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هل القطاع الخاص هو سبب تخلفنا؟

وأحسن منك لم تر قط عيني

املوظفون احلكوميون مت��ت �إحالتهم
للتقاعد الإج��ب��اري للتخل�ص م��ن عدم
�إنتاجيتهم! ال��وزارات مت تخ�صي�صها �أو
حتويلها لهيئات �أو م�ؤ�س�سات لزيادة
ك��ف��اءت��ه��ا! ،بع�ض اخل��دم��ات اخلا�صة
مثل احلرا�سة والنظافة مت تخ�صي�صها
للقطاع اخل��ا���ص! خطة التنمية �سلمت
قيادتها للقطاع اخلا�ص على مدى خطتني
خم�سينيتني! ومل يتغري ���ش��يء! بل
تراجعنا وتخلفنا! ،املناطق احلرفية
وال�صناعية والزراعية �أوكلت معظم مهمة
�إدارتها والإ�رشاف عليها للقطاع اخلا�ص!
قطاع ال�سياحة يدير القطاع اخلا�ص!،
�أغلب البنوك والبيوت اال�ست�شارية يف
جمال املال والأعمال وال�صناعة والإدارة
وال��ق��ان��ون ي��دي��ره��ا ال��ق��ط��اع اخلا�ص!
اخلدمات ال�صحية والعالجية والتمري�ضية
يقدم �أغلبها القطاع اخلا�ص بدعم حكومي
و�أغلب خدماتها متدنية!! جودة التعليم يف
قطاع التعليم اخلا�ص ال تتميز عن جودة
التعليم يف �أغلب امل��دار���س واملعاهد

وأجمل منك لم تلد النساء

هذا بيت مديح وثناء  ،يقول �صاحبه ملمدوحه
ان عينه مل تر على الإط�لاق خريا منك ف�أنت
�أف�ضل من كل من ر�أيته  ،لي�س ذلك فح�سب
و�إمنا مل تنجب الن�ساء �أجمل منك �صورة،فمن
هو امل��ادح ؟وم��ن هو املمدوح؟ �أم��ا املمدوح
الذي و�صفه بهذه ال�صفات فهو �صفوة اخللق
واملر�سلني ،وخري من وط�أ احل�صا حممد بن
عبدالله عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم ،و�أما
ال�شاعر فهو ح�سان بن ثابت الأن�صاري ر�ضي
الله عنه و�أر�ضاه الذي يقول بعد ذلك:
خلقت مربءا من كل عيب
ك�أنك قد خلقت كما ت�شاء
وك��ذاك ك��ان خلق ُ
وخلق �سيدنا حممد عليه
�أف�ضل ال�صالة وال�سالم ،وح�سان �شاعره والذاب
بل�سانه عن الإ�سالم وامل�سلمني ،فهو ح�سان
بن ثابت بن املنذر بن حرام عمرو النجاري
اخلزرجي الأن�صاري ابن الفريعة �أ�شعر �أهل
القرى ،عا�ش �ستني �سنة يف اجلاهلية ومثلها يف
الإ�سالم ،كنيته �أبو عبدالرحمن ،و�أبو الوليد،
روى الرباء بن عازب �أن ر�سول الله �صلى الله
عليه و�سلم قال حل�سان�:أهجهم وهاجهم وجربيل
معك« ،يعني كفار مكة» وكان النبي �صلى الله
عليه و�سلم قال له :كيف تهجوهم ويل فيهم
ن�سب؟ قال :لأ�سلنك منهم ون�سبك �سل ال�شعرة من
العجني ،فهجاهم ،فقال له ر�سول الله عليه
ال�صالة وال�سالم�« :شفيت وا�شتفيت» �أما البيت
الذي �أ��شرت �إليه فهو �ضمن ق�صيدة م�شهورة
يقول يف �أولها:
عفت ذات الأ�صابع فاجلواء
�إلى عذراء منزلها خالء
وفيها يقول لكفار مكة:
عدمنا خيلنا �إن مل تروها..تثري النقع موعدها كداء
يبارين الأ�سنة م�صعدات..على �أكتافها الأ�سل الظماء
تظل جيادنا متمطرات..تلطمهن باخلمر الن�ساء
ف�إما تعر�ضوا عنا اعتمرنا..وكان الفتح وانك�شف الغطاء
و�إال فا�صربوا جلالد يوم ..يعز الله فيه من ي�شاء
وجربيل �أمني الله فينا..وروح القد�س لي�س له كفاء
وفيها يقول اي�ضا:
�أال �أبلغ �أب��ا �سفيان عني..ف�أنت جموف نخب هواء
و�إن �سيوفنا تركت عبدا..وعبد الدار �سادتها الإماء
هجوت حممدا ف�أجبت عنه..وعند الله يف ذاك اجلزاء
�أتهجوه ولي�س له بكفء..ف�رشكما خلريكما الفداء
هجوت مباركا برا حنيفا�..أمني الله �شيمته الوفاء
فمن يهجو ر�سول الله منكم ..وميدحه وين�رصه �سواء
ف�إن �أبي ووالده وعر�ضي ..لعر�ض حممد منكم وقاء
وابو�سفيان ال��ذي �أ�شار اليه ح�سان لي�س
بابن حرب و�إمنا ابو�سفيان بن احلارث بن
عبداملطلب ابن عم ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم ،كان م�رشكا ثم �أ�سلم وح�سن ا�سالمه
وح�سان بن ثابت �شاعر عايل الطبقة� ،أكرث
�شعره يف الهجاء وم��دح ر�سول الله عليه
ال�صالة وال�سالم ،وكان قبل الإ�سالم قد وفد
على النعمان بن املنذر يف العراق ووفد على
ملوك غ�سان يف ال�شام ،وقد اختلف يف تاريخ
وفاته فمنهم من ذكر انه تويف مابني عامي
 35و 40للهجرة يف خالفة على بن ابي طالب
ر�ضي الله عنه ،وهذا ماذكره ابن اجلوزي،
ورجح بع�ض امل�ؤرخني �أنه تويف يف خالفة
معاوية بن �أبي �سفيان مابني  50و 54وكان
عمره مئة وع�رشين عاما ودمتم �ساملني.

بل الجوالن سورية

والكليات احلكومية!
الفن وامل�رسح �أغلبه يدار من قبل القطاع
اخلا�ص وم�ستوى الفن وامل�رسح يف ترد!
التدريب ب�شقيه الفني والإداري معظمه
ي�سيطر عليه القطاع اخلا�ص!!حتى بع�ض
اخل��دم��ات امل�ساعدة يف دور املحاكم
ي�سيطر عليها القطاع اخلا�ص وجند طول
الدورة امل�ستندية وتعقد الأمور وارتفاع
تكلفتها!
ل��ذا جن��د �أن معظم اخل��دم��ات التي مت
حتويلها للقطاع اخل��ا���ص مل تتميز
بخدماتها و�إن متيزت بخدماتها فقد زادت
تكلفتها ب�شكل جنوين مثال اخلدمات
ال�صحية والتعليمية!.
ف��إل��ى متى ونحن ن��راه��ن على القطاع
اخلا�ص الذي هرم و�أه��رم �شباب الوطن
بتكلفة خ��دم��ات��ه املتدنية وال��ت��ي يف
الغالب مدعومة من قبل احلكومةباملال
والكهرباء والأرا���ض��ي و باقي الدعوم
احلكومية!
ودمتم �ساملني

أيها الرئيس

يف عز التفرق والت�رشذم العربي ،يخرج
لنا الرئي�س االمريكي دونالد ترامب بقرار
جمهوري ي�شبه احكام قراقو�ش ،يزعم
فيه �سيادته ان اجل��والن �صار ا�رسائيليا
ب�شخطة قلم ،هكذا من دون اي التفاتة
للتاريخ واجلغرافيا واحلقائق كونها
ار� ًضا حمتلة بعمل ع�سكري عدواين فج من
اجالف مرتزقة �صهاينة قادمني من كل بقاع
الدنيا ومن كل القارات يف العام ،1967
وك�أنه مينح هدية من �أمالكه اخلا�صة،
عطاء من ال ميلك الى من ال ي�ستحق .هذا
القرار تبعته ت�رصيحات وق��رارات بنف�س
درجة اال�ستفزاز للم�شاعر العربية منها
على �سبيل املثال نقل ال�سفارة االمريكية
للقد�س ،ت�رصيحاته بخ�صو�ص «�سن�أخذ
نفط العراق» واي� ًضا «على دول اخلليج ان
تدفع اكرث للحماية» وغريها كثري.
الرئي�س االمريكي و�ضع عرفا جديدا يف
ال�سيا�سة الدولية ،ت�رشيع قانون الغاب
وتقنني ال�رسقة ونهب االر�ض ،وماذا كنّا
ننتظر من الدولة التي احتلت العراق بناء
على اكاذيب حول ا�سلحة الدمار ال�شامل.
الآن يعلنها ترامب �رصاحة «�سن�أخذ نفط
العراق» ويتبع ذلك بت�رصفات وت�رصيحات
تعمل كلها �ضد امل�صلحة القومية العربية
والإ���س�لام��ي��ة دون اي م��راع��اة للقوانني
الدولية� ،سن�أخذ ار�ضكم بالقوة و�سن�أخذ
اموالكم اي�ضا ،هكذا بكل ب�ساطة ،والرد
ال��ع��رب��ي ل�لا���س��ف ان��ح����صر يف قليل من
الت�رصيحات الوقتية فقط ،ال اكرث وال اقل،
ترامب ا�ستغل هذا التفرق العربي ليحقق
مكا�سب وع��د بها يف حملته االنتخابية
تعزز من فر�صته يف االنتخابات املقبلة،
وكذا االمر بالن�سبة لنتنياهو رئي�س وزراء
الكيان ال�صهيوين ،ال��ذي ب��دا له االمر
ك�أنه جائزة نزلت عليه من ال�سماء وطبعا
�سيح�سن ذلك من �صورته يف االنتخابات
املقبلة هو اي�ضا ،ويخرج الطرف العربي
خا�رس ًا بكل احل�سابات ،ولكن الى حني.
�أق��ول الى حني لأَ ِيّن كلي �إمي��ان ان احلق
ال ي�ضيع ما دام وراءه مطالب ،والديان
ال ميوت ،وهو ترامب ونتنياهو ،ا�ستغال
الأوق��ات الع�صيبة التي مير بها العامل
العربي ،بفعل هذا التناحر وتلك الثورات
اللعينة ،ا�ستغالها مل�صلحتهما باح�سن
طريقة ،وتبقى احلقائق والتاريخ الى
جانب احل��ق العربي ،اجل���والن عربية
�سورية رغما عن اجلميع ،وهذه احلقائق
�صلبة ال تهتز وال تذعن ملرا�سيم رئا�سية
من البيت الأبي�ض او �سواه ،حقائق ثابتة
ورا�سخة ك�صخور بازلت ال�سويداء وجبال
حلب ال�شهباء ،اجلوالن �سورية �رسقتموها
غدرا من �أيدينا يف ليلة �سوداء ،و�سرتجع
ب�إذن الرب الواحد الأحد ،ال �شك يف عدالة
اخلالق وال ري��ب« ،فرتب�صوا �إنّ ��ا معكم
مرتب�صون»� ،آ�سف على الإطالة ويف اخلتام
�سالم.

أسرار

محمد العيسى

أنت فريد من نوعك فاستمر
�سرتحتل بك احلياة وتتقاذفك الأيام حتى
ت�صل �إلى مرحلة ال ت�صبح عندها قادرا
على �أن متيز مالمح وجهك .مع انطالقة
كل يوم تزداد املتطلبات وترتفع معها
ال�رضيبة التي يدفعها الفرد من ر�صيده
النف�سي واجل�سدي واملادي ،وتت�صاعد
ال�ضغوطات االجتماعية واالقت�صادية
وال��ف��ك��ري��ة ب��ع��دم��ا حت��ول��ت حياتنا
ال�شخ�صية �إلى كتاب مفتوح و�سيناريو
مت�شابه ،و�أ�صبح من ال يتبع الركب
وال يلتزم بـ«الهبة» هو ان�سان منبوذ
وغريب.
فكيف جتاري كل هذه القيود والقوانني
امل�ستحدثة لهذا الع�رص �سواء كانت
اجتماعية �أو مهنية ،وال��ت��ي ال تزال
تتبدل وت��ت��ط��ور ب�رسعة ت��ك��اد تفوق
قدرتنا على جماراتها ،ودون �أن تفقد
متيزك و�شخ�صيتك الفريدة .هل ت�شعر
ب�أنك تختلف مع الآخرين يف العديد من
الق�ضايا االجتماعية واملهنية؟ هل هنالك
ما يخالج روحك وعقلك من �أفكار مرتبطة
ب�أ�سلوب احلياة والعمل وت�شعر ب�أنها
متناق�ضة مع الواقع؟ مت�سك بذلك بكل
قوة و�أكمل امل�سري فمجتمعاتنا ب�أم�س
احلاجة لأمثالك.

أمل ...

لكل فرد منا �شخ�صيته التي متيزه عن
الآخرين ب�شكل تام ،قد يت�شابه الب�رش يف
بع�ض ال�صفات ولكن باملح�صلة لكل منا
موا�صفاته التي جتعله عن�رصا فريدا ال
ن�سخة له .وهذه هي اللبنة الأ�سا�سية التي
ميكننا �أن نبني عليها جمتمع ًا ذا هوية
مكتملة اجلوانب .يف ذات التوقيت ،ال بد
للمرء منا �أن يعطي لذكرياته وللتجارب
التي خا�ضها يف احلياة احلق ب�أن ت�ؤثر
على �شخ�صيته وعلى الطريقة التي يتفاعل
بها مع املحيطني حوله ،والبد �أي�ضا �أن
يتخل�ص من الهاج�س الذي يجعله يتجنب
تطورات الكون وال يرغب يف �أن يتغري.
قدم ملجتمعك كل الأفكار التي تالئم
ذاتك وترى �أنها من املمكن �أن ترتقي
بعنا�رصه ،وباملقابل خ��ذ منهم ما
ميكن �أن يرتقي بداخلك وخارجك دون
�أن يخالف طبيعتك .متى كانت �آخر مرة
نظرت فيها �إلى املر�آة لتت�أكد �أنك تع�شق
من تكون؟ ومل تتحول �إلى جمرد �صورة
منطية يتقبلها الآخرون؟
�إن تكن عن�رصا ناجحا �ضمن املجتمع
يعني �أن تكون متميزا وفريدا ،ال تكن
�أب��دا جم��رد ن�سخة �أخ��رى ملا هو دارج
ومقبول.

زاوية أمنية

غسان يوسف

إسطنبول تصفع أردوغان
من �أجمل العناوين التي قر�أتها و�أكرثها
داللة وعمقا ،كان عنوانا تداولته غالبية
ال�صحف الورقية وااللكرتونية ،غربية
وعربية.
العنوان كان «�إ�سطنبول ت�صفع �أردوغان».
ال�صفعة �أتت بعد يوم طويل من االنتخابات
املحلية الرتكية لي�أتي هذا العنوان �أكرث
�إيالم ًا لـحزب «العدالة والتنمية» وقائده
رجب طيب �أردوغ��ان من اخل�سارة نف�سها
رغم الفوز يف جممل اجلولة.
�صحيح �أن حزب العدالة والتنمية احلاكم
حافظ على قاعدته ال�شعبية وتَ َ�ص ّدر
الأرق��ام ،لكن �سقوط ا�سطنبول بيد حزب
ال�شعب اجلمهوري «االت��ات��ورك��ي» �شبه
املحتّم ،مع وجود بع�ض اجلدل القانوين
�أحدث �صدمة معنوية لأردوغان و�أن�صاره،
وهو الذي تبنّى يف احلمالت االنتخابية
مقولة� :إن «ا�سطنبول �صورة م�صغّ رة
لرتكيا و�إن الذي يفوز فيها يفوز يف كامل
البالد»!
ولإ�سطنبول �ألف حكاية وحكاية مع رجب
طيب �أردوغ���ان فهو ال��ذي ول��د يف �أحد
�أحيائها املتوا�ضعة ،وم��ن ثم انتخب
رئي�سا لبلديتها عام  1994واكت�سب �شعبية
كبرية بف�ضل هذا املن�صب املهم الذي قاده
يف النهاية �إل��ى من�صب رئي�س احلكومة

حمد عبداهلل السريع

إخالء محالت المباركية
ومن ثم من�صب رئي�س الدولة .
وال�س�ؤال  -ورمبا هو ال�س�ؤال نف�سه الذي
يدور يف ذهن �أردوغان  -هل تكون خ�سارة
�إ�سطنبول يف االنتخابات البلدية بداية
النهاية ملرحلة �أردوغ��ان نف�سه وحزب
العدالة والتنمية الذي يرت�أ�سه وبالتايل
�سطوع جنم «العمدة اجلديد» �إكرام �إمام
�أوغ��ل��و ال��ذي ينتمي �إل��ى ح��زب ال�شعب
اجلمهوري وبالتايل عودة �إ�سطنبول �إلى
�صبغتها العلمانية الأتاتوركية قبل العام
 2023الذي كان �أردوغان يعد جمهوره ب�أنه
�سيكون عام �سقوط العلمانية الأتاتوركية
؟! ال بل عاد ليذكر ال�شعب الرتكي ب�أبيات
�شعر دخ��ل م��ن �أجلها ال�سجن قبل 20
عام ًا عندما كان رئي� ًسا لبلدية �إ�سطنبول
نف�سها �أمام الآالف من املواطنني الأتراك
والأكراد ،واتهم يف حينها بالتفريق بني
الأديان ومعاداة العلمانية.
وتت�ضمن الأبيات ال�شعرية التي �ألقاها
�أردوغان ما يلي:
«م�ساجدنا ثكناتنا ..قبابنا خوذاتنا..
م�آذننا حرابنا ..وامل�ؤمنون جنودنا..
هذا هو اجلي�ش املقد�س ..الذي يحر�س
ديننا» ! فهل تختلف هذه الأبيات عن �أنا�شيد
�أي تنظيم م�سلح يدعمه �أردوغان يف �سورية
وغريها مبن فيهم داع�ش والن�رصة؟!

�أ�صدرت حمكمة التمييز حكما نهائيا ب�إخالء
املحالت من م�ؤجريها يف �أ�سواق املباركية بعد
�أن رفعت عليهم ال�رشكة القائمة بالإ�رشاف على
الأ�سواق ق�ضية تطالبهم بتوقيع عقود جديدة
تلزمهم بدفع ايجارات مرتفعة اقرتها ال�رشكة
ودفع كل املبالغ املت�أخرة منذ �إعالنهم ورف�ض
�أ�صحاب املحالت التوقيع على الزيادة .
«امالك الدولة» تعاقدت مع �رشكة جديدة مبزايدة
طرحتها وفازت ال�رشكة احلالية بال�سعر الأعلى
ولتنفيذ عقدها قامت برفع الأ�سعار على �أ�صحاب
املحالت ,وحني رف�ض امل�ؤجرون ذهبت ال�رشكة
الى املحكمة .
احلكومة ممثلة مبجل�س الوزراء تراقب ما يحدث
من جتاذب بني ال�رشكة و�أ�صحاب املحالت دون
تدخل ودون ان تراعي ان ا�سواق املباركية معلم
تاريخي جتاري اقت�صادي ميثل تاريخ الكويت
القدمي مبا�ضيه اجلميل .
ال�رشكة رفعت الإيجار لأنها ح�صلت على العقد
ب�سعر مرتفع وال يعنيها ما اذا كان �سوق املباركية
�سرتتفع به كل الأ�سعار التي �سوف ي�سوقها ا�صحاب
املحالت ان بقوا م�ؤجرين� ,سواء كانت حمالت
بيع اللحوم والأ�سماك واخل�ضار �أو املطاعم وكذلك
حمالت املالب�س ال�صغرية ,ما يعني هروب مرتادي
ال�سوق الى املجمعات التجارية التي قاربت �أ�سعار
االيجار لها .
احلكومة القطرية �أقامت �سوقا قدمي ًا �أ�سمته

«���س��وق واج����ف» وب��ن��ي��ت ب��ه حم�ل�ات �شبيهة
باملحالت الكويتية لتجذب زوار قطر و�أهلها
اليه ،وحكومتنا حتاول ان تدمر هذا ال�سوق
بحثا عن زيادة يف الأرباح دون مراعاة لتاريخ
الكويت وما�ضيها.
اعرتا�ضات البع�ض من ان املحالت امل�ؤجرة
للكويتيني ا�صبحت ت�ؤجر بالباطن للوافد وان
بع�ض اال�شخا�ص لديهم اكرث من حمل ,جميعها
ت�ستطيع احلكومة و�ضع �ضوابط تلزم �أ�صحاب
املحالت التواجد والعمل به .
فهل نري احلكومة تتدخل لتعديل الو�ضع؟ اما
انها �ستلتزم بتنفيذ حكم املحكمة وتخلق �سوقا
جديدا من قبل ال�رشكة املنفذة مبحالت جديدة
ال نعرف ماذا �ستقدم ملرتادي ال�سوق وما هي
الأ�سعار؟.
تنفيذ احلكم �سيكون عن طريق مندوب وزارة
العدل وعند اعرتا�ض اي من ا�صحاب املحالت
�سيتم اال�ستعانة ب�رشطة االم��ن العام لإخالء
املحل وت�سليمه الى ال�رشكة .
لقد �سمعنا ان��ه مت ط��رح �سوق ال��زل التابع
لأ�سواق املباركية الى املزايدة و�سوف تقع نف�س
الإ�شكالىة ما بني ال�رشكة واملحالت .
ونقول الله ي�سرت وما يتحول �سوق املباركية
الى جممع جتاري ولكن بدون خدمات املجمعات
التجارية .
وال�سالم عليكم .

