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كلنا في الكويت نحلم بأن نحقق رغبة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في جعل الكويت مركزا ماليا 
وجتاريا، وعلى الرغم من توافر كل املقومات التي متتلكها 
بالدنا من حيث موقعها وأرضها وحالة االستقرار السياسي 
التي تعيشها والثروات الطبيعية واملالية اال ان هذا احللم، 
الذي ي���راود كل كويتي، يبدو بعيد املنال، وكل واحد منا 

يسأل متى نحقق هذا احللم الكبير؟
كلنا يعلم ان هناك عدة معوقات تقف حائال دون حتقيق 
هذه الرغبة الس���امية، وفي اعتق���ادي ان هناك عددا من 
اخلطوات البد من اتخاذها لنبدأ في طريق حتويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري، يأتي في مقدمتها اجراء مجموعة 
من التغييرات واالصالحات االقتصادية التي من شأنها ان 
يكون لها أثر فاعل في البيئة االستثمارية جلعل بالدنا مكانا 
جاذبا لالستثمارات األجنبية وادخال بعض االصالحات على 
البنية التشريعية والقانونية، خاصة فيما يتعلق بالقوانني 
املتعلقة باالستثمار واالقتصاد والضرائب، وتفعيل دور 
القطاع اخلاص جلذب املس���تثمرين اخلليجيني والعرب 
واألجانب ومن جميع البقاع لالستثمار في البالد، وجعل 
الكويت جاذبة لهؤالء املستثمرين بقوانينها ومشاريعها 

وكل امكاناتها.
ان من يتمعن في مشاريعنا االقتصادية والتنموية يجد 
ان أغلبها معطل،أو باألحرى مت تعطيله ألس���باب كثيرة، 
تأتي ف���ي مقدمتها املهاترات املس���تمرة بني مجلس األمة 
واحلكومة، فنرى بعضهم يؤيد هذا املش���روع، والبعض 
االخر يرفضه، والنتيجة ان هذه املشاريع ال تنجز وستبقى 
حبيسة األدراج الى ان يقضي اهلل تعالى أمرا كان مفعوال، 
في حني لو نظرنا الى غيرنا من الدول املجاورة لوجدناها 
قد قفزت قفزات هائلة في مش���اريعها التنموية وسبقتنا 
في هذا املجال وحققت اجنازات هائلة ونحن ال نزال نراوح 

مكاننا.
ان حتقيق رغبة صاحب السمو لن تبقى حلما، وعلينا 
جميعا ان نترجم هذه الرغبة ونس���عى الى حتقيقها من 
خالل ابتعادنا عن البيروقراطية وكسر الروتني احلكومي 
للحد من تعطيل املشاريع وتأخيرها، والبد من دفع عجلة 
االصالح االقتصادي في البالد، وهي ليست مسألة سهلة، 
وحتت���اج الى جهود جبارة وتش���ريعات جديدة وتعديل 
للقوانني احلالية للمضي في عجلة التنمية، والى دعم برملاني 
وحكومي، فالكويت متتلك امكانات مادية وبشرية كفيلة 
بتحويلها الى مركز مالي وجتاري، لكن املشكلة الرئيسية 
التي تواجه اقتصادها � كما أس���لفنا � تكمن في القوانني 
املوجودة التي ساهمت في جمود املشاريع واملراوحة في 

مكاننا وعدم االنفتاح على العالم اآلخر.

في املاضي كنت أظن أن من يكتبون في العلوم اإلدارية 
يبنون كتاباتهم فقط على النقل احلرفي ممن كتبوا قبلهم 
من نظريات دون أن يدخلوا بها الواقع، أي كنت أعتبرها 
نظريات بحتة، ولك���ن عندما بعثت لي إحدى الصديقات 
عن طريق رس���الة اإللكترونية محاض���رات قام بإعدادها 
األستاذ في علم اإلدارة د.محمد علي أسعد، وقمت بقراءتها 
برغم أنني لس���ت من األشخاص الذين يهوون قراءة هذه 
العلوم، إال أن د.محمد أسعد استخدم في محاضراته شكال 
جديدا يجعل القارئ ينجذب ملادته، فقد استخدام رسومات 
لإلنسان واحليوانات والطيور الذي قام بتصوير حوارات 
بينها ليشرح نظرياته وتوصيل املعلومات للطالب والقارئ 
أيضا، وهذا ما جذبني واستهواني لقراءتها، وعند قراءتي 
لها وجدت أن هذا العلم ال يقتصر فقط على النظريات بل 
إنه يحاكي الواقع أيضا، ووجدت أن علم اإلدارة هو أساس 
لعلم احلياة وأساس الواقع املعاش لكل فرد مع الفرق في 
التغييرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ولكن يبقي 
علم اإلدارة صمام األمان ألي مجتمع يريد التقدم والرقي 
له وملجتمعه، بل وعندما قرأت هذه احملاضرات وجدت أنه 
حتما على كل فرد في املجتمع أن يطلع ولو بعض الشيء 
عن هذا العلم ليس���تفيد منه لذاته ومجتمعه أيضا، وقد 
اخترت لكم قصة من هذه القصص، عفوا محاضرة من تلك 
احملاضرات وكتبتها لكم بعد تلخيصها، وإذا س���ألتم ملاذا 
هذه بعينها؟ فألنني وجدت فيها رموزا لبعض الشخصيات 
املرتبطة في مجتمعنا، تناقش احملاضرة قصة أرنب يحاكي 
طيرا على الشجرة، ويكون هذا الطير طيلة القصة ال يقوم 
بأي عمل إلى أن يأتي له األرنب وهو مغتاظ بجلوسه على 
الشجرة جالسا دون أي عمل يقوم به، فيسأله: هل ميكني 
أن أجلس مثلك وال أعمل ش���يئا طوال اليوم؟ فيرد الطير 
عليه باستهزاء: بالتأكيد ولم ال؟ فيقوم األرنب باجللوس 
على األرض وبالفعل ال يقوم بعمل أي شيء غير اجللوس، 
وبعد فترة من الوقت وأثناء جلوس األرنب مستمتعا مبا 
هو فيه من استرخاء وعدم القيام بأي شيء يفيده أو يفيد 
املزرعة ظهر منر متسلال للمزرعة وإذ به يقفز على األرنب 
ويأكل���ه. ومن هذه القصة أراد د.محمد أس���عد أن يوصل 
نتيجة واحدة لطلبته وقرائه وهي: عندما يفكر اإلنس���ان 
باجللوس وعدم العمل بأي شيء البد أن يفكر اإلنسان قبل 

هذا بأن يكون مكان جلوسه في درجة من العلو!
> > >

كلمة وما تنرد: يا جماعة اخلير ترى السالفة مو لعب، 
اليوم قادرين انعالج قضية انفلونزا اخلنازير بس واهلل بكرة 
إذا ما عاجلتم املرض وحوطوا عليه ترى بكرة بتفلت منكم 
وقالوها أهل الكويت: »إذا فات الفوت ما ينفع الصوت«. 
atach_hoty@hotmail.com

سامي الخرافي

متى نحقق
 حلمنا الكبير؟

شخصيات

د. نرمين يوسف الحوطي

علم اإلدارة

محلك سر
جائزة مستحقة

حبيب الموسوي

رأي

رغم سعادتنا بفوز الش���يخ احمد الفهد بجائزة 
افضل ش���خصية رياضية عربية في الدورة األولى 
جلائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي، 
إال ان ذل���ك الفوز لم ميثل لنا اي مفاجأة، خاصة ان 
الشيخ احمد الفهد يشهد بإجنازاته الرياضية على 

املستويني احمللي والدولي كل منصف عادل.
كما ان ذلك التقدير والتكرمي ليسا بغريبني على 
ش���خصية حتظى بتقدير واحت���رام كبيرين داخل 
االوس���اط الرياضية على مختل���ف الصعد، عربيا 
وآس���يويا وعامليا، وقد جاءت هذه اجلائزة لتعكس 
م���ا يبذله من جهود في مج���ال النهوض بالرياضة 

والرياضيني.
اما اذا حتدثنا عن اجلائزة نفسها فلن نتمكن من 
ان نعطي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حقه، فرغم 
انشغاله الكبير بالنهوض بدولة االمارات العربية في 
مختلف املجاالت وتطويره ملرافق دبي ما جعل منها 
مدينة عاملية، اال ان الرياضة كانت حاضرة دائما في 
باله ملا لها من تأثير كبير في تعزيز القيم االخالقية 
والتقريب بني الشعوب واس����عاد اجلماهير وزيادة 
روابط احملبة واأللفة بينها، فكانت هذه اجلائزة التي 
ركزت على املبدعني في الرياضة سواء أكانوا قياديني 
ام مدربني أم العبني أو منتخبات، ولهذا فإن من اطلق 
على هذه اجلائزة »نوبل الرياضة العربية« لم يكن 
مخطئا، وال يسعنا اال ان ندعو للشيخ محمد بن راشد 

ودولة االمارات العربية باملزيد من التقدم والرقي.
وعودة الى اس���تحقاق الش���يخ احمد الفهد لهذه 
اجلائزة عن جدارة، يحق لنا جميعا ان نفخر بهذه 
اجلائزة، فهي ليست للفهد وحده، بل هي وسام على 
صدور جميع الكويتيني يضاف الى سجل رياضتنا 
احلاف���ل، ولم يأت هذا التكرمي من فراغ فالفهد الذي 
ترأس احتاد كرة القدم من 1990 حتى 2004، والذي 
يرأس املجلس األوملبي اآلس���يوي م���ن 1990 حتى 
اآلن، واالحتاد اآلس���يوي لكرة اليد منذ 1990 حتى 
اآلن، له حضور خاص وكاريزما خاصة قلما توجد 
حيث يتميز بالهدوء والعالقات االجتماعية الواسعة 
واالبتس���امة التي ال تكاد تفارق���ه وفضال عن ذلك 
ميتلك الكثير من ادوات التأثير والشجاعة في الدفاع 
عن رأيه واجلرأة في اتخ���اذ القرار واذكر في  هذه 
املناسبة قراره اجلريء بإبعاد 9 العبني اساسيني من 
تشكيلة املنتخب الوطني قبل مباراته مع السعودية 

في خليجي 12.
وفي النهاية اقول: هنيئا لنا جميعا هذه اجلائزة، 
وهنيئا للفهد هذا التكرمي وهذا التقدير الذي يستحقه 

بكل جدارة.

في عام 2004 قام صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد )حفظه اهلل( حينما 
كان سموه رئيسا ملجلس 
الوقت  الوزراء في ذل����ك 
مبب����ادرة ممي����زة بعمل 
لقاء العضاء احلكومة من 
الوزراء واملس����ؤولني بها 

وبحضور االعالم التلفزيوني والصحافي، وذلك ليقوم 
كل وزير بطرح وتبيان املشاريع واخلطط واالفكار 
املستقبلية التي يسعى لنجاحها والوصول الى هدفها 

املنشود في املرحلة العملية للوزارة باملستقبل.
فقد كانت هذه اللقاءات والندوات ايجابية ومؤثرة 
عل����ى فاعلية احلكومة من قب����ل بعض الفئات من 
املجتمع ودعامة متواصلة لسياسة احلكومة في ذلك، 
بحيث تصبح هذه اللقاءات مبثابة فرصة الخذ كلمة 
وعهد ووعد من الوزير املعني بالعمل على االسراع 
في تنفيذ سياسته التطويرية واطروحاته ونظراته 

التي يسعى التى حتقيقها.
الشك ان مثل هذه اللقاءات تكون محرجة لبعض 
الوزراء في حالة عدم مهارته وقدرته واطالعه على 
ما يدور في وزارته خصوصا عندما تطرح تساؤالت 
ومالحظات ونغزات واستفس����ارات لم يكن الوزير 
يتوقعها، تطرح من قب����ل الصحافة، كما عرف في 

ذلك الوقت ان هذه االطراف 
تتحسس بانزعاجها من هذه 
ال���لقاءات وانها ستقلل من 
ش���أن تقدمي اي استجواب 
من قبل بعض النواب، اي 
مبعنى انسحاب وسحب 
البساط املتعلق بالرقابة 
التش����ريعية من املجلس، 
فيصبح املجلس مجرد متابع للت�����طبيق ومن ثم 
املوافقة على التصديق على القوانني واملش�������اريع 
املقدمة من احلكومة من دون مناق����ش����ة او تداول 
فيما يطرح وان احلكومة هي اجلهة الوحيدة ال���تي 
لها حق محاسبة الوزير ممثلة مبج���لس ال�����وزراء 
ف����ي حالة التقصير او التعطيل في تطبيق اخلطط 
واملشاريع التي اوضحها الوزير امام االعالم والرأي 

الشعبي.
نعم.. هل س����يقوم سمو رئيس مجلس الوزراء 
بإحياء ه����ذه املبادرة املميزة كبدء احلكومة عرض 
خطتها التنموية الغامضة للشارع الكويتي ملعرفة 
برنامجه����ا العملي ف����ي املرحلة املس����تقبلية بكل 

شفافية.
فاكهة الكالم: قال ارسطو طاليس: »احسن الكالم 

ما صدق فيه قائله وانتفع به سامعه«.
Aliku1000@yahoo.com

د.بدر نادر الخضري

مواجهة
 وزراء الحكومة

لمسات

في األسبوع املاضي كنت 
في زيارة الى مملكة البحرين 
الرغم من  الشقيقة، وعلى 
الوقت وقصر فترة  ضيق 
الزيارة إال انني استمتعت 
كثي����را مبا رأيت����ه في تلك 
الش����قيقة، فعلى  الدول����ة 
الرغم من صغر مس����احة 

مملكة البحرين اال انني انبهرت مبا شاهدته من قفزة 
عمرانية غير طبيعية وكذل����ك تطور البنية التحتية 
ونظافة الشوارع، فعندما تتجول في شوارعها تشعر 
كأنك في ش����وارع إحدى املدن األوروبية ملا ملسته من 

نظافة ونظام وحضارة حتسد عليها هذه اململكة.
وإذا قارنا مملكة البحرين مبا كانت عليه في الثمانينيات 
فسنجد ان هناك تغيرا كبيرا جدا أصبح ملموسا في كل 
شيء، فنجد املباني العالية واملجمعات الرائعة اجلمال 
واملباني اجلميلة والشوارع النظيفة والفنادق اخلمس 
جنوم التي اصبحت منتش���رة في كل مكان بالبحرين 
نظرا لكثرة السائحني والزوار الذين يأتون اليها، وكل 
من يفد إلى البحرين في زيارة ليست األولى له يلحظ 
هذا التطور الهائل فكل ش���يء في اململكة أصبح رائعا 
وجميال، وعل���ى الرغم من هذا التطور العمراني اال ان 
مملك���ة البحرين مازالت حتتفظ بعبق املاضي وذكرى 
تاريخها القدمي، فنجد األصالة والتراث في بعض املناطق 
مثل منطقة احملرق فعندما تتجول في هذا املكان تشم 
رائحة املاضي بعظمته وجتد املباني واألحياء لها طابع 

تاريخي قدمي ومميز يبهرك وتستمتع مبا تراه.
وعندما انتهت الزيارة ورجعت الى بلدي احلبيبة 
وجدت ان هناك فارقا كبيرا بيننا وبينهم، فعلى الرغم 
من الفارق الكبير في االقتصاد واالمكانيات لكنني لم 
أجد مثل هذا التوسع العمران واالهتمام بالبنية التحتية 
مثلما وجدته في هذه اململك����ة الرائعة ولم اجد لدينا 

التراث الذي اندثر مع طغيان 
املدنية عندنا، لذا أمتنى ان 
نحذو حذو مملكة البحرين 

الشقيقة.
وإذا تساءلنا ملاذا كل هذا 
التغير في مملكة البحرين في 
هذا الوقت القصير فسنجد 
ان الفضل األول يرجع الى 
ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه 
اهلل، فمنذ توليه مقاليد احلكم في اململكة أصبح همه 
الش����اغل هو خدمة وطنه وأبناء ش����عبه فهو انسان 
متواض����ع الى أقصى درجة، وقريب جدا من ش����عبه، 
اهتمام����ه األول واألخير هو املواطن البحريني وكيف 
يطور مملكته ويرفع من شأنها ويعلو بها الى مصاف 
الدول املتقدمة، فقد حافظ بحنكته وذكائه وسياسته 
احلكيمة على االس����تقرار اجلماع����ي للبالد وجنح في 
قيادة البحرين الى حتقيق من����و اقتصادي متصاعد 
ومستمر. وقد عمل على رفع مستوى الفئات محدودة 
الدخل وتعزيز دور الطبقة الوسطى في اململكة حيث 
متكن من حل مش����كلة البطالة التي اصبحت في أدنى 

مستوياتها باململكة.
كل هذا جعل من ملك البحرين ملكا محبوبا من أهله 
وشعبه وامتد هذا احلب ليشمل كل املواطنني في دول 
اخلليج فهم يقدرون هذا امللك ويحترمونه ويحبونه فهو 
صاحب االبتسامة التي ال تفارق وجهه البشوش، فهذه 
االبتسامة لها سر كبير في إذابة أي مشكلة وأي فجوة 
بينه وبني اآلخرين. وفي النهاية، أحب ان أتوجه بكل 
الشكر والتقدير واحلب الى شعب البحرين املضياف الذي 
ملست فيه الكرم واجلود والطيبة التي قلما جندها هذه 
األيام فهو شعب يعرف كيفية حسن معاملة الضيوف 

والزائرين ململكتهم اجلميلة.
alialrandi@hotmail.com

علي الرندي

مملكة البحرين..
  وتقدم مستمر

من الديرة


