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كلمات ال تنسى

امل���رء يف ه��ذه احل��ي��اة اليخلو من
الذنوب،ومن تاب تاب الله عليه،
ومن متادى يف غيه فلي�ستعد لعذاب
الله ،وال بد ان اذك��ر لكم �أم��را مهما
وهو انه مهما بلغت ذنوب العبد فال
يقنط من رحمة الله تعالى،فالله
�سبحانه وتعالى يقول�« :إن الله اليغفر
�أن ي�رشك به ويغفر م��ادون ذلك ملن
ي�شاء ،ومن ي�رشك بالله فقد افرتى
�إثما عظيما»« ،الن�ساء »48--ويف
احلديث القد�سي روى ان�س بن مالك عن
النبي �صلى الله عليه و�سلم �أنه قال:
يقول الله تبارك وتعالى :يا ابن �آدم
�إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك
على ما كان فيك وال �أبايل ،ياابن �آدم
�إنك لو �أتيتني بقراب الأر���ض خطايا
ثم لقيتني ال ت�رشك بي �شيئا لأتيتك
بقرابها مغفرة« ،رواه الرتمذي» �أما
�صاحب بيت ال�شعر الذي يتو�سل الله
ان يغفر له معرتفا ومقرا بذنوبه فهو:
ابوالوليد عبدالله بن حممد بن يو�سف
بن ن�رص الأزدي الأندل�سي القرطبي
احل��اف��ظ امل��ع��روف بابن الفر�ضي،
كان فقيها عاملا باحلديث والأدب،
وله عدة ت�صانيف منها :تاريخ علماء
الأندل�س ،وكتاب امل�ؤتلف واملختلف
وكتاب �أخبار �شعراء الأندل�س ،وكان
قد رحل من الأندل�س الى امل�رشق �سنة
اثنتني وثمانني وثالثمئة فحج و�أخذ
من العلماء و�سمع منهم وهو القائل:
�أ�سري اخلطايا عند بابك واقف
على وجل مما به انت عارف
يخاف ذنوبا مل يغب عنك غيبها
ويرجوك فيها فهو راج وخائف
ومن ذا الذي يرجو �سواك ويتقي
ومالك يف ف�صل الق�ضاء خمالف
فيا �سيدي التخزين يف �صحيفتي
�إذا ن�رشت يوم احل�ساب ال�صحائف
وكن م�ؤن�سي يف ظلمة القرب عندما
ي�صد ذوو القربى ويجفو املوالف
لئن �ضاق عني عفوك الوا�سع الذي
�أرجي لإ�رسايف ف�إين لتالف
والبن الفر�ضي �أ�شعار كثرية ومولده
�سنة �إحدى وخم�سني وثالثمئة وتولى
ق�ضاء مدينة بلن�سية ،وقتل �شهيدا
ي��وم فتح الرببر قرطبة �سنة ثالث
واربعمئة ،وبقي يف داره ثالثة ايام
ثم دفن ،وروي عنه انه قال :تعلقت
ب�أ�ستار الكعبة و�س�ألت الله ال�شهادة
 ،ثم انحرفت وتذكرت هول القتل
فندمت وهممت ان ارج��ع وا�ستقيل
الله تعالى فا�ستحييت ،واخرب من
ر�آه بني القتلى ودن��ا منه ف�سمعه
يقول ب�صوت �ضعيف :ال يكلم �أحد يف
�سبيل الله ،والله �أعلم مبن يكلم يف
�سبيله�،إال جاء يوم القيامة وجرحه
يثعب دما اللون لون دم والريح ريح
امل�سك ،ثم م��ات رحمه الله ،هذا
ودمتم �ساملني.
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حاشية المتنفذين
بعد �أن �سيطر املتنفذون على معظم
امل�شاريع واملناق�صات املهمة ذات
امل���ردود امل���ايل ال���ذي يعد مبئات
املاليني وبعد توريث الوظائف املهمة
لأبنائهم وبناتهم بالقطاع اخلا�ص
وتعيني �أبنائهم وبناتهم بالوظائف
القيادية بالقطاع احلكومي من خالل
�أ�سبوع «التعيينات البارا�شوتية»
يتم تق�سيم ال�ترك��ة واملتبقي من
امل�شاريع والوظائف على حا�شيتهم
وامل��ت��زل��ف�ين وم��ا���س��ح��ي اجل���وخ.
فعن طريق م�شاريع الباطن sub
 -contractsي��ت��م ت��وزي��ع بع�ض
امل�شاريع للتابعني م��ن الإمعات
وما�سحي اجلوخ وكذلك يتم تعيني
بع�ض الإم��ع��ات واجلهلة منهم يف
بع�ض الوظائف احلكومية حتى يكونوا
عيونهم التي ترى ما يدور بالأجهزة
احلكومية و�آذانهم التي ت�سرب القرارات

احلكومية التي تتخذ باالجتماعات
اخلا�صة وال�رسية!! �شبكة من الب�رش
موزعة بالوزارات والهيئات احلكومية
وامل�ؤ�س�سات بالقطاع اخلا�ص.
ال��ك��ل ي���أخ��ذ مق�سومه م��ن الكيكة
وبالرتا�ضي بدون تعب �أو جهد.
�أم��ا من ال ي��دور يف فلكهم وال ي�سري
خلفهم فهو حمارب وم�شكك يف قدراته
ومهارته ووطنيته.
�إنه زمن املتنفذين الفا�سدين وورثتهم
وحا�شيتهم من الإمعات واملتزلفني!
يحيطون �أنف�سهم ب�شبكة تربطها
امل�صالح ال�شخ�صية وتنعدم فيها
الروح الوطنية.
�شبكة تعمل على دمار البالد والعباد.
فهل ن�صحو من �سباتنا العميق ونفكك
ن�سيج هذه ال�شبكة الفا�سدة �أم �أنها
�ستجرب البع�ض على االن�ضمام لها؟.
ودمتم �ساملني.

الوطني

مع بداية القرن الع�رشين تعاظمت �أهمية
االق��ت�����ص��اد املبني على امل��ع��رف��ة حيث
ي�شهد العامل اليوم تطورات مت�سارعة يف
التكنولوجيات اجلديدة املتتالية التي
لعبت دورا ب��ارزا يف تطوير املجتمعات
وحت��ق��ي��ق رفاهيتها م��ن خ�ل�ال اعتماد
م�ؤ�س�سات الدولة على االبتكار التكنولوجي
كا�سرتاتيجية لتحقيق التنمية امل�ستدامة
لل�شعوب .وخالل بحثي وجدت �أنه من �أكرث
الدول تقدما يف االبتكار التكنولوجي على
م�ستوى العامل هي اليابان وفنلندا و�أمريكا
وكوريا اجلنوبية و�أملانيا والهند و�إنكلرتا
وكندا وال�صني وعلى امل�ستوى العربي
تون�س واملغرب  ،لذلك على جميع الدول
النامية منها الكويت ان ت�ستعني بتجربة
�إدارة التكنولوجيا يف هذه الدول حتى
حتقق �أهدافها االقت�صادية املن�شودة
من جماالت االبتكار يف العلوم ،و�شهد
�شعب الكويت م�ؤخرا يف يوم الأربعاء
املوافق  13مار�س  2019خطاب �أمري
الكويت يف ق�رص بيان عن عزم ومبادرة
الديوان الأمريي يف �إن�شاء «مركز الكويت
لالبتكار الوطني» الذي يهدف �إلى دعم
اقت�صاد البلد وحتقيق الأهداف التنموية
الوطنية من خالل توفري البيئة املالئمة
واحلا�ضنة لل�شباب الكويتي من ذوي
االبتكارات واالخرتاعات البناءة وذلك
باال�ستعانة بامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة
للبدء يف �إن�شاء هذا املركز .لهذا على
املركز �أن ينتبه متاما ب ��أن ال ي�صنف
ال�سلعة اال�ستهالكية للمواطن كاخرتاع
�أو كابتكار �إال بعد تطابقه للمفاهيم
العلمية العاملية لها  ،فاالخرتاع هو كل
فكرة جديدة ال تتوافر يف ال�سوق ومفيدة
وقابلة للتطبيق ال�صناعي ال��ذي مينح
�صاحبه ب��راءة اخ�تراع  ،وميكن احلكم
على االخرتاع ب�أنه ناجح �إذا توافرت فيه
اجلودة واجلدوى االقت�صادية «تكلفته �أقل
من �سعر �رشاء النا�س له» ،واالبتكار هو
تطوير قيم جديدة للم�ستهلك من خالل
حلول تتجاوب مع متطلبات جديدة له
 ،ويختلف االبتكار عن االخ�تراع يف �أن
االبتكار ي�شري �إل��ى ا�ستخدام فكرة �أو
�أ�سلوب متداولني بطريقة �أف�ضل مما هو
معتاد بينما االخ�تراع يعني خلق فكرة
�أو �أ�سلوب جديدين مل يكونا معروفني
من قبل  .و�أنقل لكم �أب��رز ا�ستف�سارات
املواطنني التي قر�أتها يف ال�شبكات
االجتماعية حول تنفيذ م�رشوع املركز ،
وهي :ما ميزانية امل�رشوع؟  ،من �سيرت�أ�س
�إدارة هذا امل�رشوع؟  ،هل هو من املبتكرين
واملخرتعني �أم من مواطن يحمل لقب «د
 ».ولي�س له عالقة باالبتكار �أو االخرتاع
�أم مواطن يبلغ من العمر  65عاما ؟ هل
�سيتم النظر �إلى ا�سماء العوائل عند قبول
املواطنني يف املركز �أم �أنه �سينظر �إلى
جودة االبتكار واالخرتاع �أوال لهذا املواطن
؟ هل �سيتم قبول البدون الكويتيني يف
املركز �إن كانوا من ذوي االبتكار واالخرتاع
�أم ال ؟ هل توجد �آلية حلماية ميزانية
امل�رشوع من ال�رسقات؟
�أخريا �إن �إن�شاء هذا املركز مبادرة �إيجابية
لن ين�ساها التاريخ �إن ترجمت كلمات
خطاب �أمري البالد على �أر�ض الواقع .

فراس الحمداني
Firashamdani57@yahoo.com

في عيادة طبيب نفسي

رغم املرح ،وحالة الفرح التي يبدو
عليها ال�صحايف ه��ادي جلو مرعي،
ورغ��م عدائي ،ومقتي ال�شديد له �إال
�إنني حني ر�أيته يف عيادة طبيب نف�سي
يف احلارثية ببغداد ،ت��رددت كثريا
يف ال�سالم عليه ،وت��أمل��ت حلاله،
وت�أكدت من �شيء كنت �أ�ؤم��ن به هو
�أن �أغلب �صانعي الفرح يكونون على
�أعلى درجات احلزن الداخلي ،هو مل
ي�ستغرب حني ر�آين يف ذات العيادة،
وط��ل��ب مني اجللو�س �إل���ى ج���واره،
واحلديث دون ت��ردد ،لأن ...احلال
من بع�ضه ...كما قال ،وكما يقال يف
العادة.
كان هادي ي�شكو من ك�آبة حادة ،لكنه
ال يفكر يف االنتحار ،على العك�س مني،
ف�أنا �أقل �إميانا منه ،ولذلك افكر غالبا
يف �إنهاء حياتي بطريقة ما ،وال �أعرف
كيف ميكن �أن ينتهي بي احلال ،وهو
ما ي�ؤرقني كثريا فال �أنام حتى �ساعة
الفجر ،ورمب��ا ك��ان نومي متقطعا،
وتنتابني الكوابي�س ،و�أ�شعر ب�أن ال
ج��دوى من حياتي� ،سواء تلك التي
ق�ضيتها �سالفا� ،أو احلالية� ،أو تلك
التي �س�أعي�شها� ،أو قد ال �أعي�شها �أبدا
فكلها يف نظري تفاهة وقد �شبعت من
الأمل وال�صداع واحلرمان والقلق فيها،
ومل �أعد اطيقها ،وال �أريد موا�صلتها

�إطالقا ،فهي لي�ست للمعذبني �أمثالنا،
واحلاملني بال�سعادة التي ال تتحقق
�أبدا �إال لقلة قليلة من الب�رش �سي�ضطرون
يف النهاية ملغادرة احلياة .
ما هو ال��دواء ال��ذي ميكن �أن ي�شفي
مري�ضا نف�سيا مثلي غرق يف احلزن
وال���ع���ذاب واحل���رم���ان وال�صدمات
املتكررة التي جتتاحني �أهوالها
من حني لآخ��ر وك�أنها مكلفة بتدمري
روحي من الداخل ،وحتطيم �شعوري،
وحتويلي �إلى جمرد ماكينة تتحرك كل
يوم لتنتج �شيئا لي�س يل ،و�أظل �أحلم
يف النهار ب�شيء جديد ،بينما يكون
ن�صيبي املزيد من الكوابي�س ليال ،تلك
التي ت�أتيني بوجوه ن�ساء قبيحات،
وجمموعات من ال�شياطني الأ�شد قبحا؟
عيادتي الوحيدة رمبا هي قربي لأنه
�سي�سحبني الى الهاوية املظلمة حيث
ال �أجد الذين ي�رسقون حياتي ،والذين
ينه�شون حل��م��ي ،وي��دق��ون عظمي،
ويطحنون م�شاعري بال رحمة ،بال ت� ٍأن
وك�أين قتلت �أوالدهم ،و�سبيت ن�ساءهم
كما يفعل اخلوارج والدواع�ش ،بينما
ه��م يف احلقيقة يرك�ضون م��ن �أجل
�أحالمهم ،ولكن الفرق بيننا� ،إنهم
يرك�ضون ويحاولون بال ��شرف وال
�أخ�لاق و�إن�سانية ،والتخل�ص منهم
يكون برحيلي عنهم.
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ُع��ق��د ات��ف��اق مل��دة ع�رش ���س��ن��وات تلتزم ب��ه الكويت
و�سنغافورة بحيث تتنازل الكويت عن جهازها االداري
للدولة وم�ؤ�س�ساتها ومدخول نفطها ملدة العقد الى دولة
�سنغافورة يف املقابل تتنازل دولة �سنغافورة عن جهازها
االداري للكويت ،ومت تطبيق االتفاق وا�ستلمت االدارة
ال�سنغافورية اعادة تركيب االجهزة الكويتية واعدادها
للتنمية اجلديدة ،ف�أ�س�ست املرجعية املركزية لالقت�صاد
الوطني مدعومة مبرجعية قانونية وا�ضحة املعامل ومت
بعد ذلك ان�شاء هيئات عدة للقيام باال�صالح والتنمية،
ف�أ�س�ست هيئة ال�رضيبة وبد�أ عملها بعمل الدرا�سة للمجتمع
الكويتي ،وق�سم الى �رشائح خلدمة اخلطة العامة للدولة،
مع ما توافر من معلومات �شاملة للمجتمع الكويتي ت�سهل
ملنفذي اخلطة التعامل معها واجن��اح خطتها ،كذلك
ان�ش�أت الهيئة االقت�صادية والتجارية الدارة اخلطة كما
ان�ش�أت هيئة املنطقة احلرة ومت اعدادها على اال�صول
الدولية لتكون من روافد االقت�صاد الكويتي ،كذلك هيئة
ال�صناعة الدارة املنطقة احلرة ،وامل�شاريع االقت�صادية
امل�صغرة وهيئة البيئة لتقوم باعداد خطتها لتنظيف
البلد ،وجعله يف م�صاف الدول املهتمة بالبيئة وانعكا�سها
على املجتمع ،وكذلك عدة هيئات ل�سوق املال والريا�ضة
والتعليم وال�صحة .وب��د�أت هذه الهيئات العمل كل يف
تخ�ص�صه وبد�أ بعد فرتة ظهور النتائج لها فا�ستوطنت
يف املنطقة احلرة كثري من ال�رشكات العاملية وان�ش�أت

مركز الكويت لالبتكار

مالحظة

وجهة نظر

قضية مهمة

مقاالت

وجهة نظر
كثريا من ال�صناعات التحويلية والتجميعية لتحقيق
جناح اال�سترياد والت�صدير ،واعادة الت�صدير .وبالرجوع
الى ما حل بدولة �سنغافورة مع اجلهاز الكويتي االداري
مدعوما بدخل النفط نرى التايل :بد�أ االقت�صاد باالنحدار
وب��د�أت امل�شاكل االقت�صادية تتفاقم بحيث بعد ا�ستالم
مدخرات النفط يف دول��ة �سنغافورة حلق به كثري من
التجار املتعلقني مبقاوالت النفط واملحتكرين للوكاالت
واملناق�صات وتبعه كثري من العمالة الهام�شية الكويتية
وبالتايل ا�صابهم مر�ض االقت�صاد الكويتي ال�سابق ،ما حدا
بدولة �سنغافورة الى الطلب من الكويت �إلغاء االتفاقية
وارج��اع جهازها االداري ،واع��ادة االمور الى ما كانت
عليه ولكن اجلانب الكويتي رف�ض الغاء االتفاقية ومت�سك
بها الى نهاية العقد ما حدا بدولة �سنغافورة الى تقدمي
�شكوى الى االمم املتحدة تطلب انهاء العقد ملا ا�صابها من
�رضر كبري منه ،وو�صلت الق�ضية الى املحكمة الدولية يف
الهاي بهولندا ملحاولة انهاء العقد ،وقبل �صدور احلكم
بثالثة ايام رن جر�س التلفون يف حجرة النوم و�صحوت
على ذلك ال�صوت املزعج الذي حرمني من احللم اجلميل،
و�رصت افكر ،واحلل ذلك احللم وملاذا حلمت بذلك فكان
اجلواب وا�ضحا وجليا .ان دولة �سنغافورة لي�س عندها
موارد ولكن عندها �إدارة جيدة و�إرادة قوية� .أما نحن يف
الكويت فعندنا كل �شيء عدا االدارة واالرادة.
والله امل�ستعان.

ي��وم ال�شهيد ه��و ذك��رى ا�ست�شهاد الفريق
عبداملنعم ري��ا���ض رئي�س �أرك���ان القوات
امل�سلحة �أثناء تفقده القوات على اجلبهة يف
احلرب املقد�سة �ضد العدو ال�صهيوين ،وذلك
يوم القد�س  1969وهو من مواليد 1919م،
و�أ�سفر ذلك اليوم ،يوم ال�شهيد ،حتتفل به
م�رص كل عام حكومة وجي�ش ًا و�شعب ًا لأنه يوم
يرمز الى البطولة والت�ضحية ،التي يقدمها
امل�رصيون للحفاظ على ت��راب م�رص ومنع
اي ع��دوان غا�شم على ار���ض م�رص احلبيبة،
ان �شعب م�رص هم خري �أجناد الأر���ض ،وقد
ذكر الله �سبحانه وتعالى يف كتابه الكرمي
«ادخلوها ب�سالم �آمنني» ،م�رص دول��ة �آمنة
ليوم الدين كما ذكر ووعد بذلك �سيدنا حممد،
�صلى الله عليه و�سلم ،الدولة امل�رصية رائدة
مبا تقدمه من ت�ضحيات من ابنائها يوميا
ملحاربة الإرهاب الذي �أ�صبح ظاهرة عاملية
�أ�صابت العامل.
ال��دول��ة امل�رصية ا�صبحت يف مقدمة دول
العامل يف حماربة الإره��اب والق�ضاء عليه
ملنع انت�شاره يف دول العامل و�أ�صبح لدى
م�رص ق��اع��دة بيانات على �أع��ل��ى درج��ة من
املعرفة واملعلومات عن الأ�ساليب واخلطط

الإرهابية وا�صبح لرجال اجلي�ش امل�رصي
وال����شرط��ة امل��دن��ي��ة ال�����س��ب��ق يف مهاجمة
الإرهابيني وت�صفيتهم قبل القيام ب�أي �أعمال
�إرهابية ت�ؤثر على اال�ستقرار الأمني الذي
تنعم به م�رص حاليا يف ظل القيادة ال�سيا�سية
ال��ر���ش��ي��دة ووق���وف ال�شعب ب��ج��وار جي�شه
و�رشطته للق�ضاء على فلول الإره��اب ،ومنع
انت�شاره واجها�ض كافة خمططاته ان م�رص
تعي�ش الآن يف �أزهى ع�صورها يف ظل التقدم
االقت�صادي وال�سيا�سي الذي يلم�سه كل م�رصي
وعربي الآن ،و�أ�صبحت م�رص لها كلمة ور�أي
يحرتم امام دول العامل.
ان ي���وم ال�شهيد ال���ذي حتتفل ب��ه م�رص
�سنويا رئي�سا وحكومة و�شعبا هو تخليد
وذك���رى ل�شهدائنا يف كافة احل���روب ويف
مكافحة االره���اب ،ان م�رص تقدم يوميا
الغايل والنفي�س حتى يعي�ش ال�شعب يف
ا�ستقرار و �أم��ان وملنع انت�شار ا لإره��اب يف
كافة دول العامل ،فكان قدر م�رص ان حتمل
راي��ة مكافحة ا لإره��اب وقد جنحت يف ذلك
و�ست�ستمر يف قدرها الذي كتبه الله لها يف
الق�ضاء على االرهاب ،فهي �أم الدنيا ،حتيا
م�رص ،حتيا م�رص ،حتيا م�رص.

