللي واعتبرته الوزارة من املشاريع 
املأمولة خللق التوازن املنشود في شتى املجاالت. 
في إحدى الليالي وبعد االطمئنان على سير 
العمل، عدت الــى مكتبي ملراجعة الكتب الواردة 
واتخاذ ما يلزم بشأنها، وبينما كنت منهمكا في 
دراسة أحدها وإذ بأحد األشخاص يدخل مكتبي 
وبصوت سمعته مرارا يوجه لي حتية اإلسالم: 
السالم عليكم، رددت عليه السالم وأنا مستمر في 
التبحلق بتلك األوراق وأشرت إليه بيدي اليمنى 
)تفضل استريح(، فظل واقفاً، ما أثار حفيظتي، 
فرفعت رأســي وإذ به الوزير نفسه، قمت على 
الفور من مكاني وباشرته بعبارات الترحيب ثم 

االعتذار لعدم القيــام بواجبي املفترض! إال أنه 
كان في منتهى الرقــي واألخالق وفهم املوقف 
الذي كنــت فيه ليرد علي بعبــارات الثناء التي 
تدل على إدراكه ملوقفي، ثم باشر مهمته الرقابية 
سائال: شعندكم مداومني ونحن في أول أيام عيد 
األضحى؟! أجبته: نؤدي واجبنا.. لقد استحدثت 
نظام عمل يتم مبوجبه استغالل صالة األفراح في 
جميع األيام مبا في ذلك األعياد والعطل الرسمية 
إلتاحة املجال ألكبر عدد من املواطنني لالستفادة 
منها بإقامة مناسباتهم وأفراحهم باعتبارها الصالة 
الوحيدة التي تتبع وزارتك! ضحك ثم قال: ممكن 
تأخذني في جولــة ميدانية للتعرف على طبيعة 
عملكم؟ تفضل بوعبدالعزيز.. اصطحبته لتفقد 
بقية أقسام املركز حتى وصلنا الى باب اخلروج 
املالصق ألحد جوانــب الصالة على أنغام الفرح 
والسعادة التي تغمر أهل )املعاريس( في تلك الليلة 
التي امتزجت مجرياتها باخلارج مع كبسة الوزير. 
في نهاية جولته، شــكرني الوزير وحّملني 
مسؤولية تقدمي وافر الشــكر وعظيم االمتنان 

للموظفني على مجهودهم الذي المسه وشعر به 
وبقيمته املهنية واإلنسانية. رافقته الى سيارته 
واستوقفني ســائال: كيف وملاذا يواصل هؤالء 
املوظفون العمل حتــى منتصف الليل دون أي 
مقابل، وما دافعهم من ذلك؟ قلت: يا معالي الوزير.. 
حضرتك اشتهرت بـ»كبســاتك« ملتابعة أعمال 
وزارتك بنفسك والوقوف على املشكالت حللها، 
دافعك األمانة التي لم حتنث بها وتعهدت أمام اهلل 
ثم ولي أمرنا على صيانتها، وها أنت اليوم تقوم 
مبهمتك الرقابيــة في العيد أيضا تاركا »عيالك« 
وأســرتك والتزاماتك االجتماعية كونك وزيرا. 
باملناسبة.. لقد كان لهؤالء املوظفني أمنية هي أن 
»تكبس« عليهم يومــا، وحتقق لهم ما يريدون. 
لديهم االعتقــاد ذاته الذي تؤمن به وجل هدفهم 
األجر من اهلل، الليلة أنت عززت لديهم املواطنة، 
وجسدت عندهم الوالء. فأشكرك معالي الوزير 
على زيارتك »الكبسة«. الوزير كان جاسم محمد 
العون. املكان: وزارة الشــؤون. الشهود: أهالي 
الفرجان احمليطة مبركز تنمية املجتمع، املكان: بيان. 
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