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الثانية خلطة  املداولة  إقرار  مت 
التنمية املقدمة ملجلس األمة بأغلبية 
53 عضوا ورفض 3 أعضاء، وذلك 
بعد أن أحالت احلكومة ملجلس األمة 
اخلطة السنوية 2011/2010، وكانت 
اخلطة في أكثر من 370 صفحة وبها 
334 مش���روعا، و20 هدفا مرحليا، 
6 منها في املجال االقتصادي مثل 

تطوير القطاع النفطي وتوسيع مشاركة القطاع اخلاص واملساهمة 
في ترش���يد اإلنفاق العام، و11 هدفا في مجال التنمية البشرية 
وتتناول التعليم وسوق العمل والرعاية االجتماعية والصحية 
والش���باب والفكر والفن واملرأة، و3 أه���داف في مجال اإلدارة 
العامة والتخطيط والش���فافية، وقد كتبت جريدة الدس���تور 

ملخصا خلطة التنمية.
هذا باإلضافة إلى املشروعات اإلستراتيجية، وتتضمن تأسيس 
5 شركات مساهمة وهي: شركة إلنتاج الكهرباء، وللمشروعات 
واملنافذ احلدودية، وللمباني منخفضة التكاليف، وملدينة اخليران 
بهدف إنشاء أكثر من 35 ألف وحدة سكنية، وللتأمني الصحي 
وبهدف النهوض باخلدمات الصحية، وتضمنت اخلطة أيضا 4 
أنواع من املشاريع املستهدف تنفيذها خالل العام، وهي مشاريع 
جلهات اقتصادية مثل وزارة املالية والتجارة، ومشاريع التنمية 
البشرية وتخص التربية والتعليم واألوقاف وجامعة الكويت 
وغيرها من اجلهات، ومشاريع اإلدارة والتخطيط وتخص الفتوى 
والتش���ريع واخلدمة املدنية وبرنامج إعادة الهيكلة، وبعض 
املش���اريع جلهات أخرى مثل اخلارجية والدفاع واملواصالت 
وغيرها من الوزارات واجلهات. وهناك بعض اجلروح واآلهات 
التي يجب عالجها قبل الش���روع في اخلطة، وهذه اآلهات قد 
تؤخر وتبطئ من عملية التنمية والتقدم، وقد نحتاج لقرارات 
حاسمة كما يفعل الطبيب في بعض األحيان حيث يقوم ببتر 
أحد أجزاء اجلس���م للمحافظة على باقي اجلسم سليما، ولعل 
أبرز هذه اآلهات بعض أصحاب املناصب القيادية في الوزارات، 
الذين تقلدوا مناصبهم من خالل العالقات االجتماعية أو بعض 
اخلدمات التي قدموها ألصحاب النفوذ، أو وفق معادالت سياسية 
كانت صاحلة للزمن املاضي وال تصلح اآلن، فتم تكرميهم بهذا 
املنصب، وهم كثر في وزارات الدولة، وأعتقد أن االعتماد على 

املواطن���ة والكفاءة فقط هو معيار 
تسلم املناصب القيادية وسيساهم 
مساهمة فعالة في حل هذه املعضلة، 
ومن نافلة القول أن نتقدم بالشكر 
والتقدير والثناء اجلم للوزير الشيخ 
أحمد الفهد، وقبل البدء بخطة التنمية 
طلب تقارير ربع سنوية عن مراحل 
التنفيذ، ومحاس���بة املقصرين عن 
تقصيرهم، ومعرفة كل قيادي طبيعة عمله واملهام التي لديه، 
واستبعاد كل قيادي يقصر في تنفيذ مراحل اخلطة، وقد يكونون 

من الذين ساهموا بالبيروقراطية املوجودة حاليا.
وكم���ا أن من برامج اخلطة دعم القط���اع اخلاص، فإن هذا 
القطاع ملزم بالشفافية وتطبيق حوكمة الشركات، وأعتقد أن 
القطاع اخلاص بحاجة ألخذ دور أكبر في خطة التنمية ملا لهذا 
املوضوع من فائدة كبيرة على اقتصاد البلد، ومقابل ذلك أخذ 
ضريبة على هذه الش���ركات التي حتصل على العقود بسبب 
أن أغلب املوارد بل أكثر من 90% منها من النفط، وهذا يش���كل 
خطرا كبيرا على األمن القوم���ي، وفي حالة تطبيق الضريبة 
على الشركات سوف يقلل ذلك من احلمل املوجود في ميزانية 
الدولة، وأن األرقام تش���ير إلى أن أغلب املوظفني يعملون في 
القطاع احلكومي، بينما القطاع اخلاص به أعداد قليلة مقارنة 
باملوظفني احلكوميني، وأن األزمة املالية العاملية ساهمت بعزوف 
الكفاءات الكويتية بالعمل في القطاع اخلاص نتيجة عدم وجود 

صندوق للبطالة، وهذا حتد أمام تطبيق اخلطة.
وهن���اك دول متقدمة حاليا، رغم أنه���ا في بداياتها كانت ال 
متلك من املوارد ش���يئا يذكر، وهي اآلن يش���ار إليها بالبنان، 
نتيجة خطة واعية واالهتمام باملناهج الدراس���ية وتغيير ما 
ميكن تغييره لصالح التقدم والتنمية، ومن هذه الدول ماليزيا، 
التي وضعت خطة 2020 لك���ي تصبح ماليزيا البلد األول في 
تكنولوجيا املعلومات، فب���دأ تغيير املناهج تدريجيا من اآلن 
بحيث أن���ه مت حتويل بعض الكتب إلى أقراص، وهناك بعض 
امل���دارس يدرس الطلبة بها بالكمبيوترات وليس الكتب، فهذه 
جتارب ألمم منتجة تستحق أن ننظر لها، بل أن نوفد أشخاصا 

إليها كي يطلعوا على خطتها ونهجها.
 akandary@gmail.com

آهات وجروح التنمية !

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

الرغبة × االحتياج

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

من املعلوم ان احلكومات املصرية املتوالية والش���عب 
املصري ميتلكون رصيدا ممتازا من العالقات احلميمة مع 
الكويت، وقد ساهموا في تأسيس نهضة الكويت والتي لم 
تتردد يوما ما في رد جميل الش���كر واالمتنان عبر آليات 
الدعم واملساهمات املختلفة للمصريني األشقاء، وبالذات ال 
ينسى الكويتيون نصرتهم بقيادة الرئيس حسني مبارك 
ضد الغزو الصدامي اجلائر سنة 1990، وأمام ذلك ال نرى 
ان تتخذ الكويت موقفا تشتم منه رائحة التأييد واملؤازرة 
لطرف ضد آخر في قضايا مصري���ة داخلية يحتدم فيها 
اجل���دل والصراع الى درجة املواجهة العنيفة. صحيح ان 
مس���ؤولية وزارة الداخلية عندنا احملافظة على القانون 
ووجوب احترام املقيمني له، لكن مع وجود عدة س���وابق 
لتجمعات سياسية للمقيمني عالوة على جتمهرات ومسيرات 
في الش���وارع مع رفع األعالم والص���ور كان آخرها أزمة 
مص���ر في مباراة كرة القدم مع اجلزائر، ومع ذلك تفهمت 
وزارة الداخلية الوضع وتعاملت مع كل السوابق بحكمة 
وهدوء تام رغم ان القانون الواجب التطبيق هو نفس���ه 

في كل احلاالت!
كان يفترض ان يوجه الى املتجمهرين في قضية دعم 
»البرادعي« استدعاء في املخفر لتوقيع تعهد بعدم تكرار 
ذلك ملخالفة القان���ون الكويتي وهذا أفضل من اإلجراءات 
املتشددة املتعسفة للغاية والتي مت قطع أرزاقهم وتضييع 
مستقبل أسرهم وأطفالهم، وأدى الى ردود فعل سيئة على 
الكويت وش���عبها من قبل قطاع من املصريني ال يستهان 
به عالوة على اس���تثارة بعض اجلمعيات واملؤسس���ات 
الدولية املهتمة بش���أن حقوق اإلنسان، وهذا كله لألسف 
ثمن لسياس���ة االصطفاف السياسي املتطرف في قضايا 
محل اختالف وجتاذبات سياسية داخلية واقليمية، لطاملا 
كلفت الكويت وشعبها أثمانا غالية بعد ان انقلبت األمور 
من منطلق حقيقة انه ال يوجد في عالم السياسة صداقة 
دائم���ة وال عداوة دائمة ولكن توج���د مصالح دائمة، وما 
يدرينا ماذا س���يجري في مصر في االنتخابات الرئاسية 
املقبلة؟ مع متنياتنا جلمهوري���ة مصر العربية كل خير 

واستقرار وازدهار.
a.alsalleh@yahoo.com

هناك صراع يخوضه اإلنسان بني رغباته واحتياجاته، 
وقد يسأل البعض هل يوجد فرق بني الرغبة واحلاجة؟ وقد 
يس���أل البعض اآلخر ملاذا يتصارع البعض لنيل رغباتهم 
مع العلم أن احتياجاتهم متوافرة لديهم، فلماذا الصراع من 

أجل املزيد من بني البشر؟
يندفع اإلنسان جتاه ما يعتقد أنه مالئم ونافع له، سواء 
كان النفع ماديا أو معنويا تلك هي الرغبة. أما عندما يندفع 
احليوان للحصول على ما يكفل بقاءه من طعام وش���راب 
فهذا نطلق عليه احلاجة، فالرغبة من خصائص اإلنس���ان 
ألنها وليدة اإلرادة أما احلاجة فهي من خصائص احليوان 
ألنه ال ارادة له. ومظهر الرغبة في اإلنسان هو اخللق ومن 
هنا كانت رغباته مقياس نفسه وميزانا ألخالقه ألن وراءها 
أغراضا أخرى كثيرا ما تكون أسمى منها، فاإلنسان البدائي 
واملتحضر كل منهما يشعر بألم اجلوع ويسعى للشبع، وإذا 
أحس بحرارة الظمأ سعى إلى املاء، ولكن البدائي واملتحضر 
يختلفان في طريقة سعيهما إلى الشبع واالرتواء، فالبدائي 
يريد من الطعام واملاء أن يسد جوعه ويروي ظمأه ليعيش 
ويقوي جسده، أما اإلنسان املتمدن فيريد من الشبع واالرتواء 
أن يحفظ حياته ويغذي عقله ويعد جسمه للقيام مبطالب 
نفسه ومعاونتها على مقاومة املخاطر، وهكذا شأن اجلاهل 

والعالم وضعيف وقوي الهمة.
رغبات اإلنسان إذن وثيقة الصلة بأخالقه ألنها وثيقة 
الصلة بنفسه وعقله وشعوره والشك أن الرغبات تختلف 
باختالف أصحابها من حيث ميولهم واستعدادهم وصحتهم 
ومرضهم وسعادتهم وبؤسهم، وفي كل إنسان رغبات شتى 
بل في نفس كل إنسان مجموعات من الرغبات كل مجموعة 
مؤلفة من وحدات وبني كل مجموعة واألخرى صالت وثيقة 
وهذه املجموعات تتآزر وتتعاون ما دامت النفس البشرية 
في حالتها الطبيعية، فإذا ما حدث حادث فجائي كالشعور 
بالظلم أو باخلطر، ودعا داعي الشرف واجلهاد اضطربت 
املجموعات واختلط بعضها ببعض، وأصبحت الرغبة البارزة 
أو اخللق املميز هو االستعداد لدرء اخلطر أو اإلسراع إلى 
تلبية اجلهاد. وإذا كانت الرغبات مختلفة حق لنا أن نعرف 
الشخصية بأنها مظهر االحتاد بني الرغبات واخللق الثابت، 
وأن نذهب إلى أن لكل شخصية ممتازة مظهرا يدل عليها 
باعتبار السمة البارزة في صاحبها، مبعني أوضح تصبح 
كل ش���خصية تتصف بسمة خاصة لها بني املجتمع، على 
س���بيل املثال عندما نقول على شخصية ما إنها متيل إلى 
الس���الم أو هذه الشخصية تتصف بالكرم وذلك الشخص 
يتسم بالعنف وذاك جانح إلى البخل وهذا يأخذ نفسه بالعدل 
وذاك يستريح إلى الظلم.. وهذا وذاك وغير من تلك الصفات 
البشرية كثيرة إال شخصية وصفة البطولة، فعندما نصف 
إنسانا بالبطولة فإنها تنحصر ببطولته فالبطولة محور 
شخصيته وصفته الغالبة املميزة له ورغبة تلك الشخصية 
بأن يصبح بطال فتقوم رغباته تركز مهامها على البطولة 
وأفعاله���ا التي تصب في نهر كبير وهو البطولة أو تظهر 
كأمنا تستمد من الينبوع الكبير وهو البطولة، ولهذا يقال 

أن البطولة قبل كل شيء ألنها هي األخالق الكرمية.
> > >

كلمة وما تنرد: »من تسبب في سعادة إنسان حتققت سعادته. 
� ڤولتير«

atach_hoty@hotmail.com

حفظ القضية.. 
والشهيد الحي

ذعار الرشيدي

الحرف 29

وبانتظار بيارق أخرى

أنوار عبدالرحمن

فالكم طيب

حفظ أي قضية ال يعني أبدا أن جرمية ما لم حتدث، 
وبالتال����ي فإن حفظ أي قضي����ة ال يعني أبدا أن ذلك 

مبثابة صك براءة ملن وجهت إليه التهمة.
ال أحتدث ع����ن قضية بعينها، ولكنني أحتدث عن 
املنطق العام، حفظ القضايا وفق القانون يكون ألسباب 
عديدة، فقد حفظت النيابة املصرية عام 1987 قضية 
مقتل املخرج املصري الشهير نيازي مصطفى وذلك 
بعد 3 س����نوات من مقتله، ولكن هذا ال يعني أبدا أن 
اجلرمي����ة لم حتصل، ورغم أن القضية قيدت منذ 23 
عاما ضد مجه����ول، إال أن اجلرمية التزال قائمة وإن 

حفظ ملفها.
ودعوني ال أذهب بعي����دا ال تاريخيا وال جغرافيا، 
فمحاولة اغتيال السياس����ي املخضرم حمد اجلوعان 
حفظت أيضا، هل يعني أن اجلرمية لم حتصل؟ ال أبدا، 
فهن����اك جرمية وهناك جان، وحفظها ال يعني أنها لم 
حتدث، خاصة أن جسد الشهيد احلي حمد اجلوعان 
اليزال شاهدا إلى يومنا هذا عليها وإن غاب اجلناة في 

كنف املجهول الذي أدخلها في دائرة احلفظ.
أال نتوصل إلى اجلاني ال يعني أنه ال توجد جرمية، 
وعدم توافر أي ركن من أركان اجلرمية ال يعني بأي 
حال من األحوال أنها لم حتدث، والقانون واضح في 
هذا، وال لبس في مواده، فأحيانا غياب األدلة أو حتى 
عدم اكتمالها قد يسقط القضية عن املتهم، ولكن هذا 

ال يعني أنه لم يرتكب اجلرمية.
حفظ القضايا يا سادة ال يعني براءة من اتهموا بها، 
فهناك قضايا حتفظ بسبب خطأ في إجراءات توجيه 
االتهام، وهنا نص القانون ال يس����تطيع أن يدين وال 

أن يبرئ فيكون احلياد باحلفظ.
Waha2waha@hotmail.com

3 من أبناء الكويت يحتل���ون املراكز األولى في 
برنامج شاعر املليون عن جدارة، وعلى رأسهم حامل 
البيرق ناصر ثويني العجمي، ويدخلون الفرحة إلى 
قلوبنا ويثبتون الصورة اجلميلة في عقولنا، التي 
طاملا عرفت عن ش���باب هذا البلد بالتميز والتألق 

والنجاح املستمر.
ثالثة من أبناء الكويت »ناصر، وفالح، وسلطان« 
نهنئهم بكل فخر على الثق���ة التي أعادوها لنا في 
ش���بابنا الذي يتأرجح البعض منه ما بني اإلحباط 

والتردد، ليقولون لنا نحن )بإذن اهلل قادرون(. 
نعم.. أبناؤنا قادرون، وكويتنا تستحق منا أن 
نرفع اسمها عاليا خفاقا، بكل محفل، فيكفينا فخرا أن 
تكون هذه البقعة الصغيرة في خارطة العالم، كانت 
مركزا للثقاف���ة واإلعالم، وعلينا أن نحمل البيارق 
أينما تكون فيه روح املنافسة الراقية، ونعيد لهذا 

الوطن ما غاب من صوره املضيئة السابقة.
إن الس���باق على املركز األول في كل مس���ابقة 
واختبار يتطل���ب منا روح التحدي واإلصرار التي 
الب���د منها، لنيل العلى والرفعة، ووطننا زرع فينا 
حب النجاح والتفوق، وآزرنا في نضالنا للصعود 
إلى القمة، وافتخر بنا أمام الشعوب، وافتخرنا به 

أمام العالم أجمع.
فم���ن يعرف الكويت، يعرف انه الوطن الذي لم 
يرض الذل ألبنائه، وفتح لنا األبواب على مصاريعها 
لنحقق أهدافنا وأحالمنا املختلفة، وكأنه يقول لنا.. 
هذا امليدان وهذا الدعم، فمن منكم س���يبادر؟ ومن 

منكم سيقول لنا »أنا لها« ويأتي بالبيرق؟
وقبل أن أختم مقالي هذا، أبارك مرة أخر ألبنائنا 

الثالثة، وأقول لهم.. »بيضتوا وجوهنا«.
Falcom6yeb@yahoo.com

اصطفاف البرادعية

عبدالهادي الصالح

م. 36

أعترف وأنا بكامل قواي العقلية أنني 
مزدوج الوالء مع أنني ال أحمل س���وى 
جنس���ية واحدة، والئي لوطني الكويت 
بالدرجة األولى ووالئي لكثير من الدول 
والقضايا اإلنسانية.. أعترف أن لدي والء 
للملكة العربية الس���عودية التي فتحت 
أبوابها لنا شعبا وحكومة عندما تعرضنا 
لالحتالل العراقي، فالسعودية بالنسبة 
لي وطني الثاني بال شك، ولدي والء لكل 
دول مجلس التع���اون اخلليجي، ووالء 
مشابه لكل الدول العربية واإلسالمية بال 
استثناء، فهي أمتي التي أفتخر باالنتماء 
إليها رغم ما فيها من خلل وعيوب.. ولدي 
والء لكل دول العالم احملبة للسالم، فأين 
املشكلة في ذلك؟ هل ينقص ذلك من حبي 
ووالئي لوطني؟ هل يجعلني ذلك مواطنا 
من الدرجة الثانية؟ هل محبتنا واعتزازنا 
بوطننا الثاني اململكة العربية السعودية 

أصبح سبة وتهمة وخيانة للكويت؟
يعرف الكثيرون أن موضوع ازدواجية 
اجلنس���ية الذي حتول بق���درة قادر إلى 
الوالء ه���و صناعة حكومية  ازدواجية 
بهدف الضغط على بعض النواب، فهي 
ورقة سياسية أسيء استخدامها دون وعي 
كعادة حكومتنا »الرشيدة«، فاإلساءة لم 
تعد مقصورة على من تتهمهم احلكومة 
بأنهم مزدوجو اجلنسية بل تعدت ذلك 
إلى اإلساءة إلى دول تربطنا معها عالقات 
وأواصر قربى ال أظن احلكومة قادرة على 
إنكارها وجتاوزه���ا وال حتمل عواقبها، 
وليت حكومتنا وأتباعها يتعلمون شيئا 
من خطابات صاحب السمو األمير التي 
يدعو فيها س���موه إلى احترام عالقاتنا 

بدول اجلوار.
أليست أسرة آل الصباح نفسها قدمت 
من منطقة الهدار باململكة العربية السعودية 
من خالل هجرة العتوب مع عدد كبير من 
األسر الكويتية الكرمية؟ أال يرتبط الشعب 
الكويتي بعالقات نسب وقربى مع بقية 
دول اجلوار؟ هل ف���ي هذا عيب يا أولي 
األلباب؟ هل يعني احترامنا ومحبتنا لتلك 
الدول وشعوبها أننا سنتقاعس عن أداء 
واجباتنا جتاه وطننا الكويت؟ ألم تثبت 
جتربة االحتالل العراقي والء كل الكويتيني 
للكويت ولألس���رة احلاكمة؟ كفى عبثا 
بالوحدة الوطنية يا حكومة، كفى هدما 
ملا تبقى لنا من قيم وعالقات مع أشقائنا 

وأهلنا، فإلى أين نحن سائرون؟
> > >

أعلن الرئيس اإليراني أحمدي جناد عن 
إنتاج بالده للجيل الثالث من أجهزة الطرد 
املركزي وتركيب 60 ألف جهاز جديد في 
6 مفاعالت نووية، كل ذلك بجهود وطنية 
إيرانية، العالم يقف���ز إلى األمام ونحن 
ال نزال جنتر حديثا س���مجا حول الوالء 
والقبائل واجلنسية، وكأننا مركز الكون، 
معظم دول العالم تعت���رف بازدواجية 
اجلنسية بل إن معظم عوامل جناح وتقدم 
تلك الدول مت���ت بجهود وعلم وخبرات 
مواطنني من دول أخرى بعد أن منحتهم 
تلك الدول جنسية ثانية وثالثة، وحدنا 
نحن الذين نعتبر حمل جنس���ية أخرى 

جرمية ودليل على عدم الوالء للوطن.
bodalal@hotmail.com

كويتي مزدوج الوالء

محمد هالل الخالدي

نظرات


