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37 ملي���ار دين���ار كويتي 
رصدت خلط���ة التنمية، وهي 
ملي���ار دوالر  تس���اوي 100 
أميركي )يزيدون ينقصون ال 
يهم فاحلمد هلل فلوسنا واجد 
يا حس���ن(، وفي االس���تفتاء 
الذي أجرته »اآلن« قبل يومن 
وشارك فيه 3696 مشاركا جاءت 
النتيجة أن الغالبية الساحقة 
ترى أن هذه املليارات ستذهب 
للفساد ولطبقات معينة، ونحن 
نعرف متاما ومن خالل جتارب 
سابقة أن ما ذهبت إليه األغلبية 
الساحقة في االستفتاء هو من 
واقع رؤيتهم لتجارب سابقة 
كثيرة مرت في مشاريع ضخمة 

وانتهت إلى الفساد.
ونصيحتي للحكومة حاملة 
لواء التنمية وبطلة التخطيط 
ومبا أن فلوسنا »رايحة رايحة« 
بأن يتم توزيع ال���� 37 مليار 
دين���ار على امللي���ون مواطن، 
وبهذا س���يكون نصيب الفرد 
37 ألف دين���ار »طقة وحدة« 
مبعنى أن متوسط ما سيحصل 
عليه رب األسرة هو 370 ألف 
دين���ار أي ما يع���ادل مليون 
دوالر أميركي، ولنستبدل اسم 
مشروع خطة التنمية مبشروع 
حتت اسم »مليون دوالر لكل 
البعض  رب أسرة«، س���يرى 
أن اقتراح���ي متط���رف وغير 
منطقي بل رمبا نكتة »بايخة«، 
ولكن دعونا نحسبها بالعقل، 
املسألة أننا وبعد سنوات من 
االنتظ���ار وتوزيع املناقصات 
ال� 37  املليارات  و»فسفس���ة« 
س���ننتهي وبحسب التوقعات 
إلى أن���ه »لن نطير بعيرا ولن 
نولد نعامة«، بالعربي لن نرى 
مشروعا واحدا، فلماذا ال نوزع 
تلك املليارات على اجلميع؟ ألنها 
»خربان���ة خربانة« لذا ال أرى 
مانعا من أن نعميها مرة واحدة 

وإلى األبد.
خسارة املليارات على مشاريع 
مشكوك بأمر تنفيذها سينالنا 
من ورائها سيل من االستجوابات 
واالحتقان السياسي وغليان في 
البلد وصراعات بال أول وال آخر، 
وانتخابات وحل برملانات وتفكك 
وضرب في الوحدة الوطنية كما 
هو حاصل اليوم، إمنا لو قمنا 
بتوزيع املليارات ال� 37 بطريقة 
مليون دوالر لكل رب أسرة فلن 
تواجهنا سوى مشكلة اجتماعية 
واحدة، وهي أن كل رب أسرة 
سيتزوج على زوجته وأعتقد 
أنها مش���كلة ليست باملزعجة 
كثيرا خاصة فيما لو قارناها 
مبش���اكل قد جت���ر البلد إلى 

التفكك.
Waha2waha@hotmail.com
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هذه األيام مانشيتات الصحف كلها عن التنمية وبصورة خاصة 
عن خطة التنمية اجلديدة التي تكفلها الشيخ أحمد الفهد آمال أن 
يحقق تغييرا نوعيا في أداء احلكومة، ورغم علمي بحرص األخ 
الش���يخ أحمد الفهد، إال ان السوابق التاريخية لعملية التخطيط 
تؤكد اننا أمة ال نؤمن بالتخطيط ال على مستوى السلطة التنفيذية 
وال على مستوى السلطة التشريعية، وأنا أقول هذا الكالم ليس 
لتثبيط همة الش���يخ أحمد الفهد ولكنن���ي أقول ذلك من حرصي 
على جناح هذه التظاهرة اجلديدة التي يتغنى بها اجلميع، خاصة 
وعود أعضاء مجلس األمة بدعم خطة التنمية مع انني ال أصدق 
ذلك خاصة أن أسلوبهم في التعامل مع اإلنفاق احلكومي يتماشى 
مع املثل القائل »اصرف ما في اجليب يأتيك ما في الغيب«، اضافة 
الى النهب العام للمال العام، كما شاهدناه في مشروع قانون شراء 
املديونيات من الناس والذي يكل���ف أرقاما خيالية لو ترك األمر 
حس���ب ما يرغبون. أما السلطة التنفيذية فالعبء سيكون كبيرا 
خاصة اذا أتت اخلطة من فوق، ومن جتربتي الطويلة في وزارة 
التخطيط وإقرار أول خطة خمس���ية بقانون لألعوام 1990-1986 
فإن من الواجب إش���راك القيادين في جميع الوزارات والهيئات 
واملؤسس���ات في إعداد خطة وذلك عن طريق التفاعل املباشر بن 
بعضهم البعض م���ن خالل االجتماعات املتكررة حول التوجهات 
الرئيسية للخطة كالتي كنا نعقدها عند إعادة خطة 1990-1986 
والتي هي اخلطة الوحيدة التي اعتمدها مجلس األمة بقانون وذلك 
حتى يتسنى لكل إنسان املشاركة والتفاعل واملساهمة في إعدادها، 
ألن���ه بغير ذلك ال يكون لهؤالء املس���ؤولن عند تنفيذ اخلطة أي 

ارتباط أو حماس لتحقيق أهداف اخلطة.
أن���ا ال أعلم كيف مت إعداد اخلطة حالي���ا، ولكن ما أعرفه اننا 
غير جادين في تنفيذ اخلطط حت���ى التي أصدرناها بقانون في 
الثمانيني���ات من الق���رن املاضي، ولكن أرج���و ان يكون التوجه 
احلالي أفضل من السابق. ومع يقيني بأن اخلطط إذا أعدت على 
من���ط ميزانية 2010-2011 والتي تعطي املوظفن 85% من اإلنفاق 
الس���نوي فلن يبقى اكثر من 15% للتنمية، وهي مبالغ قليلة جدا 
إذا أردنا ان نسير بأسلوب حتد جديد يعتمد على األداء املتميز من 
جمي���ع العاملن في الدولة، وإذا حتقق ذلك نكون قد حققنا حلما 
عش���ناه على مدى 5 عقود والناس مع األسف الشديد مستمرون 
في سباتهم العميق. الكل متحفز ألن يأخذ من الوطن قبل أن يفكر 
فيما يس���اهم به في بناء الوطن، كالذي كان يطلبه دائما ويؤكد 

عليه املغفور له بإذن اهلل الشيخ جابر األحمد.
هذه فقط مالحظات أولية عل���ى األقل نتابعها مبقاالت أخرى 
حول أس���لوب إجناح خطة التنمية، وكان اهلل في عون الش���يخ 
أحمد الفهد على حتمل هذا العبء الكبير، وأرجو ان يكون إخوانه 
في احلكومة على مس���توى حماس���ه وأدائه في أعمالهم، وهنيئا 
للكويت بهذه اخلط���ة الوطنية للتنمية نهديها لها ونحن نعيش 

أعيادنا الوطنية.

نتح���دث اليوم عما نعرفه عن مس���ارات النضال القومي على 
مدار نص���ف قرن والذي تخلله كثير من املطبات الهوائية وكيف 
سارت األحداث شيئا فشيئا حتى أصبحت على وضعها احلالي، 
حيث تقلص نفوذ القطب الش���رقي وأصب���ح القطب الواحد هو 
املسيطر في وقتنا احلاضر، وترتب على ذلك تغيرات حدثت هنا 
وهناك، وال يخفى على اجلميع مس���اراتها واجتاهاتها الواضحة 

ونواياها املعروفة.
وفي كل األح���وال يجب علينا كأمة عربية أن نعرف ونتعرف 
على موقعنا من اإلعراب واال أصبحنا في خبر كان ال س���مح اهلل، 
وعلينا أن نعي هذه املخاطر بش���قيها السلمي واحلربي فالبد ان 
يكون هناك حتالف اس���تراتيجي يضم مص���ر العرب والعروبة 
وصاحبة التاريخ الناصع على مر العصور للدفاع عن أمتها، كما 
يضم سورية قلب العروبة النابض املعروفة بصمودها الذي اليزال 
يسر الصديق ويغيظ العدو، ويضم اململكة األردنية الهاشمية التي 
ال نشك في إخالصها للقضية الفلسطينية ومعركة الكرامة خير 
ش���اهد ملن كان عنده ضمير ح���ي وال يجحد املواقف وتتوج هذه 
وتلك اململكة العربية السعودية منبع العروبة واإلسالم والتي ال 
يجحد تأثيراتها ومواقفها في جميع املجاالت عندما تدق أجراس 

احلاجة بقيادة آل مقرن ساللة عبدالعزيز آل سعود.
وعندما تقوى هذه الدول األربع وتتحد فيما بينها على توحيد 
املواقف واالس���تراتيجيات املوحدة ممكن أن يأخذ السالم مجراه 
ترسيخا يستفاد منه إقليميا وعامليا وتتجدد احلياة ضمن السلم 
والس���الم وال يحصل للمتهّورين أي مبرر لتبرير ما يقومون به 
من قتل وتدمير وهذا يحتاج الى دعم مالي من الدول التي حباها 
اهلل باملال الوافر لتقدمي العون واملس���اندة للمش���اريع التنموية 
خصوصا ملصر العرب واألردن الهاش���مية ألن تقويتهم في هذه 
الناحي���ة أمر ضروري، وال تصغوا ملن قال غير ذلك، وضعفهم ال 
سمح اهلل، يفتح خارورا خطيرا على هذه األمة حكاما ومحكومن 
ال يعلم مداه بعد اهلل إال الراسخون في العلم واملعلومية والنضال 
القومي، وحركة التاريخ واستش���فاف املستقبل، ولقد أشرنا الى 
ذلك في مقاالت سابقة واآلن نكرر عسى أن يفقه ذلك أبناء الوطن 

العربي، فاألمر ال يستحق االنتظار طويال.
وقد يسأل س���ائل ملاذا خصت هذه الدول دون غيرها؟ ونقول 
لهم ان هذه الدول مس���تهدفة س���لما أو حربا، جغرافيا وسكانيا، 
علميا واقتصاديا أيضا وهناك من يس���عى لتفكيكها الى كيانات 
صغيرة حتى يس���هل التعامل معها وبث الفرق���ة والتناحر بن 
ش���عوبها ولذلك يجب االنتب���اه لهذه األف���كار اخلطيرة حتى ال 
نكون كالثيران الثالثة ال س���مح اهلل )واملعنى بقلب الش���اعر(.

Without that it is not worth
فقسنا البيض وعرفنا نوع الفراخ

وقليال من فيض وعرفنا منهو نفاخ
وبالك بالك ال تكون كالكور مخلبص

ال تفرحوا كثيرًا 
بخطة التنمية )1 ـ 3(

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

من غير إحراج

العرب وأفق
 الحاضر والمستقبل

مطلق الوهيدة

رأي

عن رسول اهلل ژ: »يأتي على 
الناس زم���ان ال يبالي الرجل ما 
تلف من دينه اذا سلمت له دنياه«، 
»ان اهلل جعل قلوب عباده على 
حب من أحسن اليها وبغض من 

أساء إليها«.
وفي آخر ساعات عمره الشريف 
ق���ال ژ: »ائتوني بدواة وكتف 

ألكتب إليكم كتابا ال تضلوا بعده أبدا«. ».. أوصيكم بأهل 
بيتي خيرا«.

)ذكرى وفاة النبي صلى اهلل عليه وآله وس���لم في 28 
صفر 11 ه�.(.

> > >
في السابع من مارس القادم جترى انتخابات برملانية 
عراقي���ة جديدة ومثلما ميثل ذلك أهمية كبرى للعراق ملا 
له من تأثير على السياسة العراقية واستقراره. فإن ذلك 
ميثل هاجسا لدى دول اجلوار ومدى انسجام كل منها مع 
نهج ومستقبل هذه السياسة وحجم التأثير والنفوذ على 
صناع القرار العراقي. وهو واقع وان مت انكاره والتفلسف 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وهذا الهاجس 
حق طبيعي لهذه الدول، السيما تلك التي أصابها العنت 
والدمار والس���لب والقتل جراء السياسة العراقية طيلة 
العقود املاضية التي تناوب عليها طغمة فاسدة من البعثين 

العراقين، وان تنوعت وتلونت أجنحتها.
نع���م هناك خطوط حمراء يتهم العراقيون بعض هذه 
الدول بتجاوزها بتدخلهم في الشؤون الداخلية عبر املال 
والعتاد وتسهيل دخول املرتزقة واإلرهابين، وهو اتهام 

� على كل حال � يحتاج الى أدلة وشواهد يقينية.
ونحن كمواطنن كويتين عانينا الكثير من السياسة 
البعثية العراقية التي تدخلت في ش���ؤوننا الداخلية بل 
وأقحمت بالدنا في حروبها الشيطانية، ثم أبت إال ان تشن 
غزوا ظاملا علينا تريد مسح الكويت من اخلارطة العاملية! 
ولذلك يحق لنا ان نحمل هم مس���تقبل العراق السياسي 
ونترقب بحذر شديد نتائج االنتخابات البرملانية املقبلة، 
وكمواطن أعتقد ومعي الكثيرون بل الغالبية الس���احقة 
في متنيات العراقين الش���رفاء بعدم الس���ماح للبعثين 
بتس���جيل أسمائهم في قوائم املرشحن لهذه االنتخابات، 
ومن غير املعلوم انهم تبرأوا من أهداف وتطلعات حزب 
البعث االشتراكي العربي العراقي وان اختلفوا ظاهرا مع 
زعيمهم املقبور صدام حسن. ومن غير املقبول وصف ذلك 
بالتدخل في شؤونا العراقين، ألن الشؤون الداخلية عندما 

متس مصالح وحقوق وحريات 
الدول والشعوب األخرى تصبح 
ش���ؤونا خارجية يح���ق لنا ان 
نتحدث عنها وننقل هواجس���نا 
وقلقن���ا من مس���تقبل العالقات 
العراقي���ة اخلارجية عالوة على 
ان املس���لم مسؤول عن حمل هم 
املس���لمن في كل مكان. فما بالك 
بأن يحمل افكارا تخريبية جتاه اآلخرين، نعم انه ال يوجد 
اثبات واحد على ان الكويت تدخلت باملال والعتاد وغيرهما 
للتأثير على الشؤون الداخلية للعراق، بل ان هناك ديونا 
مس���تحقة عليها ومع ذلك لم تطالبها الكويت بالوفاء بها 
حتى اآلن، كما انها س���اهمت والتزال تس���اهم بكثير من 
املشاريع اخليرية والتنموية لصالح الشعب العراقي الذي 
امنت كثيرا للكويت عندما سمحت لقوات التحالف الدولية 
بامل���رور من اجل فك احلصار احلديدي الظالم الذي أقامه 
البعثيون العراقيون على الش���عب العراقي حتت أوامر 

قائدهم املجرم هدام العراق.
وعندما نتمنى على العراقين الشرفاء ان يقولوا جميعا 
في يوم االنتخابات لبرملانهم اجلديد ال للبعثين، فإن منطلق 
ذلك ليس بعدا طائفيا أو عرقيا وإمنا حبا ملستقبل العراق 
عامة والعالقات الكويتية � العراقية خاصة لتشهد نهضة 

واستقرارا وتعاونا فيه اخلير الكثير للشعبن.
> > >

لإلنص���اف لم نطلع كامال عل���ى ما صرحت به املذيعة 
األميركية »أوبرا وينفري« ولكن اذا صح املنقول عنها بأنها 
نعتت الكويتين بالكس���ل وانهم يعتمدون على األجانب 
في تش���ييد بيوتهم وتنظيف ش���وارعهم والدفاع عنهم، 
فإننا نذكرها بأن الكويت ساعدت على توظيف اآلالف من 
هؤالء األجانب الذين ضاقت بهم سبل املعيشة في بالدهم، 
وساعدتهم على متويل عوائلهم ودخول ابنائهم املدارس، 
واستطاع الكثيرون منهم اقتناء سيارات في الوقت الذي 
كانوا يعتمدون خالله في بالدهم على البغال واحلمير، وهي 
ليست منة أو تفضال ولكن التواصل اإلنساني الفطري ان 
يتكامل الناس بتبادل املنافع ولتذكر »أوبرا« أن املجاهدين 
الكويتين في الداخل هم الذين س���اعدوا قوات التحالف 
الدول���ي لالنتصار على القوات الصدامي���ة الغازية على 
بالده���م وعليها ان تنظر الى تاريخ الكويتين في الكفاح 
بينما غيرهم مييز بن اإلنسان األبيض واألسود، مع كل 
احترامنا وتقديرنا للشعب األميركي الذي امتزجت بعض 

دمائه مع الدم الكويتي وسط عاصفة الصحراء. 

إذا حاورت عاملا شرعيا عاقال 
حافظا، وعرفت كم أنت صغير 
أمامه، أو ناظرت فقيها أصوليا، 
ورأيت كم هي رخيصة بضاعتك 
في الفق���ه وأصوله، أو حضرت 
مجلس علم فوجدت األرض وكأمنا 
تدور من حولك، وأدركت أنك ال 
تفرق بن األمور اخلالفية واألمور 

االجتهادية، وال بن الذمي واملعاهد، وعجزت عن أن تفهم 
متى يأخذ املس���لم بقاعدة التيس���ير ومتى يأخذ بقاعدة 
االحتياط، وصرت تخلط بن مصطلحي املتعة والتمتع، وال 
حتسن التفريق بن الناسخ واملنسوخ، وأحسست بصداع 
نصفي يكاد يفجر رأسك كلما سمعت بهذه االصطالحات 
والفروقات الشرعية واستصعبت تعلم العلم فدعك منه 
وعليك بالفكر، كن إذن مفكرا إس���الميا ال عاملا ش���رعيا، 
فكلمة »عالم« كلمة أكبر من مقاس���ك بكثير، )قد علم كل 

أناس مشربهم(.
فامل���فكر ال يح���تاج إل����ى دراس������ة أص���ول فقه وال 
مصطلح حدي���ث، وال إل���ى ح����ف���ظ آي�����ات وأحاديث 
األحكام، وال يحزنون، »فقط ش���غل مخك ش���وية تصير 
مفكر ومحد قدك«، )إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل 

كيف قدر(.
واملفكر اإلس���المي ال ي����ضطر ط����البه إلى س���ؤاله 
عمن هم مش���ائ����خه وأئم����ت���ه، ح���يث ميكنه أن يأتي 
بأقوال في ال���شرع لم يسبقه بها أحد من املسلمن، ال من 
قبل وال من بعد، بل لو أمعن في التفكير قليال فس���يأتي 
بأشياء لم تخطر على فكر إبليس بحجمه وخبثه، وسيأتي 
باجلديد، واإلعالم اآلن يس���أل عن كل ما هو جديد، وكما 
يقال الناس »عاوزه كده«، ميكنك كمفكر أن تعيد اخلطاب 

اإلسالمي وجتدد فهم النصوص، 
وتقول في تعدد الزوجات وقسمة 
امليراث بن الذكور واإلناث ما لم 
يقله مالك في اخلمر، وسيرى منك 
الع����الم بأسره الغرائب، وقدميا 
قالوا »من تكلم في غير فنه أتى 

بالعجائب«.
أنصحك إن كان الكسل والدعة 
أقرب إلى نفس���ك من اجلد واالجتهاد فكن إذن وبال تردد 
مفكرا إس���الميا، فاملفكر ال يحتاج إل���ى مزاحمة العلماء 
على الركب، وال الترحال بن األمصار، وال إلى س���هر على 
املخ��طوطات آلخ���ر الليالي، وال إلى حفظ أو مراجعة أو 
مذاكرة، تريدني أعطيك زبدة احلجي وبدون لف وال دوران، 
ترى يا أخوي العلم مرتقاه صعب والفكر بنيانه هش ال 
يحتاج منك سوى أن حتظى مبسمى مجانا كأديب ومفكر 
ومس���تنير، وهي أوصاف ميكن اس���تغاللها بكل سهولة 

جتاريا وحزبيا. 
أخيرا، س���ئل العالمة بكر أبو زي���د رح����مه اهلل عن 
مصطلح »الفكر اإلسالمي« فقال:أما الفكر فهو قابل للطرح 
واملناقشة، قد يصح وقد ال يصح، لهذا فال يجوز أن يطلق 
عليه »فكر«، ألن التفكير من خصائص املخلوقن، والفكر 
يقبل الصواب واخلطأ، والش���ريعة معصومة من اخلطأ، 
وال يقال كذلك »املفكر اإلسالمي«، ألن العالم الذي له رتبة 
االجتهاد والنظر مقيد بحدود الشرع املطهر فليس له أن 
يفكر فيشرع، وإمنا عليه البحث وسلوك طريق االجتهاد 
الشرعي الستنباط احلكم، وقال سماحة اإلمام محمد بن 
إبراهيم رحمه اهلل في أحد مجالسه »العلم يجمع والفكر 

يفرق«.
dhari0395@hotmail.com
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