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 تــشــهــد الــســاحــة الــكــويــتــيــة فــي عــيــدي الــوطــنــي والــتــحــريــر بعض 

الفعاليات واالنشطة واملهرجانات التي ال ترتقي الى اهمية الذكرى، 

الــشــوارع وظــاهــرة  اغـــالق  الــفــوضــى املنظمة بسبب  وتــأخــذ صبغة 

رش صابون «الفوم» على املواطنني، وهذا التصرف ال يعكس ادراك 

وتعتز  العالم  تقدره جميع شعوب  الــذي  اليوم  هــذا  بأهمية  البعض 

الى احتفاالت رش الصابون نرى غياب  به، ولكن عندنا باالضافة 

االحتفاالت.  التواجد في  وعــدم  املناسبات  في  املسؤولني وسفرهم 

الدولة  كيان  بناء  اكتمل  ان  بعد  جــاء  فبراير)   25) الوطني  فالعيد 

من  التحرير  عيد  وجــاء  بــه جميعا  نتمسك  الــذي  الدستور  بوضع 

االحتالل العراقي بعد تمسكنا بالدستور، فوقفت دول العالم معنا 

التعبير من  التي تحترم حرية  الدستورية  الدولة  وساندتنا بسبب 

خالل املؤسسة التشريعية وحقوق املواطنني فكسبنا احترام العالم، 

ولكن مشكلتنا في الكويت وبعد 19 سنة من التحرير و48 سنة من 

التحرير حتى  املتعاقبة، من  الحكومات  االستقالل نرى عدم قدرة 

االحتفاالت  فنرى  الوطنية،  االعــيــاد  مفهوم  تستثمر  ان  فــي  الــيــوم، 

مقتصرة في االعياد الوطنية على برامج تلفزيونية «بايتة» وحفالت 

مفهوم  يكرسان  اللذين  الوطني  والطابع  الحس  تفتقد  التي  الغناء 

للسفر  الفرصة  يغتنمون  املــواطــنــني  ان  نجد  لــذلــك  الحقة،  املــواطــنــة 

خارج الكويت، وفي املقابل نرى شعوب العالم تنتظر اعيادها الوطنية 

لتحتفل بها، ولكن املأساة الكبرى بذكرى االستقالل والتحرير اننا 

ال نتذكر شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم من اجلنا، وهذه هي بحد 

ذاتها «غصة» في قلوب اهالي الشهداء الذين يتذكرون شهداءهم في 

يوم التحرير ويعيشون ألم فقدانهم وفراقهم، وما يزيد من آالمهم 

ان مؤسسات الدولة تتجاهل حتى ذكر اسمائهم وبطوالتهم الوطنية 

وتضحياتهم، لذلك علينا ان نستغل العيد الوطني والتحرير لتكريس 

مفهوم الوحدة الوطنية والعيش املشترك وترابط النسيج االجتماعي 

وغرس روح الوطنية، السيما اننا نرى ان الوضع االجتماعي يشير 

الى تفكك الترابط، خصوصا بعد ان اصبحنا معتادين على سماع 

كلمات شاذة دون ان ندرك أننا دخلنا النفق املظلم ووقعنا في دائرة 

تستطيع  ال  ساعتها  بلدنا..  وندمر  مجتمعنا  اركــان  بهدم  الخطر 

قوات التحالف التي ساهمت في تحريرنا ان تعيد الينا بلدنا الذي 

نساهم في تخريبه عن وعي او قلة ادراك، ساعتها ال تفيدنا االغاني 

واالماني التي تتغنى بحب الكويت في شهر فبراير فقط.

 

 في الوقت الذي أقرت به خطة التنمية (الطموحة) نجد 

للمنهجية  املحلي، وتحديدا  للشأن  املتابعني  الكثير من 

املتشائمني  الــحــكــومــة، هــم مــن اشــد  الــتــي تسير عليها 

المكانية تنفيذ الحكومة لهذه الخطة بالشكل املطلوب، 

على اعتبار ان الحكومة ال تملك العصا السحرية، وهذه 

العصا ليست لتنفيذ املشاريع انما اليقاف فساد بعض 

املــســؤولــني، فــالــكــل يــشــهــد بـــأن الــفــســاد اصــبــح السمة 

الــحــكــومــي ويــســيــر فــي خــطــة متقنة  الــظــاهــرة للجسم 

التنموية  الحرفية  يفوق  ما  الفسادية  الحرفية  من  بها 

بمئات املرات، برأيي املتواضع اننا بحاجة لخطة تسبق 

خطة التنمية اال وهي «خطة الدولة للوقاية من الفساد» 

املثال: نجد  التنموية، فعلى سبيل  ومن ثم تأتي الخطة 

العظمى  فالغالبية  عــجــيــب،  غــريــب  االوفـــســـت  نــظــام  ان 

العمل  وآلية  االوفــســت  لنظام  الحقيقية  املهام  تعرف  ال 

هذا  التي يسندها  املمارسات  او  املناقصات  وكذلك  به، 

الــخــاصــة، وهــل يتم االعـــالن عنها  الــبــرنــامــج للشركات 

بــطــريــقــة رســمــيــة ان تــســنــد املــنــاقــصــات طــبــقــا ملعايير 

الــقــرابــة مــن الــقــائــمــني عــلــى الــبــرنــامــج، وكــذلــك الــخــدمــات 

من  يتم  التي  القانونية  وآليتها  والتسويقية  االعــالنــيــة 

خاللها تكليف تلك الشركة هل تتم بما يتوافق وشروط 

لجنة املناقصات املركزية أم بآلية القرابة ألحد القائمني 

على البرنامج!! تساؤالت كثيرة وعديدة طرحها النواب 

القائمني  قبل  من  حقيقية  استجابة  تجد  ولــم  والكتاب 

على البرنامج، وعلى الرغم من الشفافية التي ينادي بها 

البرنامج  بهذا  الشفافية  هــذه  نجد  ال  لألسف،  الجميع، 

القائمون  اول من يطبقها  يكون  ان  املفترض  الــذي من 

على البرنامج نظرا لحساسية العمل به.

لــطــاملــا تجاهل  املــالــيــة  نــجــد ردا مــن وزيـــر  ان  نتمنى 

ــــردود عــلــى االســتــفــســارات  املــســؤولــون عــن الــبــرنــامــج ال

الــكــثــيــرة حـــول الــبــرنــامــج، وأتــمــنــى ان يبحث فــي عقود 

االوفست لسنة 2008 وسيجد االجابة، ومني الى وزير 

الطاحوس كي ال نكون  النائب خالد  الى  املالية ومن ثم 

شهداء زور ال قدر الله او نكون من الظاملني.

 

للمقيمني  االجتماعي  واألمـــان  األمــن  توفير  عن  مسؤولة  الداخلية   وزارة 

من  بتكليف  وللمواطنني بصورة خاصة،  عامة،  الوطن بصورة  أرض  على 

الدستور والقوانني الصادرة بناء عليه.  الشعب صاحب السيادة من خالل 

وكما ان الدستور نص على أن تصون الدولة دعامات املجتمع وتكفل األمن 

ذلك  يقابل  وبما  نفسه،  الوقت  وفي  للمواطنني،  الفرص  وتكافؤ  والطمأنينة 

العدل والحرية واملساواة دعامات املجتمع، والتعاون  أن  الدستور على  نص 

تحدد مسؤولية  النصني  هذين  وبــني  املــواطــنــني..  بني  وثقى  والتراحم صلة 

واألمــان  األمــن  تغلب  أم  عامة  بصورة  الحريات  تغلب  فهل  الداخلية،  وزارة 

للمجتمع؟ ال شك أن مصلحة الجماعة واملجتمع مقدمة على مصلحة الفرد، 

ولو تعارض هذان األمران فإنه يغلب أمن الجماعة واملجتمع، ألن األخير أولى 

بالرعاية من األولى. وما الفرد اال عود في حزمة من هذه الجماعة واملجتمع. 

فيه على حساب حرية  التوسع  املبدأ ويتم  هــذا  أن يستغل  ينبغي  ولكن ال 

الفرد والحريات بصورة عامة، بل يجب أن يقدر كل أمر بقدره دون تجاوز 

يطغى على أي من الحريات بما ال يوجبه الحفاظ على أمن الجماعة. واملعيار 

 مراعاة نصوص القوانني املعمول بها التي تجرم أي تطاول 
ً
في ذلك هو أوال

على الحريات أو ترويع املجتمع أو انتهاك حرمة األديــان، أو حرية الــرأي أو 

احتجاز وخطف األفراد أو السب أو القذف، وهذه كلها جرائم يعاقب عليها 

الكتابة عن هذا  املجتمع. ومناسبة  بأمن  اخــالال  فيها  املشرع  رأى  القانون، 

األمر هي ما قامت به وزارة الداخلية من منع بعض الشخصيات من دخول 

الكويت، وللحكم على صحة ما قامت به وزارة الداخلية من اجراءات املنع من 

التي حدثت  عدمه، علينا تطبيق ما سبق كمعيار موضوعي على الحاالت 

اخيرًا، أال وهي قضية رجل الدين الفالي وحادثة املفكر نصر أبوزيد وحادثة 

رجل الدين السعودي العريفي، وأخيرًا حادثة مضاوي الرشيد. وسأترك أمر 

اصدار الحكم في كل حالة من هذه الحاالت للقارئ ليتناولها بالتحليل في 

ضوء النصوص القانونية والدستورية املعمول بها في الكويت، مع الوضع 

في االعتبار عند التطبيق بني من كان من هؤالء على أرض الكويت ومن كان 

خارج أرض الكويت، كما ينبغي أال يفوتنا ذكر نص املادة 16 من قانون اقامة 

األجانب التي تعطي وزير الداخلية الحق في إبعاد األجنبي اذا رأى أن ابعاد 

األجنبي تستدعيه املصلحة العامة واألمن العام أو اآلداب العامة. وال شك أن 

هذا النص معيب جدا ويعطي وزير الداخلية صالحيات واسعة جدا يمكن أن 

تستغل في غير محلها، ولكن ال يجب اغفال هذا النص عند تحليل حوادث 

املنع التي حدثت. ولنبدأ بأول حادثة وقعت وهي تسفير رجل الدين الفالي 

من الكويت ثم منعه من الدخول. لقد وجهت للفالي تهمة لو صحت لعاقبه 

عليها القضاء، ونظرت قضيته أمام القضاء وأصدر القضاء حكمه ببراءته. 

الواقعة الثانية منع املفكر نصر أبوزيد من دخول البالد، واملعروف أن أبوزيد 

البعض أنها ال توافق فكره وقــد صــدرت عليه أحكام  له آراء قد يــرى فيها 

الدين  رجــل  العريفي  منع  فهي  الثالثة  الواقعة  أمــا  تدينه.  بلده  في  قضائية 

السعودي بسبب ما كان قد صرح به خارج الكويت بقذف رجل الدين السيد 

السيستاني الذي تأتّم به شريحة كبيرة في املجتمع، وقد جرح مشاعرهم 

البريطانية من  املواطنة  الرابعة، وهي منع  الواقعة  أما  وسخر من عقيدتهم. 

الجنسية  عنها  أسقطت  قــد  أنها  فمعلوم  الرشيد،  موضي  ســعــودي  أصــل 

السعودية، على الرغم من أنها تنتمي الى عائلة سعودية مرموقة ذات حسب 

ونسب، بسبب آرائها التي اعتبرت مخالفة في بلدها األصل املجاور للكويت 

 للكويت.
ً
والذي يعتبر مجتمعها بعاداته وتقاليده مماثال

 

 شركات عاملية ملشاريعنا املليارية 

 األوفست مسؤولية من؟ 

 «الداخلية» وممارسة منع املفكرين 

 احتفال العيد الوطني رغوة صابون وسفر 

 املقصي.. وايد عليكم 

 هل لدينا شفافية
«جونز» و«جنّتي»؟ 

 ربما لن نحتاج إلى شفافية أكثر من إيضاح تفسيرات 

أهــداف  عن  العربية  للشعوب  جونز  األميركية  السفيرة 

حكومتها في املنطقة، وكذلك ما أوضحه السفير اإليراني 

اننا  انــهــمــا متفقان عــلــى  جنتي عــبــر مــؤتــمــر صــحــفــي. 

أو غير جديرين  لقيادة منطقتنا بأنفسنا  غير مؤهلني 

الناحية العسكرية! انهما يخططان  بحماية أوطاننا من 

نتفرج  ونــحــن  يــتــحــاوران  إنــهــمــا  يعلنانها.  وال  لــلــحــرب 

برامج  لنا  يضعان  إنهما  الصفقة!  سترسو  مــن  على 

التحاور والتفاهم ونحن نتقاتل فيما بيننا على من يقود 

يدخل  أن  يــريــد  الــكــل  إيـــران!  أم  أميركا  املنطقة  سياسة 

في حل معضلة الشرق األوســط، من تركيا إلى فرنسا 

وروسيا والصني، إال نحن، اذ اننا نريد ان نكون موجهني 

أو ضربنا  الحرب  بعدم نشوء  تيمنا  أو  أو طلبا  رسالة 

بالنووي أو ضرب النووي من أراضينا أو عبر إسرائيل 

حــتــى ال نــكــون شــركــاء ونــحــاســب يــومــًا مـــا! إن «جــونــز 

 
ً
أوال إسرائيل  تريد حماية  بأن حكومتها  صريحة جدًا 

وسالحها النووي ال يشكل تهديدًا ألمننا الوطني، وكأن 

مجرد  بل  عربية   
ً
دوال ليست  وفلسطني  لبنان وسوريا 

بإبادتهم  كفيلة  العادية  فأسلحتها  الخارطة،  على  نقط 

دون الحاجة الستخدام النووي، ولكننا ال نملك جرأتها 

العنف  همجية  مــن  شعوبنا  حماية  فــي  بحقنا  لنطالب 

الجرأة  لدينا  لكن  املــحــرمــات!!!!  مــن  وكــأنــه  اإلسرائيلي 

لطرح تدريس املحرقة اليهودية في مدارسنا العربية في 

الــديــن»!! وال  «عــالء  بعنوان عربي  لألونيسكو  مشروع 

نستطيع حتى مناقشة السفيرة األميركية رفض دولتها 

تقرير غولدستون وإدانة العنف اإلسرائيلي اتجاه غزة! 

أرض  اغتصاب  كيفية  تدريس  نطرح  ان  وهــل نستطيع 

فلسطني عبر وعد بلفور في املدارس األوروبية من خالل 

العربية إنشاء  للدول  منظمة األونيسكو؟ وهل مسموح 

مفاعل نووي مادام ال يشكل تهديدًا أمنيًا!! بل يساويها 

في القوة بني إيران وإسرائيل! عندها ال مبرر للحروب 

ويجبر الجميع على اتفاقية معاهدة سالم فيما بينهم وال 

يستخدم النووي إال لألغراض السلمية على غرار الهند 

وباكستان! إذًا املطلوب من حكوماتنا العربية الشفافية 

مع شعوبها وكشف كل ما يحصل على أرض الواقع من 

تسويات، وحذف لغة الالحرب واألمن املستتب! 

 أحمد الرجيب.. له رب يحميه 
الداخلية  وزارة  وكــيــل  الرجيب  أحــمــد  الفريق   يملك 

ـــوزارة، وهي  ال إدارة  في  وتجربة غزيرة  خبرة عميقة 

لـــم تـــأت مـــن فــــــراغ.. فــالــرجــل اســتــحــق تــرقــيــاتــه كلها 

ترقياته  معايير  تكن  ولم  ومثابرته..  وحزمه  بكفاءته 

ســـوى اإلبــــداع والــخــلــق واالبــتــكــار، وبــصــمــاتــه فــي كل 

اإلدارة،  مجال  في  ملبدع  بصمات  تقلدها  التي  املواقع 

الــقــرار العسكري.. تحلى  وحـــازم وحــاســم فــي مجال 

رغم  اآلن..  موقعه  إلــى  وصــل  حتى  الجميل  بالصبر 

انــه يستحق الــوصــول لــذلــك املــوقــع منذ زمــن طــويــل.. 

البعيد  الواضح  اإلداري  يتعامل مع زمالئه باألسلوب 

عن املجامالت أو التسويف.. ال تأخذه في الحق لومة 

الئــم، وال تختلط األلــوان لديه.. وألن هناك من ال يريد 

لجدية أحمد الرجيب في اإلدارة أن تستمر وتتواصل، 

الزوابع  األمــة بعض  فلقد خلق بعض أعضاء مجلس 

حول أدائــه وادارتــه، ووجهوا له بعض االنتقادات التي 

ال تستند إلى حقائق، وال أدلة وال براهني.. وجاء بيان 

الوزارة املساند للفريق الرجيب ليكلل جهود هذا الرجل 

ان  وليعلن  واملــبــاركــة،  بالدعم  واجبه  أداء  في  املتفاني 

زوابع «البعض» ما هي إال زوابع في فنجان.. ان نماذج 

اليها  ويشار  معروفة  الكويت  في  الشرفاء  القياديني 

والفريق  املنخل،  يغطيها  ال  كالشمس  ألنها  بالبنان، 

بتلك  أن نزهو ونفتخر  الرجيب واحــد منهم.. وعلينا 

الـــنـــمـــاذج.. ال أن نــعــيــق أداءهـــــا بــحــجــج أوهــــن مــن بيت 

العنكبوت.

 

 برافو
دكتور الشريف 

الــدكــتــور محمد  اقــنــاع  باستطاعتي  كـــان   لــو 

عبدالغفار الشريف ان يبقى في منصبه كأمني 

«ولو  الحياة  ة 
ّ
ولكنها سن لفعلت،  لالوقاف  عام 

دامت لغيرك ما اتصلت اليك».

الــذي  محمد  الــدكــتــور  الكويت  جامعة  ربحت 

عـــاد الـــى قــاعــاتــهــا أســـتـــاذا فــي كــلــيــة الــشــريــعــة، 

وخــســرت امــانــة االوقــــاف امــيــنــا عــامــا استطاع 

واملــمــاحــكــات  الــحــزبــيــة  الــصــراعــات  يجنبها  ان 

السياسية، واستطاع ان يقدم انجازات عدة لعل 

ابرزها انشاء ادارة للوقف الجعفري بأقل كلفة 

الكويت في  سياسية، وايضا استطاع ان يمثل 

جميع املحافل الخارجية احسن تمثيل.

عاد الرجل الى الجامعة وعزاؤنا انه ترك جيال 

واعــــدا الدارة االمــانــة الــعــامــة لـــالوقـــاف، اذ تــرك 

ايمان الحميدان وحمد املير وحنان الشميمري. 

عـــاد الــرجــل الــطــيــب الـــى الــجــامــعــة بــعــد ســنــوات 

زعماء  جهابذة  هجوم  فيها  تحمل  املعاناة  من 

ان تشككوا في  بعد  السياسي. رجــع  االســـالم 

ذمــتــه املــالــيــة ظــلــمــا وبــهــتــانــا وحـــاولـــوا اقــصــاءه 

الجو في  لهم  ليحلو  الطرق  من منصبه بشتى 

االمانة.

كــل مــا اخــشــاه وبغفلة مــن الــزمــن ان «تــعــود 

القديمة»، وان تقدم حكومتنا  الى عادتها  ريمة 

الـــرشـــيـــدة مـــع ســبــق االصــــــرار والـــتـــرصـــد على 

تسليم االمانة الى تيارات االسالم السياسي من 

جديد لنعود الى تطويع االمانة ملصالح املقامات 

ودعـــم مــرشــحــني فــي االنــتــخــابــات ونــشــر أســوأ 

الثقافات.

***

• باملناسبة:

بعد السؤال واالستفسار اتضح ان الكل يشيد 

بــاالمــني الــعــام بــاالنــابــة الــســيــدة الــفــاضــلــة ايــمــان 

الحميدان، وعندما نقول الكل فنحن نقصد الكل، 

امــرأة،  انها  باملنصب  تثبيتها  يعيق  مــا  كــل  وان 

وبعد هذا كله نفاخر بحقوق املرأة، سلملي على 

حقوق املرأة.

فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

 

لن ينال استحسان شريحة من قرائنا   موضوعنا 

الــكــرام، بــل قــد يسكب نــيــران الغضب على رؤوســنــا، 

وذلك ألنه يتهم بعض شبابنا وشاباتنا بالنقص. وال 

نعني هنا األخالق والقيم والجمال.. فشبابنا وصبايانا 

البعض  شــعــور  هــو  هنا  املعني  النقص  الــــورد».  «زي 

لالهتمام  وتوجههم  تمامًا  املحلية  الرياضة  بانتهاء 

كرة  أي  «الطمباخيه»،  وباألخص  األجنبية،  بالرياضة 

الشباب تجاه  املبالغ فيه من قبل  االهتمام  القدم. هذا 

الكرة األجنبية، سواء كانت انكليزية أم اسبانية أم غير 

ذلك من املباريات والدوريات األجنبية، بات محل رصد 

وتــنــدر بسبب تــصــرفــات وأفــعــال غــيــر مــألــوفــة، حيث 

ابتدع بعض «املشتطني» للكرة األجنبية ظواهر تعكس 

بموجب  والتصرف  بالنقص  شعورهم  من  نعنيه  ما 

مخرجاته. ومنها مثال أن يحتدم النقاش بني أصدقاء 

بسبب تشجيعهم لفريقني متنافسني إلى درجة سب 

املباريات  متابعة  تتم  أن  او  لبعض!!  بعضهم  وقــذف 

لساعات متأخرة تصل إلى ساعات الفجر األولى، مما 

يترتب عليه الغياب عن العمل في اليوم التالي من دون 

أي إحساس بالذنب أو التقصير!! عندما يعتمد هؤالء 

املشجعون «الذباحه» أزياء جديدة عند خروجهم في 

الفرق  عــبــارة عــن «تيشيرتات»  العامة، وهــي  األمــاكــن 

األجنبية!! ومنهم من يغالي ويجرؤ لدرجة انه يرتدي 

«الــتــيــشــيــرتــات» املخصصة لــلــمــدربــني!! وعــنــد ســؤال 

املباريات وعلى أي ملعب ستكون،  البعض عن موقع 

يجيب بشيء من الثقة والغرور «اللعب على ملعبنا»!! 

الرميثية  بــراحــات  يــرحــم  الــلــه  «يــالــحــبــيــب»،  ملعب  أي 

والــلــعــب عــلــى «قــــول» واحــــد!! عــنــدمــا تــأكــل الحماسة 

قلب هذا املشجع املخلص وتجده يحتج ويغضب عند 

تــوقــيــع العـــب مــشــهــور عــقــد انــتــقــال مــن نـــاد الـــى آخــر 

بماليني الدوالرات، وعند استفسارك عن سبب غضبه 

يــرد بكل حسرة وألــم «باعنه وراح»!! يا ســالم!! باع 

مني يا «بــابــا». وآخــرهــا عندما يعرف هــؤالء أنفسهم 

بفالن - البرشلوني - أو فالن - املدريدي - بدل أن يتم 

ذكر أسماء عائالتهم!! ال نحاول هنا تسجيل  هدف 

على  للتأكيد  املــوضــوع  نطرح  بل  الشباب،  مرمى  في 

مأساوية وضعنا الرياضي وتراجعه منذ أن بات تحت 

رحمة - عيال عم الشيخ سلمان - كما أسماهم الزميل 

«الــجــمــاعــة» على  الــدعــيــج. إصــــرار  الــرائــع عبداللطيف 

تحويل الرياضة إلى شركة عائلية وتوظيف «فداوية» 

اهتمامهم. نحمل كل  ساهم في غلو شبابنا وتحول 

ذي سلطة وصالحيات في هذا البلد مسؤولية تطبيق 

القوانني الرياضية البرملانية من دون أي شروط تملى 

علينا من الخارجني على القانون، أو أن نعتزل ونلغي 

 - والعنبر  املقصي   - نلعب  «املداقش» ونرجع  رياضة 

تــزال «جلحة  أرجلكم ال  أن  «البراحه»، وال تنكروا  في 

ملحة» من لعب «السكيك».
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حينما باشرت وزارة االشغال تنفيذ مشروع الدائري 

االول واجهت صعوبة حقيقية تمثلت في وجود عوائق 

رت املقاول في االلتزام بمواعيد ما اتفق عليه، وكانت 
ّ
أخ

املشكلة في وجود مشاريع ومنشآت ال بد من إزالتها، 

واإلزالة مرتبطة بجهات حكومية أخرى لم تباشر عملها 

بالسرعة املطلوبة، فنتج عن ذلك تأخير املشروع وترحيل 

جدول التنفيذ إلى مواعيد الحقة.

املتوقع  املشاريع  إلــى حجم  أستمع  وأنــا  ذلــك  تذكرت 

ــــــع املــقــبــلــة، والــحــديــث  تــنــفــيــذهــا خــــالل الـــســـنـــوات األرب

عــن عــدم وجــود امــكــانــات محلية قـــادرة على ادارة هذا 

الحجم من العمل، وهو ما يستدعي احد امرين ثانيهما 

مرتبط بأولهما. وأظن اني طرحت االمر االول في مقالة 

بشهر سبتمبر املــاضــي، وكــان دعــوة إلــى انــشــاء هيئة 

تامة  الكبرى تتخذ قرارها باستقاللية  للمشاريع  عليا 

ـــدورة املــســتــنــديــة املـــعـــتـــادة، ونعني  مـــن دون املـــــرور بـــال

املــرور  املعوقات من دون  إزالــة  القدرة على  هنا تحديدًا 

بمخاطبة جهات حكومية متعددة هنا وهناك.

امــرًا ملحًا بعدما لم  انــه بــات  الثاني فأظن  امــا االمــر 

الفساد في  الكويت سوى تغلغل  يعد هناك حديث في 

تشكيك  من  احدها  يسلم  ولــم  الحكومية  املشاريع  كل 

فــي ســالمــة االجــــــراءات أو امــــان الــتــنــفــيــذ، وهـــو ما 

أو  اختيار شركة  إلــى  الحكومة  ان تعمد  يستدعي 

شركات عاملية معروفة باملهنية العالية واالحترافية وان 

أو  اعلى  ادارتــهــا بمستوى  أو  نفذت مشاريع  قد  تكون 

من  املــطــروحــة  للمشاريع  نفسه  باملستوى  االقـــل  على 

املليارية  املشاريع  ادارة هذه  لتسليمها  الكويت  حكومة 

مقابل نسبة تحدد بني الطرفني، وتضطلع هذه الشركة 

باالشراف املباشر على كل اجراءات تنفيذ هذه املشاريع 

من االلف إلى الياء، وتتحمل كل االخفاقات التي قد تمر 

بها االعمال املنفذة.

عايش  مــن  يخبرنا  حسبما  الخمسينات  بــدايــة  فــي 

اختارت  اذ  انفتاحًا،  اكثر  الحكومة  كانت  املرحلة  تلك 

استحداث  أو  تحديث  مــشــاريــع  الدارة  عاملية  شــركــات 

البنى التحتية. ورغم اننا نجد انفسنا بعد اربعني عامًا 

في وضع تعليمي افضل عما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، 

فـــإن الحقيقة انــنــا ال نــــزال قــاصــريــن عــن بــلــوغ الــوعــي 

الــذي تمتعوا به والــذي انتج مشاريع عمالقة  التنظيمي 

جعلت الكويت في مصاف الدول الحديثة.

إلــى اســتــدراج شركات  الحكومة وتــبــادر  هــل تفعلها 

عاملية ذات سمعة طيبة الدارة مشاريعها املليارية ام نظل 

ندور في حلقة من التنفيع للمتنفذين واألتباع الذين لهم 

في كل عرس قرص على ما يقول اخواننا املصريون؟


