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كوكب البطيخ

هنا الكويت

جاسم احلمر

أفضل مدير في العالم سيفشــل إذا كان فريق 
العمل ال يرغب في التعاون معه، لذلك تقوم الشركات 
بعمل مقابلة قبل أن توظف أي شخص، فقد يكون 
طالب الوظيفة متخرجا من أعرق اجلامعات وحاصال 
على عدة دورات، لكن قد يكون فاشــال في العمل 
كمجموعة، وهذا أحد األسباب التي تقامت ألجلها 
املقابالت الوظيفية، واألسرة كوحدة إدارية حتتاج 
إلى مدير جيد إلدارتها، نسبة كبيرة من الشعوب 
تعطي اإلدارة للرجــل وبعضها تكون اإلدارة بيد 
املرأة، وألن األسرة ال تستطيع أن تقوم مبقابالت 
ألوالدها قبل الوالدة، تقوم بتربيتهم تربية تتناسق 

مع نوع إدارتهم سواء كان بقصد أو من غير.
الهدف من وجــود احلكومات هو إدارة الدولة، 
واحلكومات مثل األسرة ال تستطيع أن تقوم مبقالة 
شخصية للشعوب، ولكن تستطيع أن تبرمج الشعوب، 
لذلك قامت كل الدول املتطورة والتي في طور التطور 
بعمل إدارات حكومية ومراكز دراســات وبحوث 
في الطريقة الســليمة لتحسني سلوك املجتمعات، 
بريطانيا مثال لديها فريق الرؤى الســلوكية وهي 
إدارة حكومية، وأميركا لديها ومكتب سياســات 
العلوم والتقنية وهما مختصان بدراســة سلوك 

املجتمع وتطويره.
قد يبدو أن تغيير سلوك املجتمع لألفضل بأنه 
أمر صعب أو مســتحيل، لكن الواقع هو أســهل 
بكثير من املسمى، فهناك تغييرات بسيطة ممكن 
أن تغير شيئا كبيرا في املجتمع، على سبيل املثال 
قلت نسبة كبيرة من احلوادث في الهند ألن إدارات 
الطرق غيرت مسمى أحد الطرق من الطريق السريع 
بأن ألغت كلمة السريع، فتغير املفهوم لدى مرتادي 

الطريق وحفظت أرواحا كثيرة.
ريتشارد ثيلر احلاصل على جائزة نوبل لالقتصاد 
وضع نظرية التنبيه التي يقصد بها أن تقوم اجلهات 
املســؤولة بحث الناس باجتاه مصاحلهم دون أن 
يكون هناك إجبار على اختيار شــيء معني، وهي 
طريقة أثبتت فعاليتها وجودة نتائجها، وإن كانت 
الطريقة قدمية لكن وضعها ريتشــارد في إطارها 

العلمي ووضح كيفية استخدامها.
ما شهدناه خالل أزمة كورونا وآلية تعامل احلكومة 
مع املجتمع، كان واضحا أن هناك عدم فهم للسلوك 
العام للمجتمع، فيظهر مسؤول باإلعالم مثال دون 
أن يرتــدي كماما، وآخر دون أي تباعد جســدي، 
هي أفعال يتحمل مسؤوليتها من قام بها، لو كانت 
من شخص عادي لكن يراها املجتمع كأنها دعوة 
لعدم االكتراث للڤيروس القاتل، لذلك من اجلميل 
أن تكون هناك إدارة مختصة بفهم سلوك املجتمع 

وآلية التعامل معه وحتسني هذا السلوك.

ال يوجد شيء في الدنيا يعادل احلرية حتى لو 
كانت خالية من الرفاهية، واحلرية مصطلح واسع 
رمبا يحصل البعض عليها بالكامل بينما يحرم آخرون 
منها بالكامل سواء كان مبحض إرادتهم أو فرضت 
عليهــم، وأنا هنا ال أعني حجز احلرية التي تطبق 
على املساجني واملعتقلني واملخالفني للقوانني وإمنا 
قصدت احلرية الفكرية كالدميوقراطية واالنتخابات 
وحرية االختيار وإبداء الرأي التي حرم منها كثير من 
شعوب العالم سواء كانت من دول الشرق األوسط 
أو باقي الــدول النامية واملتخلفة، إذ يرى البعض 
أن هذه األمور هامشية أو ثانوية وان احلياة تقوم 
على جوانب أخرى أكثر أهمية منها كتوفير الغذاء 
والدواء مبعنى أن املفاهيم تختلف عند الكثير من 
الناس وهذا يعتمد على الثقافات املتعددة وطبيعة 
احلياة في كل دولة على حدة، وال شــك أن عامل 
السياسة وطبيعة األنظمة احلاكمة وحكوماتها ومدى 
تفاعلها مع شعوبها سواء كان بالسلب أم باإليجاب 
كل هذه املعطيات مجتمعة هي من تشــكل طبيعة 
املجتمع الراغب واحملب للحرية والذي يدافع عنها 
وعن مفاهيمها ومتطلباتها أو يكون غير راغب وكاره 

للحرية التي قصدناها بقناعته أو مجبرا عليها.
كثير من الناس في شتى أنحاء األرض وخاصة 
الذين يعيشون في الدول املتقدمة والعريقة اعتادوا 
من األزل على الدميوقراطية واحلرية ويرونها أهم 
من الطعــام ويرفضون الرفاهية املقيدة حلريتهم 

وأفكارهم ومشاركتهم في اتخاذ القرارات.
أن احلرية والرفاهية كالهما مهمتان في احلياة 
إذا حتققت االثنتان بني اجلميع حتى لو حدث تنافس 
بينهما، وكان من اجل هدف سام ومنشود ال مانع 
من ذلك أما أن يترك (احلبل على الغارب) والغارب 
هو املكان الواقع بني سنام ورقبة اجلمل إذا أرادوا 
أن يجعلوه يسرح ويرعى باألرض وضعوا الرباط 
على غاربه وان أرادوا منعه وإيقافه وضعوا الرباط 
على رقبته وحول عنقه ليتحكموا به مبعنى انه ال 
يجوز ترك الكالم على عواهنه وجعل احلرية مطلقة 

وغير محكمة ألنها بالنهاية ستنقلب إلى فوضى.
وال توجد رفاهية مطلقــة خالية من التخطيط 
فتنقلب إلى انهيار وفقــر وجوع، احلرية مقصد 
وغاية جميلة حرم منها الكثيرون، والرفاهية أيضا 
ينشــدها اجلميع، وكثيرون يتمنون الوصول لها 
والعيش في محيطها ولن يصل لها اجلميع بالطبع 
وهذه ســنة احلياة، لذلك باعتقادي املتواضع أن 
احلرية أهم بكثير من الرفاهية ألنها تشعر اإلنسان 
بوجوده وأهميتــه وقيمته وأنه لم يخلق في هذه 
الدنيا من أجل أن يأكل ويشــرب وينام كالبهائم، 
أجلكم اهللا، وإمنا خلقه اهللا وميزه بعقل عن غيره من 
الكائنات األخرى ليفكر ويخطط ويطور، فاإلنسان 
من غير حرية سيكون ضعيفا منكسرا وغير قادر 
على مواجهة الصعاب، ونحن وهللا احلمد في بلدنا 
منتع باحلريــة والدميوقراطية حتى لو كانت في 
بعض األحيان تتخللها بعض الشوائب إال إننا يجب 
أن نحافظ عليها وال نتهاون أو نستمع إلى بعض 
األصوات النشــاز من السذج الذين يطالبون بحل 
مجلس األمة أو تعطيله وذلك لقلة وعيهم وجهلهم 
بالدستور وأهميته.. يجب أن نبقى ننادي ونهتف 

دائما.. تعيش احلرية وتعيش الدميوقراطية.

من أهــم امللفات التي يرفع لواءها 
ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد ويحمل همها ملف التركيبة 

السكانية.
وأعتقد أن ما قام به بعض الوزراء 
من مبادرات لتكويت القطاع احلكومي 
هي مبادرات مستحقة، لكنها حتتاج إلى 
أن تكون وفق خطة جدية وإرادة فعلية 
من قبل ديوان اخلدمة املدنية باعتباره 

جهة االختصاص.
لكن تكويت القطاع احلكومي ليس 
التركيبة  هو امللف املهم فــي تعديل 
الســكانية فقط، فالوافــدون فيه ال 
يشــكلون فيه إال ٤٪ من إجمالي قوة 

العمل في الكويت.
إذن من أين نبدأ؟!

نبدأ بامللف األهــم واألكبر، وهو 
التفكير في آليــات ومحفزات لزيادة 
نسبة العمالة الوطنية في القطاع اخلاص، 
والذين ال يشكل فيه املواطنون إال ٣٫٥٪ 
من إجمالــي العاملني بالقطاع اخلاص 

مقابل ٩٦٫٥٪ من إخواننا الوافدين.
وأعتقد أننا لسنا بحاجة ماسة حاليا 
إلى فرض القوانني والتشريعات التي 
تسهم في زيادة نسب العمالة الوطنية 
بالقطاع اخلاص، وذلك للتجارب السابقة 
في التفاف أصحــاب العمل على أي 
قانون أو تشريع من خالل التوظيف 
اللف  الوهمي وغيــره من وســائل 
والدوران،غير أنه باعتقادي من خالل 
احملفزات واألفكار اإلبداعية نستطيع 
خلق فرص وظيفية حقيقية وجديدة 
للعمالة الوطنية وبرغبة أصحاب العمل.
إلى املشــاريع  إذا نظرنا  مثــال، 
الصغيرة وهي إحدى النوافذ املهمة خللق 
فرص عمل جديدة للشــباب الكويتي 
في القطاع اخلاص، والتي ســنتناول 

موضوعها في قادم األيام بإذن اهللا.

في البداية، أود أن اذكر أن وقائع 
قصتنا «اخليالية» مستوحاة من أحداث 
قصة حقيقيــة وهي ال متت لكوكب 

األرض بصلة.
يروى أن هناك رئيسا للوزراء في 
كوكب البطيخ اجتمع مع كبار املسؤولني 
وطالبهم مبحاربة الفساد والفاسدين 
وكان دائم االستياء وسريع «التبرطم» 
ولكن بعد برهة من الزمن مت اكتشاف 
ملفات فساد عديدة في عهده أطاحت 
بحكومته البطيخية ومتت إحالة جميع 

ملفاتها للتحقيق!
ثم جاءت بعدها حكومة املوز التي 
ســتتحقق من جميع ملفات حكومة 
البطيخ التي كنا نراهن عليها لسنوات 

أنها شرط السكني!
ومــا ان تســلمت حكومة املوز 
برئيسها ووزرائها زمام األمور حتى 
داسوا على فساد قشور املوز الذي 
فاق فســاد البطيخ بدرجات، وأدرك 
شــعب الكوكب انه ال البطيخ ينفع 
وال املوز ينفع وان هناك من شــفط 
الكثير مــن املؤن بصفقات مع جتار 
الفاكهة املستوردة من الكواكب األخرى 
ومبساعدة من بعض النواب في مجلس 
البرتقال الذين قاموا بعمليات عصر 
لكثير من الدنانير البطيخية من خالل 
عمليــات التجارة باأليــادي العاملة 
بالبطيخ وغسيل األطباق وتبيضها 

من القذارة!
ويذكر بعض ســكان البطيخ أن 
هنالك نائبا منفيا لكوكب الكنافة كان 
دائم ترديد جملة «البطيخ ينهب، البطيخ 
يسرق»! يبدو انه كان محقا في ذلك 
ورمبا حتققت التسريبات التي كانت 
تقولها سفيرة كوكب واليات الفواكه 
املوسمية السابقة لدى كوكب البطيخ 
بأنه لن يبقى شيء من مخزون البطيخ 
ألن الكل يسرق والوضع بطيخ بطيخ!
وقرأت خبرا في إحدى الصحف 
لديهم بأنه مت القبض على شــخص 
«بدون بطيخ» وال يحمل اجلنســية 
البطيخ على  ببيــع  البطيخية يقوم 
األرصفة ويعد ذلــك مخالفة ومتت 
الفضائية  البطيخ واملركبة  مصادرة 

التي يبيع فيها!
٭ باملختصر: الفاكهة الفاســدة تفسد 

كوكب البطيخ.
رسالة: كل املجرات والكواكب تعرف أن 
هنالك فسادا منتشرا في كوكب البطيخ 
البطيخيون  وما يفعله املســؤولون 
هو زيادة اجلهات الرقابية البطيخية، 
واملضحك ان الفســاد البطيخي زاد 

اكثر من السابق.

بوقود يشحن فيها تبريره ويغسل 
فيها عقــول مؤيديه ومعارضيه، 
الفاسد ينتهي باحملاكمة واحملاسبة 
حتى يكون عبرة ملن تسول له نفسه.

أحيانا يكون الدافع للفساد هم 
الناس حني يقومون بتزكية فالن 
والتوجيــب مع عالن متناســني 
حقوق الناس عامة وأن ابن دائرته 
أو قبيلته موجود خلدمة اجلميع 
فيزيدونه تلميعا حتى تعمى أعينهم 

عن فساده.
سوء اإلدارة نتائجها ترى في 
األزمــات ال في الرخاء الكل ميلك 

براعة الكالم واخلطاب.
من يساعد في الفساد هو شريك 
في نفس اجلرمية فمن يلعب على 
احلبلني ألجل متشية مصاحله ووقت 
اجلد جتده يهاجم بوطنية هذا برأيي 
أخطر من املسؤول الفاسد حاسبوهم 
وجردوهم من صالحياتهم ستجدون 
ان املسؤول الفاسد يبقى سمه فيه 

حتى يبتلعه وميوت.

بسبب عدم اخلوف من العقوبة، فكثرة 
املؤسسات الرقابية ليست هي احلل. 
ويبدو أن أنظمتنا التعليمية فشلت في 
غرس األخالق باملجتمع وانحصرت 
األخالق باجلسد الذي سرعان ما جتد 
حراس الفضيلة يهرولون للتشريع 
ضدها ويصبحــون متفرجني أمام 

األمور األكثر خطورة.
احفظوا سمعة الدولة وإال فلن جند 
من يريد التعامل معنا، فهناك دول 
التصقت بها ســمعة سيئة لتراخي 
حكوماتهــا وأصبح الفســاد جزءا 
من ثقافة مجتمع يصعب انتشالها، 
فكثير مــن الشــركات متتنع عن 
الدخول ألســواق في دول معروفة 
بالفساد ألنه يضر بصورتها، وبالتالي 
يضر باالقتصاد واملجتمع ككل، هذا 
واملفروض أن نشــجع االستثمار 
األجنبي املباشر للتحول ملركز جتاري 

ومالي عاملي!

فهي صاحبــة القرار فإذا ما قامت 
احلكومة بنشــر ثقافة الفائدة إي 
نعم انها ســتتحمل ويالتها إال أنه 
من املجدي أن تزرع ثقافة األرباح 

عوضا عن الفائدة.
فال نريد أن تقع احلكومة حتت أي 
ضغط يؤدي إلى اتخاذ قرار يحمل 
املوازنة العامة أعباء إضافية بل نريد 
قرارا ذكيا وفرض ثقافة مالية جديدة 
القرار متى ما جلأت  فهي صاحبة 

للدين العام.
فحتى لو جلات احلكومة لألسواق 
العاملية وهذا هو املتوقع، فبالتأكيد 
لن تطرح مثل هــذه الصكوك في 
األسواق احمللية مع ما يعانيه القطاع 
اخلاص من عجز ومشاكل مالية ومبا 
أن اللجوء قد يتم لألسواق العاملية 
أعتقد أن احلكومة بلجوئها للصكوك 
ستفرض ثقافة عاملية جديدة ستحد 
كثيرا من جشع الفائدة التي أضرت 

بكل القطاعات.
واخليار بالتأكيد للحكومة فهي 
صاحبة القرار األول واألخير، ألنها 
قد تعلم أمورا تخفى عنا ولكن ما 
نرفضه هو استغالل أزمة كورونا 
الدولة وحتميلها  إلضعاف موازنة 
فوائد ستؤثر سلبا على االقتصاد 

القومي.

ربي وأعطاني اهللا ما أردت، لو عبدت 
اهللا حقا ٣ أشهر ألعطاني اكثر مما 

أردت.
 وهــذا حال اكثــر الناس عدم 
بأعمالهم، يعملون  صدقهم مع اهللا 
األعمال ملدح الناس ورفع شــأنهم 
والوصول ملبتغاهم «فلو صدقوا اهللا 
لكان خيرا لهم»، من مهازل حب مدح 
الناس لك بأنك أول شيء تسمعه في 
قبرك قرع نعال الناس وهم يتوارون 

عنك.
اصدق مع اهللا يأتيك أكثر ما تتمنى، 
ففي احلديث: من سأل اهللا الشهادة 
بصدق، بلغه اهللا منازل الشهداء وإن 
مات على فراشه.. اللهم إن نعوذ بك 
من الرياء والسمعة ونسألك اإلخالص 

في القول والعمل.

وعود املسؤول وغيبنا عن الصورة 
اليوم.

في الفساد الكل يرى نفسه مبرآة 
املنزه عن اخلطأ ألنه تعود التصفيق 
وعشــق األضواء وحني مير على 
نفسه وقت محاسبة جتده بالتبرير 
يسكت صوت الضمير حتى ألبس 

احلق باطال.
الفاســد ال يتوقف عن فساده 
بالتشــهير ألن هذه احلالة أشبه 

سمعتنا االقتصادية واإلنسانية 
والدولية ستتضرر كثيرا إن لم نر 
حتركا جــادا ومعاقبة فعلية لهؤالء 
املستغلني للوضع. ويبدو أنه بالرغم 
من وجود أكثر من آلية ومنظمة ملراقبة 
الفســاد واألنشطة غير  ومكافحة 
املشروعة، إال أننا جند من يستغل 
التحرك بينهم إما بشــطارة منه أو 

وإمنا أرباح فهي تضمن أال يخسر 
أمواله ولكنها ال  الطرف املستثمر 
تلزم نفســها بفائدة تثقل املوازنة 
العامة بل تقوم على اقتسام أرباح 
هذه األصول مع حاملي الصكوك.

السندات حقيقة فيها  ان  حيث 
استغالل أنا أقرضك وأشتري سندا 
مقابل فائدة ربوية أما الصكوك فعلى 
خالف ذلك فهي استثمار وقد يحصل 
حامل الصك علــى أرباح أكثر من 
الفائدة املقررة للســند، لذلك فهي 
ضمان للطرفني املقرض واملقترض.

نعي متاما أن هذه األزمة ليست 
بيســيرة وأنها ذات أبعاد على كل 
األصعدة، إال أنه من األفضل عدم 
التسرع في اتخاذ قرار قد يسبب 
آثارا سلبية تضر االقتصاد القومي 

عوضا عن أن حتقق له بفائدة.
ثم ان تغيير الثقافة العامة التي 
تعتمد على الفوائد هذه بيد احلكومة 

وعند أول لقاء باألميرة بكى فذهبت 
إلى أبيها فأرسل الوزير، وقال: انظر 
ما خطبه. عندما دخل عليه الوزير 

ينظر بأمره..
قال له: ٣ أشهر وأنا اضحك على 

مشكلتنا أننا نبالغ في ردة فعلنا 
حني نكتشف فساد مسؤول وكأننا 
ألول مرة نرى ذلك، فبدل أن ننشغل 
باحلل نقع في شباك الهجوم واللوم.
للمواجهة  أي تصحيح يحتاج 
مهما كان الوضع وإلى احملاولة مهما 

كلفنا األمر.
ففي ســياق األحداث وجدنا 
التقصير كاحلفرة التي تتسع كلما 
زاد الوضع سوءا حتى سقطنا في 

عن حديث يتم تداوله عبر وســائل 
التواصل االجتماعي ويتم نسيانه بعد 
فتــرة مقابل قضية أخرى، بل عبر 
قنوات إخبارية عاملية تتداولها يوميا 
الكويت، هذا باإلضافة  وتركز على 
إلى  إلى مؤشــرات وتقارير توجه 
الكويت أصابع االتهام والتهاون في 

هذه القضايا.

املبالغ التي ستحصل عليها من هذه 
السندات، ولذلك جند اإلقبال دائما 
على الســندات كونها طريقة آمنة 
وسهلة للحصول على موارد إضافية 
واستثمار األموال بغض النظر عما 
حتمله من آثار سلبية على االقتصاد 
القومي، فكثر من يستغلون فرصة 
استثمار أموال الدول بطرح سندات 
طمعا فــي الفوائد الطائلة التي يتم 
دفعها من دون وجه حق نظير املبلغ 

املقترض.
أما الصكوك فهي أفضل بالتأكيد 
في لغــة االقتصاد ألنها ال تضمن 
نســبة فائدة محددة فهي متغيرة 
وفقا للعرض والطلب وتعتمد على 
أرباح األصول املستثمرة، وبالتالي 
فإن اللجوء إليها وسيلة آمنة لكال 
الطرفني، فالطرف األول ولنقل انه 
احلكومة متى ما جلأت للصكوك فلن 
تكلف نفســها بالتأكيد دفع فوائد 

أن يقرب اخلبــاز من األمير، فقال 
الوزير: ما رأيك أن يســكن العابد 
القصر؟ فوافــق األمير وبعد فترة 
قال له: مــا رأيك ان نزوجه ابنتك؟ 
فوافق ألنه عابد ودعوته مستجابة، 

حني ينهمر السيل يجرف معه كل 
شيء األخضر واليابس، فال يعود 
يسأل نفسه من النافع؟ كذلك احلال 
في الفســاد اإلداري ال ندري من 
مع مصلحة الوطن ومن ضدها في 
الفساد مثل الوباء ينتشر باملصافحة 
بل هو أخطــر من كورونا. فأثره 
يتوارثه جيل بعد جيل ويســتمر 
كلما أتى مسؤول من نفس العينة.

وكأنهم يتوارثون نفس املنهج 
عينه عند املصالح كل شيء يتصالح.
الذنب يكون  بقدر ما يكــون 
العقاب لكن هنا تختلف احملاسبة 
النهــب تكون  فبقدر مــا يكون 

احلصانة.
احللول التي تستنفذ جتعلنا في 
حراك وعراك مستمر نحن بحاجة 
ألن نقتلع جذور الفساد من عرقه 
لكي تصبح أمامنا الصورة احلقيقية 
دون تعديل، ولنكون قادرين على 
وضع خطة إصالح ورؤية اخلراب 

بحجمه الطبيعي دون تهويل.

عندما تريد أن تتعامل مع أي رجل 
أعمال أو شركة تسأل أوال عن سمعتها 
قبل إجنازاتهــا واحترافها بالعمل، 
وذلــك ألن الســمعة اجليدة حتدد 
نوع العالقة بني الطرفني، ويتجنب 
اجلميع التعامل مع من سمعته سيئة 
ملا لذلك من أثر سلبي في املستقبل. 
السمعة اجليدة يتطلب وقتا  وبناء 
وجهدا للحصول على ثقة اآلخرين، 
وعندما يقوم الشخص بفعل واحد 
خطأ تتأثر هذه السمعة وقد تنهدم 
ويصعب استعادة الثقة مرة أخرى.

تواجه الدولة اليوم عدة مواضيع 
من شأنها أن تؤثر على سمعتها بشكل 
مضر، من غسيل أموال ورشاوى إلى 
الوافدين  بالبشر وحرمان  االجتار 
٤ أشهر من رواتبهم إلى أن وصلت 
األمور أن نرى حاالت عديدة لالنتحار 

ألسباب متعددة.
ولم تكن هــذه املواضيع عبارة 

اقتصادية  أزمــة  الدولة  تواجه 
كبيرة مع عجز متوقع في املوازنة 
العامة، وهو عائد لعدة أسباب، األول 
البترول، والثاني  انخفاض أسعار 
انخفــاض عوائد االســتثمارات 
اخلارجية في ظل األزمة االقتصادية 

التي اجتاحت العالم.
وعليه، فإن هذه األسباب املجتمعة 
إضافة اليها مــا أنفقته الدولة من 
مصروفــات طائلة فــي ظل أزمة 
كورونا، فبالتأكيد نحن مشرفون 
على أزمــة اقتصادية، وهو ما بدأ 
يطفو على الساحة برغبة احلكومة 
في اللجوء للدين العام كأحد حلول 
مواجهة عجز املوازنة العامة، وعلى 
الرغم من أنه لم متر سنوات طويلة 
على السندات الدولية التي أصدرتها 
الدولة منذ أعوام قليلة مضت، وال 
أعلم إن كان حان أجلها وســددتها 
احلكومة أو أنها ستواجه باإلضافة 
إلى السندات السابقة التوجه لدين 
عام جديد سيثقل كاهل املوازنة العامة 
بديون ال نعرف متى سيتم سدادها.

إال أن احلــل األفضل في ظل 
هذه األزمة هو عدم إصدار سندات 
جديدة مطلقا والتوجه للصكوك ألنها 
أفضل حيث ان السندات ستكلف 
الدولة دفع فوائــد طائلة أضعاف 

كان هناك خباز يريد أن يتزوج 
من أميرة القوم..

فأشار عليه الوزير أن يذهب إلى 
وسط املدينة كل يوم ويصلي..

وبالفعــل أصبح كل يوم يذهب 
ويصلي وهو ال يعرف الصالة ولكن 
فقــط ركيعات وســجود وحتريك 
شــفاه أمام الناس حتى التف إليه 
الناس وأصبح له شأن فقالوا ابنوا 
له صوميعة يتعبد اهللا فيها، ثم قال 
الوزير لألمير كذبا: املدينة املأجورة 
تريد غزونا.. فقــال له األمير: وما 
العمل؟ فقال: يوجد رجل عابد وسط 
املدينة أرسل له ليدعو لنا فناداه ودعا 
لهم فلم يأت أحد لغزوهم، خاصة أنه 
في احلقيقة لم يكن هناك من يريد 
أن يغزو املدينة، ولكن الوزير أراد 
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