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الخصخصة ...الحديث
يقال �إن هناك خططا للتنمية االقت�صادية
واخل�صخ�صة ،وحديثا عن التنمية امل�ستدامة
والتطور ،ان اخل�صخ�صة ت�شمل تخ�صي�ص مرافق
حكومية ت�أتي يف مقدمتها خطوط الهواتف
الثابتة ،واخل��دم��ات ال�بري��دي��ة ،وحمطات
توليد الطاقة ثم ت�أتي يف املرحلة الثانية
خ�صخ�صة املراكز ال�صحية واالت�صاالت الدولية
وخ�صخ�صة املراكز العلمية ،ومراكز ال�شباب
والأن��دي��ة الريا�ضية،وكلف املجل�س الأعلى
للتخ�صي�ص ،ب�إعداد درا�سة ا�سرتاتيجية حول
تخ�صي�ص املرافق احلكومية.
وذكرت امل�صادر ان اللجنة الوزارية االقت�صادية
جتري اجتماعات مع عدد من الهيئات احلكومية
وال�رشكات اململوكة للدولة ،ب�ش�أن خطة
التخ�صي�ص واجراءات التعجيل اجلدية لتنفيذ
والبدء يف برنامج التخ�صي�ص خالل الفرتة
املقبلة ،اخل�صخ�صة وتعريفها :نقل ملكية
م�ؤ�س�سة �أو �رشكة �أو ادارة حكومية من القطاع
ال��ع��ام ال��ى القطاع اخل��ا���ص ،وتنق�سم الى
�أ�سلوبني ،الأول بيع �أ�صول امللكية للدولة الى
القطاع اخلا�ص والثاين توقف الدولة عن تقدمي
خدمات لوج�ستية للمواطنني كانت تقوم بها يف
ال�سابق وتعهدها للقطاع اخلا�ص ،لتقدميها
للمواطنني وا�ستثمارها ،وان ما يثار عندنا من
م�شاريع للخ�صخ�صة يف ظل الأ�سلوب احلايل يف
وزارات الدولة وم�ؤ�س�ساتها يف ظل بريوقراطية
حكومية وم�ؤ�رش الف�ساد يف ت�صاعد م�ستمر وعدم
وجود قرار حكومي ،تكون �شبه م�ستحيلة ،اغلب
دول العامل تتبع فل�سفة وهي عدم تخ�صي�ص
القطاعات التي ترتبط بال�سيا�سة وال�سيادة
العليا للدولة من القطاع العام الى القطاع
اخلا�ص الن الدولة يجب ان تهتم بالأمور الكبرية
كال�سيا�سية واالداري��ة والأمنية واالقت�صادية
املهمة ،فالنفط عندنا يعترب هو املورد الوحيد
للبلد وال يوجد �أي مورد �آخر لأنه مع الأ�سف منذ
بداية ا�ستخراج النفط الى الآن ال يوجد تخطيط
�سليم لو�ضع بدائل منذ �أكرث من خم�سني �سنة،
و�أنه ال يجب خ�صخ�صة �أي قطاع من قطاعات
النفط الن هذا يعترب ال�رشيان الوحيد والأهم
للبلد ،واخل�صخ�صة حتتاج الى برامج وقرارات
و�إل��ى تغيري ج��ذري يف مفهوم وفل�سفة وعمل
احلكومة والى ا�ستغالل �أمثل جلميع الطاقات
الب�رشية والبنية التحتية ،اخل�صخ�صة تعتمد
على ال�شفافية واملناف�سة ال�رشيفة ،ويجب
�أال ت�ؤثر اخل�صخ�صة على املواطنني املوظفني
الذين يعملون يف القطاعات التي �سوف يتم
خ�صخ�صتها واال يفقدوا وظائفهم �أو تو�ضع
��شروط جمحفة م��ن قبل امل�ستثمر اجلديد،
ويجب على احلكومة ان جتد مبادئ توجيهية
واال يت�رضر املوظفون بالقطاع العام وان يتم
ا�ستيعابهم وب�رشوط منا�سبة وعادلة ،و�ضمان
ح�صولهم على مكاف�آت منا�سبة ،وال�س�ؤال :هل
�سيحل قانون اخل�صخ�صة م�شكلة البطالة وتعني
ال�رشكات جميع الكويتيني ،وان يتم بيع او
نقل ملكية �أي م�ؤ�س�سة بعد درا�سة وافية وان يتم
بيعها ب�أ�سعار معقولة واال تتدخل الوا�سطة
واملح�سوبية يف هذا الأمر .اغلب دول العامل
ال تخ�ص�ص ال�رشكات الرابحة بل ال�رشكات
املتعرثة لتح�سني و�ضعها املايل و�أدائها،اغلب
دول العامل التي تقوم بتخ�صي�ص م�ؤ�س�ساتها
و�رشكاتها حت�صل على قرو�ض من البنك الدويل
او ال�صندوق ال��دويل ال��ذي ي�ضع لها برامج
لتنظيم امل�سار االقت�صادي لها ،ومعاجلة
اخللل وامل�شكلة فيها ،وختاما  :اخلوف يف �آخر
املطاف ان تكون اخل�صخ�صة جمرد تنفيع وبيع
امالك الدولة لفئة قليلة على ح�ساب االكرثية
واملال العام.

قد ي�ستغرب بع�ض ذوي االخت�صا�ص يف
املجال الت�شكيلي ب�صفة عامة وفن ت�صوير
البورتريه الواقعي ب�صفة خا�صة وينتقد
مقاالتي التي اكتبها عن الرائد االول
للت�صوير الواقعي يف فنون البورتريه
«ر�سم الأ�شخا�ص» وا�ستباق كلمة «الدكتور
الفنان» ال�سم العبقري احمد �صربي قائال
ان الفنان احمد �صربي ال يجوز ان نلقبه
�أو نناديه بكلمة الدكتور لأ�سباب كثرية
ومهمة منها ان ر�سائل الدكتوراه كانت
تعد من فرتة لي�ست ببعيدة ابتدعت بعد
وفاة الراحل عام  1955ويعتقد ان لقب
الدكتور تف�شى يف املجتمع الت�شكيلي يف
م�رص املحرو�سة من منت�صف ال�سبعينات
وما بعد حيث ت�شبث بع�ض الدار�سني
بتالبيب تلك الكلمة جاعلني منه ح�صنا
يحتمون وراءه للتعايل على االخرين
وك�سب الغلبة يف النقا�ش اجلديل على
غريهم بحجة انهم الأدرى والأرجح ر�أيا
وال�سبب الآخر الذي يجعلنا نرتفع بقامة
الفنان الكبري الرائد احمد �صربي عن هذا
اللقب الذي ال يعني له بذاته الفنية �أية
ا�ضافة النه الأكرب والأف�ضل هو من ي�ستطيع
منح هذا اللقب �أو الدرجة العلمية لهذا
املعلم االول الذي قهر الغرب املتقدم
علينا مبئات ال�سنني قبل ان يتقدمنا
ويكون هو الرائد الأ�سبق والأ�ستاذ االول
لكل ذلك اجلي�ش العرمرم من حاملي لقب
الدكتور معتربين ما ينطبق على الفنان

مؤسسات الدولة

واحترام المواطن

احمد �صربي ينطبق على كل جيل الرواد
العظماء حممود خمتار النحات الرائد
�صاحب العمل الرائع متثال «نه�ضة م�رص»
وكل ذلك اجليل الذهبي ممن بنى العماد
الفني على عاتقهم وبف�ضل عطائهم الال
منتهي لي�س ل�شيء من عر�ض الدنيا �إمنا
كان عطا�ؤهم من اجل الفن بذاته كقيمة
وتاريخ ،وحقيقة كان الفنان والكاتب
وال�شاعر امل�رصي يف تلك الفرتة ي�سعى
لتقدميه و�أنا اذ اقر ب�إمياين التام بهذا
النقا�ش واحلوار الراقي الذي دار بيني
وب�ين الفنان الكبري اال�ستاذ الدكتور
خالد ال�سماحي وقناعتي التامة مبا
طرح من راي �أقول له انني والله اخجل
كل اخلجل عندما اكتب عن قامة فنية
مبثل الرائد احمد �صربي ان �أخاطبه
دون �ألقاب �أو دون اعطائه ما ي�ستحق من
تقدير واحرتام فانا والله يعلم انني ال
اجتر�أ على رفع عيني كناقد �أو باحث �أو
كاتب يف ال�ش�ؤون الت�شكيلية يف حديث
عن القامة ال��رائ��دة احمد �صربي لكن
الدكتور خالد اقنعني ب�أن الفنان الكبري
احمد �صربي بفنه وعلمه وعطائه اكرب
بكثري من كلمة «دكتور» فاتفقنا على ذلك
معتربا ما قاله الدكتور خالد ال�سماحي
در�سا مفيدا ي�ضاف الى �سجل وتاريخ
عالقتي به كفنان و�أ�ستاذ �أتعلم منه كل
يوم ،فال �أقول غري �شكرا الدكتور خالد
على ذلك.

من القيم التي كادت �أن ت�ضيع وتندثر يف
املجتمع احرتام الإن�سان ،فالذي ينظر
�إلى املجتمع نظرة فاح�صة يجد �أن القيم
ترتاجع ويحل مكانها �أ�شياء ال ندري
من �أين �أتت ،فمعنى االحرتام هو �إظهار
التقدير للآخرين بجميع الو�سائل لك�سب
حمبتهم وتقديرهم ،واالحرتام له �أنواع
عديدة منها احرتام احلقوق والواجبات
والقوانني وكذلك امل�شاعر وعلينا اخت�صار
�أن���واع االح�ت�رام ال��واج��ب وه��و اح�ترام
الوالدين ،واحرتام املر�أة ،واحرتام ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،واح�ترام الكائن
احلي ،واملقد�سات والعادات والتقاليد
والأفكار والر�أي الآخر ،ف�أ�شكال االحرتام
متعددة و�صوال �إل��ى اظهار و�إعطاء كل
فرد حقه ب�شكل مت�ساو وعادل ،واحرتام
االن�سان ينبغي �أن يعمم يف اجلهات
احلكومية عرب دورات ت�أهيلية وور�ش
عمل ل�شاغلي الوظائف اال�رشافية من
م�س�ؤولني وقيادات قبل املوظفني وكذلك
ن�ضيف �أهمية اح�ت�رام �أع�ضاء جمل�س
الأمة الذين �أق�سموا على احرتام الد�ستور
والقانون وم�صالح النا�س وكذلك ال�سادة
ال��وزراء الذين ال نراهم حتى يف �أماكن
عملهم وي�صعب الدخول �إليهم ،فالد�ستور
كفل للإن�سان احلق يف العي�ش الكرمي
واحرتام احلرية واخل�صو�صية ،واحلق يف
التعليم ،واحلق يف احل�صول على الأمان
واال�ستقرار ،وتعترب كل هذه من مظاهر
احرتام الإن�سان من قبل الدولة.
ويظهر اح�ترام النا�س من قبل الدولة
واجلهات احلكومية ب�إعطائهم حقوقهم
وع���دم االن��ت��ق��ا���ص م��ن كرامتهم و�أداء
الواجب نحوهم دون التقليل من �ش�أنهم
�أو اال�ستهزاء بهم �أو توجيه الكلمات
اجلارحة لهم ،ويكون �أي�ض ًا باالعتناء بهم
من قبل امل�ؤ�س�سات االجتماعية واجلهات
املخت�صة وتوفري احلياة الكرمية.
واالح�ترام هي �صفة مغرو�سة يف داخل
الإن�سان ال�سوي ،وه��ذه ال�صفة تالزم
املواطنة يف احرتام القوانني وكذلك يف
تطبيق القانون على اجلميع دون الأخذ
باعتبارات لي�س منها طائل �سوى التفريق
واخلراب والفتنة ،وعدم احرتام املواطن
والتعامل معه ب�شكل يختلف كثري ًا عن
مواطن �آخ��ر لديه معرفة بامل�س�ؤولني
و�أ�صحاب املنا�صب و«وا�سطة» كل ذلك
ال يجعلنا نفكر ب�أننا نعي�ش يف دولة
م�ؤ�س�سات و�إمنا �شوارع و«دواعي�س»!
وك�أن مثل هذه احلاالت ت�شري �أن الإن�سان
بنف�سه غري حمرتم و �إمنا اتاه االحرتام
من هذه املعرفة �أو «الوا�سطة»  ..ما
هذا املنطق املعكو�س الذي ال يعرب عن
جمتمعنا وقيمنا الإ�سالمية الأ�صيلة؟
�أال ُيحرتم الإن�سان لذاته؟ ملاذا ال يعامل
املوظفون وامل�س�ؤولون النا�س على قدم
امل�ساواة وي�ستثنى من ذلك الكبري وذوو
االحتياجات اخلا�صة؟!
�إن ديننا وعاداتنا وتقاليدنا تقدم االحرتام
للجميع ،وما يحدث ب�أن هذا ولدنا ومنا
وفينا وهذا ي�ستحيل تطبيق القانون عليه
وذاك ال يحرتم القانون ويتجاوزه بانتهاك
�صارخ ،كل هذه ال�صور موثقة وال تعك�س
واقعنا ،فال ندري من �أين ا�ستوردنا هذه
الأ�شياء التي �إن وجدت يف جمتمع دمرت
فيه منظومة القيم والأخالق فهي ال تكتمل
دون توافر االحرتام بني النا�س.

وجهة نظر

حامد السيف
www.wijhatnathar.com

أين العدالة يا بلد؟
�إن م��ن ك��ان��وا يهاجمون النظام
ويخالفون القوانني ويتحدون الدولة
ب��ط��رق غ�ير د���س��ت��وري��ة ويتمتعون
ب�سيا�سة املحا�ص�صة مل�صاحلهم
اخل��ا���ص��ة ،وه��م الأع����داء بالأم�س
والأ�صدقاء اليوم واملتوقع لهم اعداء
يف امل�ستقبل فهم متلونون لي�س لهم
هدف غري م�صاحلهم اخلا�صة ،وهم
اليوم �أ�صحاب احلظوة يف املنا�صب
وال����ر�أي ل��دى ال��دول��ة ول��ه��م احلظ
الوفري يف املحا�ص�صة اللعينة� ،أما
الآخرون املبعدون اجلادون من فنيني
و�أ�صحاب اخت�صا�ص ومبادئ حقيقية
فهم اليوم يدافعون عن البلد والنظام
وقلبهم على م�ستقبله وا�ستقراره
ولي�س لهم م�صالح خا�صة غري
م�صالح وتنمية بلدهم وهم يف موقفهم
هذا ت�ساموا على ظروفهم اخلا�صة من
مادية ومعنوية �إ�ضافة �إلى ما عانوه
�شخ�صيا من ابعادهم من مبد�أ تكاف�ؤ
الفر�ص غري املتاح لهم يف �سبيل
موقفهم ال�رصيح والوا�ضح.
ان ا�ستمرار النهج احلايل غري ال�سليم

وم��ا يحتويه من خماطر اقت�صادية
واج��ت��م��اع��ي��ة وتعليمية و�صحية
و�سكانية وثقافية.
لذلك على الدولة ان تغري نهجها
احلايل وتعمل على خلق نهج جديد يف
برامج جادة يف تكاف�ؤ الفر�ص وو�ضع
الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب
وح�ساب عامل الزمن ال��ذي يف غري
�صاحلنا.
فيجب على الدولة �أن ت�أخذ القرار
ال�صحيح واملطلوب يف و�ضع الربامج
التنموية احلقيقية حلماية البلد من
املخاطر القادمة واملتوقعة.
ان البداية يف ت�صحيح امل�سار مازال
متاحا قبل فوات االوان والوقوع يف
املحظور من ق��ادم الأي���ام ،فالبلد
فيها كل االمكانات املادية والب�رشية
وخا�صة من رجالها ون�سائها املبعدين
القادرين على تويل ادارة البلد خللق
العمل اجلاد و املطلوب لبد�أ التنمية
احلقيقية ،وتفعيل �أ�س�س الدولة
املدنية امل�ستدامة ملا فيه �صالح
هذا البلد الطيب ،والله امل�ستعان.

حسبة مغلوطة

زيد شحاتة

كثري من الأ�سئلة يطرحها �أبنا�ؤنا ال ميكن الإجابة عنها ,ال
لأننا ال جنيد الإجابة ,لكن رمبا لأنها فوق م�ستوى �إدراكهم,
�أو لأنها مما ال نعرف �إجابته بدقة� ,أو تتعلق ب�أمر حمرج من
قبيل �أن ي�س�ألك طفلك ال�صغري ,كيف �أتيت �أنا لهذه الدنيا؟
ومل �أ�صال �أتيت؟!
ال تخت�ص الأ�سئلة التي ال ميكن �إجابتها ب�صغارنا ,فعقولنا
مليئة ب�أ�سئلة نحن نعرف �إجاباتها ,لكننا نحب�سها داخل
�أرواحنا ,حياء وحرجا من �أنف�سنا �أن نقولها لأنف�سنا ..ولو
من باب التفكري ب�صوت ٍ
عال!
هل يعرف �أحدنا مل نر�سل �أوالدن��ا �إل��ى امل��دار���س ,رغم
�أننا ندر�سهم ونعلمهم يف بيوتنا ,كل املواد الدرا�سية,
ويكتبون هناك �أكرث مما يفعلون يف مدرا�سهم! ..واجلواب
�أننا ال ن�ستطيع حتملهم و�شقاوتهم اليوم كله ,فنتخل�ص
منهم بطريقة « �رشعية» تر�ضي �ضمائرنا ,بحجة �إبعادهم
عن ال�شوارع وما فيها ,و�أنهم يتعلمون ..يتعلمون ماذا؟!
دعونا من التعليم ,ملاذا نكون م�ؤدبني وخلوقني وودودين
جدا ..عندما نذهب لأي م�ؤ�س�سة حكومية ,للح�صول على
وثيقة ما� ,أو ق�ضاء �ش�أن ما ,وخ�صو�صا �إن كانت م�س�ألة «
املراجعة» عوي�صة؟ ..طبعا اجلواب الأغلب �سيكون� ,أننا
نريد �أن نكون قدوة ح�سنة لبع�ض موظفينا «ع�سى ولعل»
�أن تتح�سن �أخالقهم بالت�أثر وحتى لو « باحلث والت�أثري»
ويرتكوا قاعدة « راجعنا الأ�سبوع القادم» ويال �سذاجتنا..
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غزالة بزالة ...تحقرص تمقرص «»2-2
تتح�سن �أخالقهم! حلم �إبلي�س يف اجلنة.
هل يظن بع�ضنا �أن خمالفة القانون ,ولو بتجاوز �إ�شارة
املرور� ,أو القيادة ب�شكل �أحمق و�سخيف ,عند عدم وجود
رجال املرور �أو كامريات املراقبة « و�أحيانا بوجودهم»
راجع لكوننا متخلفني �أو حبا بالدميقراطية واحلرية؟!..
بالت�أكيد �أن �أكرث من �سيفكر بالإجابة� ,سيقول �أننا « نخاف
وال ن�ستحي» ..لكنه �سيفكر فقط ولن يتجر�أ ويقولها.
لنكرب الق�ضية قليال ,ونتحدث « بكالم كبري �أوي» فهل يعلم
امل�س�ؤول �أنه عندما يكذب علينا ,من قبيل �أننا �سن�صدر
الكهرباء ,و�أن ال�صيف القادم �سيكون معجزة للطاقة
الكهربائية� ,أو يت�شدق علينا ,نائم ب�أن الإ�صالح قادم ال
حمالة ..هل يعلم هذا� ,أننا نعلم �أنه يعلم �أننا نعلم �أنه
يكذب علينا؟! ..قد يكون اجلواب هنا ال �أهمية له ,فامل�سالة
�أن ه�ؤالء املخلوقات « و�أ�شباههم» اعتادوا الكذب ,بل و�صلوا
مرحلة �إدمان ت�صديق �أنف�سهم!
ما لنا ولوجع الر�أ�س هذا ..ومل ن�س�أل �أ�صال؟!
دعونا نعي�ش بهدوء و�سالم ون�أكل اخلبز ..ما لنا وللحرية
والكرامة واحلقوق والواجبات ,وحماربة الف�ساد ,و�أ�سئلة
�سخيفة تنغ�ص حياتنا و�أجوبتها املزعجة؟
دعونا على غفلتنا ..فالغفلة جميلة ومليئة بالهدوء
وال�سكينة وال�شبع ..وتلك الأ�سئلة تق�ضي على �أحالم يقظتنا
اُ
احللل!
اللذيذة ,و�إلى �أن ت�صل ال�شم�س �أرجلنا� ..سيحلها

توقفنا عند كلمة بالغة �أي بلوغ ال�شدة
واجلهد يف �أمر ما ومن دون تفكري �س�أقول
من وزارة الى وزارة ومن جهة الى جهة يف
لواهيب ال�صيف احلارقة يقوم املراجعون
بال�سعي بني �صفا الوزارات ومروة االدارات
دون اجناز للمعامالت ما مل يكونوا يعرفون
فالنا �أو و�صى عليهم فلنتان ولي�س كما
�رشحها امل�ؤرخ الر�شيد حني قال قد تكون
قيلت للعد تبعا ل�سياقها بالغة بالغتني ُدر
إرم؟ بل هي تعني يف نظري
�أي واحد اثنان � ِ
و�رشحي دور ولف على الإدارات وخذها كعب
داير بينها يف جممع مثل جممع الوزارات الذي
يحوي �أغلب وزارات الدولة �أو بني ف�سيف�ساء
الوزارة احلكومية الواحدة املتناثرة �شمال
الكويت وجنوبها لت�ؤدي معاملة كان يفرت�ض
�أن ت�ؤديها مبكان واحد مثل �أي دولة لديها
ر�ؤية م�ستقبلية يف خطط امل�ستقبل العملية
وما ج��اءت كلمة ُدر والتي �أعتقد م�ؤرخنا
العزيز بوجود �شيء من التناغم يف �أ�صول
أدر تعني
املعاين ،حني �أردف بال�رشح �أن � ّ
أدرت املغزل»
�شدة الدوران وتقال للمغزل «� ّ

فهي فتلته فتال �شديدا فر�أيته ك�أنه واقف من
�شدة دوران��ه وحتى تقال لل�سهم َد ّر ال�سهم
بع ّد
دار دوران��ا جيدا فك�أن اجلملة تنتهي َ
لل�شم�س قبل �أن ترمي �سهامها ولو جمعت
�رشح اجلملة مبا فهم وقبل من املعاين التي
�أ�سلفت وقد تعني غري ذلك يف �رشح العبد
لله فهي حكومة فا�صلة ال ترى لر�ؤيتها بادئة
وال لعملها م�صداقية ب�سبب بع�ض م�س�ؤوليها
غري الأكفاء اال من رحم ربي و�شهدنا بهم
خ�لال م�سريتنا ال�صحافية وال��ي��وم نعود
لنقول للحكومة ال نريد الأل��غ��از يف عمل
احلكومة حني تعطى م�شاريع لأنا�س �رسقوها
من �أ�صحابها احلقيقيني وتركن يف االدراج
م�شاريع حقيقية ال ميلك �أ�صحابها وا�سطة
وهم مبادرون فكل ما نتمناه �أن تتعامل بع�ض
اجلهات احلكومية مبعاملة وا�ضحة و�ضوح
ال�شم�س ال حتتاج الى �شخ�ص متخ�ص�ص يف
فك االلغاز ملعرفة ما تريد وما ال تريد فهل
�سرنى الغزالة تعدل عملها يف البزالة حتى
حتقر�ص ومتقر�ص من يت�صيد عليها الزاللة
�أي الأخطاء والزلل؟

