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آراء

بع���د أن أقر مجلس 
األمة قانون اخلصخصة 
األربعاء املاضي جمعت 
املتعلق���ة  األوراق  كل 
باخلصخص���ة ودخلت 
عل���ى االنترن���ت وأنا 
أبحث ع���ن الدول التي 
حولت قطاعاتها العامة 

واحلكومي���ة إلى خاصة بدءا م���ن أميركا مرورا 
ببريطانيا واستوقفتني مشاريع الدراسات لتحويل 
القطاعات من عامة إلى خاصة والتي جاءت بعد 
دراسات مستفيضة وبرامج عمل وخطط خمسية 
وعش���رية مع مراعاة األخ���ذ بالبدائل الطبيعية 
من زراعة وصناعات كب���رى وغيرها من اكتفاء 
ذاتي ولكن بالكويت لألس���ف وجدت ان السبب 
الرئيس���ي للخصخصة هو أمر واحد يقاس على 
الباقي أال وهو حكومة تستحيي أن تقول للمواطن 
ادفع فاتورة الكهرباء..! وحكومة جتامل املواطنني 
بالتعيينات في القطاعات احلكومية على حساب 
نفسها، فياحكومة إذا كان كل قطاع به سوء إدارة 
يحتاج إلى خصخصة فمعنى هذا ان األولوية في 

اخلصخصة ملجلسكم املوقر.

> > >
 الضباط املهندسون 
بوزارة الداخلية والدفاع 
واحلرس يعانون من عدم 
شمولهم بالكادر أسوة 
بإخوانه���م املهندس���ني 
أناش���د  املدنيني، وهنا 
اجلهات املعنية بالدولة 
التدخل حلل تلك املسألة كونهم مهندسني حالهم 
حال البقية ونرجو أال تكون العسكرية هي السبب 
في عدم حصولهم على الكادر الهندسي أو سوف 
اضطر أن احضر )مهند( من تركيا وأضعه بساحة 
اإلرادة ليدافع عن حقوقهم كون أعضاء مجلسنا 
املوقر ال يدافعون عن العس���كريني كونهم.. ال.. 

يصوتون باالنتخابات..!
> > >

من الفرية: علمت من مصادر ان قانون املعسرين 
س���وف يغيرون اس���مه إلى قانون املعصورين. 
كي يتم عصر املستفيدين متاما.. وبعدها صبهم 
بكؤوس ليشرب الهوامير نخب املواطن )املعتق( 

وما ألذه من طعم حكومي الصنع!
reemw25@hotmail.com

الكويت  مرت عل���ى 
في الثالث عشر من هذا 
الشهر الذكرى السنوية 
الثاني���ة لوفاة س���مو 
األمي���ر الوالد الش���يخ 
العبداهلل السالم  سعد 
الص����باح � طيب ال����له 

ثراه � عامان مضيا ع����لى رح����يل سع����د الكويت 
وف����ارس حت�����ريرها وبطل تعميرها، عامان مضيا 
عل����ى ف�����قدان هذا العمالق الشامخ الذي سجل 
اس������مه في ت�����اريخ الكويت بأحرف من نور 
فسمي بالرجل االستثنائي والذي نادرا ما يتكرر 
في تاري���خ الكويت، عامان مضيا وجدران قصر 
الشعب تبكي حرقة على فراق من احتضنته عقودا 
من الزمن، عامان مضيا وأسوار مزرعة الصليبية 
تن����وح عل�����يه نياح الث���كلى العدمي�����ة لولدها، 
ع�����امان مضيا واألمواج تتالطم حزنا على شاطئ 
ق����صر اجلليعة تنزف دموع احلزن على فراق 
من عش���قته.. اسمح لي يا س���يدي ويا أميري، 
اسمح لي أن أخاطب روحك الطاهرة الطيبة ألعبر 
لها عما يجول في داخلي من حزن وأس���ى على 
فراقك الذي حط���م قلبي ومزق ضلوعي، مازلت 
أذكرك يا سيدي وأنت حتمل الكويت وأهلها على 

أثن���اء االحتالل  كتفيك 
الغاش���م عل���ى كويتنا 
الغالية مازلت أتذكر كيف 
بنيت كويتنا الغالية بعد 
أتذكر  حتريرها، مازلت 
كل���ماتك املسددة سيوفا 
وسهاما ع����لى صدر كل 
من يح�����اول أن يؤذي الكويت وشعبها، مازلت 
أتذكر كل�����ماتك تهمس في إذني وصوتك الدافئ، 
مازال يتردد على مسامعي عندما كنت توصينا 
بأهمية متاسك جبهتنا الداخلية وحفظ وحدتنا 
الوطنية.. رحلت يا س���يدي بجسدك ال����طاهر 
وبق����يت س������يرتك العط���رة التي هي حاضرة 
وس���ت���ظل خالدة بيننا لتكون نبراسا ومنارة 
لكل األجيال القادمة لكي يتعلموا كيف يكون حب 
الوطن والتضحية من أجله والوفاء له.. رحمك 
اهلل يا س���يدي، فقد كنت في حياتك فخرا وعزا 

للكويت وشعبها.
نقط�ة أخيرة: ماذا اكتب إليك يا سيدي وأنا كلما 
هممت بالكتابة انهمر الدمع من عيني وهربت مني 
حروفي وخانتني كلماتي خوفا علّي من الوقوع 

باحملظور؟!
m.almashan@hotmail.com 

ف���ي الصراع يعمل كل طرف على هدم الطرف اآلخر، وفي 
التنافس يبني كل طرف نفسه. في الصراع تترعرع مفاهيم 
اإلقصاء، فاالنتصار يعني القضاء على اخلصم بإظهار عيوبه، 
أما في التنافس فاالنتصار ال يتحقق إال من خالل إثبات حالة 
التمي���ز على املنافس من خالل إظه���ار إيجابياته هو وليس 
سلبيات اخلصم ومنذ بدء احلياة كانت عالقة اإلنسان باآلخر 
تقوم على الصراع، والبقاء لألقوى ليست سوى صورة من 
صور الصراع التي كان فيها املنتصر يحصل على كل شيء بعد 

س���حق اآلخر والقضاء عليه استمرت مسيرة التاريخ بهذه الصورة إلى أن تنبه فالسفة 
عصر النهضة واألنوار لهذا اخلطر، فمهدوا بدورهم ملن بعدهم من مفكري الثورة الفرنسية 
الطري���ق للوصول إلى حقيقة مفادها أن الصراع لن يؤدي إلى تقدم البش���رية، ودخلت 
الش���عوب األوروبية في اتفاق شامل فيما بينها على الدخول حتت مظلة الدميوقراطية 
التي حتكمها قواعد التنافس وليس الصراع، فتحت هذا اإلطار العام يستطيع كل طرف 
أن يقدم نفس���ه ويعرض بضاعته )إيديولوجيته( كما يريد هو لها أن تظهر وليس كما 
يريد اخلصوم، فانخرط اجلميع في مسار جديد للتاريخ قوامه البناء والتطوير. أما نحن 
� دول العالم املتخلفة � فمشكلتنا أننا ال نزال نعيش في مرحلة الصراع ولذلك لم نتقدم 
ولم نتغير، فنحن ال نختلف عن اإلنس���ان البدائي الذي كان يس���عى لالنتصار بسحق 

خصومه وإقصائهم، والفارق الوحيد بيننا يكمن في أدوات الصراع ليس أكثر.
لنفترض أن لدينا شركتني حتاوالن االستحواذ على أكبر عدد من العمالء، فإذا حتددت 
العالقة بينهما مبفاهيم الصراع فستعمل كل شركة على تدمير األخرى، والنتيجة ستكون 
هدما متواصال لن يستفيد منه أحد، أما إذا حتددت عالقتهما مبفاهيم التنافس فستعمل كل 

شركة على استقطاب أكبر عدد ممكن من العمالء من خالل تقدمي 
خدمات أفضل وبأسعار أقل ما يعني تقدم وتطور واستفادة 
كل األط���راف وأولها العميل. وما ينطبق على الش���ركات في 
عالم األعمال ينطبق على البشر في عالم السياسة واالجتماع. 
فأسباب تخلف دول العالم الثالث والرابع في احلقيقة ليست 
في نقص الثروات، بل في طريق���ة التعامل مع تلك الثروات 
بعقلية الصراع على السلطة بدال من التنافس السلمي، فاجلهود 
كلها منصبة على التدمير وليس البناء، الس���لطة مش���غولة 
دائما بالقضاء على املعارضة، واملعارضة مشغولة دائما باالنقالب على السلطة، التجار 
مشغولون بس���حق الفقراء ومنعهم من النهوض، والفقراء مشغولون مبحاربة التاجر، 
القبيل���ة في صراع مع الدولة، والدول���ة منهمكة في محاولة القضاء على القبيلة، وعلى 
املستوى الديني، كل طائفة وكل مذهب يعتبر نفسه في مهمة رسمية إلهية قوامها تدمير 
املذاهب والطوائف األخ���رى، فالكل على حق والكل ميلك احلقيقة ومفاتيح اجلنة. وفي 
ظ���ل واقع مرير مثل هذا محكوم بعقلية الص���راع كيف ميكن أن نتوقع أي تقدم، فالكل 
يهدم فمن أين يأتي البناء؟! للخروج من دائرة التخلف والدخول في دائرة التقدم نحتاج 
إلى أن نتخلص م���ن ثقافة الصراع والقبول بقواعد التنافس، غير أن ذلك يتطلب وعيا 
اجتماعيا ال منلكه وال أظن أننا حتى في الطريق إلى امتالكه، وشعوب بهذه العقلية التي 
ال تتعل���م من دروس التاريخ وال من جت���ارب األمم وال تؤثر فيها كل تلك الكوارث التي 
سببتها ثقافة الصراع لن تتغير ولن تتقدم، وسنبقى ندور في حلقة مفرغة يقصي كل 

طرف فيها بقية األطراف بالقمع ودون أن يقدم أي شيء يفيد البشرية!
bodalal@hotmail.com

مهندس.. ومهند..س!

ريم الوقيان

ريميات

فارس تحريرها
 وبطل تعميرها

محمد المشعان

شعاع

بين التنافس والصراع

محمد هالل الخالدي

نظرات

مشكلتنا في الكويت بل في العالم العربي ككل هي انتشار 
وتأصل وتأصيل ثقافة »طويل العمر« بشعارات »ربنا يخلي 
لنا احلكومة« و»الشيوخ أبخص« وكل هذا اإلرث الثقافي الذي 

يجب أن ينتهي.
وإذا م���ا أردنا أن نتحول إلى دول���ة مدنية حقيقية ودولة 
مؤسسات بكل ما حتمل الكلمة من معنى، فعلينا أوال أن نفك 
االرتباط بني القيمة االجتماعية لألشخاص وقيمهم السياسية، 
فالش���يخ شيخ سواء كان وزيرا أو ال، وله االحترام والتقدير 
اجتماعيا وال أحد ميكنه أن يش���كك في أمر كهذا أو يتغاضى 
عنه أو ينكره إال حاقد، واجتماعيا ال ميكن ألحد أن يزايد على 
مكانة األسرة احلاكمة في قلوب الكويتيني واحترامنا لهم، ولكن 
سياسيا الوضع يختلف فما أن يتحول الشيخ إلى وزير فهنا 
تبقى قيمته االجتماعية، ولكن في اإلطار السياسي الذي دخله 
فه���و موظف كبير وميكن انتق���اده وانتقاد أداء وزارته ونقد 
قراراته بل وحتى التشكيك فيها أو مخالفتها بل ومعارضتها 

سواء من أعضاء مجلس أمة أو من كّتاب صحافيني.
البد من الفصل بني القيمة االجتماعية لألشخاص وصفاتهم 
الوظيفية أو باألصح صفاتهم السياسية، ولكن إذا ما استمر 
هذا اخللط الذي تروج له القنوات فهنا سنبقى أسرى للقبلية 

ولثقافة »سم طال عمرك«.
حتى الشخصيات الدينية متى ما تورطت في السياسة فإنها 
بذلك تس���قط عن نفسها القيمة االجتماعية التي حتفظها من 
النقد، ومبجرد دخولها السياسة تصبح عرضة للنقد، مشكلتنا 
أن بعض من ميلك قيمة اجتماعية رفيعة كالش���يوخ والدعاة 
الدينيني يريد أن يدخل السياسة دون أن يتعرض للنقد وأن 
يتحصن بقيمته االجتماعية في خوض غمار السياسة، وهذا 
أمر غير صحيح وال ميكن القب���ول به منطقيا، فإما أن تبقى 
على قيمتك االجتماعية وتبتعد عن السياسة عندها ليس ألحد 
باب عليك، وإما أن تدخل السياسة و»حتمل ما يجيك« سواء 

اآلتي كان نقدا حقيقيا أو موجها أو حتى شخصانيا.
في الدستور ال يوجد شخص يعتبر خطا أحمر سوى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه، وهناك 
أيضا القيمة االعتبارية العليا لسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد والذي يعتبر املساس به خطا أحمر وفق العرف الكويتي، 
وهذا كله نقبله كقبولنا للدس���تور ككل دون اجتزاء، وليس 
ألحد أن يناقشه أو يفتي فيه، أما بقية الشخصيات سواء من 
أسرة احلكم أو الشخصيات الدينية فلهم احترامهم اجتماعيا 
واملساس بهم خط أحمر فقط في حدود القيمة االجتماعية التي 
نعرفها ككويتيني ونعيها ونقدرها، إمنا سياس���يا فال وجود 

للخطوط احلمراء ألي شخصية أخرى.
وملن ال يعرف قصة كتاب »آخر شيوخ الهيبة« الذي يعتبر 
احدى ركائز االتهام املوجهة للكاتب محمد اجلاسم فعليه أن 
يس���أل وزير اإلعالم األس���بق محمد السنعوسي يوم أن قام 
مفتشو اإلعالم مبصادرة الكتاب بأمر من السنعوسي نفسه ثم 
أعيد إلى املكتبات التي صودر منها في اليوم التالي بأمر منه 
أيضا. ويستحق كتاب اجلاسم أن يحمل لقب أغرب الكتب في 
هذا العقد، إذ بعد نشره ب� 3 أشهر صادرته فرق وزارة اإلعالم 
وبعد 24 ساعة من املصادرة عادت »اإلعالم« عن قرارها، وبعد 
5 سنوات من نشر الكتاب اعتبر جزءا من قضية أمن دولة في 

تهم موجهة ضد مؤلفه.
واللي يرحم والدينكم فيه أحد فاهم شيء.

 Waha2waha@hotmail.com

لقد جترد ديوان اخلدمة املدنية من جميع املشاعر اإلنسانية 
واألحاس���يس الوجدانية، بل وأصبح ب���ال قلب ينبض وال فكر 
يعق���ل، عندما فرق بني األخوين الكرمي���ني القطاع العام وأخيه 
»اخل���اص«، فجعل أحدهما في عش رغيد وأمر س���ديد، وجعل 
اآلخر في احلضيض والقائمني عليه متحكمني في مصير العبيد، 
حيث إنك ترى املوظف في القطاع العام في حالة جيدة، فالرواتب 
ف���ي زيادة، واألجور مرتفعة كالع���ادة، لكن على ماذا؟ قليل من 
العمل، قليل من اجلهد، قليل من التعب، أما الثاني فهو مس���كني 
يتيم يعاني من الصعوبة عند التعيني، حيث البد من الشهادات 
العالية واخلبرات الكافية، ساعات العمل طويلة واملكافآت قليلة، 
ناهي���ك عن أن الزي���ادات تأتي بعد طول ح���وار وحرمان وتأن 
وانتظار، وإذا حدث تكون دراهم معدودة ونقودا محدودة، التي 
إذا ما قورنت بالقطاع العام لوجدت العجب العجاب، فبني عشية 
وضحاه���ا ترى املوظف العام في فرح ومرح فلقد زاد مرتبه مبا 
يفوق أحالمه ويكفي آماله، وتسمع أرقاما عجيبة ومصطلحات 
غريبة، جتعل الثاني املس���كني في حيرة وريبة يعمل ليل نهار 
كالقطار فال أراح من يعول وال استراح، يترك أهله وحياته خلدمة 
عمله لعله يتحصل على جزء من حقه وليته حصل، فاملرتبات 
قليلة واحلوافز حقيرة، وخير دليل على هذا أنك ترى العاملني 
في ديوان احملاسبة مثال ومؤسسات التقدم العلمي والتأمينات 
االجتماعية ومعاهد األبحاث يأخذون رواتب تذهل العقول وحترك 
القلوب إذا ما علمت ما يتقاضاها من يعمل في البنوك والشركات 
االستثمارية اخلاصة، لقد صدق من قال إن العاملني في القطاع 
اخلاص يعانون ويتأملون، فهل من أحد يس���مع شكواهم ويجب 
دعواهم بعد اهلل تعالى؟ ومرارا وتكرارا نسمع أن سياسة الدولة 
تتجه إلى القطاع اخلاص ليكون هو الركيزة األساسية لينهض 
بالعباد والبالد ويكون هو الركيزة األساسية لكن يبدو أن هناك 
لغزا في العبارة، أو رمبا كان القطاع اخلاص له الكثير والكثير 
م���ن الكالم، على أن يكون ألخيه املدلل كل األفعال، فال حول وال 
قوة إال باهلل العظيم، أما علم هؤالء ان املس���اواة في الظلم عدل، 
واعلم ان ما ذكرناه هذا ال شيء من كثير فأين شعاراتهم وعباراتهم 

عن دعم العمالة ومحاربة الفساد؟
ل��ق��د أس��م��ع��ت ل���و ن���ادي���ت حيا

ت���ن���ادي ول���ك���ن ال ح���ي���اة مل����ن 
A.alsenan@windowslivem.com

ذعار الرشيدي

الجاسم.. 
.. وأغرب قضية

الحرف29

عبدالوهاب عبداللطيف السنان

»الخدمة المدنية« وتدمير 
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ومضة

نحن ليس لدينا اعتراض على تخصيص بعض 
املرافق احلكومية التي اصابتها السيبة والتسيب 
من احلكومة وبعض العاملني فيها، لكننا نقول ان 
اجلهاز احلكومي املراقب واملسمى بالسهم الذهبي 
سيصيبه مثل ما سلف ذكره في املستقبل، فهو 
لم يستطع املراقبة وطلب اخلدمة وحتسني االداء 
لزيادة االنتاج للوطن واملواطن وهو ميلك الذهب 
كله، فكيف به وهو ال ميلك اال هذا السهم الذهبي، 
الذي نش���ك في انه ال يس���تطيع مجابهة بعض 
املتنفذين املستجدين على الساحة الكويتية وهم 
يختلفون عن جتار االمس من الكويتيني االفاضل 
الذين ينطلقون من مبدأ »ربي ارزقني وارزق مني« 
اما املتنفذون اليوم فهم ينطلقون من مبدأ »ربي 
ارزقني فقط«، وهذا ما يجع���ل االجيال القادمة 
في وضع خطير عمليا وانتاجيا ومستقبلها غير 

مأمون.
ونحن نعلم ان بعض املتنفذين في مؤسسات 
الدولة يتعمدون التراخي في حتسني هذه اخلدمات 
حتى تصيب املواط���ن بامللل والتذمر ويقبل في 
النهاي���ة بأن تتحول الى القط���اع اخلاص حتى 
الشركات التي ساهم فيها املواطن ابتلعت او تعثرت 
ومت االستيالء عليها من بعض املتنفذين اجلدد، 
وهذه قمة احلسد والتآمر اللذين سينعكسان على 
اصحابها وباء صحيا واجتماعيا، )وان كان هاذي 
مثل ذيك ال خوش مرقه وال خوش ديك(. اما فيما 
يتعلق بالثروة القومية )النفط( فهي س���تكون 
من اخطر املخاطر ان س���لمت الى هؤالء انتاجيا 
وتصنيعيا، فاستبعاد العنصر الكويتي من العمل 
في هذه الشركات واستيراد العمالة االجنبية من 
اخلارج ستترتب عليهما مخاطر اجتماعية وامنية 
وبيئية ايضا مبا يحدث خلال في التركيبة السكانية، 
ألنها ستكون لها انعكاس���ات مستقبلية عليكم 
وعلى اجيالكم القادمة، اما الذين وافقوا عليها فهم 
شموا رائحة التغيرات القادمة على املنطقة والذين 
رفضوها س���يرون هذه التغيرات اقليميا بالعني 
املجردة ومستقبال فاملتغيرات اقليميا آتية وبأي 
شكل او صورة وفقا لطبيعتها وعلينا ان نستعد 
لها رسميا وشعبيا وخليجيا وعربيا ونشمر عن 
سواعدنا قبل فوات االوان، وقد نبهنا الى هذا االمر 
من قبل ونرجو فهم هذا الواقع املستجد والعمل 

على جعله في خدمة الوطن واملواطن.

خصوها وخصخصوها

مطلق الوهيدة

رأي


