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قطر 2014 ليست قطر 2004، وعلى هذا املنوال الذي 
تتقدم فيه بخطوات متسارعة مدروسة نحو التنمية 

فقطر 2022 حتما ستبهر العالم عندما تستضيف 
اهم حدث رياضي بعد 8 سنوات من اآلن، وسيكون 

هذا في الربع األخير من حتقيق رؤية قطر 2030، 
وعنوانها األول واألخير »بناء اإلنسان«.

ومن خالل االطالع على وثيقة رؤية قطر الوطنية 
سنجد أنها تهتم ببناء اإلنسان، أوال كونه أساس أي 
تنمية مستدامة تسعى إليها أي دولة في العالم تريد 

أن تقف في مصاف الدول املتقدمة، فكان الرهان أوال 
على الفرد القطري واالستثمار فيه كمادة رئيسية خام 

نحو التطور احلقيقي. األهم أن الرؤية ليست مجرد 
ورقة أو تنظير بل خطط عملية قابلة للتنفيذ، واكبر 

دليل على هذا أن الوثيقة التي انطلقت بقانون عام 
2008 استطاع القطريون وعبر العمل اجلاد أن ينقلوها 
من مجرد وثيقة قانون إلى واقع ملموس وشارك فيها 

اجلميع دون استثناء، أعني أن ما يراه الزائر اليوم 
من تطور عمراني واسع بل مبهر في محيط العاصمة 
الدوحة سيجد معه أن الرؤية تتحقق دون إبطاء وان 

املشاريع التي مت تنفيذها قد انتهت في مواعيدها 
احملددة.

>>>
قطر ال ينقصها اآلن سوى أن تنفذ حلم حتولها إلى 
قبلة سياحية، وهو األمر الذي يبدو انه أشبه باحللم 
الصعب ولن أقول املستحيل رغم أنها اليوم متتلك 
جميع املقومات لذلك، ولكنني أعتقد ومن خالل ما 
ملسته أن خطة التحول إلى قبلة سياحية خليجية 
وعربية ومن ثم عاملية بحاجة إلى حملة تسويقية 

وإعالمية أكبر، أعني أن تبدأ أوال بأن تطرح قطر القبلة 
السياحية كـ »brand« أوال قبل أن تطرح مشروعها 
السياحي بشكل تسويقي كما تفعل اآلن، وهو األمر 
الذي قد يجعلها تنجح في ظل منافسة إقليمية قائمة 

في الوقت احلالي.
>>>

توضيح الواضح: شكرا لكل القائمني على معرض »موليبول 
قطر 2014«، فقد حققوا وبشكل خارق للعادة مفهوم 
الضيافة جلميع املدعوين لهذا املعرض األمني، فهناك 

فارق كبير بني الضيافة واالستضافة، والقطريون 
دمجوا املفهومني بشكل سيجعل كل من شارك في هذا 

املؤمتر ال ينساه أبدا. 

احلقائق اإلقليمية يجب أن تصل للمعنيني للوقوف 
على تفاصيل أحداثها حاضرا ومستقبال، وإدراك 

االساليب العصرية للحروب الصهيونية والتي 
اختير لها ان تكون شرق اوسطية، وتقوم مبادئها 
احلديثة على القتل والفوضى واستنزاف املخزون 
املالي، وكذلك مخزون الطاقة جلعل أسعاره تتدنى 
قدر املستطاع، وهذه احلروب التي نسق لها بني 

احلركة اجلوية واحلركة االرضية التي زرعوها في 
االرض عن طريق عمالء لهم ينقلونها من مكان الى 

آخر بتنسيق مع السيطرة اجلوية ليرهبوا سكان 
االرض ويشغلوا بعضهم بالبعض اآلخر، وليثيروا 

اي فتنة دينية او عرقية او مذهبية حتى تطول 
احلرب وتستنزف الطاقة البشرية وتصيبها الوعكة 

التدميرية، وهم اي الفاعل واملتحكم فيه ساذج 
التفكير، الن اضعاف املنطقة وشعوبها سيجعلها 

لقمة سائغة للجائع االصفر وسمنديقا، وسبق 
ان حذرنا من هذه املفاهيم العقيمة وغير املعقمة 

والتي في النهاية ستقضي على فاعليها ومفتعليها 
)وحسبنا اهلل على هذه االفكار ومنفذيها(.

املنطقة كانت في أمن وسالم حتى اسرائيل ايضا، 
ولكن بعد هذا التثوير ماذا تكون احلالة عليه بعد 
عقد من الزمن؟ فمن املؤكد والعلم عند اهلل أنهم 

سيصيبهم املثل الذي يقول »خبز خبزتيه يا الرفله 
اكليه«، فهل من املعقول ان املرصد البدوي تكون 

افكاره انقى وافضل من هؤالء السندبادية والعابثني 
واملتمخطرين على االرض العربية ومكامن الطاقة 

العاملية؟ يبدو لنا انهم اصابهم العقاب الكوني 
واستدرجهم من حيث ال يعلمون وجعل تدبيرهم 

في تدميرهم النهم يصنعون الشر ويصبغون عليه 
مسمياته املقلوبة والتي سوف تنقلب عليهم عاجال 
او اجال، وهنا سيصبحون حتت سيطرة الهبايب 
الشرقية وتنكمش هبايبهم الغربية، ونحن ما كنا 

نتمنى لنا وال لهم هذه املسببات التي تؤدي الى ذلك 
ولكن ال حول وال قوة اال باهلل.

واذا كانت هذه احلروب مفتعلة وهراء وبروباغندا 
اعالمية لتشويه االسالم ونهب االموال وتعطيل 

املشاريع التنموية، فهي واهلل سوف تصبح حقيقة 
بعد برهة من الزمن وينقلب السحر على فاعله، 

وهنا ال يفيد الندم النهم استبدلوا استقرار املنطقة 
واصدقاءهم املخلصني.

جاهم من الشرق جوج وجوج
اصفر ومعهم سمنديقا
والغرب زفه قوى املوج

واهلل ما اعرف كدرجيقا )اين ذهب(
واملنطقة باخلطر تروج
فاالرض واجلو حتليقا.
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يا سمو الرئيس، ال يخفى على أحد في الديرة 
كثرة الفساد بكافة أنواعه، وتردي اخلدمات العامة 
املقدمة من الدولة، مع العلم أن أصل هذه اخلدمات 

ينبع من استحقاقات دستورية للمواطنني، ومن 
إميان الدولة والقيادة السياسية برعاية مواطنيها، 

وتقدمي أفضل اخلدمات لهم وذلك لضمان 
االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي 

وحتى األمني، لكن التحدي واملشكلة هي طريقة 
وأسلوب تقدمي هذه اخلدمات، من تأخير ومماطلة 
وفي كثير من األحيان تكون باملزاجية، وال ننسى 

حرف الواو السحري )الواسطة السلبية( مما 
يجعل الكويتيني يفقدون الثقة بأداء احلكومة وما 

تقدمه.
يا سمو الرئيس، وما هو مؤسف أن من يقوم 

بهذه املمارسات السلبية هم أيضا كويتيون منا 
وفينا، والسؤال الذي يطرح نفسه: ملاذا؟ بكل 

بساطة هي طبيعة البشر ومن أمن العقوبة أساء 
األدب، ومن هنا يجب على احلكومة أن تكون 

جادة في اإلصالح وإيجاد احللول لتنفيذ رؤية 
القيادة العليا حتى ولو كان هناك تكلفة سياسية 

على املدى القصير لكن دون أدنى شك سوف 
يكون هناك استقرار سياسي على املدى املتوسط 

والبعيد ينعكس إيجابيا على اإلصالح وكسب ثقة 
املواطنني في أداء اجلهاز التنفيذي، أتقدم بهذا 
االقتراح حبا في هذه األرض وأهلها وقيادتها.

يا سمو الرئيس، إن األداء السيئ للحكومة 
وأجهزتها ال يالم عليه الشعب، ولكن يالم عليه 

القيادات في كافة الوزارات ومن يتبعها والتي 
دستوريا سموك مسؤول عنها، وأتذكر عندما 
صرحت سموك في إحدى املناسبات »من وين 

أجيب لكم وزراء؟« نقول لسموك: يوجد في أهل 
الديرة كفاءات وطنية يتوافر فيها الثقة واألمانة 
والوالء واألداء، ولديهم القدرة على تنفيذ رؤية 

القيادة السياسية وتوجيهات سموك لنقل الكويت 
نقلة نوعية، لكن عليكم بالنظر خارج فلك األسماء 

املتكررة واملعتادة.
يا سمو الرئيس، أتقدم بهذا االقتراح عسى أن 
تساهم هذه الرؤية في اإلصالح، بأن يتم ربط 

مصير الوكيل والوكالء املساعدين واملدراء العامني 
ببقاء الوزير في منصبه وقدرتهم على تنفيذ 

خطة مجلس الوزراء في حال فشله أو استجوابه 
لعدم حتقيق األهداف أو اإلهمال في مصالح 
الشعب، تكون املسؤولية متضامنة ألنه فعليا 

فريق عمل واحد ويجب عليهم حتمل نتائج أدائهم 

وليس الوزير فقط، والفائدة من هذا الربط تطوير 
اخلدمات، وحتصني الوزراء من االستجوابات 

الشخصانية والكيدية، واحلد من تسريب 
املعلومات السرية، وتطور اخلدمات بشكل عام 
مما يعيد ثقة الكويتيني باجلهاز التنفيذي وسد 

الفجوة احلالية ما بني املواطنني واحلكومة، حتى 
يعلم املسؤولون باختالف مناصبهم أن عليهم 

رقابة ولكي يعلموا أن املناصب هي خلدمة الشعب 
وليست وجاهة يتكسبون منها، وهنا أحب أن 
أوضح أن هناك كثيرا من الوكالء واملسؤولني 
على قدر كبير من املسؤولية والكفاءة، لكنني 

بصدد تقدمي رؤية وحل للخلل في النظام املعمول 
به حاليا والذي يعطي املجال للتراخي بأداء 

املهام املنوطة بهم، حيث إن املساءلة واملسؤولية 
السياسية تقع فقط على الوزير من دون فريق 
عمله، وهذا يحتاج إلى غربلة وتعديل من خالل 

اقتراحي.
وأخيرا يا سمو الرئيس، نحن لسنا ضد 

احملاصصة السياسية املعمول بها، ولكن بشرط 
الكفاءة وأيضا حتمل املسؤولية عند الفشل بشكل 

تضامني في الفريق الوزاري كما هو معمول به 
في الدول املتطورة. واهلل املوفق.

أيام قليلة وتفد إلينا ذكرى عاشوراء بكل عظمة 
وإجالل، وكيف ال تكون كذلك وصاحبها وبطلها 

ريحانة رسول اهلل وسبطه ووريثه الذي قال فيه 
»حسني مني وأنا من حسني«. تأتي هذه الذكرى 

احلزينة املؤملة فيتنازعها املسلمون قسم يوليها ما 
تستحق من إكبار واحترام وقسم يتخذها منبرا 
للنبز والطعن والقذف والتكفير، قسم يراها من 

أيام اهلل فيدعو باقي املسلمني للتعرف على طرق 
اجلهاد املشروع وأساليب األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر ومناذج اخللق الرفيع واالحتفاء بالقدوة 
الصاحلة، وقسم يراها وجها من وجوه الشرك 

فيهاجمها ويهاجم من يقيمها ويتهمهم زورا 
وبطالنا فيدعو الى محاربتها والتضييق على 

إقامتها والتنكيل مبن يحييها بشتى الطرق وأقذع 
الوسائل.

ذكرى أجبرت عقول املفكرين من كل امللل والنحل 
على الركوع في محراب قدسيتها لنبل هدفها 

الذي أعلنه اإلمام احلسني سالم اهلل وبركاته عليه 

وعلى أصحابه وأهل بيته وسجدت األلباب لرقي 
أساليب مفجرها وبطلها. هذه الذكرى لم يجد فيها 
املسلمون إال جانب التشفي والبغض واالتهام، فيا 

أمة ضحكت من جهلها األمم.
واني ومن اجل احلفاظ على نبل مقصد ورسالة 

هذه الذكرى أدعو كل من يحييها إلى االرتقاء 
بأساليب إحيائها، فلم يقتل احلسني كي نقيم 

مجالس األكل لبطون منتفخة متخمة ال حاجة لها 
ملزيد من الطعام وإن كان ال بد فليكن ذلك اإلطعام 

داخل املجالس واملجتمعات تكاد اللقمة النافعة 
تكون لهم حسرة داخل الكويت أو خارجها وما 
أكثرها بدال من تلك الزحمة التي يسببها توزيع 
الطعام والشراب على أناس شبعى، بل وتطور 

األمر لنجد بعض الفتيات يقمن بتلك التوزيعات 
وهذا بكل تأكيد خارج أهداف نهضة عاشوراء.

كما أدعو محبي اإلمام احلسني سالم اهلل عليه إلى 
عدم مسخ الثورة اجلبارة في طقوس أو مظاهر ال 
معنى لها كتلطيخ السيارات بطني ال نعلم مصدره 

ونوعه، فليس كل شيء يصلح لنطلق عليه اسم 
اإلمام، وال يجوز أن نحول جهاده إلى أفعال تروق 

لنا حتى وإن انعدم محتواها املعنوي أو الرسالي 
أو األخالقي.

 عاشوراء قامت ملناطحة الفكر بالفكر وقرع 
احلجة باحلجة وتركيز أخالق النبوة مقابل أخالق 

اجلاهلية، فلم يرد في صدر اإلسالم أن منع 
املسلمون املاء عن محاربيهم أيا كانت عقيدتهم 

أو ضاللهم وما عمله جيش ابن سعد هو منع املاء 
عن معسكر االمام احلسني وعياله وأطفاله حتى 
بعد املعركة، فأي جاهلية هذه وأي ثورة جاءت 

لتنقض هذا اخللق البائس. 
فلنرتقي جمهورا ومستمعني ومسؤولني وحكومة 
وأفرادا بتعاطينا مع الذكرى وإحيائها فتلك أقوال 

احلسني وأفعاله وأساليبه هي الرسالة التي تركزها 
مجالس عاشوراء في نفوس املستمعني. أما من 
في قلبه مرض فلنتركه يعيش في مرضه حتى 

يقضي عليه.

رسالة 
إلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء

»شحت عنها 
نفوس وسخت 
عنها نفوس«

كلمة صدق

باليراع

baselaljaser@hotmail.com 
@baselaljaser 
باسل الجاسر

منذ اسقط الغرب نظام القذافي في ليبيا وهي 
تعيش وطنا وشعبا في عني عاصفة من الفوضى 

والعنف واإلرهاب قادها وهندس لها بامتياز جماعة 
اإلخوان املسلمني فرع ليبيا، وعلى مدار السنوات 
الثالث الفائتة وهم يعملون على إضعاف اجليش 
وقوى الشرطة بل وتدميرها واجتهدوا في بناء 

امليليشيا اخلاصة بهم واملسماة أنصار الشريعة، 
وفي ذات الوقت عملوا على استقطاب ودعم القوى 

اإلرهابية األخرى في شمال أفريقيا حتى انه 
ووفق تقرير إخباري للبي بي سي أشار إلى أن 

عدد امليليشيات في ليبيا ناهز 1700 ميليشيا أهمها 
أنصار الشريعة التي حلت شكليا فأسست حتالفا 

كبيرا للقوى اإلرهابية الذي سموه فجر ليبيا 
وكان هذا بعد ان خسروا مقاعدهم في البرملان 

فقرروا رفع السالح فعاثت هذه امليليشيات التي 
تنتشر على التراب الليبي إرهابا وراحت تنكل 

بالشعب الليبي وتذله حتت تهديد السالح.. فقاموا 
باالنقالب على صناديق االنتخاب التي لطاملا تغنى 

بها اإلخوان املسلمون عندما جاءت نتائجها ضدهم 

بل ومنعوا اعضاء البرملان اجلديد من االجتماع 
بعد ان قاموا باحتالل مقره في طرابلس واحتاللهم 

لبنغازي فاضطروا لالجتماع في مدينة طبرق.
كل هذه األوضاع املتردية وجتمع قوى اإلرهاب 
والتطرف في ليبيا والغرب صامت ولم يتدخل 
رغم مطالبات احلكومة الليبية، بل انهم صمتوا 

عن احتالل ميليشيا فجر ليبيا لطرابلس وحرق 
مطارها واحتاللها لبنغازي.. ولكن ما ان بدأ 

اجليش الليبي الوطني بقيادة اللواء متقاعد خليفة 
حفتر بالتحرك لتحرير ليبيا وإعادة الشرعية 
وضرب اإلرهابيني واملتطرفني الذين يقودهم 
اإلخوان املسلمون حتى سمعنا الغرب واألمم 

املتحدة يصرخون للمطالبة بوقف إطالق النار 
فورا وتهديد من ال يلتزم بعقوبات دولية! واالهم 

أنهم ساووا بني الشرعية الدميوقراطية التي 
باركها الغرب املتمثلة بالبرملان، وبني قوى االرهاب 
والتطرف والسؤال الذي يفرض نفسه: اين كانت 

هذه العقوبات عندما انقلب اإلرهابيون على 
الدميوقراطية املتمثلة بنتائج االنتخابات األخيرة؟ 

ثم كيف يطالب الغرب مبفاوضات ترعاها االمم 
املتحدة وقوى اإلرهاب طرف فيها وهم للتو اعلنوا 

احلرب عليه في سورية والعراق؟ ووو...
واحلقيقة أن الغرب كان في غاية االنزعاج من 

حرب الشعب الليبي التي قادها حفتر ضد أعدائهم 
وزاد انزعاجهم وحتول لرعب عندما رأوا قوى 
اإلرهاب تتهاوى بسرعة في بنغازي وطرابلس 

مما جعلهم يخلعون ثوب احلياء والقيم اإلنسانية 
واملوال إياه فتداعوا إلنقاذ اإلرهابيني الذين ارادوا 
جتميعهم في ليبيا لتكون ليبيا خزانا خلفيا ميد 

اإلرهابيني باملال الوفير الذي تنتجه حقول البترول 
الليبية، وميدهم باملقاتلني الذين يتم جمعهم من 

شمال أفريقيا.. وهذا ما يهدد بفشل مخطط 
احملفل املاسوني في نشر الفوضى وإسالة الدماء 
في سورية والعراق.. وهذا ما يتطلب من العرب 

واملسلمني وقفة جادة ودعم احلكومة الليبية 
الشرعية التي انتخبها الشعب الليبي بعد أن ضاق 

ذرعا باإلخوان املسلمني وزمالئهم من فصائل 
احلركات اإلرهابية األخرى.. فهل من مدكر؟

إنقاذ ليبيا 
أزعج الغرب

رؤى كويتية


