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مركز الكويت 
لألعمال..

«مكانك راوح»

وقفة

عيسى أبو طفرة

تســاؤل مســتحق.. ما الذي تغير بعد ٣٠ عاما من االحتالل 
العراقي الغاشم للكويت، على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي؟

تعودنا على منطية التعامل مع هذه الذكرى، واسترجاع املعلومات 
املكررة، دون أي مستجدات فكرية أو استراتيجية، فقد قامت وزارة 
اإلعالم بتوثيق املرحلة عدة مرات تلفزيونيا وإذاعيا بشكل احترافي، 
وأجرت الصحف لقاءات تاريخية مع الرموز داخل الكويت وخارجها، 
ومتيز مركز البحوث والدراســات الكويتية بإصداراته الوثائقية 
العلمية بهذا الشأن مبختلف االجتاهات السياسية واالقتصادية 
واألمنية والتاريخية واالجتماعية، وآخرها «موسوعة تاريخ الغزو 
العراقي للكويت» إعداد د.فيصل الوزان التي حوت تفاصيل كثيرة 

من عدة مراجع.
وأعتقد أننا بحاجة للخروج من الصندوق، والتفكير بأسلوب 
استشراف املستقبل، فبعد اخلروج من املراحل احلرجة «التعمير 
بعد التحرير»، و«اإلنســان قبل البنيان»، والقفزات االقتصادية 
واملعمارية والســكانية والعواصف البرملانية التي عاشتها البالد، 
وأخيرا األزمة العاملية «كورونا»، واستنزاف للموارد املالية، البد 
من النظر اجلاد ملستقبل البالد والعباد، واألجيال القادمة، وحتى ال 
تصدق نبوءة السفيرة األميركية بأن الكويت ستنتهي في ٢٠٢٠م.

لقد لعبت الكويت بكل اقتدار بضبط السياسة اخلارجية بحكمة 
وحيادية، وإصالح ذات البني، وتخفيف التوترات السياسية اخلليجية، 
وسط خبرة ديبلوماسية عريقة من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، شــافاه اهللا، ونحن بحاجة الســتمرار هذا النهج 
الوســطي خصوصا مع دول اجلوار، فلســنا نعيش وحدنا في 
العالم، فالكل يتحرك ويتطور، وينبغي مواكبة الواقع بحكمة وذكاء.
وحتى يتحقق النجاح البد من تعاون كل املؤسســات األمنية 
واالقتصادية واإلعالمية والتيارات والرموز لتحقيق األمن اخلارجي، 
والذي ســينعكس بال شك على األمن الداخلي، «من أصبح منكم 
آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت 
له الدنيا»، ولن يتحقق ذلك بتفرد الرأي وإقصاء اآلخر، وتصنيف 
املواقف والناس حسب هوى املسؤول، ولن ينجح بقبول االختراق 
اخلارجي بأي شــكل، فالكويت اســتوعبت اجلميع منذ بدايتها، 
وتوحدت حول أســرة احلكم دون خالف، وأنشأت لها دستورا 
توافق عليه اجلميع، وقد آن األوان إلعادة النظر في هذه الهيكلية 

البشرية الفكرية اإلنسانية القيمية.
لقد أبلى الشــعب الكويتي بالء حسنا فترة االحتالل العراقي 
الغاشم داخل  الكويت وخارجها، لفت فيه أنظار العالم، والتاريخ 
شاهد على ذلك، ويستحق هذا الشعب أن نعمل ألجله الكثير الكثير، 
فمن عمل بإخالص معروف، فلنضع ثقتنا به للمشاركة في إدارة 
البالد مستقبال، فميوله السياسية أو الفكرية شأن خاص به، وال 

جنعلها وسيلة تفكك للمجتمع وضرب اسفني الوحدة الوطنية.
ال يختلف اثنان أن التيار اإلسالمي هو األبرز في العمل الشعبي 
داخــل الكويت وخارجها، وتقدمي اخلدمات اللوجســتية، وإدارة 
البالد بكل اقتدار، مع املشــاركة السياسية واجلوالت البرملانية 
بشهادة اجلميع، ومع ذلك فقد انسحب من الواجهة وسلم مقاليد 
األمور للحكومة التزاما واحتراما لها، ومت استخدام تيارات أخرى 
لتشويه ســمعته ببث اإلشاعة واألكاذيب، ثم التفرقة بني القبائل 
والتيارات السياســية، كل ذلك خلبط احلياة السياسية الداخلية، 
فانشغل الناس ببعضهم البعض بدال من ان ينشغلوا باستشراف 
املستقبل الذي أشــعل املنطقة بأسرها، حتى لم نعد نعرف فيها 

الصديق من العدو «اخلفي».
اتقوا اهللا في الكويت، ولنفكر في املستقبل بشكل اكثر جدية 
وواقعية، بعيدا عن املصالح الفردية أو الرؤى الشــخصية وعدم 
التوحد بالقرار، فالكويت جتمعنا، وســتجدون البدائل اإليجابية 
كثيرة عند محبي هذا الوطن، دون املساس مبصالح أصحاب املال 

والنفوذ، واهللا خيٌر حافظا، وهو أرحم الراحمني.

منــذ بداية العام ٢٠٢٠ وحتديدا منــذ الربع األول بدأت بوادر 
انعكاسات وانتكاسات في العالم هنا وهناك، تشير الى أن األوضاع 
جتري خالف ما يريده البشــر، وفعال تبدأ األحداث من الصني، 
لتجوب العالم أجمع، صدقها أناس وأنكرها البعض، واستهزأ بها 

آخرون.. إنها كورونا!
 كوفيد-١٩ بدأ كمرض وانتشر ليصبح وباء ثم غطى الكون بجائحة 
لم تخطر ببال أحد، من هول الصدمة اعتقد من لم يصدقها في البداية 
أنها دراما ثم بدأ بإطالق النكات معتبرها فيلما فكاهيا(كوميديا) ال 
يخلو من (األكشن) إلى أن فتكت اجلائحة مباليني املصابني وخنقت 
آالف املرضى ليصبح الفيلم واقعا (تراجيديا) مأساويا قلب الدنيا 

رأسا على عقب..
انتكســت دول، وتوقفت أعمال، وتساقطت املليارات وخفت 

بريق املشاهير.
- من يصدق أن وظيفة كابنت طيار، كانت حلم الكثير من الشباب، 

أصبحت وظيفة طاردة، فما الذي حصل؟
الطيارون الذين كانوا يقضون جل أوقاتهم بني السماء واألرض 
أصبحوا جاثمني هم وطائراتهم بال حراك، بال رواتب وال عمل، من 
يصدق أن وظيفة عامل التوصيل قائد الدراجة النارية أو من يقود 
مركبة متهالكة أصبح أكثر أهمية من كابنت وقائد الطائرة ويتقاضى 
راتبا يفوق وظائف توقفت أو ستتالشى لألبد، إنها الدنيا املعكوسة.
- عملك في بيتك بال عودة للدوام في مكان العمل، بال بصمة، 
وال مشــاحنات، وال مالحقة رئيس قسم ورقابة مسؤول وتصيد 
مدير يحصي دقائق وجودك وحضورك. من يصدق أن العمل عن 
بعد أصبح أكثر إنتاجية وحتقيقا لألهداف وتخفيضا للمصاريف.

الكثير من جهــات العمل احلكومية أو القطاع اخلاص الحظت 
أن العمل يســير بطريقة أفضل وأســرع وبجودة ودقة فائقتني 
بالعمل عن بعد، إنه اإلجناز اإللكتروني، بال روتني وساعات ضائعة 
باحلضــور أو بتكدس املوظفني واملراجعني، وبعض اجلهات تفكر 
جديا في تقليص موظفيها أو عدم العودة نهائيا لكثير من الوظائف 
واملوظفني واالكتفاء بعملهم من منازلهم، وهذا ما صرحت به شركة 
هيتاشي اليابانية بأنها حتى لو انتهت اجلائحة وتعود احلياة كما 
كانت، فإنهم ســيبقون على أكثر من ٧٠٪ من موظفيهم يعملون 
عن بعد سواء من بيوتهم أو في منتجعات أو األرياف وسموا هذه 
احلالة بـ (ووركيشن) work أي العمل vacation اإلجازة، وأن املوظف 
يستمتع بوقته مع أهله والقرب منهم أو يخرج للمنتزهات، ال مانع 
من كل ذلك مادام أنــه يؤدي املطلوب منه ويحقق أهداف اإلدارة 
املرسومة واملعلنة، ويأتي للعمل يومني باألسبوع أوعند الضرورة، 
ويكون تقييمه وتقوميه بناء على ما مت إجنازه وليس لعدد ساعات 
حضــوره أو انصرافه كما قبل كورونــا، وبذلك يحصل توازن 
حياتي وعملي يقلل الضغوط ويزيد اإلنتاجية ويزيد االســتمتاع 

باحلياة الشخصية.
وهذا ما نعتقد بأنه سيكون مصير الكثير من الشركات باليابان 
ورمبا تتطلب املرحلة القادمة العمل بهذا األســلوب في كثير من 
الدول لبعض الوظائف على أقل تقدير، فعال إنها الدنيا املعكوسة، 
التي أثرت على معظم أعمالنا ســواء باملرض أو التعافي، واملتفائل 

دوما هو من يقتنص الفرص ويطور األعمال في كل األحوال.
* أستاذ التنمية اإلدارية 

قبل ثالث سنوات وحتديدا في 
١ أبريل ٢٠١٧ تفاءلنا خيرا مبعالي 
الوزير خالــد الروضان ونفضته 
االلكترونيــة ونيته املعقودة على 
انتشال وزارة التجارة من الروتني 
القاتل ومكافحة الدورة املستندية 
املفقود  الرونق  وإعادة جانب من 
القتصادنا الوطني، وملا أعلن معاليه 
عن إطالق «مركز الكويت لألعمال» 
لم نكن نستوعب أن معاملة تأسيس 
شركة جتارية ســتنجز خالل ٣ 
أيام بحــد أقصى، فاألمر كان في 
نظرنا أشبه باحللم الذي نودع فيه 
طوابير االنتظار وامللل والواسطة 
واحملســوبية وننفتح على عصر 
رقمي جديــد تنجز فيه املعامالت 
«كمبيوتريا» وترسل فيه الطلبات 
الكترونيا، وتتابع فيها امللفات عن 

بُعد.
عندما أعلن الوزير عن «مركز 
الكويت لألعمال» عاش الشــباب 
الكويتي والباحث عن النجاح فرحة 
غير مسبوقة، وتصدر هذا اإلجناز 
التاريخي وسائل اإلعالم احمللية 
املرئية واملقروءة واملسموعة، ومت 
احلديث في تلــك األيام عن أيام 
معدودات على األصابع تشــجعك 
على املضي في تأسيس شركتك 
العمل احلر  واالنطالق في فضاء 
وتفجر عبره طاقاتك وتكتشــف 
نفسك، تســهيالت كبيرة تتعلق 
بتراخيص الشــركات أعلن عنها 
الوزير الروضان منادية شــباب 
الوطن: أال هلمــوا لالنخراط في 
ميدان العمل اخلاص واألنشــطة 
الوطن  التجارية واخلدمية وإثراء 

بأفكاركم وخبراتكم.
بعد انقضاء ٣ سنوات على هذا 
اإلجناز الطيب الذي يحسب لألخ 
«بو ضاري» تغيرت األمور وأصبح 
تأسيس شركة جتارية واقعا مريرا، 
فمركز الكويت لألعمال الذي كان 
واجهة عصرية بــات اليوم مكانا 
لتعطيل املصالح ودفن األفكار في 
مهدها وبث امللل في نفوس الشباب 
من املضي قدما في تأسيس الشركة.

ما أحتدث به ليس مشكلة فردية 
مع شخص واحد ال يحسن التعامل 
مع التقنية، إمنا يتعلق األمر بسيل 
عارم من األخطاء التقنية املتكررة 
الكويت لألعمال،  في نظام مركز 
وآلية تنفيذها واختفاء أرقام املتابعة 
لدى اجلهات األخرى مثل البلدية 
والداخلية، وظهور رسائل اخلطأ 
عند انتهاء تقدمي املعاملة إلكترونيا، 
بل جهل بعض املوظفني أو الطباعني 
في مركــز الطالب مبا يحدث من 
أخطاء تقنية، وترك املواطن الكويتي 
رهينة انتظار معاملة لن تكتمل إال 
مبتابعة خاصة من موظف بعينه، 
بل إن بعض املراجعني عندما بلغ 
اليأس لديــه ذهب ملراجعة املركز 
مبنطقة أشبيلية وتفاجأ بعدد من 
املراجعني الذين يعانون من نفس 

املشاكل.
بعــض املوظفني فــي املركز 
يتناوبون مهمــة تقليل املراجعني 
داخــل املركز، فيقف أحدهم على 
الباب ومينع دخول من ليس لديه 
باركود، ويوعز للمراجعني باللجوء 
اإللكترونية وحجز  املنصــة  إلى 
موعــد، رغم أن املنصة تعاني من 
أخطــاء تقنية متكررة لم جتد لها 

حال حتى اآلن.
معالي الوزير.. أليس هذا تعطيال 
للمصالح؟ البعض أصبح مضطرا 
للجوء للواسطة، وسيل الشكاوى 
يتدفــق دون جتــاوب عملي من 
القائمني على املركز، فأكثر اإلمييالت 

املرسلة ال تتم اإلجابة عليها.
ولألمانة نقول: إن األمر لم يكن 
كذلك في بداية إطالق املركز، فقد 
كانت املعامالت سلسلة واإلجراءات 
تتم بســهولة ويسر، أما اآلن فال 
نعلم ما يجري، فهــل ترضى يا 
معالــي الوزير أن يصاب إجنازك 
اإللكتروني في مقتل؟ بل يحدث 
هذا في وقت ذي حساسية عالية 
بسبب الوضع الصحي الذي تعيشه 
البالد وحتتاج من خالله إلى ميكنة 

املعامالت وسرعة إجنازها.
ألم تصل التقارير السلبية إليكم 
بهذا الشــأن بدل اإليجابية؟ وأين 
لها من خــالل حكمتكم  املعاجلة 
وســداد رأيكم؟ ما نحتاجه معالي 
الوزير أن تبقى متابعا لهذا العمل 
اجلبار وأن يوضع الشخص املناسب 
في املكان املناسب، وأن يتم زيادة 
عدد التقنيني األكفاء حلل مشكالت 
النظام خصوصــا مع آالف  هذا 

املعامالت.
الواقــع مرير ومــا يجري ال 
يحتاج إلى تفســير وتبرير وإمنا 
إلى إعادة البريق لهذا املركز الذي 
الوطني  ميثل واجهة االقتصــاد 
والقطاع اخلاص، فنحن بحاجة إلى 
اإلبداعات واملشاريع إلثراء البالد، 
أما إذا استمر األمر على هذه احلال 
فإننا أمام كارثة حقيقية، وفشــل 
تاريخي وأخطاء تزداد وتتضخم.

نتيجته ضياع حقوق وانتشار فساد.
إن أردنا إصالحا، فعلينا باملطالبة 
القيم  املكون لإلنسان وهو  باألساس 
األخالقية ألنها إن صلحت صلح معها 
كامل أمور حياتنا، فأكبر خديعة يعيشها 
اإلنسان هي خديعة أن هذه القيم «مثالية 
غير واقعية» وكأنــه يقر بأن الواقع 
فساد يضطر أن يتعايش معه، ونتيجة 
هذا التعايش احلتمي هو استشــراء 
الدولة وهدم  الفساد ونخره ملفاصل 

حلياة الشعب. 
وهذه املطالبة ال تكون وال تبدأ إال بنا 
من خالل مراجعتنا لذواتنا ونتعرف على 
درجة تنازالتنا عن قيمنا بحجة املثالية 
«وما نقدر» و«سياســة» و«السياسة 
قذرة» وغيرها من املفاهيم التي أوصلتنا 
إلى القاع. علينا أن ندرك أن الصدق ال 
يقبل التبرير ألن أي تبرير هو اجتراء 
منه، وال تكــون املطالبة إال من خالل 
املعرفة واالطالع فعلينا قراءة قوانيننا 
واالطالع على حقوقنا، فدفة املجلس ال 
تستقيم إال بالرقابة الشعبية الصادقة.

العني حتى عام ٢٠٠٣ عندما ســقط 
أسيرا بأيدي القوات األميركية، ومتت 
محاسبته ومحاكمته على فساده ونال 
الـ  الذكرى  جزاءه. وأمس يصادف 
٣٠ للغزو العراقي الغاشــم للكويت 
ونســتذكر بهذه املناســبة املؤمتر 
الشعبي الكويتي في جدة الذي كان 
ردة فعل على ادعاءات النظام العراقي 
بأن سبب دخوله للكويت هو استجابة 
لثورة شعبية من الكويتيني ضد أسرة 
آل صباح، فقام مجموعة من رجاالت 
الكويت ومجموعة من املواطنني بعقد 
هذا املؤمتر في مدينة جدة وإعالن 
البيعة آلل صباح - وأن ما قاله طاغية 
العراق هو كذب وافتراء وأن الشعب 
الكويتي ملتف حول قيادته السياسية، 
لذا يجب على الشعب واحلكومة معا 

محاربة الفساد إلنقاذ كيان الدولة.
وختامــا: اإلصالح يريد مواطنا 
حكيما ونظيفا ويحمل بجوفه قلب 
أسد ولديه صالحيات مطلقة ملالحقة 
ومحاسبة املفسدين في الدولة، أو أننا 

نتجه إلى ما ال حتمد عقباه.

الوطنية وشركة  الصناعات  كشركة 
زين وغيرها من الشركات احلكومية 

التي قد حتقق لنا أرباحا وإيرادات.
التكنولوجي  بالتطــور  االهتمام 
والتطبيقات واملواقــع اإللكترونية 
لتأسيس شركات حكومية  والسعي 
مساهمة عمالقة تقدم خدمات لوجستية 
لدول اخلليج والعراق، واالســتثمار 
باملواقع والتطبيقات العاملية كالفيسبوك 

وأمازون وعلي بابا.
لذلك علينا التفكير خارج الصندوق 
النتشال الوضع وحتسني االقتصاد 
وحتقيق دميومة الرفاهية من خالل 
مشــاريع ضخمة جلذب االستثمار 
الكويت عاصمة  اخلارجي كمشروع 
النفط أو تطوير اجلزر أو جعل الكويت 

مركزا لعالج أمراض السرطان.
العديــد مــن األفــكار الناجحة 
واملشاريع القابلة للتطبيق والتنفيذ، 
وليس علينا إال أن نخطو بشــجاعة 
ونتخذ القرار بدال من اجللوس ومحاولة 

ترقيع وضع ال يقبل الترقيع.

مضمون استمراره، وال يستطيعون 
تغطيتها سياسيا ألن قرار التدخل كان 
فرديا وليس له غطاء دولي شرعي، أما 
الدول العظمى فستقف موقف املتفرج 
ولن تتدخل إال فــي حدود ما يخدم 

مصاحلها.
وهناك قاعدة معروفة تقول بأن 
اجلندي في ميدان املعركة يكون أكثر 
حماسا واستبساال وال يخاف العدو، 
بل جتده يطلب االستشــهاد عندما 
يقاتــل دفاعا عن أرضه وبلده، ولكن 
هذه الروح القتاليــة تضعف بدرجة 
كبيرة عندما يقاتل بالوكالة على أرض 
ليست بأرضه، وخير مثال للمصريني ما 
حدث للجيش املصري عام ١٩٦٢ عندما 
أرســلهم الرئيس الراحل عبدالناصر 
للقتال بالوكالة في اليمن ملدة ٥ سنوات.

هذا خالف ما قد تخسره مصر من 
أرواح فــي صفوف جنودها املقاتلني 
بدفاعهم عن اجلبهة الليبية، والتي كان 
األولى توجيههم بدال من ذلك للدفاع عن 
سيناء للقتال ضد اإلرهابيني هناك، يجب 
على مصر أال تنقاد للحرب وعليها أن 
تفتح باب احلوار الديبلوماسي وبأطول 
نفس ممكن بإشراف وضغط دولي. 

وأخيرا دخول احلرب سيضعف 
موقف مصر أمام التعنت االثيوبي في 
املفاوضات للحصول على حقوقها في 
النهضة  املائية بعد ملء سد  حصتها 
وسيستغل اجلانب االثيوبي تلك اللحظة 

لصاحله لتحقيق مآربه اخلبيثة.

ككيان وجودي بسبب انتفاء الرجل؟ 
وكيف لها قــررت أن أبناء املرأة 
الكويتية ليســوا بنشء وال يحق لهم 
املواطنة بينما الدســتور كفل حقوق 
اللقيــط؟ تداخل األعــراف والتقاليد 
مع القوانني يحــرك الهوى واألمزجة 
فأصبحنــا اليوم تائهني بــني الدولة 
املؤسساتية املدنية التي يحكمها الدستور 
والقانون وبــني الدولية العرفية التي 
حتكمها األعراف والتقاليد، وهذا التوهان 

وعند احلســاب هلك فرعون مصر 
وجيشه وجنا شعب مصر.

وكذلك عندما شعر طاغية العراق 
بخطــر جيشــه عليه وعلــى أمنه 
الشــخصي بعد االنتهاء من احلرب 
العراقية- اإليرانية أرسله إلى الكويت 
لينشغل باحتاللها سبعة اشهر ومن 
التحالف بتحطيمه.  ثم قامت قوات 
ورجع إلى العراق مهزوما مكسورا،

فأصبح كالنمر بدون مخالب أو 
أنياب فنام طاغية العراق مســتقر 

املصروفــات دون الســعي لتعظيم 
لها ســيعيدنا  اإليرادات بخط مواٍز 

لنفس املربع بعد سنوات.
وعليه من املهم أن يكون تركيزنا 
علــى تعظيــم إيراداتنــا من خالل 
االستثمار بالصناعات النفطية ورفع 
للخــارج، وكذلك  قيمــة صادراتنا 

االستثمار بالصناعات غير النفطية.
وهناك أمثلة جيــدة في الكويت 
نحتــاج للتركيز عليهــا وتطويرها 

Global Firepower Ranking لعام ٢٠٢٠، 
(بينما يحتل اجليــش التركي املركز 

احلادي عشر على مستوى العالم).
إن قرار دخول احلرب سهل، لكن 
قرار اخلروج منها ســيكون صعبا 
ومكلفا جدا على املستوى العسكري 
العسكريون  واالقتصادي، واخلبراء 
املصريــني يدركــون مــدى تكلفه 
بالوكالة في  الدخول حــرب  مغامرة 
املستنقع الليبي في مثل هذه الظروف 
العســيرة، فمصر وحلفاؤها ميرون 
بظروف اقتصادية صعبة بعد ما عاناه 
اقتصاد العالم من انهيار بسبب جائحة 
كورونا، فهل ستضمن مصر استمرار 
متويل حلفائها املكلف جدا ماديا بعد 
دخولها احلرب؟ أم ســتترك وحدها 
في املستنقع؟ حلفاء مصر العرب ال 
يستطيعون دعم مصر بالرجال والدعم 
سيكون ماديا فقط، وهو مكلف وغير 

ساكنا أو يقدم أنصاف حلول وحقوق 
منتقصــة تزيد من إباحــة احلقوق؟ 
الالصدق يبــدأ من الفرد ومن أصغر 
قراراته لتشكل كيانه (أي وجوده الذاتي) 
وعندما تكبر مسؤولياته ومهامه يكبر 
معه ال صدقه ويبدأ يظهر لنا على شكل 
قوانني تتضرر بها مصاحلنا كشعب 
ومواطنني. الالصدق يتأثر باملعتقدات 
واألعراف سواء الدينية أو املجتمعية، 
فكيف أقرت قوانني تســقط األسرة 

حربا سرية تقوم بها الدول فيما بينها 
من خالل أتباعها أو عمالئها اخلونة 
للدولة واملتواجدين في الدولة الضحية.

أو ان يكون الفساد صناعة محلية 
تستمد وجودها من تقدمي املصلحة 
الشخصية على املصلحة الوطنية من 
منطلق «أنا وليهلك اجلميع»، وعند 
احملاسبة الصارمة «هو يهلك وينجو 

اجلميع».
واملدخل الثالث هو فساد فرعون 
الذي قال ألهل مصر أنا ربكم األعلى 

إصالحات اقتصادية.
والســعي لوقــف االســتقطاع 
القادمة، وتقليل  لصندوق األجيــال 
املصروفات وتقليل الدعومات لترقيع 

ما ميكن ترقيعه بامليزانية.
فمن الواجب على أصحاب القرار 
التركيز على  االقتصادي واحلكومة 
اإليــرادات اخلارجية فهو  تعظيــم 
املخرج املهم من هــذا املأزق وليس 
تقليل املصروفات فقط! سياسة تقليل 

السيسي بإرســال قوات إلى اجلبهة 
«العناصر اإلرهابية  الغربية ملكافحة 
األجنبية»، ما يفسح املجال أمام عمل 

عسكري مصري محتمل في ليبيا.
وال يخفى على أحد خطورة وتزايد 
أطماع النظام التركي بالتوسع في الوطن 
العربي ويتمثل ذلك بالتحرك التركي 
في ليبيا الطامع الحتالل الثروة النفطية 
هناك، والذي أثار قلق ومخاوف الرئيس 
املصري وحلفائه واعتبره تهديدا ألمن 
مصر، والســؤال الذي يطرح نفسه 
هل من مصلحة مصر التدخل بقواتها 
املسلحة في مثل هذا الوقت؟ ال يشك 
أحد في قوة ومقدرة اجليش املصري 
على حماية مصر والدفاع عنها، وما قام 
به اجليش املصري في حرب أكتوبر 
١٩٧٣ خير شاهد على ذلك، فاجليش 
املصري يعتبر تاسع أقوى قوة عسكرية 
في العالم حسب آخر تصنيف ملؤسسة 

هناك الكثير من التناقض بني قوانينا 
املشرعة ومواد الدستور، وهذا التناقض 
شمل القوانني اخلاصة باملرأة واألسرة 
وما يتبعهما من قوانني، فهناك تناقض 
جلي بني نصوص بعض مواد الدستور 
مع القوانني والقرارات الوزارية اخلاصة 
بتجنيس أبناء الكويتيات املتزوجات من 
غير كويتي، وهنا أتساءل: هل من املمكن 
أن من شــرعها وأقرها ووافق عليها 
جاهل بالدستور أم لم يفهم الدستور؟
ال أعتقد ذلــك، لكني أميل إلى أن 
سبب كل ذلك هو تدخل الهوى واألمزجة 
بهذه القوانني والقرارات، فسمة األمزجة 
واألهــواء طالــت كل قضايانا والتي 
بســببها يتم إقرار قوانني وقرارات 
تناســب البعض على حساب حقوق 
اآلخرين، وداء كل ذلك هو الالصدق 

مع الذات.
فما شكل ووصف ذلك اإلنسان الذي 
يدعي ويطالب بحقوق الغير ليكسب 
منهم أصواتا انتخابية وعند التصويت 
على قوانني أصحاب احلقوق ال يحرك 

كثر احلديث عن الفســاد املالي 
واإلداري في الكويت وتعالت األصوات 
الوضع  لهذا  الكاف)  (بكسر  املنكرة 
املؤســف التي متر به الكويت وقد 
امر صاحب السمو، رعاه اهللا، ورده 
إلى أهله وشعبه ساملا غامنا بتطبيق 
القانون  القانون على كل من تعدى 

أو أساء استخدام السلطة.
إال أن ذلك لم يردع املفسدين بل 
زادهــم طغيانا فوق ما هم عليه من 
طغيان ولعل السبب يعود إلى أمرين 
هما وجود ثغــرات قانونية بقانون 
اجلزاء الكويتي أو ان هناك من يعيق 
القانون. وفي كلتا  إجراءات تطبيق 
احلالتني يغيب الرقيب ويغيب الرادع، 
لذلك نقول من أمن العقوبة أساء األدب.

وتاريخيا وكما هو معروف، يعتبر 
الفســاد أخطر من اإلرهاب وأخطر 
مــن الوباء ومن مرض الســرطان 
في اجلسد، بل إنه أحد أهم أسباب 
انهيار الدول ان لم تتم معاجلته بحزم 

وبقسوة.
ومداخل الفساد ثالثة إما ان يكون 

نحن فــي عصــر التكنولوجيا 
والتطبيقات اإللكترونية الذي متكنت 
فيه شــركة مثل أمازون من حتقيق 
أرباح صافية في عام ٢٠١٩ مبا يقارب 
١١٫٤ مليار دوالر وشركة فيسبوك ١٨ 
مليار دوالر للعام نفســه فيما حقق 
موقع علي بابا ٤٫٢ مليارت دوالر في 
الربع األول من الســنة املالية ٢٠٢٠، 
وشــركة زووم حققت منوا بـ ١٦٩٪ 
في الربع األول من هذا العام مقارنة 

بالعام املاضي.
الحظوا أنه من خالل ٣ مشاريع 
إلكترونية نصل إلى ما يقارب نصف 
ميزانية الكويت وقد تصل إلى ميزانيات 
الدول األخرى! ونحن نعيش  بعض 
اآلن مع جائحة كورونا التي اجتاحت 
العالم ومعها انهارت وأفلست بعض 
املشاريع الصغيرة والكبيرة، ومع ما 
تعانيه الكويت مــن أزمة اقتصادية 
وشح في السيولة ونفاد لالحتياطي 
العام، واعتماد على مصدر دخل واحد 
وهو (النفط)، واحلاجة املاسة إلجراء 

بعد اخلســائر األخيــرة لقوات 
«اجليش الوطني الليبي» حتت قيادة 
املشير املتقاعد خليفة حفتر من قاعدة 
الوطية إلــى مدينة ترهونة إلى مطار 
الغرب  طرابلس، والتي أصبح بعدها 
الليبي خاضعا بأكمله حلكومة الوفاق 
انفتحت  السراج، والتي  بقيادة فايز 
شهيتها الســتمرار التقدم عسكريا 
واستثمار الفوز للسيطرة على الشرق.
وأقلقت هذه الهزائم حلفاء حفتر 
في املنطقة العربية وأوروبا وأصابتها 
بخيبة أمل كبيرة، اثر اخلسائر املتالحقة 
التي منيت بها قواته حيث فشلت في 
دخول طرابلس، بل وخسرت الكثير 
من األراضي رغم كل الوعود بالنصر 
التي اطلقهــا حفتر على مدار الفترة 
املاضيــة، وتصاعدت بعدها الدعوات 
التي تطالب حكومــة الوفاق بالعودة 
إلى طاولة املفاوضات، بعد أن تغيرت 
موازين القوى على األرض في ليبيا في 
أعقاب التدخل التركي لصالح السراج، 
فيما أصــدرت مصر «إعالن القاهرة 
للتفاوض» ما اعتبره البعض محاولة 
لوقف نزيف خســائر األراضي من 
الدعوات  بني يدي حفتر، وتصاعدت 
ملصر من داخل ليبيا بالتدخل عسكريا 
على غرار املوقف التركي مع حكومة 
الوفاق وذلك لوقف هزائم معســكر 
حفتر، والتي على ضوئها وافق مجلس 
باإلجماع في جلسة  النواب املصري 
ســرية على منح تفويــض الرئيس 
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