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التي قام  اجلولة األوروبي����ة 
الس����مو األمير قبل  بها صاحب 
أيام إلى كل من جمهورية أملانيا 
االحتادية وجمهوري����ة إيطاليا 
ودولة الڤاتيكان، ميكن اعتبارها 
مفتاح����ا ثمينا لبوابة اقتصادية 
تفضي إلى مس����احات أوسع من 
كونها مجرد زيارة بروتوكولية. 

وبالتأكيد فإن هذه اجلولة ناجحة سياسيا لعدة أسباب: 
أولها ملا يتمتع لسموه من خبرة كبيرة في الديبلوماسية 
اخلارجية، والتي قطفنا ثمارها إبان الغزو الغاشم، ومتثلت 
في حش����د تأييد أكثر من 30 دولة إلى جانبنا، كان سموه 
قد مد معها بحكم موقعه آنذاك جس����ور الوئام مع دولتنا 
احلبيبة، ثانيها أن العالقات السياسية مع الدول املعنية 
باجلولة عالقات إيجابي����ة متميزة وال توجد أي تراكمات 

ميكن أن تعيق جناح اجلولة.
لذلك فما سنناقشه هنا هو كيفية دعم جناح هذه اجلولة 
من الناحية االقتصادية، ألن النجاح في هذا اجلانب ال يتوقف 
على جهد فردي، بل يتطلب حش����دا لكثير من املعطيات، 
بعضها يكون بيد مؤسسات ودوائر يجب أن تتضافر جميعها 
ملساعدة سموه على إجناح مقصده وتتويج جهوده للوصول 
الى النتيجة املرجتاة من هذه اجلولة، والتي رغم أهميتها من 
الناحية السياسية، إال أن اجلانب االقتصادي ميد عنقه بقوة 
فيها، ألن الوفد قدم في هذه اجلولة عرضا للخطة التنموية 
للكوي����ت لألعوام من 2009 إل����ى 2013 والتي مت اعتمادها 
مؤخ����را من قبل مجلس األمة، ومن ش����أنها أن تفتح آفاقا 
للتعاون في مجال املشاريع االستثمارية والبنية التحتية. 
باملقابل اطلع اجلانب الكويتي على النواحي االقتصادية 

للطرف اآلخر، لدراس����ة مدى 
إمكانية املشاركة في الصناديق 
االستثمارية الكويتية، وذلك 
من أجل تنويع مصادر املوارد 
املالية للجهات االس����تثمارية 

عندنا.
إن حنكة وخبرة صاحب 
السمو تضعنا في كل مرة أمام 
حتد مع أنفسنا، وجتعلنا في قلب املسؤولية، أي مبعنى 
أكثر بساطة أن الكرة أصبحت في ملعبنا، وبالتالي تتوقف 
علينا حركة هذه الكرة، وخط سيرها إن كان نحو الهدف 
أو خارج����ه، وبالتالي ميكن اعتبار ه����ذه اجلولة امتدادا 
حللم وطموح س����موه في حتويل الكويت إلى مركز مالي 
واقتصادي عاملي، ويتجلى ذلك من خالل بعض االتفاقيات 
التي مت توقيعها: اتفاقية التعاون في مجال البيئة والتنمية 

املستدامة، واتفاقية تعاون في املجال السياحي.
وهذه جميعها تقتضي من مؤسس����اتنا التش����ريعية 
والتنفيذية »تكييف« األنظمة والقوانني لتسهيل تنفيذ هذه 
االتفاقيات، وما سيترتب عليها من استثمارات موازية للدخل 
الواحد، ويفترض بنا أن نوفر لها بيئة جاذبة ال طاردة، كما 
يجب على اجلهات الرسمية والقطاع اخلاص الشروع بتغيير 
آلية العمل املطلوبة، الستقطاب االستثمارات اخلارجية، 

حتى ال تصطدم بحجارة بيروقراطية في الطريق.
وبذلك نتمكن من اس����تعادة ري����ادة الكويت في العمل 
التجاري، كخطوة أكيدة نحو تفسير حلم سموه، وبذلك 
أيض����ا نقول إن إجناح اجلولة اكتمل اقتصاديا كما اكتمل 

سياسيا.
nasser@behbehani.info

حلم صاحب السمو.. 
مسؤوليتنا

د.ناصر بهبهاني 

نوافذ

كثر احلديث هذه األيام عن 
تعديل لبعض مواد الدستور، 
ومن يقود تلك االفكار النائب 
األخ علي الراشد، وما يريده 
االخ الراش���د هو زيادة عدد 
اعضاء املجلس وبالتالي زيادة 
عدد الوزراء باحلكومة وهذا 
امر جيد ولك���ن ان كان هذا 
القصد من���ه ان يكون طلب 
اكثر من  مقدمي االستجواب 
واحد فذلك تقليص لصالحيات 
النائب البرملاني بالدس���تور 
وان كان القصد هو ان تشارك 
احلكومة بوزرائها في جلسة 
طرح الثقة فال طبنا وال غدا 

الشر.
> > >

الكويتي  الدستور  احكام 
من وضعها رجال لم ينظروا 
للمصالح الوقتية وال اآلنية، 
كما ان مواد الدستور لم تأت 
مببدأ الفعل وردة الفعل! بل 
الدستور وصاغه  من وضع 
كان ينظر الى دس���تور دائم 
على مر السنني، ومن يتمعن 
جيدا مبواد الدس���تور يجده 
يصلح لكل زمان ومكان ولم 
يترك ام���را اال ونب���ه عليه 
ونظم���ه او عالج اخطاءه او 

فسر معناه.
> > >

نحن لدينا دستور ولكن 
باملقاب���ل هل لدينا ش���عب 
مؤمن به وبأفكاره؟ السلطة 
التنفيذي���ة بالدس���تور هي 
املهيمن���ة فه���ل جندها فعال 
املهيمن���ة؟ االس���تجوابات 
نظمها الدستور ولم يجعلها 
شخصانية! فهل جندها كذلك؟ 
نص الدستور على ان تقدم 
احلكومة خطتها فهل قدمت 
على مر املجال���س خطتها؟ 
واين كان االعضاء من هذا؟ 
وهذه السنة تقدمت احلكومة 
بخطة لم ولن تنفذ! والسبب 
ان العق���ول الت���ي تخاطبها 
اخلط���ة التنموية هي عقول 
ديناصورات وعقول متحجرة 

عفى عنها الزمن لالسف.
> > >

من الفرية: الحظوا عيون 
النواب اثناء التصويت على 
اي قانون او اقتراح جتدون من 
ينظر وينتظر رئيس الوزراء.. 
ومن ينظ���ر وينتظر بعض 
الوزراء.. ومن ينظر وينتظر 
احد الن���واب..! فالعيب فينا 

وليس مبواد الدستور.
Reemw25@hotmail.com

العيب فينا مو بالدستور..!

ريم الوقيان

ريميات

لقد فارقنا رجل فاضل وابن وطن بار وانسان طيب، كانت »الطيبة« 
تتمثل في كل تصرفاته خالل حياته. وحقا تتمثل فيه كلمة »احلبيب« 
ألنه كان حبيبا للكل، وكل من تعرف عليه ال يس���تطيع اال ان يحبه 
النه كان انس���انا لم تعرف الكراهية الى قلبه طريقا، ولم جتد الكلمة 
النابية طريقا الى لسانه النه دائما كان يتحاشى الكلمات اجلارحة في 
حديثه مع الناس، وكان منوذجا فريدا حملبة االنسان الخيه االنسان، 

وكان محبا للكويت، يضحي بروحه وكل ما لديه من اجلها.
عملنا معا لنصف قرن تقريبا، لم نختلف يوما ولم نتجادل في امر، 
وكان دائما سمحا يتنازل عن كثير من حقوقه لالبقاء على صداقته مع 
الناس، وكنت كثيرا ما ألومه على ذلك، فيأتي رده دائما ان االنس���ان 
ال ميكنه اال ان يكثر من االحس���ان، الن االحسان هو الطريق الى اهلل، 
ومن يس���لكه يكافئه ربه على عمله، كما كان رحمه اهلل كرميا دائما 
ال ي���رد الفقير حتى لو كان ذل���ك من بعض ما يحتاجه من املال، النه 
كان مؤمنا باهلل ويؤمن اميانا واثقا باحلديث الشريف الذي يقول »ما 
نقص من مال من صدقة«، كما كان قنوعا ال يحسد احدا، بل كان يدعو 

للجميع بأن يرزقه اهلل من خيراته.
نعم كان هذا االنسان االقرب الى املالك باحترامه وبعده عن كل عمل 
يغضب اهلل، فمصيره بإذن اهلل اجلنة واخللود فيها، وندعو اهلل له 
دائما بأن يسكنه فسيح جناته ويغفر له ذنوبه ويلهمنا وجميع احبابه 

وبصورة خاصة ابناؤه وعائلته الصبر والسلوان.

شئتم أم أبيتم، اعتصمتم أم أضربتم، لقد مر قطار اخلصخصة بهدوء 
ش���ديد، وقضي األمر. ففي يوم 2 فبراير املاضي صّوت مجلس األمة على 
إقرار اخلطة التنموية للدولة بقيمة 37 مليار دينار، ولم يعارضها سوى 
3 نواب هم صالح املال ومرزوق الغامن ود.فيصل املسلم، وفي ذلك اليوم 
انطلق قطار اخلصخصة بهدوء شديد وبال أي إزعاج ال من معارضني وال 

من مهددين باإلضرابات.
وإليكم حملة بسيطة عن خطة التنمية التي جاءت في 500 صفحة كما 
أقرت وبحسب ما جاء فيها، ألثبت لكم أن تلك اخلطة لم تكن سوى كاتالوج 

خلصخصة البلد، ولألسف لم ينتبه أحد، وإليكم أبرز النقاط:
جاء في الصفحة العاشرة أن احلكومة تنوي إنشاء شركة عامة للمباني 
املنخفضة التكاليف وجاء في شرح هدف إنشاء الشركة التالي: »توسيع 
دور القطاع اخلاص في معاجلة الرعاية السكنية«.. أليست هذه موافقة 

على خصخصة اإلسكان ولو جزئيا أو باألصح بشكل شبه كامل؟
وفي ذات الصفحة العاش���رة جاء مقترح إنشاء شركة عامة للخدمات 
التعليمي���ة وجاء فيها كارث���ة الكوارث حيث فصلته���ا اخلطة كالتالي: 
»بناء املنشآت التعليمية مبا فيها املدارس واجلامعات واملعاهد.. تطوير 
املنش���آت التعليمية القائمة وإدارتها.. تطوي���ر املناهج.. طباعة وإعداد 
الكتب التعليمية.. إنتاج واستيراد الزي املدرسي«.. باهلل عليكم أليست 
هذه خصخصة للتعليم وهو ما مت ووافقتم عليه يوم 2 فبراير املاضي؟ 
يا جماعة اخلير لقد خصخصوا التعليم وأنتم نائمون في عسل الصراع 

على »اخلصخصة«
جاء في ذيل الصفحة العاش���رة مقترح بإنش���اء شركة عامة مساهمة 
للرعاية الصحية وفيها جاء الش���رح الكارثي اآلخر: »تخصيص عدد من 
املستشفيات العامة واملراكز الصحية »بالعربي الفصيح احلكومة وبهذه 
اخلطة تريد بيع املستش���فيات القائمة واملس���توصفات عبر إنشاء هذه 
الش���ركة.. إذن أنتم وافقتم يوم 2 فبراير على بيع املستش���فيات القائمة 
أصال، ولم يأت في شرح إنش���اء هذه الشركة أي ذكر لبناء مستشفيات 
جديدة.. وهذه خصخصة املستشفيات يا حلوين وانتهى أمرها بإمضاء 

نواب األمة يوم وافقوا على خطة التنمية.
مقترح بإنش���اء شركة عامة إلنتاج الكهرباء، وهذه ليست بحاجة إلى 
ش���رح إيضاحي فهي خصخصة الكهرباء وكان اهلل غفورا رحيما، وهذه 

األخرى »خصخصوها« وانتهوا.
وفي الصفحة 11 يأتي ما ال نتوقعه وهو إنش���اء شركة مساهمة عامة 
للخدمات اإلعالمية، أتعرفون ما هو دور هذه الشركة، هو بالعربي نسف 
كامل لوزارة اإلعالم القائمة، فبحسب الشرح املرفق في جدول إنشاء هذه 
الشركة أنها ستقوم ب� »صحف وقنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وإدارتها« 
و»تأجير وتسويق ترددات األقمار الصناعية« و»بناء استوديوهات إنتاج 
إعالمي«، بذمتكم أليست هذه خصخصة لوزارة اإلعالم التي كانت وحتى 
3 أش���هر مضت تعتبر وزارة س���يادية؟ وحتى العام املاضي كنا نتحدث 
عن تفكيك وزارة اإلعالم واليوم »بس���م اهلل ما شاء اهلل« جند أن االخوة 

يريدون خصخصتها، وقد فعلوا.
في ذات الصفحة أيضا إنشاء 3 شركات هي »شركة عامة للبريد« و»شركة 
عامة إلدارة الهواتف الثابتة« و»شركة عامة لالتصاالت الدولية«.. أليست 

هذه خصخصة للبريد والهاتف بل وجميع خدمات وزارة املواصالت؟
في صفحة 38 يأتي ش���رح مفصل خلصخصة اإلدارة العامة للطيران 
املدني وجميع اخلدمات التش���غيلية في مطار الكويت الدولي، وبحسب 
الشرح في املشروع املسمى ب� »تطوير مطار الكويت الدولي« أن األمر ليس 
بحاجة إلى موافقة مجلس األمة بل كل ما في األمر قرار بسيط من مجلس 
الوزراء »املوقر« ليتم هذا املشروع الذي يفترض أن يبدأ نهاية هذا العام.. 

مبعنى أن جماعتنا »مخصخصني« ولن يردوا على أكبر شنب.
ه���ذه أبرز 7 نقاط وجدتها في خط���ة التنمية التي أقرت في 2 فبراير 
املاضي، وفيها وافق أعضاء مجلس األمة املوقرون عدا ثالثة أعضاء على 
خصخص���ة قطاع الصحة والتعليم واملط���ار والكهرباء والبريد والبرق 

والهاتف واالتصاالت.
ملن يقرأ خطة التنمية التي جاءت في 500 صفحة سيجد أنها »خصخصة« 
ألهم قطاع���ات البلد، وملن يتمعن في القراءة س���يجد أنها بيع رس���مي 

للبلد. 
ما أستغربه هو أن هناك من يرفض اخلصخصة اليوم، رغم أن اخلصخصة 
مرت قبل ش���هرين وانتهت، فعن أي خصخصة نتحدث وأي خصخصة 
نرفض وقد بدأ بيع البلد فعال. وسأعود في مقاالت الحقة لتفصيل خطة 
التنمية والتي حتمل بني طياتها بيعها »مجاني« ألهم قطاعات البلد، وليس 
فيه���ا ذكر واحد على حفظ حق���وق املوظف الكويتي أو غير الكويتي في 

القطاعات التي سيتم تخصيصها.
Waha2waha@hotmail.com 

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

رحمك اهلل يا الحبيب

من غير إحراج

ذعار الرشيدي

النوم في عسل 
»الخصخصة«

الحرف29

املصانع النفطية وغيرها والتي تنفث سمومها في اجواء 
مدين���ة ام الهيمان لم تكن الس���بب احلقيقي وراء مجموعة 
االمراض التي اصابت الكائنات البشرية في أم الهيمان، بل 
ان السبب يعود الى مجموعة من االخطاء املرتكبة من قبل 

عدة جهات وهي كالتالي:
1- الهيئة العامة للبيئ���ة التي لم تقم بدورها كما يجب 
رمبا لعدم امتالكها اجهزة ان���ذار مبكر للغازات الضارة او 
لعدم تفويضها بشكل فعال في الضبطية القضائية كما هو 
احلال في الضبطية القضائية ملفتشي الشؤون والضبطية 

القضائية ملفتشي البلدية.
2- معهد الكويت لألبحاث العلمية اين دوره قبل انشاء 

هذه املصانع بالقرب من التجمعات السكانية.
3- اي���ن دور ادارة االمن والس���المة ف���ي الهيئة العامة 

للصناعة؟
4- ما هو تعريف مفهوم االنس���انية والرحمة في قلوب 
اصحاب املصانع املخالفة للمواصفات البيئية ام انهم يتصرفون 
من منطلق كما يعلو االنسان عن احليوان يعلو اصحاب هذه 

املصانع عن بقية خلق اهلل في ام الهيمان؟!
5- مبا ان املصانع تس���عى للربح املادي، ومبا ان الرادع 
غير موجود وذلك بس���بب قلة تكلف���ة التعويضات املالية 
للمتضررين من ه���ذه املصانع عند قيامه���م برفع دعاوى 
قضائية ضد اصحاب ه���ذه املصانع، فإن اصحاب املصانع 
آمنون من هذه الناحية )القضاء الكويتي املقيد للتعويضات 

املادية للمتضررين(.
6- هذه القضية، قضية التلوث في أم الهيمان، مشابهة 
لقضايا اسقاط القروض وفوائد القروض وصندوق املعسرين 
مبعنى ان املجلس لم ولن يستطيع حلها حتى وان انحلت 
قضية امللف النووي االيراني بالرغم من صعوبة حلها، فاهلل 

وحده الهالي ام الهيمان واهلل يشفي مرضاهم.
اخيرا.. كل الشكر والتقدير للمجلس االعلى للبيئة وعلى 
رأسه النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك على حرصه واغالقه للمصانع الثمانية املتجاوزة 
على البيئة، ولكن هذا االج���راء ال يكفي ولن يرتدع اصحاب 
هذه املصانع ما لم يسند هذا االغالق بحكم قضائي يكلف هذه 
املصانع عشرات املئات او املاليني من الدنانير الكويتية وهذا 

هو جوهر الردع بالنسبة للقضايا التجارية أو الصناعية.

قان���ون اخلصخصة املريض املش���وه أقر 
مبداولته األولى بس���رعة البرق دون أن يأخذ 
حقه في املناقشة حيث مت وضعه بقدرة قادر 
على جدول األعمال دون سابق إنذار وهو حسب 
مفهومي املتواضع عبارة عن نقل ملكية ألموال 
الش���عب والثروات الطبيعية للبلد إلى بعض 
التجار املتنفذين الذين يريدون سحق الطبقة 
الوسطى من املجتمع وهذا مكمن اخلطورة. نعلم 
ان اخلصخصة في الدول املتقدمة تخلق فرص 
عمل جديدة، وتؤدي إلى حتسني اخلدمات لكننا 
في الكويت فشلنا في ذلك من خالل التجارب 
السابقة حني مت تخصيص بعض محطات الوقود، 
حيث فقد املئات من الشباب الكويتيني وظائفهم 
بسبب تضييق اخلناق عليهم من قبل بعض 
مالك هذه احملطات حتى قدموا استقاالتهم. لكن 
تأتي اللجنة املالية في مجلس األمة وتقر هذا 
القانون الذي ظل حبيس االدراج ملدة 17 عاما 
بكام���ل عيوبه دون أن تأخ���ذ رأي نواب األمة 
واملختصني بهذا الشأن، خاصة ان اجتماعاتها 
كانت مقتصرة على بعض االطراف احلكومية 
فقط وهذا ما اثار حفيظة الشك لدى اجلميع، 
فالشفافية يجب أن تكون واضحة في هذا القانون 
الذي يعتبره املواطن مفترق طرق، بالنس���بة 
له »أك���ون أو ال أكون« ومن حقه ان يعرف ما 
له وما عليه في هذه اخلصخصة التي أش���ك 
انها في صالح املواط���ن »اللي على قد حاله« 
بل هي لقمة كبيرة »لبالعني البيزة« حتى وان 
اس���تبعدوا النفط والغاز من هذا القانون، إلى 
جانب الصحة والتعليم، فاملواطن لم يعد يثق 
بحكومة فشلت في مثلث القطاع احلياتي الصحة 

والتعليم واخلدمات االجتماعية.
فانتبهوا أيها السادة النواب اقرأوا ومتعنوا 
بهذا القانون قبل التصويت عليه في مداولته 
الثانية فهو يتعلق مبصير أمة بأكملها، فالتاريخ 

لن يرحم.
واهلل املستعان.

مفرح النومس العنزي

دموع أم الهيمان
 على أبنائها

جوهر الحديث
عبدالهادي وسام العجمي

التاريخ لن يرحم

بيت القصيد


