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أقوى  القدمي  إن اإلنســان 
وأبصر آالف املرات من اإلنسان 
املعاصر، على الرغم من الطفرة 
التي  املعلوماتية والتكنولوجية 
تعيش بها البشرية اليوم، وإمنا 
األمر يعود الى اختالف العمل 
العصبي لعقل اإلنسان الطبيعي، 
ونظرا للنقلة النوعية في منط 
التي اعتمدت  املعاصرة  احلياة 
الــذكاء االصطناعي في  على 
معاجلة األمــور، والذي أمكن 
الفرد املعاصر من ســرعة حل 
مشاكله احلياتية بيسر وسهولة 
مقابل سطوة املادية التي أهلكت 
كاهل الفرد بكثرة االحتياجات.

فعلى سبيل املثال، في القدم 
الهندسية تعمل  كانت األعمال 
على أبعاد علمية تتطلب احلساب 
وتفكيك الشــيفرات وتشغيل 
ليتوسع في  البشــري  العقل 
اإلبداعي، والتي التزال  العمل 
تلك األعمال محط دراسات علمية 
معاصرة لم يتم اكتشاف جميع 
أسرارها بعد، فالعلم اليوم عجز 
عن حل كثير من ألغاز التقنية 
الهندســية اإلبداعية التي هي 
من إجناز احلضارات اإلنسانية 
القدمية، أما اإلنســان املعاصر 
العوملة والتي  فيعيش معضلة 
تعمل عمل املقايضة املادية، حيث 
إعدام تفكير  االستنفاع مقابل 
العقــل الواعي، حيث إن الذكاء 
االصطناعي وسطوة اآللة على 
حياتنا في اجناز املهام قد أوقف 
بعض أعمال العقل البشري في 
التفكير املعقد الذي ينعكس على 

زيادة ذكائه بدال من تراجعه.
القــدمي بذكائه  الفــرد  إن 
وبالغتــه وإبداعاته يعادل ١٠٠ 
عمل فرد معاصر، وذلك ألسباب 

عدة منها:
٭ البساطة والطبيعة التي كان 
يعيش بهــا الفرد القدمي لعبت 
دورا في توسيع آفاقه في اإلبداع 
بشتى املجاالت في إيجاد احللول 
الصعبة التي تتطلب تفكيرا أكبر 
بالعقل الواعي بدل االعتماد على 
العقل الالواعي إثر اســتخدام 

التكنولوجيا.
الســلوكي بشتى  ٭ اإلدمان 
أنواعه نظير املادية وسطوتها، 
على سبيل املثال هوس التسوق 
ـ املوضةـ  االمتالكـ  االنشغال 
باألجهزة وأخبار الناس.. وغيرها 
الكثير، كلها تعمل على زيادة 
هرمــون «الدوبامــني» بقوة، 
ما ينعكس مــع التكرار وفقد 
الســيطرة على افرازه مبعدله 
الطبيعــي املعتدل، وهذا يعمل 
على أسر العقل البشري وراء 
املاديات وتوافه األمور بدال من 
التركيز على األهداف، ويترتب 
الذوق  على ذلك مشــاكل في 
والسلوك العام وطريقة التفكير 
واالنحدار القيمي والثقافي، حيث 
إن «الروتني» يغير بنية الدماغ 
ووظائفه إما بالسلب أو اإليجاب.
العمليات احلسابية  أن  ٭ كما 
وتفكيك األلغاز وحلها وتشغيل 
الدماغ في انتاج احللول اليومية 
احلياتية، لها القدرة على تعديل 
التي جتدد  العصبيــة  املرونة 
املسارات العصبية للدماغ والتي 
تتحكم في منط شــخصياتنا 
وطريقة تفكيرنا واتخاذ قراراتنا 
وصحة عقولنا، وهي العملية التي 
ال تتوقف مهما تقدم اإلنسان 
بالعمر، فهي دائمة التجديد دام 
اإلنسان قائما على التفكير الذاتي 
بدال من اعتماده على اآللة في 
الى جانب منط  حل مشــاكله 
حياة الترف التي انعكست على 
تراجع العقل البشري والصحة 
العامة، وهــذا ما أثر على ذكاء 
الفرد الطبيعي املعاصر باملقارنة 
مع االنسان القدمي وقدرته على 
التركيز واالدراك والتمييز، وهي 
بها  أخطر ثالث عمليات يقوم 

العقل إن مست بسوء.
وأخيرا ومما سبق، فإن أعداء 
األمة اليوم لم يعودوا يحاربوننا 
بالسالح املادي، وإمنا بالسالح 
الفكــري عن طريــق اإلغراء 

واإلغواء، فلنتأمل قليال.

السر يبقى في تغيير النهج احلكومي 
فيما بعد ظهور نتائج االنتخابات، وهذا 
سيتضح من خالل اختيار الوزراء واألهم 
ان تقدم احلكومة برنامج عملها ملجلس 
األمة وتلتزم بــه، بحيث تعمل من أجل 
الشعب ال ضده، وان تعلن من خالل عملها 
ال من خالل التصريحات تبنّي اإلصالح 

بشكل كامل.
< < <

مخرجات الفرعيات ال تنبئ بشــيء، 
وال تدل على شــيء أيضا، كل ما هنالك 
انها متنح الناجح من خاللها أفضلية في 
الســباق االنتخابي عن غيره ولكنها ال 
تضمن جناحه في الوصول، ومع تفكك 
الفرعيات األخيرة، فســتتبعها تفككات 
أخرى لفرعيات سبق أن أعلنت نتائجها 
قبل عام، عامة..شهران ليسا باملدة الطويلة 
وسيتبني اخليط األبيض من اخليط األسود.

< < <
توضيح الواضح: املرحلة القادمة مختلفة متاماً 
عما سبقها، وتفاؤالً ســأقول إن قطار 

اإلصالح ركب السكة...

شغلتنا أموالنا وأهلونا عن اإلسالم. 
اتخاذ إجراءات ديبلوماسية  البد من 
واقتصاديــة ضد هــذه احلكومات التي 
وجهت لديننا اإلســالمي ورسوله صلى 
اهللا عليه وسلم اإلساءة وال نكتفي ببيانات 
الشــجب واإلدانة وسياسة عفا اهللا عما 
سلف، ولإلسالم رجال صدقوا ما عاهدوا 

اهللا عليه.
قال أمير املؤمنــني عمر بن اخلطاب 
ے عنه: «كنا أذالء في اجلاهلية وأعزنا 

اهللا باإلسالم». 
قال الشاعر: 

أيســب أســوتنا احلبيب فما 
الذي يبقى إذا لم تغضب األقوام؟!

ال عشــنا إن لم ننتصر حملمد 
يومــا بــأن املســلمني كرام

نسأل اهللا ســبحانه وتعالى أن يعز 
اإلسالم واملســلمني وأن ترجع كرامتهم 
وعزتهم كما كانوا، وان ترفع راية اإلسالم 
خفاقة عالية على املسجد األقصى.. اللهم 

آمني. 

والعصر الــذي وجدت فيه، ولكن هذا 
ال مينعك ابدا، من أن تكون شــخصا 
عبارة عن بيئة خصبة، بيئة تساعدك 
على ضمور أي فكرة أو طاقة إيجابية 
جميلة مفرحة، تنسيك كل ماهو سيئ 
حدث في حياتك، وجتعلك فخورا، راضيا 

عن ذاتك.
تعلم واجعلهم عبرة بالنســبة لك، 
تعلم أال تشك في يوم ما بنفسك، تعلم 
وكن واثقا من تصرفاتك ومشاعرك، وإن 
بداياتك، وتأكد  صعبت عليك خطوات 
وكن على يقني تام، بأنك ال تقل أهمية 
عن اآلخرين غيــرك، واعلم أيضا أن 
غيرك ليسوا افضل منك.. فقط انتفض 
بروحك وذاتك، وال ترض أن تكون مهّمشا 

في حياتك.
وكما يقال: «األلم، اخلذالن، السعادة 
والفرح، جميعها عواطف تساعدك على 

فهم نفسك أكثر».

من احلكومة أو الذين لديهم اســتعداد 
لالنحــراف نحو احلكومة بس «عايزين 

حد يوجههم».
< < <

واذا ما عادت احلكومة اجلديدة املرتقبة 
كما احلكومات السابقة فستكون حكومة 
«مّس جيب» املواطــن، ولن متس جيبه 
فقط، بل ســتمّس جيبه وجيب حفيده 

السادس عشر.
< < <

الدولة اإلسالمية من أقصاها إلى أقصاها 
من أجل امرأة مسلمة رفع ثوبها وقالت 
«وامعتصماه» فحشد املعتصم جيوشه من 
اجل نصرة امرأة رفع رجل سافل ثوبها، 
هذا هو اإلسالم وهذه هي الرجولة، وها 
نحن اآلن تأتي لنــا لطمة قوية وكبيرة 
باالساءة إلى اإلسالم ورسولنا عليه افضل 
الصالة والسالم وال نحرك ساكنا، فمن 
لك يا رسول اهللا؟ سامحنا يا رسولنا لقد 

أي ســينصب معظم تركيزك على 
نفسك، ميولك، إبداعك، لتزهر صبوتك 
ويثمر ذاتك، بعيدا عن التخوف والتردد 
وكثــرة املقارنات، بعيــدا عن القيود 

والتعقيدات.
يقال: عقول البشــر ال تتباين وال 
باعتبار عرفهــا وجغرافيتها  تختلف 

فهنا ستكون بداية مربط التغيير أو على 
األقل بداية لنهج جديد، وســيكون من 
السابق ألوانه حتديد هذا األمر حتى يخرج 
الدخان األبيض إلعالن التشكيل احلكومي.

< < <
واملجلس كما ذكرت سيكون انعكاسا 
لشكل ونهج احلكومة، والسبب ببساطة 
انه وحتى اللحظة وكما هو واضح وجلي 
ان الوصول الى كرسي البرملان سيكون 
من حظ املرشحني احلكوميني أو املقربني 

يتناول مقدســات املسلمني ويسيء الى 
اإلسالم ورسوله ژ، وقد جترأت الدمنارك 
على أقدس ما لدينا وهو ديننا اإلسالمي 

ورسولنا عليه افضل الصالة والسالم.
وعادت الكرة مرة أخرى بقيام بعض 
املجرمني احلاقدين على االســالم بحرق 
املصحف الكرمي في إحدى مدن السويد 
وقيام احدى املجالت الفرنسية بإعادة نشر 
اإلساءات إلى مقام النبوة. لقد اهتزت أركان 

وبكل حب عن شغفك، لتحيي كل املعاني 
اجلمالية واإلبداعية التي متتلكها بداخلك، 
لكنك أهملتها ولن حتاول إظهارها حتى 
لتصقلها وتبرزها، متأثرا بتلك الترهات 
واألباطيل، والتي أشغلتك كثيرا عنها، 
ســواء كانت عمالً، فعالً، فكرة، كتابة، 

فناً.. إلخ.

املجلس القادم الذي سيولد بعد نحو 
شهرين سيكون نسخة محدثة من مجلس 
٢٠١٦، مجرد حتديث بســيط ولن تكون 
االنتخابات كما يأمل ويتمنى  مخرجات 
الكثير، بل ستكون تكرارا ملا سبق حتى 
وان تغيرت األسماء، وسيظل احلال على 
ما هو عليه، إذاً التعويل على تغيير جذري 

في املجلس هو رهان خاسر منذ اآلن.
< < <

والســؤال اجلوهري واملستحق في 
التغيير السياسي القادم بعد االنتخابات 
هو شكل ونهج احلكومة القادمة، فشكل 
اللتان  التنفيذية هما  الســلطة  وطبيعة 
تعطيان صــورة حقيقية عــن الوضع 
السياسي الداخلي، وكيف ستكون عليه 
السنوات القادمة، ومجلس األمة كما هو 
واضح لن يكون سوى انعكاس ملا ستكون 

عليه احلكومة املقبلة.
< < <

فاحلكومة القادمــة ان كانت حكومة 
محاصصة فلن يتغير شيء على اإلطالق، 
أما إن كانت حكومة تكنوقراط متخصصني 

كلنا يتذكر عندما دعت كبرى الصحف 
الدمناركية الى مســابقة كبرى في رسم 
كاريكاتير يتهكم على اإلسالم واملسلمني 
سنة ٢٠٠٦ وتبارى الرسامون في رسم 
ســخريتهم مــن ديننــا احلنيف ومن 
رســولنا محمد ژ ولم يعبأوا ملشاعر 
املســلمني في الدمنارك الذين يشكلون 
اجلالية الثانية تقريبا بعد الكاثوليك ولم 
يحرك لهم هذا جفنا ولم تهتز ضمائرهم 
لضرب مشاعر املســلمني واإلساءة إلى 
سيد املرسلني رسولنا الكرمي محمد عليه 
أفضل الصالة والسالم، وطلبت اجلالية 
وقتها مقابلة رئيس الوزراء فلم يسمح لهم 
مبقابلته ورد مجلس الوزراء عليهم بأنه 
مع حرية التعبير وال يســتطيع أن مينع 
رساما مبدعا من إبداعه فلجأوا إلى القضاء 
لعله ينصفهم لكن القضاء لم ينصفهم ألنه 
ايضا يغرس احلرية الفكرية للمبدعني من 
رسامي الكاريكاتير، فأي إبداع هذا الذي 
يصور سيدنا محمد ژ بصورة إرهابي 
وفي صورة مزواج؟! وأي إبداع هذا الذي 

كي ال تصبح ذا نفس بهيمية، إياك 
املواقف  الظروف،  والتحجج بصعوبة 
املخذلة، األمور احملزنة، وكسرة النفس 
واخلاطر، والتي غالبا ما تصاحبها تلك 

املشاعر املؤملة.
ال تتحجج.. وتأكد من أن كل ما مررت 
به، وإن لم تكن تتوقع حدوثه، سيجعلك 
ذات يوم شاكرا حامدا من بعد الباري 

سبحانه له.
وذلك ألن من بعدها سيتولد التحدي 
الدائــم من جديد لديك، ومن شــعور 
اخلمول واالحباط سينتشــلك، ومن 
االنكماش والركود إلى احلركة سينقلك، 
ستزداد بقوة حيويتك، وعن الرضوخ 

واجلمود سيبعدك.
كما ســتنمو رغبتك وبعمق كبير 
للتطلع بشوق كثير، خاليا من النظرة 
التشاؤمية إلى مستقبلك، هذا وبخالف 
أنك ومن تلقاء نفسك، ستقوم بالبحث 

للكويت، فيقل حماسه عند حديثه عنها، أو يتحاشى اخلوض فيها 
أو يتساهل في نقاشها، وهو خلط خاطئ بال شك، فنحن ال يعنينا 
تصرفات أشــخاص بل نتعامل مع قضية مبدئية ال تقبل القسمة 
على اثنني. بــل وصل احلال لدى بعضهم إلى اجلرأة باحلديث عن 
التطبيع وفوائده السياسية وعوائده االقتصادية، ومتييع القضية 
ومحاولة تبســيطها وتسطيحها، دون األخذ باالعتبار خطورة هذا 
الطرح، ناهيك عن انعدام الفائدة من التطبيع على جميع املستويات، 

ُجبل الشــعب الكويتي وتربى منذ نعومــة أظفاره على رفض 
االحتالل الصهيوني ومناهضة التطبيع، وعلى التضامن مع الشعب 
الفلســطيني في حّقه بالدفاع عن أرضه والذود عن مقدسات األمة 
اإلســالمية. وتوافق املوقف احلكومي الرسمي للكويت مع املوقف 
الشعبي فتشكلت جبهة مقاومة قوية للعدوان على جميع املستويات.

 منطلقات الشعب الكويتي، واألغلبية الكاسحة من الشعوب العربية 
واإلسالمية، منطلقات دينية عقدية وتاريخية وإنسانية وسياسية، 
فإلى األقصى أسري بنبينا محمد ژ، ومنه كان املعراج إلى السماء، 

وفيه جمع اهللا األنبياء، وإليه توجه املسلمون في قبلتهم األولى.
 وأما ما يدعيه اليهود من أحقيتهم في أرض فلسطني فإن هذه 
املزاعم ال سند لها وال دليل، بل هي تزوير وطمس حلقائق التاريخ 
الثابتة، ويعلم اليهود أنفسهم أن اختيار أرض فلسطني كدولة لهم 
جــاء كأفضل البدائل بني دول في أميــركا اجلنوبية وأفريقيا بعد 

قيام الصهيونية.
 وال يخفى على ذي عقل أن فلسطني أرض مغتصبة محتلة، ذاق 
شعبها ويالت القتل والتنكيل والدمار والنهب والتهجير ومحاوالت 
مسح الهوية وإقامة للمستوطنات، فكان واجبا الوقوف مع الفلسطينيني 

ودعمهم وتقدمي كل املستطاع لنصرتهم.
 يقع البعض، جهال أو تشــويها، باخللط بني قضية فلســطني 
وأفعال بعض الفلسطينيني، خاصة أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم 

فما التطبيع إال ذل في ذل وهوان في هوان وخسارة في خسارة، 
ولنا في األحداث من حولنا شواهد.

لكل شخص يؤمن بإنسانيته ويفتخر بانتمائه لإلسالم ويتمسك 
بعروبته دور في نصرة قضية فلسطني، يبدأ في نفسه ومحيطه، من 
خالل تربية أبنائه على حب فلسطني واألقصى، ووجوب الدفاع عنها، 
وتبيان أهميتها ومعرفة تاريخها وموقف املسلمني منها، والبعد عن 
تسفيه القضية أو إهمالها أو فصلها عن محيطها وحصرها على أهل 
فلسطني فقط، واملساهمة بكل األشكال املعنوية واملادية في دعمها. 
كما ينبغي أن يستمر الضغط الشعبي الرافض واملناهض للتطبيع، 
ومخاطبة السفارات وإرسال كتب االستنكار ألفعال املعتدي الغاصب، 
وتفعيل دور املثقفني واملفكرين واألدباء في إبقاء ذكر هذه القضية.

ولعل ما يبعث على الفخر املوقف الرسمي الكويتي املبدئي الرافض 
لالحتــالل املقاوم له، الذي نتمنى أن يســتمر وتزداد وتيرته هذه 
األيام تزامنا مع بعض األحداث اجلارية من حولنا، وعدم االستهانة 
أو التراخي في فتح األجواء لطيران العدو الصهيوني أو الســماح 

بدخول منتجات جتارية يكون هو منشؤها.
إن قضية القدس قضية عقدية، غير قابلة للنقاش، وفلســطني 
عربية إسالمية، ستبقى حية في نفوسنا، متمثلة في أفعالنا، نورثها 
ألبنائنا، ونزرعها في وجدانهم حتى يتحقق الوعد، وينعم اهللا علينا 

بصالة في املسجد األقصى عاجال غير آجل بإذن اهللا.
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أربعة أعوام من تاريــخ مجلس األمة الكويتي 
والذي بدأ دورته في نهاية عام ٢٠١٦، على مدار تلك 
األعوام األربعة لم نشاهد أو نقرأ قضية تخص أو 

تتكلم عن املواطن الكويتي!
نعم أربعة أعوام وقضايا الشــعب معلقة إلى 
أن انتهى هذا املجلس بإصابة عدد من أعضائه بـ  
covid-١٩.. وهذه ليست بقضيتنا وال نود اخلوض 
في إصابات بعض األعضاء فجأة بكورونا «ما علينا»!

لكن املراد.. وقضيتنا اليوم والتي أكتب سطورها 
بحروف تنبض من قلب بنت الكويت لتصل بكلماتها 
إلى مستقبل افضل ومجلس يرعى مشاكلنا وقضايانا، 
فمــن املفترض أن مجلس األمــة يبحث ويناقش 
ويجد حلوال لقضايا ومشاكل عيال الديرة.. وليس 
يناقش أجندات خاصة وسياســة ال نريد اخلوض 

فيها.. واهللا املستعان.
رسالة إلى كل ناخب وناخبة.. حان الوقت ألن 
ندرس ما قام به أغلبية أعضاء املجلس ٢٠١٦، وما 
قدموه للكويت وأبناء الكويت، فإذا قمت بذلك أيها 
املواطن وأختي املواطنة ســتجدون أن احلصيلة 
تســاوي صفرا، وأن ما قدم من أعمال وصدر من 
قرارات من مجلس ٢٠١٦ ما هي إال تصفيات خاصة 
بني كل من السلطتني التشريعية والتنفيذية...هذا 

غير بعض األجندات اخلاصة لبعض األعضاء!
أخي الناخب.. أختي الناخبة، لقد أتي اليوم الذي 
تفكرون فيه مليا قبل قدومكم إلى االنتخابات إلعطاء 
أصواتكم للمرشح املراد إعطاؤه صوتكم، بل يجب 
أن تفكروا وتتدارســوا الكثير من النقاط وتسألوا 
أنفسكم كثيرا ألن صوتكم أمانة.. وإليكم البعض 
من األسئلة التي البد أن تضعوها بعني االعتبار عند 

تصويتكم في دوائركم االنتخابية ملجلس ٢٠٢٠:
٭ من هو املرشح؟ وما سيرته الذاتية؟

٭ وما ميوله ونشاطاته؟ 
٭ ماذا عن أفكاره؟ االجتاهات التي ينتمي إليها؟ 
٭ هل والؤه للوطن واملواطنني؟ أم أن والءه لغير ذلك؟

مسك اخلتام: نأمل قبل انتخابات مجلس ٢٠٢٠ التدقيق 
عبر الوسائل األمنية بأسماء املرشحني ليس فقط 
الصحيفة اجلنائية.. ال بل نريد التدقيق على اجلنسية! 
وكشف حساباتهم البنكية وما ميتلكون قبل الدخول 
ملجلس ٢٠٢٠! وأن تعلن تلك الوثائق رسميا.. واهللا 

من وراء القصد.

إن جتارة االستيراد مقابل العمولة «القومسيون» 
ازدهرت في الكويت مع بدايات القرن املاضي، وهي 
كلمة تعني التجارة بالعمولة، معربة ومشتقة من 

الكلمة االجنليزية «كومشن».
وفي منتصف السبعينيات اشتهرت هذه الكلمة 
في املسلسل الكوميدى «درب الزلق»، عندما قال 
الفنان القدير املرحوم علي املفيدي «قحطة» للفنان 
القدير املرحوم عبداحلسني عبدالرضا بـ«جتارة 
عامة وقومسيون وهو سام الناس امللعون». والكلمة 
الشهيرة أيضا للفنان القدير سعد الفرج اهللا يطول 

بعمرة «هل كيف يصير غش بالتجارة».
املسلسل اخلالد له إسقاطات كثيرة وكأنه يحاكي 
وضعنا احلالي، وسوف نسلط الضوء في مقالتنا 
اليوم عن كلمة «قومسيون» وتأثيرها على التاجر 
بشكل أساســي كونه تاجرا وكسبه حالل شرعا 

من التجارة.
وهنا نريد التفرقة بني «القومسيون» الشرعي 
و«القومسيوجني» املتشرعن، حتى نبني للناس أن 
هناك اشتباها في ذاكرة البشر وصوال الى الشرعنة 
لنفســه حتى إن متت تسميته «بالقومسيوجني» 

جوازا.
أيها «القومسيوجني» الذي سعيت في األرض 
فسادا أصبح مصيرك عظيما، لقوله تعالى: (.. ولهم 

في اآلخرة عذاب عظيم).
إن الكالم عن الفساد كثير، ولكن سؤالنا هنا 
ملاذا يتقن ويتفنن به في بلداننا العربية بشكل عام 
عبر «القومســيون»، علما بأن جميع التشريعات 
الســماوية والقوانني الوضعية حتثنا دائما على 
النهي عن الفســاد واحلد منــه، حتى يذكرنا اهللا 
تعالى في كتابه العزيز (.. واهللا ال يحب الفساد)، 
أما في الدول االخرى فقد ال نرى أو نســمع أن 

الفساد منتشر كثيرا كما هو عندنا.
 ال شك أن العيب ليس في الدين، ولكن السبب 
في مفهوم البعض، وما يوجد باطن األمور الشرعية 
من فتاوى أو ثقافات عامة للشــعوب وشرعنة ما 
حرم اهللا به، بكل أمانة إن ما هو ليس لك فال ميكن 
أن يكون لك اال إذا كان حق مكتسب والسعي إليه. 
إن هناك أوجها كثيرة أفقدتنا الثقة في تعامل 
البشر حاليا، وأن الفاسد في السابق كان معروفا 
في سلوكه الظاهري، مما كان يعكس عليه ويسهل 
علينا معرفته ونتحاشى التعامل معه، الى أن التبس 
مفهوم الشكل الديني لدينا مبظاهر التدين وكلما 
قمت بارتداء اللبس الديني اكثر فأنت مشكوك فيك 
أكثر، فاملظاهر الدينية بدأت تأخذنا الى الشك والريبة 
في التعامل مع البعض، وطبعا هذا ال ينطبق على 

اجلميع ولكن لألسف اصبحت ظاهرة!
فالقومسيوجني اصبح أمرا خطيرا على املجتمع 
في وضعنا احلالي ويجب وأده، ونرى أن ظاهرة 
«القومسيوجني» اصبحت مستشرية في كثير من 
القطاعات احلكومية واخلاصة. وان «القومسيوجني» 
دائما اســاليبه قد تكاد إما باحليلة أو باالستغالل 

والتعسف في استخدام السلطة.
ونلخص كالمنا هنا بالقول: بارك اهللا في «جتارة 

عامة وقوميسون» وتبا للقومسيوجني.


