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من اهلل في دار القرار نصيب

بيت �صادق لرجل حاد عن جادة ال�صواب,
ف�صور له عقله �أنه على حق وغريه على باطل ،
لأنه من اخلوارج الذين يعتقدون ان من �سواهم
كفار .وهذا ال�شاعر من ر�ؤو�سهم و�شعرائهم
وفر�سانهم  ،وهو عمرو بن عمرية  ،العنربي
التميمي  ،امل�شهور بـ «عمرو القنا» ل�شدة
ب�أ�سه و�شجاعته � ،أما بيته امل�شار اليه فهو
بيت امياين يحث على فعل اخلري وطاعة الله
تعالى  ،ودار القرار التي حث على العمل
ال�صالح لها هي الدار الآخرة التي ن�ستقر فيها
فال منوت فيها وال تزول عنا  ،لذا فعمرو القنا
هنا يذكر �أن الدنيا التي �سنفارقها لي�ست ب�شيء
ما مل يكن للم�سلم فيها اعمال �صاحلة يتقرب
بها �إلى الله فيفوز باجلنة وينجو من النار ،
وكان هذا الرجل ال يرده �شيء يف احلرب حتى
قال يف حقه يون�س بن حبيب برواية اجلاحظ
انه كان ا�شجع من مالعب الأ�سنة وجذل الطعان
 ،وهو القائل :
فال خري يف الدنيا ملن مل يكن له
من الله يف دار القرار ن�صيب
فح�سبي من الدنيا دال�ص ح�صينة
و�أجرد خوار العنان جنيب
�أجاهد �أعادي اذا ما تتابعوا
و�أدعى با�سمي للهدى ف�أجيب
معي كل �أواه برى ال�صوم ج�سمه
ففي الوجه منه نهكة و�شحوب
وكان لواء االزارقة بيده يف حروبهم ,ورغم
تعر�ضه للقتل مات حتف �أنفه عام �سبعة
و�سبعني للهجرة  ،وقال ي�صف من هم على
ملته :
القائلني �إذا هم بالقنا خرجوا
من غمرة املوت يف حوماتها عودوا
عادوا فعادوا كرام ًا ال تنابلة
عند اللقاء وال رع�ش رعاديد
ال قوم اكرم منهم يوم قال لهم
حمر�ض املوت عن �أح�سابكم ذودوا
وقد ترجم املرزباين يف معجمه لعمرو القنا
ترجمة خمت�رصة  ،وذكر �أن احلجاج بن يو�سف
قال حينما علم بوفاته حتف انفه « :الو�ألت
نف�س اجلبان هذا عمرو القنا مات حتف انفه»
 ،واخل���وارج ملل كلها على باطل ب�إجماع
االئ��م��ة ،ولهم ا�سماء كثرية غري اخل��وارج
منها  :احل��روري��ة ن�سبة �إل��ى قرية حروراء
بلدة بالقرب من الكوفة  ،وال�رشاة ن�سبة
الى ال�رشاء املذكور يف االية  111من �سورة
التوبة  ،واملارقة وهم من مرقوا من الدين
كمروق ال�سهم من الرمية كما اخربنا ال�صادق
امل�صدوق حممد عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم ،
واملحكمة وهي �أول ت�سمية �أطلقت على ه�ؤالء
النا�س بعد رف�ضهم حتكيم احلكمني ب�صفني ،
وغري هذه الت�سميات وهم م�ستمرون باخلروج
علي اجلماعة يف كل وقت  ،روى الإمام علي
بن �أبي طالب عن ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم انه قال � :سيخرج قوم يف �آخر الزمان
�أحداث الأ�سنان �سفهاء الأحالم يقولون من خري
قول الربية  ،ال يجاوز �إميانهم حناجرهم,
ميرقون من الدين كما ميرق ال�سهم من الرمية،
ف�أينما لقيتوهم فاقتلوهم ف�إن يف قتلهم �أجر ًا
ملن قتلهم يوم القيامة  ،اكتفي بهذا القدر,
ودمتم �ساملني.
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أفرع البنوك والمستقبل

ي�رصح العديد من العاملني بالقطاع
امل�رصيف عرب و�سائل الإعالم عن افتتاح
�أفرع مل�صارفهم بكل منطقة �سكنية جديدة،
وتتناف�س البنوك املحلية والأجنبية
بالت�سابق بافتتاح �أفرعها وكذلك عدد
الأفرع املنت�رشة بدولة الكويت ،وهناك
���س ��ؤال �أح��ب �أن �أوج��ه��ه للمتخ�ص�صني
بال�صناعة البنكية ولأ���ص��ح��اب املال
والأعمال :هل نحن بحاجة لهذه الأعداد
امل��ت��زاي��دة م��ن �أف���رع البنوك املحلية
يف ظ��ل التغري ال�رسيع ال��ذي ت�شهده
ال�صناعة البنكية والأجنبية ويف ظل
العوملة والتطورات التكنولوجية و�شبكة
الإنرتنت؟!
�أعتقد �أنه يجب �أن يعاد النظر يف ذلك لأن
التعامل املايل خالل الـ� 20سنة القادمة
�سيكون خمتلف ًا متاما ،حيث �أن قيا�س
معايري جناح وفعالية البنوك �ستخ�ضع
ملعايري ومقايي�س تختلف ع��ن جمرد

مسيرة قائد «»6-3

معايري االنت�شار يف املناطق اجلديدة
والقرب املكاين من العميل ،حيث �إننا
مقبلون على �أنظمة مالية تركز على
التعامالت عرب التطبيقات التكنولوجية
املتطورة يف جمال التعامالت املالية من
خالل و�سائل االت�صاالت ونظم املعلومات
املتطورة بحيث ي�صبح الذهاب �إلى فرع
البنك �أم��را ن��ادرا جد ًا وخا�صة لل�شباب
واجليل الرقمي .Digital Generation
لذا يجب �أن تركز الإدارة البنكية العليا
و املخططون الإ�سرتاتيجيون بالبنوك
املحلية على خطط ت�سويقية خمتلفة
ور�ؤي���ة ا�سرتاتيجية جديدة ومتطورة
ت�أخذ باحل�سبان التغريات التى طر�أت
على ال�صناعة البنكية وكذلك التغيريات
واالقت�صادية
والتقنية
االجتماعية
والت�سويقية واال�ستثمارية التي طر�أت
على البيئة اخلارجية.
ودمتم �ساملني.

�أجري على االحتاد ا�ستفتاء �شعبي يف
الأقطار الثالثة يف �أول �سبتمرب �سنة
 ،1971وقد كان هذا االحتاد يعد حتو ً
ال
يف مفهوم القومية العربية وبناء نظام
دمي��ق��راط��ي وا���ش�تراك��ي يحمي حقوق
املواطن وي�صون حرياته الأ�سا�سية،
ويدعم �سيادة القانون.
واالتفاق مل يتم تطبيقه عمل ًيا وال�سبب
الأ�سا�سي لعدم جناحه ه��و اختالف
ال���دول الثالثة على بنود االتفاقية
ورف�ض الرئي�س حافظ الأ�سد التفاقية
كامب ديفيد التي وقعها ال�سادات مع
�إ�رسائيل.
وقعت حماولة اغتيال فا�شلة للأ�سد
والذي قام بعدها بحظر جماعة الإخوان
امل�سلمني و�شن حملة ت�صفية وا�سعة
يف �صفوفها ،و�أ�صدر الأ�سد القانون 49
عام  1980الذي يعاقب بالإعدام كل من
ينتمي جلماعة الإخوان امل�سلمني.
وبعدها دخل يف نزاع عنيف مع حركة
الإخ��وان امل�سلمني يف �سورية ،والتي
�أعلنت الع�صيان ودعت لإ�سقاط النظام
البعثي احلاكم ،فتحول ال�رصاع بني
احلركة الإخوانية والدولة �إلى�رصاع
م�سلح بعد �أن قامت احلركة بعمليات
اغتيال وا�سعة على امل�ستوى ال�سيا�سي
والعلمي والديني والع�سكري ،وخا�صة
بعد تفجري مدر�ستي الأزبكية واملدفعية،
وحماولة اغتيال الوزراءوالقيادات
البعثية يف عام  ،1981فقام بتكليف
القوات امل�سلحة ال�سورية بالق�ضاء على
الع�صيان،وبالأخ�ص بعد �سقوط مدينة
حماة بيد احلركة،حيث دخل اجلي�ش
العربي ال�سوري املدينة وقمع كل
حركة م�سلحة تهدف �إلى القيام بانقالب
علىاحلكم وفازت �سورية باال�ستقرار من
جديد.
كانت عالقات الأ�سد مع خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك فهد جيدة وم�ستقرة
ويعرف كل منهما بحبه لبالده و�شعبه،
وبعد احتالل الكويت من قبل املقبور
�صدام ح�سني يف �أغ�سط�س � ،1990ساند
الأ�سد امللك فهد و�شارك � 16ألف جندي
�سوري يف التحالف الدويل الذي ت�أ�س�س
من �أج��ل حتريرالكويت  ،ورف�ض �أن
يطلب من الكويت �أي مقابل حيث اعترب
غ��زو الكويت اع��ت��داء على �سيادة كل
دولة عربية وجتاوز على مبد�أ الأخوة
بل و�صفه ب�أ�شد من ذلك ،رحمه الله،
ووق��ف كعادته مع احل��ق دون انتظار
مقابل.
على ال�صعيد الداخلي مت بناء �أكرث من
جامعة يف عهده منها جامعة ت�رشين يف
الالذقية و جامعة البعث يف حم�ص.
كما عمل على حترير املر�أة وم�ساواتها
بالرجل واعتربها ن�صف املجتمع.
و�شجع الريا�ضة والريا�ضيني ،ومت يف
عهده ا�ست�ضافة �ألعاب البحر الأبي�ض
املتو�سط.
كما �أن��ه جعل ح��زب البعث العربي
الإ�شرتاكي هو احلزب القائد يف الدولة
واملجتمع.

صرخة قلم

ناصر الحسيني

النواب يرقصون على آهات البدون «»2-1
عجزنا  ,ونحن نكتب ونو�ضح لالخوة
ال��ب��دون ان ال��ن��واب غ�ير ج��ادي��ن يف
تعاطفهم مع ق�ضيتهم  ،ويختلفون مع
احلكومة يف كل �شيء  ،اال اجراءاتها
�ضد البدون .
بالأم�س �أق��رت جلنة حقوق االن�سان
الربملانية ق��ان��ون احل��ق��وق املدنية
والتجارية واالجتماعية للبدون ،
وبع�ض االخوة البدون �صفق لهذه الكذبة
الكبرية  ،وذلك لعدم درايته باالجراءات
الربملانية املعقدة  ،ولعدم معرفته
باتباع �سيا�سة التربيد .
تلتهب ال�ساحة ب�سبب ق�ضية ما  ،ويزداد
احلديث حولها  ،وت�سخن املطالبات,
وه��م ال يريدون حلها  ،عندئذ يلج�أ
ال�سيا�سيون الى تربيدها عن طريق �إما
ت�شكيل جلنة للدرا�سة  ،و�إم��ا لتقدمي
اق�تراح  ،ف�إن كانت جلنة  ،مياطلون
يف الدرا�سة ،وان كان اقرتاح  ،فانتظر
حتى ي��درج على ج��دول االعمال  ،يف
املقابل ا�صحاب الق�ضية تهد�أ �سخونتهم
كون ان هناك اقرتاح ًا ل�صاحلهم �أو جلنة
تدر�س ق�ضيتهم  ،وهنا جنح ال�سيا�سيون
يف تربيد الق�ضية ون�سيانها ومن ثم
ابعادها عن ال�ساحة االعالمية.

وجهة نظر

وعودة الى اقرتاح جلنة حقوق االن�سان
التي �أقرت احلقوق املدنية واالجتماعية
والتجارية للبدون  ،فهذا االق�تراح
ا�سميه «�ضحك على الذقون»  ،ولن يرى
النور ،ف��الإج��راءات املتبعة  ،يحال
هذا االقرتاح الى جمل�س االمة « ،وتعال
انتظر متى ي��ح��ال» ,وبعدها ي�صوت
املجل�س على ادراجه على جدول االعمال
 ،واذا ادرج يكون يف ذيل اجل��دول ،
لذلك ينتهي عمر املجل�س وهذا االقرتاح
يكون م�صريه �سلة املهمالت  ،فلو كان
النواب جادين يف اعطاء البدون حقوقهم
لتقدموا يف اقرتاح فتح باب ما ي�ستجد
من اعمال و�صوتوا على ادراجه اقرتاح
اعطاء ال��ب��دون حقهم واعطائه �صفة
اال�ستعجال  ،مثلما فعلوا مع اقرتاحات
كثرية ارادوا اقرارها ب�صدق ،ومثلما
فعل النائب ال�سابق �ضيف الله بورمية
يف اق�تراح ا�سقاط القرو�ض  ،عندما
اجنزه من اللجنة وح�شد له النواب حتى
اعطاه �صفة اال�ستعجال ،وعندما متت
مناق�شة املو�ضوع مل ينل االغلبية عند
الت�صويت ،وهنا يتحمل امل�س�ؤولية
النواب.
يتبع

زاوية أمنية

حامد السيف
www.wijhatnathar.com

تقاعس القطاع الخاص في تحقيق التنمية!
املادة « »20من الد�ستور تقول :االقت�صاد الوطني �أ�سا�سه
العدالة االجتماعية وقوامه التعاون العادل بني الن�شاط
العام والن�شاط اخلا�ص وهدفه حتقيق التنمية االقت�صادية
وزيادة االنتاج ورفع م�ستوى املعي�شة وحتقيق الرخاء
للمواطنني وذلك كله يف حدود القانون.
�إن هذه املادة من الد�ستور وا�ضحة املقا�صد والأهداف
يف دور الن�شاط اخلا�ص يف االقت�صاد الوطني بالتعاون
مع الن�شاط العام لتحقيق التنمية االقت�صادية ويف زيادة
االنتاج ورفع م�ستوى املعي�شة وحتقيق الرخاء للمواطنني
فهل حقق الن�شاط االقت�صادي اخلا�ص دوره كما ر�سمه
د�ستور الكويت؟.
ان معظم الدول الناجحة يف تنميتها االقت�صادية تعتمد
على القطاع اخل��ا���ص يف �أخ��ذ دور طليعي يف حتقيق
الأه��داف املطلوبة واملر�سومة يف خطط التنمية ما عدا
الكويت ،فالتنمية االقت�صادية منوطة بالدولة وهي تقوم
بال�رصف والإدارة على خطط التنمية �أما القطاع اخلا�ص
فلي�س له دور غري �أنه مقاول مل�شاريع احلكومة �أي �أنه
ال ي�أخذ املخاطر يف الدخول احلقيقي بعملية التنمية
من امل�شاركة احلقيقية ب�أموال وو�ضع �إداراته املطلوبة
الجناح م�شاريعه.
�إن القطاع اخلا�ص تخلى عنه دوره املهم يف االحالل حمل
احلكومة يف متلك و�إدارة معظم القطاعات االقت�صادية
واخلدمية واالكتفاء بت�شجيع احلكومة ال�رصف على
خطط التنمية لي�أخذ ن�صيبه من امل�شاريع كمقاول ي�أخذ
العمولة ولي�س له دور حقيقي وفعال يف امل�شاركة يف
عملية التنمية وهو يرتك التملك والإدارة لتلك امل�شاريع
للدولة ما خلق كثري ًا من امل�شاكل لتلك امل�شاريع �أو
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مقاالت

ت�أخرها ب�سبب ف�ساد وعجز الإدارة احلكومية والقدرة على
�إدارة تلك امل�شاريع لذلك.
فالقطاع اخلا�ص مع قدرته املالية ونفوذه ال�سيا�سي
يف الدولة مل يعمل مبا ميليه عليه الد�ستور يف املطالبة
بامل�شاركة احلقيقية يف متلك و�إدارة امل�شاريع و�صار القطاع
اخلا�ص غري مهتم بذلك وكل ذلك ب�سبب قلة ممن له م�صلحة
�ضيقة باحتكار كثري من ال�سلع واخلدمات وت�شجيع القوانني
التي تكر�س االحكتار ممن و�ضع البلد بني ف�شل احلكومة
وج�شع الطبقة التجارية التي �أدارت البلد لغري م�صلحة البلد
و�رصنا يف حالة تخبط عجيبة وت�رشيع قوانني تخدم م�صالح
خا�صة بدل خدمة م�صالح االقت�صاد الوطني .و�صار الأخذ
�أكرث من العطاء من دون رحمة ور�أفة بهذا البلد املعطاء �إنها
�أنانية مفرطة �إلى حد الغثيان و�صار املجتمع يتلوى بنار
ذلك الف�شل والهدر يف املال العام من دون حتقيق �أي �أهداف
مهمة لالقت�صاد الوطني� ،إنها م�أ�ساة حقيقية يعي�شها املجتمع
الكويتي واخلوف على م�ستقبل �أوالده� ،أنها م�س�ؤولية قيادة
الطبقة التجارية يف اجلدية يف �إجبار احلكومة بامل�شاركة يف
عملية التنمية احلقيقية وذلك ب�أخذ دور املتفرج على عملية
التنمية التي تديرها احلكومة لوحدها من دون االعرتا�ض
وفر�ض دوره على احلكومة كما ر�سمه الد�ستور يف مادته
الـ« »20يف التعاون العادل بني الن�شاط العام والن�شاط
اخلا�ص.
انها م�س�ؤولية تاريخية يتحملها القطاع اخلا�ص ولن
يرحمه من ع��دم حتقيق متطلبات املجتمع و�أجياله
القادمة� ،إن القطاع اخلا�ص عنده فر�صة لإ�صالح ذلك
ال�ضياع �إذا �أراد ،وحتقيق امنيات هذا البلد الطيب ..والله
امل�ستعان.

حمد عبداهلل السريع

اإلدارة العامة لخفر السواحل
�أن�شئت االدارة العامة خلفر ال�سواحل منذ اكرث من
�ستني عام ًا ،حيث بد�أ عملها يف ميناء ال�شويخ
وبعدها انتقلت االدارة الى مبناها احلايل الواقع
على �شواطئ الفنطا�س ,االدارة ت�رشف على قاعدة
بحرية ت�ضم مر�سى متكام ًال ي�ستقبل جميع �أنواع
الزوارق والدوريات ،كما ان االدارة ت�رشف على
منظومة رادارية تراقب املياه االقليمية الكويتية.
االدارة العامة خلفر ال�سواحل تبعها العديد من
املراكز االمنية منت�رشة على طول ال�سواحل الكويتية
ومرتبطة مبعدات حديثة مع االدارة الرئي�سية ،كما
ان زوارق و�سفن ودوريات خفر ال�سواحل منت�رشة
باملياه االقليمية الكويتية وم��زودة بالأ�سلحة
الثقيلة واخلفيفة ال�ستخدامها وقت احلاجة.
زوارق خفر ال�سواحل قادرة على تغطية كل املياه
االقليمية الكويتية وقادرة على التعامل مع احلوادث
واالحداث التي تقع يف البحر.
لقد الحظ النا�س يف الآونة االخرية فلتان ًا �أمني ًا
ب�سبب جت��اوز ال�صيادين �سواء يف ال�صيد داخل
اماكن حمظور ال�صيد بها او ا�ستخدام �شباك او
و�سائل ممنوع ا�ستخدامها يف ال�صيد ملا ت�سببه من
تلف وا�رضار كبرية على البيئة البحرية دون اي
احرتام للقوانني والقرارات ال�صادرة من اجلهات
احلكومية.
التجاوز من قبل ال�صيادين لأن اجلهات التي
حتاول معهم هي جهات مدنية وال متلك القوة
لب�سط �سيطرتها وما ين�رش عرب الفيديوهات من

مالحقات ورف�ض �أوامر من قبل �صيادين خمالفني
دون وجود قدرة لتلك اجلهات يف ال�سيطرة عليها
او �ضبطها يعترب ا�ستخفاف ًا بالقانون وتقلي ًال
من هيبة الدولة يف فر�ض �سيطرتها على املياه
البحرية االقليمية.
ادارة الرثوة ال�سمكية وادارة امل�سح البحري ادارات
تتبع جهات حكومية مدنية وتعمل يف جمال البحر
«تراخي�ص ومراقبة» ،ومبا ان البحر ا�صبح ملعب ًا
للتجاوزات من قبل بع�ض ال�صيادين ف�إننا ننا�شد
وزي��ر الداخلية ال�شيخ خالد اجل��راح والفريق
ع�صام النهام وكيل وزارة الداخلية تقدمي م�رشوع
بقانون الى جمل�س االمة ل�ضم تلك االدارات لتلحق
تبعيتها بالإدارة العامة خلفر ال�سواحل لأنها متلك
االمكانيات التي متكنها من فر�ض �سيطرتها وهيبتها
على املياه االقليمية الكويتية ووقف املتجاوزين
على القوانني.
القوانني حني ت�صدر يجب ان تطبق حتى ولو كانت
بالقوة ،ومن ال ميلك القوة لفر�ض تطبيق هذا
القانون ،خا�صة حني يتم التعامل مع م�ستهرتين
وعابثني ب�أمن هذا البلد ف�إن الواجب اال�ستعانة
باجلهات االمنية املخت�صة ،ومبا ان ادارة الرثوة
ال�سمكية وادارة امل�سح البحري عملهما يقارب عمل
االدارة العامة خلفر ال�سواحل ،فالأولى ان تكون
تلك االدارات تتبع وزارة الداخلية «الإدارة العامة
خلفر ال�سواحل».
وال�سالم عليكم.

