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ُيبه حمد.. يا تاج راسنا يا حبيبنا يا حمد 
سليمان الوقيان.. وينك..؟ يابوناصر وينك..؟ 
خ���اص.. قررت الرحيل.. فرحلت؟ آه يا ُيبه 
آه يا أغلى الناس.. علمتنا أنا واخوتي معنى 
احلب وعلمتنا أصول الوفاء والصدق فكنت نعم 
األب، علمتنا أن نتكاتف وعلمتنا كيف نحترم 
اآلخرين وبعضنا بعضا وكيف أال نيأس من 
رحمة اهلل سبحانه وتعالى، كنت نعم املربي 
الفاضل، علمتنا الصبر وعلمتنا قهر الصعاب 
واالعتماد على النفس فكنت نعم األس���تاذ، 
علمتنا اإلميان باهلل سبحانه وعلمتنا تعاليم 
وفروض اإلس���ام وحفظتنا اآليات القرآنية 
ونحن صغار واألحاديث النبوية فكنت نعم 

شيخ الدين لنا.
ُيبه حمد.. لم جتدنا مبشكلة يوما إال وكنت 
أول من يبادر بحلها، لم نشتك يوما من ضيقة 
إال كنت أول الواقفني من البشر معنا، لم نأتك 
يوما مبش���ورة إال وكنت املستشار الصادق 

والعاقل واحلكيم.
ُيبه حمد.. نحن مؤمنون باهلل س���بحانه 
وبقدره ونش���هد أن ال إله إال اهلل ونشهد أن 
محمدا رسول اهلل ونعرف أن املوت حق ونعلم 
أن لكل انسان أجا مسمى، لكن نقول كما قال 
نبينا سيد اخللق محمد ژ: إن العني لتدمع وإن 
القلب ليحزن، تلك أمور ال منلكها نحن البشر 

فهي أحاسيس وعواطف ليست بأيدينا.
ُيبه حمد.. عندما ننظ���ر الى الباب اليوم 
نتخي���ل دخلتك علينا بابتس���امتك املعهودة 
وعندما ننظر إلى الهاتف اليوم نتوقع اتصالك 
في أي حلظة وعندما جنلس على الغداء نتوقع 

جلوسك على املائدة.. فمكانك خال يا ُيبه.
ُيبه حمد.. اسمك موجود بهواتفنا النقالة.. 
فمنا من كتب عندما يرن هاتفنا »حبيبي أبوي« 
ومنا من س���جل اس���مك »أبوي عمري« ومنا 
من س���جل »بابا حمد« فماذا نفعل اليوم بعد 
رحيلك؟ هل منسح اسمك من سجل الهاتف؟ 
ال واهلل.. هل نغير االس���م؟ ال واهلل.. فاسمك 
سيبقى بقاء الروح باجلسد فينا، فأنت رحلت 
بجسدك لكنك باق معنا بكل ذكرياتك اجلميلة 

التي قضيناها معك.
ُيبه حمد.. نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن 
يتغمد روحك بالرحمة وأن يدخلك اجلنة من 
أوسع أبوابها وأن يغفر لك ويرحمك برحمته 
ويجعل قبرك روضة م���ن رياض اجلنة إنه 
سميع مجيب، وأن يلهم إخواني وأخواتي وأهلي 

جميعا ويلهمنا وإياهم الصبر والسلوان.
م�ن الفرية: علمتنا كل األم���ور التي ذكرناها 
لك.. لكنك لم تعلمنا كيف نرثيك بعد وفاتك.. 
لذل���ك لن نرثيك، فكيف نرثيك؟ وكيف نرثي 
أب���ا موجودا بداخلنا وال يفارقنا حلظة؟ ال ال 
لن نرثيك يا أغلى الناس لن نرثيك، وستبقى 

في قلوبنا وعقولنا.
Reemw25@hotmail.com

علمتنا أن نحبك.. ال أن نرثيك

ريم الوقيان

ريميات

»ه����و  األس����طول: 
مجموعة من السفن تعد 
للحرب أو للنقل« ذلك هو 
تعريف كلمة األسطول 
في معاجم اللغة العربية، 
ولكن أسطولنا الذي نحيا 
السلمية  به هو حياتنا 
التي نبحر من خالها إلى 

بر األمان ولكن! لألسف أصبح أسطولنا متوقفا 
ال يتحرك، أش����رعته ضعيفة ال يامسها الهواء، 
س����فنه أصبحت فقط للفرجة في صمت قاتل إلى 

أن أصبح أسطولنا في وضع محلك سر.
وحتولنا اليوم إلى شخوص مؤدين فقط، نعم 
أصبحنا اليوم عاما سلبيا في ذلك األسطول إلى 
أن جعلناه غير قادر على احلركة ثابتا في مكانه، 
الكل أصبح يتمتع بالفرجة الصامتة دون الدفاع 
أو التغيير، أصبحنا جزءا من ذلك الصمت املميت 

الذي ال نعرف إلى أين سيأخذ سفننا؟
وبلدنا هو األسطول املكون من مجموعة سفن 
حتتوي قطاعات كثيرة منها احلكومية واخلاصة 
أيضا، كانت تلك السفن في السابق تشكل أسطوال 
قويا تهابه األس����اطيل األخرى ف����ي عالم البحار، 
ولكن اليوم أصبحت تلك السفن متوقفة صامتة 
في عرض البحر ال أحد يعلم متى تتحرك وال إلى 
أين تتجه؟ أسطولنا يقف بصمت شديد ومخيف 
دون أن يتقدم وإذا تقدم فخوفنا أن يكون تقدمه 
سلبيا؟ معادلة صعبة ال أحد يعرف سرها، واليوم 
نقوم ببعض التحليل لعلنا جند السبب في ذلك 
الصمت وليتنا نس����تطيع حل تلك املعادلة، نبدأ 
بس����فينة التعليم والتربية التي تقف في عرض 
البحر ال تستقبل وال تؤدي للمجتمع ما يفترض 
تقدميه، شراعها تتاعب به األهواء، يتغير كل يوم 
من خال قرارات غير ثابتة ال تساعد السفينة على 
اإلبحار، وها هي سفينة الكهرباء واملاء تستنجد بنا 

وتريد املساعدة في إعادة 
بنائها من جديد لتنير لنا 
أسطولنا ولكن، لألسف، ال 
أحد يسمع وال أحد يرى، 
وهنا سفينة األمن واألمان 
تبحر مبفردها شاردة عن 
أسطولنا ننادي عليها فا 
تسمع وال جتيبنا، فقط 
تصدر األوامر وتداهم املس����اكن وتكبت احلريات 
دون نقاش! ونتساءل ما العمل معها؟ ان اجتاهها 
املتعرج يحرجنا مع األس����اطيل األخرى، عجزنا 
من التنبيه وايجاد املبررات لتلك الس����فينة أمام 
األساطيل األخرى ولكن من دون فائدة حتى أصبحت 
تشوه منظر أس����طولنا، وها هي سفينة الثقافة 
والفن����ون واآلداب تقف في منتصف األس����طول، 
وأرى قراصنة يهاجمونها وغرباء يصعدون على 
متنها! من املؤكد أنهم دخاء، ماذا أرى؟ .. اشارة 
استغاثة من الس����فينة إنها تطلب املساعدة منا، 
البد أن نتحرك ولكن ال توجد أش����رعة في السفن 
األخرى للمساعدة، إن السفينة تكاد ُتسلب، نعم 
ُس����لبت منارة اخلليج أمامنا باسم الدخاء، وها 
هي س����فينة الرياضة وأفرادها في ش����د وجذب، 
اعطوني املنظار لكي أشاهد واعرف ما سبب عدم 
إبحارهم، وملاذا اليتفقون كي تس����ير سفينتهم، 
السفينة تبتعد عنا تاركة أسطولنا، وهذا هو حال 
السفن األخرى، الكل شارد والكل يبتعد عن اآلخر 
مبسافات، ال نقدر في املستقبل على جتاوزها إال 
في حالة واحدة وهي أن نستبدل سفننا بأخرى 
بديلة عن تلك الش����اردة من أسطولنا لكي نقدر 

التحول عن وضع »محلك سر«.
كلمة وما تنرد: ما أقس����ى احلياة عندما تبكي وال 
يسمعك أحد وتصرخ فا يجيبك أحد وتشكو فا 

ترد عليك سوى اجلدران.
atach_hoty@hotmail.com

أسطول.. »محلك سر«

د.نرمين الحوطي

محلك سر

كثير من س���كان هذا العالم مش���غولون بشغف هذه األيام 
مبتابع���ة بطولة كأس العالم لكرة الق���دم التي تعتبر تقريبا 
أهم نش���اط رياض���ي يقام فوق أرض ه���ذا الكوكب، وان كان 
احلماس ش���به منعدم لدّي ملتابعة مباريات وأحداث البطولة 
وأنا الرياضي السابق، واملتابع السابق أيضا بشغف لألحداث 

الرياضية العاملية بأنواعها منذ الصغر!
م���ا جعلني اكتب هذا املقال هو هذه احملاولة � اجلادة جدا � 
لدولة قط���ر للفوز بتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022، 
وهي محاولة مدروسة باحتراف وال تشابه احملاوالت االرجتالية 
أو الكريكاتوري���ة التي قام بها البعض س���ابقا للفوز بتنظيم 
كأس العالم، وأمتنى ان تفوز دولة قطر بتنظيم بطولة 2022 
ألن كل املؤشرات التي تقدمها قطر الظاهر منها أو التي تعهدت 
به في ملفها � يقول � ان قطر ستنظم كأس العالم متميزة جدا 

وستطبع في األذهان وفي العقول والذكريات والوجدان!
بكل صراحة ما بعدها صراحة ما عدا قطر وألسباب كثيرة ال 
تستطيع أي دولة في املنطقة العربية بل وفي الشرق األوسط 
كله تنظيم مثل هذه البطولة، وأهم األسباب هو ان بطولة مثل 
هذه البطولة ال يتماش���ى معها أي ارجتال وال يتماش���ى معها 
بيروقراطية قاتلة، وال يتماشى معها مجتمع منغلق أسير ملا 
يسمى بالعادات والتقاليد ولألفكار البالية أو مجتمع فوضوي 
ال يحترم النظم والقوانني، وقبل كل ذلك ال متتلك القدرة على 
التنظيم سوى دول أفعالها وأحامها أكثر كثيرا من ثرثرتها، 
»دول« باستطاعتها صرف األموال على البنية التحتية واملنشآت 
بأنواعه���ا دون روتني قاتل بحيث ال يحتاج كل س���ند صرف 
مالي لعش���رات التواقيع البيروقراطي���ة، وال يتحكم بصرف 
األموال أشخاص يقرأون ويدققون دون معنى بكل كلمة ورقم 
موجود بطلب الصرف ويسألون مئات األسئلة قبل ان يتكرموا 
بالتوقيع باملوافقة لصرف املبالغ املتواضعة فما بالك مببالغ 

تصل لعشرات مليارات الدوالرات!
لقد أزالت دولة قطر تقريبا من قاموس���ها كل بيروقراطية 
قاتلة وبالذات من أجهزتها الرسمية فهم يتعاملون مع احلياة 
»بواقعية«، لذلك ال ترى لديهم من يضعون احلواجز املتعمدة 
والعراقيل في طريق تنمية قطر واألهم من ذلك ال يوجد لديهم 
هؤالء الذين يشككون بذمم القائمني على املؤسسات واملشاريع 
حتى قبل ان يتحول املشروع كفكرة على الورق، وما أكثرهم 

لدينا في الكويت وباقي دول املنطقة!
مبروك مقدما لقطر وحت���ى ان لم تظفر هذه املرة بتنظيم 
بطولة كأس العالم 2022 فس���يأتي يوم قريب جدا س���تنظم 
فيه كأس العالم وستش���اهدون وس���تتابعون ذلك بأنفسكم، 
وصدقون���ي لن تفلت من قطر بطولة تس���عى لتنظيمها على 
أرضها مبحاوالت جادة جدا ومدروسة باحتراف وبعناية وتفعل 

ألجل استضافتها كل شيء!
Mike14806@hotmail.com

أق���ر مجلس الوزراء مجموعة من الك���وادر بلغت 38 كادرا 
تقريبا، وهناك كوادر يتم دراستها حاليا إلقرارها في املستقبل 
القريب، وبحثت عن الفائدة من إقرار هذه الكوادر فلم أجد سببًا 
فعليا وجيها يستدعي إقرار كل هذه الكوادر، هذا لو علمنا ان 
تكلف���ة الرواتب في امليزانية تبل���غ 7.2 مليارات دينار، وبعد 
الكوادر بلغت 7.5 مليارات دينار ، أي انه في جلس���ة واحدة 
ملجلس الوزراء مت رفع بند األجور مبا يوازي 300 مليون دينار، 
وهذه الكوادر مت إقرارها مبساومات سياسية وضغوط وتهديد 
باإلضرابات، وس���وف يكون البلد هو اخلاسر األكبر وسوف 
يكون ذلك عبئا على الدولة، وسيساهم في هروب املواطنني من 
القطاع اخلاص إلى العام، بس���بب الرواتب العالية في القطاع 

العام مع عدم وجود عمل فعلي.
وذكر السيد جاس���م السعدون ان اجتاه احلكومة في إقرار 
الكوادر والبدالت في القطاع الع���ام يتعارض حتما مع خطة 
التنمية التي وافقت عليها احلكومة، والتي يفترض بإقرارها أنها 
تعمل على تشجيع القطاع اخلاص. واضاف أن هناك مجموعة 
من العناصر تعارض ما تدلي به احلكومة من قرارات مع الواقع 
امللموس في هذا الشأن في عناصر رئيسية هي: زيادة التكلفة في 
القطاع احلكومي، قلة احتماالت انتقال العاملني في املؤسسات 
احلكومية إلى ش���ركات القطاع اخلاص، اختصار شديد لعدد 
الفرص التي يخلقها القطاع اخلاص في ظل خطة التنمية، ضياع 

احتمال توظيف كويتيني جدد في القطاع اخلاص.
وأعتقد أنه لو مت ربط الكوادر وإقرارها بإنتاجية الفرد لكان 
أفض���ل بكثير مما هو عليه اآلن، حي���ث إن هناك بعض املهن 
الش���اقة وفي الوقت هي مهمة مثل العاملني في قطاع التعليم 
من معلمني ومعلمات، ورجال القضاء واحملامني، وبعض املهن 
الت���ي تتطلب مجهودا كبيرا، وهناك عزوف من قبل املواطنني 

على االلتحاق بها نتيجة صعوبتها.
يجب علينا التفكي���ر والتخطيط للمس���تقبل جيدا، وهل 
تس���تطيع احلكومة االلتزام بهذه الكوادر لو أن س���عر برميل 
النف���ط انخفض نتيجة أي تأثير خارجي؟! نحن لدينا مصدر 
أساس���ي للدخل وهو النفط ويشكل أكثر من 90% من إيرادات 
الدولة، ويجب السعي والتفكير في إيجاد موارد اخرى وذلك 
قبل فوات األوان، وأن نعي جيدا أن هناك طوابير من اخلريجني 
ينتظرون دورهم في كل عام، وأن عدد املواطنني سيتضاعف 
عام 2030 كما تذكر الدراسات واإلحصائيات، ويجب أن نشجع 
االنخراط في القطاع اخلاص وندعم هذا القطاع احليوي، وذلك 

حتى ال يتم الهروب منه.
akandary@gmail.com

مخلد الشمري

ادعموا ملف قطر 2022!

رؤية

عبدالعزيز الكندري

الهروب من
 القطاع الخاص

وجهة نظر

يلجأ بعض البرملانيني 
عندن���ا ال���ى العاج من 
آخره، أي من حلظة الكي، 
التدرج  البتر، وليس  أو 
دوائيا، كالنصح واإلرشاد 
البرملان���ي  والس���ؤال 

واملقترحات.
هن���اك ما ميك���ن ان 

نسميه »أخاقيات الدميوقراطية«، واملثال على ذلك 
ما كتبه وزير اإلعام األسبق د.أنس الرشيد عن والده 
رحمه اهلل الذي كان نائبا في فترة من تاريخ الكويت 
املاضي ب� »أخاقياته الدميوقراطية« فيقول: »قدم 
والدي أول اس���تجواب في تاريخ احلياة البرملانية 
للعم املرحوم عبداهلل مش���اري الروضان، وانتهى 
االستجواب في مكتب الوزير إذ جمعهما العم صالح 
العجيري ومتت اإلجابة عن استفسارات الوالد ومت 
تدوين ماحظاته، فرجع والدي الى املجلس وسحب 
استجوابه، وقدر ألول استجواب في تاريخ الكويت 
أن يكون منوذجا لروح التعاون التي كانت سائدة 
بني الكويتيني آنذاك، لم يكن النائب يخشى »قواعده« 

بقدر خشيته لضميره«.
هنا تتكشف نوايا النائب، فإذا كانت غاية النائب 
إيجاد احلل أو ان النتيجة هي التي تهمه، فلن تقف 
الوسيلة عائقا، مادامت في حدود القانون واألعراف، 
وبالتال���ي فما الذي مين���ع أن يتم البحث عن احلل 
سلميا وبالنقاش، بدال من عرقلة عجلة التنمية؟.. 
أما إذا كان الغرض من االستجواب إرضاء ما أسماه 
الدكتور الرش���يد ب� »قواعد« النائب، فهنا لن يقبل 
النائب بأقل من الصراخ والضجيج والتهديد والوعيد، 

على س���بيل تلقني درس 
ليس إال.

وأيض���ا إذا كان الذي 
يهم النائب هو النتيجة، 
فما الذي يضيره إن كانت 
اجللسة سرية مثا؟.. علما 
بأن اجللس���ات السرية 
عندنا هي أخت العلنية، 
بفضل بعض النواب الذين يجدون أنفسهم مضطرين 
لكش���ف ما جرى في اجللسة أمام »قواعدهم« التي 
أوصلتهم للبرملان. وال يخلو األمر من تس���ريبات 
حتصل من كل اجلهات مبا فيه���ا احلكومية، لذلك 
فغالبا ما تكون هي جلسات سرية في وقتها فقط، 

أي بقدر املدة التي تستغرقها اجللسة.
االستجوابات أصبحت اليوم أكثر عرقلة للتنمية 
من الس���ابق، وذلك لعدد من األسباب، منها متّرس 
احلكومة، واكتسابها خلبرة أكبر من خال االستجوابات 
السابقة، والتي جتاوزت في هذا املجلس وحده الستة 
استجوابات، وجميعها خرجت منها احلكومة على 
مبدأ »الضرب���ة التي ال تقصم الظهر تقويه«. وهذا 
صّعب مهمة النائب، وجعل االستجواب يأخذ وقتا 

أطول، وكل هذا محسوب من وقت البلد الثمني.
في كل دول العالم، هناك »ش���هر عسل« تفتعله 
احلكومة مع البرملانات م���ن أجل اإلتاحة للقوانني 
أن تنفذ، ولاس���تثمارات أن تنجز، وللمشاريع أن 
تظهر إلى حيز الواق���ع، فلماذا ال نحظى مبثل هذا 
الشهر، حتى لو كانت تكاليف الزفاف على حساب 

املواطن!
nasser@behbehani.info

المشكلة في »القواعد«!

د.ناصر بهبهاني

نوافذ


