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٥ +٦ يونيو ١٩٦٧ 
كارثة األجيال

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر
كما توقعت في مقابالت وتصريحات نشرت سابقاً، لقد دخل العالم 
مرحلة ما يعرف بـ Stagflation (Stagnation & Inflation) أي تزامن الركود 
مــع التضخم، وهو مزيج غريب وصعــب في نفس الوقت، أي أنه في 
الوقت الذي يســود الكساد في النشاط التجاري بكل أشكاله من سلع 

وخدمات يرافق ذلك غالء في األسعار رغم توافر البضائع.
وما دمنا دائما نؤمن مبا يأتينا من الواليات املتحدة األميركية، فإنني 
 (JP Morgan) أشير إلى كالم جيمي دميون، رئيس أكبر بنك أميركي وهو
عندما أعلن أن هناك إعصارا قادما في االقتصاد العاملي وطمأن العمالء 
بأن بنكه إذ يحذر من ذلك يود أن يطمئن اجلمهور األميركي بأنه يستعد 

ملواجهة هذا اإلعصار.
والالفــت في كالم جيمي دميون، فيمــا أعلنه في مؤمتر مالي في 
نيويــورك حرفيا ما يلي: «كنت أحتدث عن الســحب الرعدية ولكنني 
اآلن أريد أن أقوم بتصحيح ذلك، فهنالك إعصار قادم» ونصح احملللني 
واملستثمرين التمسك بالسياسات املتحفظة جدا. وأنا من منطلق ما متليه 
علّي األمانة وحب احلقيقة أقول «إنها خير نصيحة أن تعترف بوجود 

املشكلة وأن تواجهها باإلجراءات املمكنة».
أما البنــك الفيدرالي األميركــي فقد أعلــن أن البرنامج املعروف 
(Quantitative easing)، أي ما يعرف بالتســهيل الكمي سينخفض من 
خالل التشديد الكمي ليصل إلى ٩٥ مليار دوالر شهريا. ويقول السيد 
جيمي دميون «إن هذا أعلى مستوى تشديد تشهده أميركا منذ قيامها 
وســيكون حدثا تاريخيا سيتم تثبيته في كتب التاريخ خالل السنوات 

اخلمسني القادمة».
أقــول هذا ألن احلكمة تقضي بأن نعتــرف باحلقيقة ونعمل على 
مواجهتها بجرأة وصراحة. وال أظن أن مثل هذه النصيحة يجوز ألحد 
أن يســميها تشاؤما أو إساءة للســمعة االقتصادية أو إحباطا لنفوس 
املواطنني، بل توجها حمائيا ملا سيحصل حسب كل املؤشرات واملعايير 

الدولية التي ال أخترعها بل كتلميذ يدرسها ويحللها.
سمعنا كثيرا في وسائل اإلعالم حتليالت بأن هذا اإلعصار املتوقع 
كما سماه جيمي دميون هو نتيجة احلرب األوروبية- األميركية- الروسية 
«األوكرانية» (مقالتي بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١). قد يكون للحرب في أوروبا تأثيرها، 
ولكن احلقيقة التي يجب أن يقر بها العالم هي أن هذا الوضع هو نتيجة 
للعقوبات األحادية التجارية املتبادلة التي تفرضها الدول على بعضها.

وأذكر أنني من خــالل وجودي على مجلس خبراء املنظمة العاملية 
للتجــارة WTO قد ركزنا كثيرا على أن أي عقوبات جتارية ال يجوز أن 
تكون إال مبوجب اتفاقيات التجارة العاملية، وأن يحكمها اجلهاز القانوني 
في املنظمة وهو هيئة مســتقلة (dispute settlement body) وهي التي 
تقرر العقوبات على من يفرض عقوبات أحادية مبا فيه دفع التعويضات 
عــن األضرار الناجتة من إجراءاته األحادية. وقد حذرت في العديد من 
املناسبات أن اإلهمال الكامل للنظام التجاري العاملي الذي اتفقت كل دول 
العالم عليه من خالل اتفاقيــات التجارة العاملية املوقعة من قبل جميع 
حكومات العالم، يهدف إلى تدمير النظام التجاري العاملي إلى أن أصبحنا 

نعيش في عالم دون نظام يطبق ودون قيادة عاملية حتترم.
أما بالنســبة إلى سالسل التوريد التي كان لي احلظ في العمل على 
دراستها في ظل املنظمة العاملية للتجارة، فإنني كنت منفردا على مجلس 
خبرائها في معارضتي جلدواها ألنها ســريعة العطب. ففي احلني الذي 
جنــد فيها فوائد عظيمة في التوفير في تكلفة اإلنتاج من خالل أن يتم 
إنتاج أي منتج من خالل شــراكة بني الدول وبحيث إن كل دولة تقدم 
جزءا من املكونات مبا يحقق جودة اإلنتاج متكامال وتكلفته الكلية، إال 
أن العقوبات التجارية األحادية التي ميكن أن يفرضها أحد الشركاء في 
هذه السلســلة حتدث شــلال في املنتج بكامله، وهذا ما نراه ليس في 
احلرب األوروبية- األميركية- الروســية احلاليــة فقط بل في التجارة 
العاملية كاملة. وهنا أود أن أقول إن طبيعة العقوبات األحادية تنتج أثارا 

سلبية على األطراف ذات العالقة وعلى غيرها.
وأرى من واجبي أن أعلن أنني أنظر إلى هذا الوضع بكل قلق إيجابي 
ألن القلق اإليجابي يدفع إلى املعاجلة بدل االستســالم للقلق السلبي. 
وعليه أقول إن ما سماه رئيس بنك JP Morgan اإلعصار سيزداد شدة 
وستزداد معه احلروب قسوة وشموال للعالم إلى أن يجلس الكبار في 
هذا العالم عند وصولهم إلى قناعة أن ال منتصر بينهم في احلرب العاملية 
الثالثة هذه بقيادة «الصني وروسيا» من جهة مقابل «أميركا وبريطانيا»، 
وأن عليهم صياغة نظام عاملي جديد تخــرج منه قيادة عاملية جديدة. 
وأقــول هذا مع تقديري ملا قدمته أميركا للعالم ألن قبولها لنظام عاملي 

جديد هو في مصلحتها قبل غيرها.
وأقول ملن يتهمني بالتشاؤم واإلحباط إن مجموعة طالل أبوغزالة 
العاملية تعمل باستمرار على تطوير البرامج املناسبة ملواجهة اإلعصار، 
وأنني شــخصيا أؤمن بنعمة القلق اإليجابي الذي يفرض علينا، (وهنا 
أخاطب زمالئي في مؤسســاتنا) أن نكون دائما قلقني إيجابيا ويوميا 
وباستمرار، ألن لكل مرحلة ولكل يوم إجراءات واجبة ملواجهته ملن يريد 
أن يحقق النجاح. وال يجوز أن ننتظر وقوع احلدث بل العمل الدؤوب 
على مواجهته لتحقيق أقل اخلسائر، بل لتحقيق النجاح واالستفادة منه. 
وأكرر ما أقوله دائما بأنه حتى فــي احلروب والكوارث تتوافر هنالك 

فرص ميكن االستفادة منها.
ولذلك، في التقرير الشــهري الذي يقدمه كل مديري النشــاطات 
(وعددهم مائتان) على كل منهم أن ميارس مســؤولية القلق اإليجابي 

في ذكر التحديات القادمة املتوقعة واقتراحاته االستباقية ملواجهتها.

توالت األزمات العاملية خالل السنوات األخيرة ابتداء من «كورونا» 
حتى الصراع الروســي ـ األوكراني، فحدثــت أزمة غذائية وحتولت 
احلكومات والدول لالهتمام أكثر بتأمني مخزونها الغذائي للصمود في 
حاالت الطوارئ وتفادي الكــوارث، وهنا دخل العالم في أزمة غذائية 
واعالن حرب لكن من دون جنود واســلحة بــل مبنع تصدير املواد 
الغذائية الى الدول األخرى، وتســبب ذلك في زيادة األسعار ونشاط 

السوق السوداء للمواد الغذائية.
وقد ســعت حكومات العالم الى رفع مستوى التأهب واالستعداد 
ورفع الطاقة االنتاجية للمحاصيل الزراعية والثروة احليوانية والسمكية 
لتجنب مواطنيها جشع التجار وإبعاد شعور اخلوف والتوتر عن املواطنني 

واملقيمني في بالدهم من أزمة الشح الغذائي باألسواق.
وهنــا يقودنا احلديث الى الهيئة العامة لشــؤون الزراعة والثروة 
السمكية، ماذا قدمت لتأمني األمن الغذائية للبلد حسب اجلدول الزمني 
الواضح واملعد مســبقا؟ لقد قدمت الهيئــة اراضي زراعية ودعومات 
للمواطنني بهدف تنشيط السوق احمللي وتأمني ما يكفي لألسواق، وفي 
سنة ١٩٨٧ قدم األمير الراحل الشيخ جابر األحمد (رحمه اهللا) توصيات 
مباشرة بزراعة القمح ليكون لدينا اكتفاء ذاتي، إال أن املزارعني الكويتيني 
ومربي املواشي والدواجن يواجهون صعوبات وعوائق من الهيئة وجمعية 
املزارعني بســبب قوانني وعراقيل تعسفية، وأيضا يواجهون صعوبة 
في التسويق والترويج عبر السوق احمللي واجلمعيات التعاونية بسبب 

تدخل احملسوبيات وبعض التجار أصحاب النفوذ.
نعلم ان البعض حصل على مزارعه عن طريق احملسوبية والواسطات، 
والتي حتولت الى استراحات ومنتجعات ترفيهية ويتم تأجيرها للراغبني 
بأســعار خيالية دون حسيب أو رقيب من الهيئة، وصارت هذه املزارع 
استثمارية، فهل باستطاعة الهيئة سحب األراضي الزراعية التي خالفت 

الشروط املطلوبة واألراضي التي مت اعطاؤها ألصحاب النفوذ؟
نطالب وزارة التجارة بوضع آلية مناسبة حلماية املزارعني الكويتيني 
ومربي احليوانات عند دخول األسواق احمللية حتت قطاعهم ومواجهة 

طمع جتار األزمات وأصحاب النفوذ.

وسام شرف للداخلية

ألم وأمل

د.هند الشومر

إن حفظ األمن في دولة تســتضيف 
العديد من اجلنسيات من مختلف أنحاء 
العالم، ومعظمهم يحملون معهم ثقافاتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وسلوكياتهم ومنهم من 
يتداخلون في املجتمع، مهمة ليست سهلة، 
وإن مسؤولية وزارة الداخلية في دولة مثل 
الكويت ال حتسد عليها سواء من ناحية 
التخطيــط أو تنفيذ البرامج واإلجراءات 
الدقيقة، وخصوصا أن منظمات حقوق 
اإلنســان تضع وزارات الداخلية حتت 

مجاهرها.
وفي وجود وزير الداخلية الذي يطبق 
األمن من خالل إجراءات رشيدة ومدروسة 
ومخطط لها بعناية، فإن حتدي األمن يتم 
التعامل معه بدقة وأمامنا حمالت الداخلية 
لضبط املخالفني واخلارجني عن القوانني 
وصون األمن مع احلفــاظ على حقوق 
اإلنسان، وهو ما تنشره املواقع اإلخبارية 
عن نشاط وزارة الداخلية التي تستحق 
الشكر عليه، وأمامنا شخصية قيادية تقود 
املنظومة األمنية وهو النائب األول لرئيس 
الشيخ  الداخلية  الوزراء ووزير  مجلس 
أحمــد النواف الذي يعمل مع رجاله ليل 
نهار ملجابهة التحديات وسط مناخ تكثر فيه 
التحديات لصون حقوق املواطنني واملقيمني 
مهما كانت الظروف كما يحدث في بعض 
احلمالت التي تتخفى خلف الترويج حلقوق 
اإلنسان والتدخالت اخلارجية األخرى. 

وفي ظل التحديات الوطنية واإلقليمية 
والعامليــة التي تكشــف عنها محاوالت 
املخــدرات واإلرهاب  التهريب وجتارة 
وغسيل األموال فإن أسلوب إدارة وزارة 
الداخلية يعتبر وسام شرف على صدر 
كل منتســب إليها وفي مقدمتهم الشيخ 

أحمد النواف األحمد، حفظه اهللا. 
وأنتهز هذه الفرصة ألرســل حتية 
الداخلية ورجاله  عرفان ووفاء لوزيــر 
الذين يسهرون على أمن الوطن وراحة 
املواطنني في جو مهني ال تعرفه وزارات 
كثيرة للداخليــة في بعض الدول والتي 
تفتك بالشــعب وبكرامته ألتفه األسباب 
مثل وزارة الداخلية في مجتمعات البعث 
ومجتمعــات زوار الفجر. ومن حق من 
يعملون بإخالص أن نهديهم وسام شرف 
رمزي من املواطنني واملقيمني، ونشكرهم 
على جهودهم وسهرهم على راحة اجلميع.

هزت هزميــة يونيو ٦٧ جيوشــا 
بتدبيــر صهيونــي دولي على  عربية 
حساب شــعوب تنادي بحرية أقطارها 
واستقالل أوطانها، وإعادة حقوق أوطان 
مسلوبة رمزها فلسطني املسلوبة تقسيما 
وتشريدا وتقتيال، التزال ذيوله مستمرة 
إلى قروننا احلاليــة، وكذلك تآمر بلوغ 
ثرواتنا الوطنية بكل أنواعها بترول وعقول 
(بحرية ونهرية)،  بشرية وثروات مائية 
وفــنت بديلة حلروب تقليديــة، وكل ما 
فوق األرض، وما حتتها، تستهدف هدم 
أنظمة ومجتمعات آمنة وصناعات متنوعة 
تدمر وال تعمر أخالقيــات أجيال األمم 
اإلسالمية واملسيحية، واليهودية لصالح 
مخططاتها، كما هو حال القدس الشريف، 
رغم دعوة الكتب السماوية الشريفة إلى 

العدالة والسالم.
ومع هذا مت حتريض الكل على الكل 
الصهيونية  التشتيت والسيطرة  بهدف 
تأكد بذلك ما يدور في أقطار تتشــتت 
وتنهار خلدمــة املصالح الصهيونية في 
أفريقيا وآسيا وأوروبا وغيرها بذات التآمر!

كل تلك النتائــج تتواصل منذ كارثة 
يونيو ١٩٦٧م باســتدراج مصر العروبة 
الدهور والعصور  الصلبة عبر  وقلعتها 
كما عبر عنها زعيمهــا العمالق الراحل 
جمال عبدالناصر، طيب اهللا ثراه وجعل 
جنة النعيم مأواه، بالتحذير من صهاينة 

العصر ومن وراءهم.
وقد خلخلت حرب حترير ســيناء 
وعبور قناة السويس عام ١٩٧٣ أركان هؤالء 
الصهاينة، بسواعد أبطال مصر العمالقة 
وانتصارهم على طغيان الصهيونية احلاملة 
بالسيطرة على منابع خيرات خارطة العرب 
وكسر إرادة العروبة كما هو حاصل اليوم 
مبسميات «ربيع العرب وتعاسة شعوبها 
وتدمير مقدراتها، باختراق حدودها ودفن 
جدودها مؤسســي تزعم وطنيتها دنيا 
ودين!» فهل من معتصم يلبي صيحته؟! 
وناصر يحقــق طموحاتها وانتصاراتها 
وردع أخطار تفتيتهــا وبعثرة أوطانها 
وحترير مواطنيها بدولها احلرة املستقرة؟ 
وحتقيق حلم النصر والناصر، كما نادى 
بذلك الراحل عبدالناصر «ما أخذ بالقوة 
ال يسترد إال بالقوة»، وليس بالضرورة 
أن يكون ذلك باحلرب بل أساليب حديثة 
تغير تأريخها وتقتلع جذورها من أراضي 

غير املغتصبة اليوم!

مجبرا على أي أمر آخر؟
بس كافي خالص، فرحوا الناس، 
الســعادة واالبتسامة بني  انشروا 
مواطنني خدموا الوطن أكثر من ٣٠ 
سنة وبعضهم يكافح من أجل بعض 
احتياجاته بسبب عدم كفاية الراتب 
التقاعدي، فتأتي هذه املنحة في عز 
وقتها كنسمة هواء باردة على حسابه 
البنكي فتنعشه ويبدأ في استخدامها 
بأمور كثيرة وملحة أجلها كثيرا بسبب 

ضيق احلال.
فرجوا عليهم اهللا يفرج عليكم من 
أوسع أبوابه، لديكم عشرات املواضيع 
لتناكفوا احلكومة  واألمور األخرى 
فيها وتعارضوها. اتركوا هذا املوضوع 

مير وال تعرقلوه.
نقطة أخيرة: أنا لست متقاعدا، لكن 
أقسم باهللا، أقسم باهللا أغلظ األميان 
لن أصوت في االنتخابات القادمة ألي 
نائب يعرقل أو ال يشارك في جلسة 

املتقاعدين ١٤/ ٦، وأنتم كيفكم.

من الشباب الذين أصبحوا عاطلني عن 
العمل بسبب سوء التخطيط والتوزيع 
غير العادل الذي ساهم كذلك في تضخم 
قوائم االنتظار للباحثني عن الوظائف.

أرى أن مناقشة هذه القضايا احمللية 
وإيجاد احللول املناسبة لها خير من 
مناقشة قضايا شعوب أخرى عجزت 
دول العالم عن حلها، األولى من نوابنا، 
وأنا من الناصحني، االهتمام بقضايا 
املواطنني وجعلها من األولويات، ألن 
رصيدكم احلقيقي ينمو في تبنيكم 
لقضايا الشــعب الذي أوصلكم إلى 

متثيله وحتقيق مطالبه املستحقة.
أخيراً ركزوا على الشأن احمللي 
الذي  واهتمــوا بقضايــا املواطن 
أوصلكم إلى هذه املكانة حتى تكونوا 
صوته في حتقيــق مطالبه التي لم 
يتحقق منها أي شيء ملموس حتى 
اآلن، لكن ما زال األمل موجوداً فيكم، 
شدوا الهمة وفرحونا بإقرار مشاريع 
التنفيذ، وليس كما  سكنية محددة 
هو اآلن توزيع على الورق والتنفيذ 

في علم الغيب.

يتخرج بال شهادة تعليمية حقيقية، بل 
شهادة عليا بالنصب والغش واخلداع 
مع مرتبة الشرف، وهذا الصغير الذي 
سيصبح مسؤوال في املستقبل، كيف 
ســيحلل ويحرم ومينع الفساد من 
التفشي وهو جنح ثم عني من األساس 

بالغش وفي منصب غير مستحق؟
ألم نتساءل عن مصيرهم ومصيرنا 
جميعا ومصير املجتمع ككل؟ والبعض 
منهم يعتقدون أن غشهم إجناز، بل 

ويتباهون بذلك!
تقدمت الدول وعدتنا سنوات في 
العلم واألخالق، ونحن - في أغنى دول 
العالــم - نعاني من اجلهل وكل هذه 
األمور الالأخالقية. نحن ال نتحدث عن 
طالب، وال عن أسرة واحدة، بل ثقافة 
مجتمعية بحاجة الســتئصال، علما 
بأن األوان قد فات، ولكن لرمبا نحل 
جزء من هذه الثقافة السلبية بتشديد 
السلوكيات  العقوبات، وجترمي هذه 
وحتويلهم للمحاكمة، وتنظيم العمل 
ووضع حلول جذرية لها إلصالحها.

بالقلم األحمر: ال يوجد أخطر من 
جاهل ميلك سلطة!

ويصبر على ظلم الفاسدين ونشاز 
الشــامتني، لكن جتــده ملن يتعدى 
ويتطاول على ثوابت الدين مختصما.

ســالٌم على من هم جنود لهذا 
الدين، من لم تغريهم فنت الزمان وظلوا 
بشعائره متمسكني، يحاربون لنشر 
الفضيلة ودرء الرذيلة عن املسلمني، 
وهم عون ألمة اإلســالم على احلق 
في كل بقاع العالــم من أميركا إلى 
الصني، وشعارهم الفخر بهذا الدين، 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
في كل حني، ويؤمــن حق اإلميان 
بقــول رب العاملني، (قل إن صالتي 
ونســكي ومحياي ومماتي هللا رب 

العاملني) «األنعام-١٦٢». 
وفي اخلتام سالما على املصطفى 
نبينا وحبيبنا عليه أفضل الصالة 
وأزكى الســالم وعلى آله وصحبه 
ومن تبعه إلى يوم الدين، ونسأل اهللا 
أن يجمعنا ووالدينا وأحبابنا وجميع 
املسلمني مع نبينا في دار السالم، 

دار املستقر ودار املقام.

من وزير املاليــة، وكذلك نعلم أن 
املوضوع قد ال يتعدى ضغطة زر في 
البنك املركزي ونعلم أمورا كثيرة، 
لكننا أمام واقع ال خيار غيره يقول 
ان احلكومة اختارت طريق مجلس 
لها أســبابها  بالتأكيد  األمة، وهي 
الوجيهة لذلك، فما الذي سيضرك 
عزيزي النائب من حضور اجللسة 
والتصويت علي القانون ولســت 

حل القضية اإلسكانية وتراكم الطلبات 
اإلسكانية وموضوع التوزيع على ورق 
دون جتهيز املشــاريع والتي حتتاج 
إلى عقد من الزمن لتنفيذها، وكذلك 
احلال للوضع الصحي الذي يحتاج إلى 
اهتمام ليس فقط بتشييد املباني، وإمنا 
بالتعاون املثمر الســتقطاب الكوادر 
الطبية املتميــزة للعمل في الكويت 
واالستفادة من خبراتهم في تدريب 
وتأهيل الكوادر الطبية لدينا، إضافة إلى 
قضية التوظيف التي تشغل بال الكثير 

بالتعاقد مع متخصصني من اخلارج، 
حتى أصبحنا أمام كارثة أخرى، بطالة 
وتكــدس عمالة وطنية، وارتفاع في 
نســبة العمالة األجنبية، أي مشكلة 
تركيبة سكانية جديدة إضافة للمشاكل 

التي ال يسعنا ذكرها!
الكارثة  الثانية، وهــي  األزمــة 
األخالقية التي أصبحت من - العادات 
والتقاليد احلديثة - فقد استبيح الغش 
علــى العلن، حتى اصبــح الطالب - 
مبساعدة ذويه - يتعلم احدث طرق 
الغش والتزوير والنصب منذ صغره، 

معول بناء ال معول هدم، بعيدا كل 
البعد عن الكذب والنفاق، وبذاءة القول 
واالســتهزاء، باألنساب واألعراق، 
يحرص على نبذ التحزب واالنشقاق، 
عفيف النفس زكي الروح، وطبعا من 
يتصف بذلك ال يكون من السراق.

سالٌم على من رغم أمله يبتسم، 
ورغم قلة املــال يعف ولطعامه مع 
الفقير يقتسم، ويشكر نعم اهللا عليه 
في الليل والنهار وهو راض ومبتسم، 

االقتراع وتعالوا على كبر سنهم وما 
يصاحبه من أمــراض مزمنة وآالم 
العظام وحتملوا كل ذلك مقابل إيصالك 
أيها النائب إلى كرسي مجلس األمة، 
على هــذا النائب أن يرد الدين لهم، 
فهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان وهل 

يقابل املعروف إال مبعروف مثله؟
نعم، نعلم جميعــا أنه بإمكان 
احلكومة إصدار قانون املنحة بقرار 

التجهيز له منذ سنوات واليوم نحصد 
ثماره في الكويت.

بعض النــواب ذهبوا إلى العاملية 
في املطالبة باإلسراع واالستعجال في 
حل هذا امللف الذي ال يحتاج إلى أي 
تدخل فهو في طور التنفيذ، وتناسوا 
قضايا الشعب املهمة التي بحاجة إلى 
مثل هذا االهتمام من قبلهم جميعا، 
بعقد اجللســات ومتابعــة القوانني 
واالقتراحــات املعلقــة على جدول 
األعمال إلقرارها مثل اإلســراع في 

مبســاعدة أولياء األمــور والنظام 
التعليمي الضعيف، الذي دمر املعلم 
والطالب وولي األمر، ولكن السؤال، 
كيف سينجح هذا الطالب (األمي) في 
حياته، وفي دراســاته العليا، وكيف 
نثق به وبغيره مســتقبال وأرواحنا 
ومصيرنا بني ايديهم، كيف سنثق بهم 
في األمور احلياتية وفي أمور الهندسة 
واالقتصاد وأموالنا حتت تصرفاتهم، 
هدرت هذه املليارات على طلبة يعرفون 
كيف يغشون أكثر من معرفتهم كيف 
يتعلمون، ثم يفشلون، فتقوم احلكومة 

يخسرون، وينبذون القهر والتعسف 
والطغيان واالستبداد وإن كانوا من 
ذلك ال يســتفيدون، وجتدهم دوما 
بجانب الضعيف والبائس واملسكني 
فهمهم أن على طريق احلق يكونون.

سالٌم على من حسن خلقه، وطاب 
معشره، وراقب أفعاله، ووزن أقواله، 
وتراجــع عن أخطائــه، وترفع عن 
الفضالء، وعطف  السفهاء، ورافق 
على الصغير، واحترم الكبير، وكان 

املنتخب  في إحدى مباريــات 
الكويتي بعد تسجيل يوسف سويد 
املعلقني  الثالث أطلق شيخ  الهدف 
خالد احلربان عبارته اجلميلة «هذا 
الدين.. ردوا الديــن.. هذا الدين» 
يقصد بها أن املنتخب الكويتي رد 
الدين على املنتخب املنافس، الذي 
فاز عليه قبل ذلك بأسابيع بنفس 
النتيجة. أيام جميلة وعصر جميل 

للكرة الكويتية.
في يوم ١٤/ ٦ هناك دين في رقبة 
نواب مجلس األمــة جتاه إخوانهم 
وأخواتهم وأمهاتهم وآبائهم املتقاعدين 
حلضور جلستهم والتصويت على 
منحتهــم التي طال انتظارها وعدم 
تخريب اجللسة، ليدخل هذا املوضوع 
امللح والعاجل مرة أخرى في غياهب 
النسيان وتزيد حسرات املتقاعدين.
على النائب، الذي وقف عشرات 
اآلالف من املتقاعدين واملتقاعدات في 
الناخبني مبراكز  طوابير وصفوف 

هناك قضايا مهمة سأركز عليها من 
خالل زاويتي تهم كل مواطن تناساها 
بعض نواب مجلس األمة ولم ينصروا 
املواطنني في حتقيقها، رغم أنهم سبق 
أن طرحوها في برامجهم االنتخابية 
قبل وصولهم إلى قبة البرملان وبعد 
الشعبي ركزوا على قضايا  التمثيل 
شعوب أخرى بالعالم، وبعض القضايا 
الهامشية، ولم يعطوا هموم  احمللية 

شعبهم األولوية.
نبــدأ بقضية إعفاء املواطنني من 
تأشيرة «الشــينغن»، والتي ال أحد 
ينكر الــدور احلكومي في إدارة هذا 
امللف طوال السنوات املاضية والذي 
انتهى إلى الوصــول القتراح قدمته 
املفوضية األوروبية تطلب من خالله 
إعفــاء مواطني الكويت ودول خليج 
أخرى من تأشيرة «الشينغن» والسماح 
لهم بدخــول دول االحتاد األوروبي 
بشكل مباشر، والذي سيحتاج تنفيذيه 
إلى بعض الوقت، حيث إن هذا األمر 
بإنهاء إجراءات معينة، وهذا  مرتبط 
العمل جاء بتوافق عمل مشــترك مت 

اختلفت األساليب والغش واحد، 
والنتائج كارثية!

الغش، ثقافة انتشرت في مجتمعنا، 
كانت متارس سرا وأصبحت مكشوفة 
وعلنيــة، جعلتنا نعيــش اليوم بني 
أزمتني، أزمة تعليمية وأخرى أخالقية، 
األزمة األولى انتجت لنا أجياال شبه 

«أميني» بالكاد يقرأون ويكتبون.
خرجت أجياال ال يفهمون املقصود 
من جملة ما، وال كيف يحلون أبسط 
مسألة حسابية. أجياال ال يعرف كثير 
من أفرادها كيف يكتبون أسماءهم. 
أجيــاال تكتب باللهجــة العامية -مع 
البدليات. أجياال ال تعرف قيمة املعلم، 
وال العلــم، وال قيمة الكتاب. أجياال 
جوفاء، كلفت األزمة التعليمية- والتي 
التعليم  الرئيسي مســؤولو  سببها 
واحلكومة- املليارات والنتائج مخيبة 
لآلمال، أطفاال بال تعليم وال حصيلة 
ثقافية، والكارثــة الكبرى أن أغلبية 
األطفال واملراهقني (الغشاشني) الذي 
تخرجــوا، درجاتهم تصل إلى ١٠٠٪ 

ومبستوى االمتياز!
الغش ملراحــل احترافية  وصل 

سالٌم على الذين مينحون الغالي 
والنفيس وال يبخلون، سالم على من 
يجودون مبا ال ألنفســهم يجدون. 
سالم على من يقدمون اخلير بال مقابل 
وال لعطائهم مينون أو يســتغلون. 
سالٌم على عطاء األمهات، ولو حرمن 
الكثير من امللذات، فهن ال ينتظرن 
املكافآت، ســعادتهن إن رأوا نتاج 
تضحيتهن في جيل يتميز باإلجنازات.

ســالٌم على املوظفــني النزهاء 
والبســطاء، الذيــن بالرغم من قلة 
العطاء، لألمانة حافظون وباإلخالص 
واإلتقان ملتزمــون ولو لم يكونوا 
أثريــاء، وال يغريهم ما يفعله بعض 
ضعــاف النفوس من املســؤولني 
الرشــاوى  واملديرين، ويقاومون 
واملغريات الدنيوية وال يثنيهم كثرة 
سالكي طريق الفساد حتى ال يكونوا 

في اآلخرة من التعساء.
سالٌم على الذين يرفضون الظلم 
وإن هم منه ســاملون، ويصدحون 
باحلــق ولــو لبعض متــاع الدنيا 

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

اإلعصار القادم 
في االقتصاد 
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