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خولة العتيقي، د.مناور الراجحي.. حيث تابعوا م�شيرة اإ�شدار هذا الكتاب القيم بعد جهود 

كبيرة بذلوها في قراءات تقييمية واجتماعات متعددة ومتابعات اإدارية كثيرة.

كم���ا ي�شعدن���ي اأن اأتوج���ه بجزيل ال�شك���ر والتقدي���ر لكت�ّابنا الوطنيي���ن الذين �شاغوا 

مجموع���ة ممي���زة من المق���الت، التي كان له���ا تاأثير اإيجاب���ي وقت ن�شره���ا، و�شيكون لها 

نف����س الأث���ر باإذن اهلل من خالل �شمها اإلى هذا الكتاب لي�شتفيد منها القارئ والباحث في 

الم�شتقبل، واأود اأن اأخ�س بال�شكر من هوؤلء الكّتاب الخم�شة الأوائل الذين اأجيز لهم اأكبر 

عدد من  المقالت رغم اأن ما ن�شر منها في هذا الكتاب ثالثة مقالت فقط وفق �شوابط 

اللجن���ة وهم بالترتي���ب: حامد ال�شيف، د.يعقوب اأحمد ال�ش���راح، د.خالد عايد الجنفاوي، 

د.ولي���د عب���د اهلل الغانم، اأ.ذع���ار الر�شيدي..علما باأن عدد المقالت الت���ى قامت اللجنة 

بتحكيمها 796 مقال، اأجيز منها 252 مقال، بينما ن�شر منها في هذا الكتاب 194 مقال 

وفقا لل�شوابط.

وبمنا�شب���ة خت���ام هذا الم�ش���روع اأدعو الباحثي���ن المهتمين بدرا�ش���ة اتجاهات الراأي 

الع���ام حي���ال ق�شايا ال�شفافية ومكافحة الف�شاد الى اع���داد بحوثهم العلمية الم�شتندة الى 

ال�ش���دارات الخم�شة من هذا الكتاب بما يعمق فهم ه���ذه الق�شايا وي�شتخل�س التو�شيات 

المهم���ة م�شاهم���ة منه���م ف���ي تحقي���ق هدفنا جميعا ف���ي الو�ش���ول الى مجتم���ع خاٍل من 

الف�شاد.

وتقبلوا تحياتي

رئي�س مجل�س الإدارة

�ضالح محمد الغزالي

9 دي�ش����مبر 2013م

حر�شت جمعية ال�شفافية الكويتية، ولل�شنة الخام�شة على التوالي وهي ال�شنة الأخيرة 

ف���ي هذا الم�شروع، على اإ�ش���دار كتابها ال�شنوي )كت�ّاب �شد الف�ش���اد( والذي ي�شم اأف�شل 

م���ا كتب في ق�شاي���ا الحكم الر�شيد كال�شفافية والنزاه���ة والم�شاءلة ومكافحة الف�شاد في 

ال�شحافة الكويتية، ليتم اإ�شداره ون�شره في اليوم العالمي لمكافحة الف�شاد بتاريخ التا�شع 

من دي�شمبر من كل عام.

وج���اءت فكرة هذا الكتاب لت�شجيع الكّت���اب والمفكرين على الهتمام في الكتابة في 

موا�شيع الحكم الر�شيد، وت�شجيع الكتابة ب�شكل علمي ومهني حين الت�شدي لهذه الموا�شيع 

الهامة.

لقد �شدر الكتاب الأول من �شل�شلة )كت�ّاب �شد الف�شاد( في �شنته الأولى عام 2009، 

ث���م �ش���در الكت���اب الثاني في 2010 بع���د تطوير الفك���رة، من خالل اإ�شاف���ة ملف خا�س 

بعن���وان ”ال�شفافي���ة والتنمية”، وفي 2011 �شدر الكتاب الثال���ث وفيه ملف خا�س بعنوان 

”كي���ف يت�شرب الف�ش���اد اإلى مفهوم المواطنة”.. وفي 2012م تم اإ�شافة ملف خا�س بعنوان 
”التعلي���م في خطر”.. وفي هذه ال�شن���ة 2013 تم اإ�شافة ملف خا�س بعنوان ”مدى فاعلية 
موؤ�ش�شات المجتمع المدني في الكويت” حيث تم ا�شتكتاب عدد من ال�شخ�شيات في هذا 

المو�ش���وع اله���ام، و ُه���م: من قطر الدكتور جا�ش���م �شلطان، ومن الكوي���ت اأ.�شليمان ماجد 

ال�شاهين، د.عبدالمح�شن الخرافي، اأ.عامر التميمي، اأ.احمد �شهاب، د.خديجة المحميد، 

فلهم كل ال�شكر والتقدير.

وفي منا�شبة ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الف�شاد الذي ي�شادف التا�شع من دي�شمبر 

2013م وانته���اء اأعم���ال )لجنة كت�ّاب �ش���د الف�شاد( اأود اأن اأتوجه بجزي���ل ال�شكر والتقدير 
اإل���ى رئي�شة اللجنة د.�شهام الفريح، ونائب الرئي�س ال�شيد تي�شير الر�شيدان، ومقرر اللجنة 

ال�شي���د عبدالحمي���د علي عبدالمنعم، واأع�ش���اء اللجنة كل من: د.بلقي����س النجار، ال�شيدة 

كلمة رئي�س جمعية 

ال�ضفافية الكويتية

بمناسبة إصدار كتاب
)كتـّاب ضد الفساد( 2013م
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ال�شاهي���ن وزير الدولة ال�شابق و د.عبدالمح�شن الخرافي و اأ.عامر التميمي، اأ.احمد �شهاب، د. 

خديجة المحميد. 

كم���ا ن���ود الإ�ش���ارة اإلى اأن اإ�شدارة هذا الع���ام �شتكون هي الأخيرة له���ذا الم�شروع، بعد اأن 

ا�شتكمل �شنواته الخم�س ) 2013-2009 ( 

ينق�ش���م الكت���اب اإلى بابي���ن: الب���اب الأول ي�شم مو�شوع المل���ف )مدى فاعلي���ة موؤ�ش�شات 

المجتم���ع المدني في الكويت( وي�شم الباب الثان���ي المقالت التي وزعت على اأربعة ف�شول،هي 

ح�ش���ب مو�شوعاته���ا على التوال���ي: ال�شفافية والحك���م ال�شالح، اإهدار الم���وارد وهموم التنمية، 

الف�شاد ال�شيا�شي وتر�شيد الأداء البرلماني، األوان من الف�شاد.

وق���د ت���م ترتيب المقالت في كل ف�شل ح�ش���ب تواريخ ن�شرها، و اإن ن�شرت بع�س المقالت 

في تاريخ واحد، يكون الترتيب ح�شب الحروف الهجائية لأ�شماء الكتاب.

كم���ا ا�شتمل الكتاب عل���ى خم�شة مالحق خ�شعت للترتيب ذاته ال���ذي اأخذ به في اإ�شدارة 

العام الما�شي، ونود الإ�شارة اإلى اأن بع�س �شير الكتاب جاءت مقت�شبة، وذلك لأ�شباب كثيرة منها 

عدم ا�شتالم ال�شيرة من الكاتب ذاته، بعد اأن تعذر الت�شال بهذا البع�س من الكتاب، فا�شطررنا 

اإل���ى الع���ودة اإلى اأر�شيف جمعية ال�شفافية، اأو اإلى �شبك���ة النترنت واأن البع�س الآخر لم ي�شلموا 

�شيرهم الذاتية حتى بعد الت�شال بهم مبا�شرة.

وق���د عمدن���ا اإلى اخت�شار بع�س ال�شي���ر المطولة لتوفير الم�شاح���ة الالزمة للمقالت، لذا 

نعتذر عن اأي خطاأ اأو تق�شير يكون قد ورد في هذا العمل.

وبع���د ه���ذه الجهد المبذول على مدى خم�شة �شن���وات ناأمل بان نكون قد تمكنا من تحقيق 

الغايات التي هدف اإليها هذا الم�شروع.

وفي الختام نجد لزاماً علينا تقديم وافر ال�شكر والتقدير اإلى كل من �شاهم معنا في اإنجاح 

ه���ذا العم���ل، وياأتي ف���ي المقدمة جمعية ال�شفافي���ة الكويتية في �شخ�س رئي����س مجل�س اإدارتها 

الأ�شت���اذ �شالح الغزالي و عموم مجل����س الدارة، ومن مركز ال�شفافية والمعلومات كل من عباده 

�شيد نوح، وعمر عرابي، وكذلك الزميلة اإيمان �شلطان من �شكرتارية الجمعية.

 واهلل ولي التوفيق،، 

      اأ. د. �ضهام الفريح

رئي�ضة لجنة كّتاب �ضد الف�ضاد

الكويت في 9 دي�شمبر 2013م

اإن ظاه���رة الف�ش���اد باأ�شكاله المختلفة ل يخل���و منها مجتمع من 

المجتمع���ات، فه���ي تل���ف العالم باأ�ش���ره على اخت���الف دوله في 

نظمه���ا ال�شيا�شية والقت�شادي���ة والجتماعي���ة والثقافية، لكنها 

تختلف في حالتها من مجتمع اإلى اآخر، وتتفاوت في حدتها من 

مجتمع لأخر اأي�شاً. 

وما يعنينا هي حالت الف�شاد التي اأثقلت كاهل المجتمع الكويتي 

والت���ي ب���داأت و ت�شاع���دت منذ ما يق���ارب الع�شري���ن عاماً حتى 

اليوم، لذا �شعت جمعية ال�شفافية الكويتية اإلى التفكير بعدد من 

الو�شائ���ل للت�ش���دي اإلى حالت الف�شاد ال�شيا�شي والمال���ي و الإداري، وكان من هذه الو�شائل هو 

ر�شد الكتابات ال�شحفية المحلية التي ت�شلط ال�شوء على اأي حالة من حالت الف�شاد، و المهم 

اأن البع����س منه���م ي�شع المعالجات المنا�شبة لأي ق�شي���ة يهتم بها الكاتب، بهدف الق�شاء عليها، 

واأه���م الق�شاي���ا التي ر�شدتها اللجن���ة المخت�شة هي ال�شفافية والحك���م ال�شالح وهموم التنمية 

والأداء البرلمان���ي، ومحاول���ة تنقيته مما علق به من �شوائب الف�شاد، ليتمكن من اأداء واجبه على 

الوجه الأ�شلح.

وكان���ت البداي���ة ع���ام 2009 عندما جمعت المقالت الت���ي تهتم بما اأ�شرنا اإلي���ه اآنفاً و تم 

و�شعه���ا بي���ن دفتي كتاب لتع���م فائدتها، وقد خ�شعت هذه الختيارات اإل���ى الأ�ش�س المو�شوعية 

والأخالقي���ة و الت���ي منها اأن تخلو من اأي نزعة م���ن النزعات التي ت�شق ن�شيج المجتمع الكويتي، 

واأن تخل���و اأي�ش���اً من التجريح ال�شخ�ش���ي والإ�شاءة اإلى ذات من كان مو�ش���وع النقد بل يجب اأن 

تقوم في مجملها على النقد المو�شوعي البعيد عن الهوى بهدف الدعوة اإلى الإ�شالح، ومحاربة 

الف�شاد في اأي جانب من جوانبه.

و كم���ا �شار الكتاب من���ذ اإ�شدارته الثانية و ما تالها من اإ�شدارات، وهو اختيار ق�شية من 

الق�شايا التي يجد اأع�شاء اللجنة اأنها جديرة بالهتمام، فكانت الق�شية في هذا العام عن )مدى 

فاعلية موؤ�ش�شات المجتمع المدني في الكويت( و هي من الق�شايا ذات الأهمية لأي مجتمع من 

المجتمعات في الوقت الراهن. خا�شة بعد اأن اأحدثت هذه المنظمات في المجتمعات المتقدمة 

التغيي���ر والتطوي���ر في جوانب �شتى �شيا�شية واقت�شادية واجتماعي���ة وفكرية، اإ�شافة اإلى دورها 

ف���ي الك�ش���ف عن مظاهر الف�شاد فهل ا�شتطاعت اإحداث التاأثير ذاته في مجتمعاتنا ؟ و الجابه 

على هذا الت�شاوؤل نتلم�شها في كتابات الباحثين الذين اختيروا لهذا الملف. 

وق���د اختير للكتابة حول هذه الق�شية ع���دد من ذوي الخبرة والهتمام في هذا ال�شاأن من 

خارج الكويت ومن داخلها، فكان من قطر الدكتور جا�شم �شلطان و من الكويت اأ.�شليمان ماجد 
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مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

تم���ر المنطق���ة العربية الي���وم بمحطة مهمة من محطات تطوره���ا، وهي رغم �شخبها ل 

تعدو ان تكون نقطة في م�شار طويل، وذلك ل ينفي بطبيعة الحال خطورتها ونوعيتها، والناظر 

للم�ش���ار المتع���رج الذي اخذت���ه نه�شات المم يلمح تلك النقاط ال�شاخب���ة وهي تطبع الم�شار 

وتترك ب�شماتها على ما بعدها. 

ه���ذه النقط���ة التي جاءت مع الربيع العربي �شجلت تحول نوعيا في م�شار ا�شتمر 1400 

�شن���ة من غياب الن�شان العادي ع���ن �شناعة الختيار ال�شيا�شي في مجتمعه وهذا ما اعطاها 

هذا القدر من المفاجاأة وال�شجيج. 

ف���ي جوهر الح���دث تكمن فكرة جوهرية اأحدثت التحولت في اوربا قبلها بنف�س الدرجة 

م���ن ال�شخب وال�شجيج بقي���ت تداعياتها الى اليوم فما الث���ورات المريكية والفرن�شية وحتى 

البريطاني���ة الكرومولية اإل ترجمة لوعي ان�ش���ان الع�شر بحاجته للم�شاركة ال�شيا�شية وترجمة 

لوعيه بذاته. 

وهو م�شار في العادة ل يمر بي�شر و�شهولة ففكرة الم�شاركة تقابلها فكرة الق�شاء وحركة 

الجديد تقابلها تر�شانة القديم وهو ما يع�شف بالمنطقة اليوم. 

مفه���وم النه�ش���ة وجوهرها.. فعند التاأمل يمك���ن و�شف النه�شة بانه���ا حركة افكار فما 

ر�شال���ة ال�ش���الم اإل تر�شانة افكار نزلت عل���ى بيئة الركود العربية فاثارته���ا وفعلتها وادخلتها 

ف���ي دورة ح�شاري���ة جديدة. ففكرة الإله الواحد مقابل 360 �شنما حول الكعبة، واإله ل تدركه 

الب�ش���ار مقابل اآلهة مدعاة م�شاهدة ملمو�شة، وفكرة الم�شاواة بين الب�شر في مقابل التراتيبة 

ال�شتعالئية، ووحدة الوظيفة العامة للرجل والمراأة في المر بالمعروف والنهي عن المنكر في 

مقاب���ل فكرة اق�شاء المراأة عن الحق���ل العام، وفكرة اهمية تحريك المال بين الطبقات مقابل 

ا�شتئثار طبقة معينة به، وفكرة تعميم العدل بين الب�شر مقابل الح�شانة للبع�س..الخ.. ع�شرات 

الشباب والنهضة
د.جا�شم �شلطان، قطر

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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وع�ش���ر النه�شة وع�شر التنوير وع�شر اللة وع�شر الت�شالت وع�شر الآلة الرقمية وال�شبكة 

العنكبوتي���ة.. ورائ���ه ان�شان مر ب���كل تلك الخبرات وتوارثه���ا في �شيغها الذائب���ة في ال�شلوك 

اليومي لتلك المجتمعات ونحن حين ننقل الم�شنع والآلة من الم�شتحيل ان ننقل معها ما يحف 

بها من ا�شياء..ل ن�شتطيع ان نح�شر معها روحها و�شبب تطورها..هي قطعة من ج�شد متكامل 

ذلك ما يعطيها فاعليتها الح�شارية. 

والتنمي���ة الت���ي نفك���ر بها حي���ن ل تنتبه لذلك الجوه���ر الدفين وهو تغي���ر الن�شان على 

الم�شت���وى الفك���ري والعالقاتي..حين ل تنتبه لتلك الروح العميقة التي تحرك ال�شياء..الفكرة 

الت���ي تغي���ر ال�شلوك وتغير العالقة بي���ن الب�شر وتغير حياتهم ونظ���م عي�شهم لالأح�شن تقودهم 

للرق���ي ف���ي م�شتوى ان�شانيته���م وم�شوؤوليتهم اتجاه انف�شهم وكل م���ا يحيط بهم حين ل يحدث 

ذلك فكل ما نتح�شل عليه ق�شور الحداثة غير الم�شتدامة لأن �شرط ا�شتمرار ا�شتدامة التنمية 

والتقدم هو الن�شان الواعي الفاعل وان غاب فال ا�شتمرار لكل ذلك. فالنه�شة تتجه ل�شناعة 

ان�ش���ان النه�ش���ة كمركز للفعل اأما التنمي���ة فت�شعى للموؤ�شرات القت�شادي���ة وم�شتويات الحياة 

والمعي�ش���ة ول���و غاب ان�شان النه�شة. التنمية به���ذا المعنى غير المنتج يمكن ان تحدث في اأي 

بيئة ب�شيطة تتوفر لما موارد كالما�س او النفط تبيع منها وتغير نمط عي�شها ل نمط افكارها 

وتل���ك مع�شل���ة كبرى فن�ش���وء الطبقة الو�شطى فو اوربا جاء بنظ���ام افكار كامل عبر عن نف�شه 

بالليبرالي���ة والديموقراطي���ة وبا�شواق النه�ش���ة والعلم فماذا فعلت تغي���رات نمط العي�س التي 

ج���اءت عب���ر ال�شدفة التاريخية وفي زم���ن ق�شير ؟..لقد توفر ال�ش���كل الخارجي للحداثة اما 

م�شمونها التكويني فهو بعيد جداً. 

النه�ش���ة الحقيقي���ة ل تقوم ال بتوفر �شروطها واأول واكبر �شروطها وجود ان�شان النه�شة 

الحامل ل�شواق وتطلعات ع�شر جديد على م�شتوى الفرد وعلى م�شتوى المجتمع تتمظهر في 

روؤي���ة عميقة للم�شتقبل ورغبة عميقة للمتوقع فيه و�شعور عميق بالذات الح�شارية وامكاناتها 

وعالق���ة بالعلم �شليمة وتطوير النظم ال�شيا�شي���ة والقت�شادية والجتماعية والدارية والتوجه 

لبن���اء الق���درة على الدفاع عن الذات وبدون التحول الفردي والجتماعي ل يمكن التحدث عم 

موؤ�شرات حراك نه�شوي في مجتماعتنا واق�شى ما يمكن الحديث عنه ع�شر الطفرة الزائلة، 

وكل ذلك ع�شي على الحدوث بدون تحولت جذرية في نظام الفكار الحاكم. 

  وحين نقول ان النه�شة في جوهرها هي افكار ت�شري في مجتمع معين فبال�شرورة نحن 

نتحدث عن الن�شان حامل الفكرة ونا�شرها وهو اليوم وفي مجتماعتنا واقع في حالة ا�شتالب 

لمنظومتين كبيرتين ت�شوهان وعيه، فهم مغلوط للدين، وفهم مغلوط للتنمية الب�شرية، فالفهم 

المغلوط للدين جعل الدين نقي�س للعقل والحرية والتقدم.. 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

المفاهيم الكبرى التي تقاطعت مع مجتمع الركود القر�شي ومن ورائه مجتمع الجزيرة وهزت 

اعماقهما. 

وح���دث مثل ذلك ف���ي اوربا فاأفكار العقلنة التي اأطلقها اب���ن ر�شد والمنهج العلمي الذي 

اأ�ش�ش���ه ابن حيان وابن النفي����س والبيروني وابن الهيثم اطلق �شرارة البدء التي حركت ال�شكون 

في القرن الثاني ع�شر والثالث ع�شر بعد عملية الترجمة الكبرى التي قام بها الوربيون للتراث 

ال�شالم���ي م���ع الحروب ال�شليبية وقاد لنتائجه التي �شنعت ع�ش���ر النه�شة وولد النفجارات 

الكب���رى ال�شامتة قبل الث���ورات المعروفة فمن رحم حركة الفكار ول���د انفجار الثورة الدينية 

اللوثري���ة والث���ورة الكوبرينك�شية والديكارتي���ة والبيكونية وتوا�شل بالث���ورة الجتماعية والفكر 

ال�شيا�شي لهوبز ورو�شو ومونت�شكيو ولكن ذلك مر عبر معاناة كبرى انتهت بالثورات الكبرى في 

امريك���ا وفي فرن�شا فاجتاحت القالقل اوربا. تلك ق�شة مكررة لأي م�شار نه�شوي تراكمي ول 

يتوقع للمنطقة العربية ان تكون ا�شتثناء. 

والنه�ش���ات في طري���ق التراكم ل تتم ال بع���د معالجة الفكار الميت���ة والمميتة وتحرير 

المفاهي���م فافكار الجزيرة العربية كلها تمت م�شائلتها في دورة البعث ال�شالمي فقلبت افكار 

الع���رب وو�شعتها على المح���ك... وكذلك تم المر ذاته وبطريقة ا�ش���د في اوربا فقد اقتلعت 

ك���ل الفك���ار التي لم ت�شتطع ان ت�شمد لتيار النقد وتاأ�ش�شت معرفية جديدة ميزت بين الأفكار 

الحية ولفكار الميتة والمميتة. 

لق���د ك���ان لتلك الع�ش���ور ابطالها ولها �شحاياها فال يمكن ان�ش���اء بيئة جديدة ال بحرث 

البيئ���ة القديم���ة وزراعة افكار حية في تربيتها ورعايتها حتى يت���م ت�شكل الم�شهد الجديد ول 

يمكن ان�شاء ع�شر جديد بدون ابطال يتحملون ملفات ع�شرهم ويعالجونها. وامتنا اليوم تحتاج 

لمراجع���ة فكري���ة كبرى ولن�شاء عالم عالقات جديد ولبناء عالم ا�شياء جديد.. تحتاج لحيوية 

جديدة تعيد ترتيب ف�شاءاتنا كلها وكل ذلك مرهون بالطاقات الب�شرية المبدعة فيها. 

اإن المنطق���ة العربي���ة لم تميز بين احتياجات التنمي���ة وافكارها وبين فكرة النه�شة نظراً 

لت�شاب���ه الم�شاحتين في نقاط كثيرة فالنه�شة ف���ي الختزال هي حركة مجتمع نحو التقدم... 

والتنمي���ة ه���ي الفكرة التي تتم بها عملي���ة التقدم هكذا اختزلها العق���ل الب�شري والم�شلم في 

الغال���ب، ولك���ن النه�شة فكرة وروح...والتنمية هي �شكلها الخارجي هي الغالف..ولقد ا�شتورد 

العالم العربي كل �شىء من الغرب المدر�شة والم�شنع وال�شارع والمبنى بل حتى الزي والملب�س..

�ش���ىء واح���د بقي في تلك الدي���ار ولم يح�شر معها وهو روح ال�شياء ف���ال �شىء يعمل من غير 

روح���ه.. وروح ال�شياء التي نح�شرها هي فكرته���ا و�شيرورتها التاريخية وترابطها وانغرا�شها 

في عالم الأفكار والعالقات فالم�شنع الذي نح�شره من بالد الغرب وراءه الع�شر الميركنتالي 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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وم���ن هن���ا يعاني ان�شان المنطقة من ثالث ق�شاي���ا مركبة الولى غياب فكرة النه�شة بما 

تحوي���ه من م�شامين وا�شتدعاء وعي زائف بفك���رة التنمية في م�شتوى بديل عن فكرة النه�شة 

بحي���ث ا�شبح ف���ي الالوعي يبدو الم�شطلح���ان مت�شابهان او متطابق���ان وثالثها غياب الدافع 

للمناف�ش���ة ف���ي بيئات ت�شكو م���ن البطالة المقنعة في ظل غياب م�ش���روع قوي او وطني محفز 

وحا�شر. 

ان الوفرة التي �شببها قطاع النفط واخواته والتي يعي�شها الخليج هي بنت ال�شدفة اكثر 

منها بنت ان�شان المنطقة وهو لم يتمكن بعد من ادوات ا�شتخراجها او ت�شنيفها او تطوير كل 

ذل���ك فغال���ب ما يعمله هو ادارة جزء �شغير من كل تلك الثروات ناهيك عن عوائدها والنه�شة 

الحقيقي���ة ل تك���ون ال بتمكن ان�شان المنطقة من م�شدر عي�ش���ه وحين نعلم ان م�شدر عي�شنا 

في الخليج م�شدر نا�شب طال الزمن او ق�شر ونرى درجة العجز عن تخيل البدائل نرى مدى 

الخطر المحدق باجيالنا. 

ان اإن�شان المنطقة يتجه للمعركة الخاطئة بناء على عدم فهم التحدي الحالي، هو يغرق 

في �شراعات مع طواحين الهواء حول الهوية الدينية وهي لي�شت محل نزاع اجتماعي ال حين 

تتح���ول لداة �شيا�شية فالمجتمع���ات م�شلمة بفعل تكوينها الثقاف���ي وموقعها الجغرافي تعي�س 

ال�ش���الم بطبيعته���ا وهي ل تحتاج ل�ش���راع داخلي تختلقه حول���ه..اإن م�شكلتها والتحدي الذي 

يق���ف امامه���ا هو التمكن من و�شائل انتاجها والطمئنان على ديمومة الرفاة وال�شتقرار ويالها 

من مهمة كبرى تحتاج لوعي وتعاون. 

وال�شباب هنا مرحلة من العمر يت�شم فيها الن�شان بالمثالية والرغبة في روؤية المور في 

ن�شابها بحما�شة وقوة وهو في كل الحوال اما ان يكون قوة بناء او قوة هدم.. ومن المحزن ان 

نق���ول هن���ا ان اغلب الفكار المطروحة والتي تحيط بال�شباب تقوده في التجاه الخاطئ وانها 

ل تترك له الخيار – نتيجة التلقين والخارطة المعرفية الم�شوهه – لتخاذ القرار باكبر قدر 

من ال�شتقاللية. 

وم���ن هن���ا تاتي ق�شية اع���داد ال�شباب ويب���دوا للوهلة الولى   ان التعلي���م يقوم بالمهمة 

ولكنن���ا حين ننظر للمخرجات التعليمية ونرى ا�شاليب الحوار والنقا�س في ال�شبكة العنكبوتية 

وعل���ى نطاق وا�ش���ع نرى حجم م�شكل الثقاف���ة والفكر والتفكر وا�شالي���ب الخطاب لقادة الغد 

ف���ي مجتماعتنا..ن���رى عينات من قادة الغد وكيف تم اعدادهم وما نراه بطبيعة الحال مفزع.. 

فالنقا�ش���ات وال�شتائ���م ول نج���د لها خطا رابط���ا منظما لالأفكار هي �شيئ م���ن ذات الفو�شى 

الت���ي ن�شهده���ا في �ش���وارع المنطقة حيث ل نظام ول ان�شباط ومن هن���ا تبرز اهمية العداد 

الم���وازي للمدر�شة..فتغيير النظام الدرا�شي كامال مهمة الحكومات وهي مهمة �شاقة ومعقدة 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

اقول الفهم المغلوط للدين لتمييزه عن الدين ذاته وهو الن�س المقد�س وما يحف به من 

اعتب���ارات ف���ال زالت مناهج التوا�شل م���ع الدين تنتج فقهاً تثبت الي���ام وحركة دفع الحداث 

ق�شوره عن فهم الع�شر ومتطلباته وقائمة المثلة طويلة خا�شة في دول الخليج وفي الجزيرة 

فك���م م���ن الفتاوى التي اثبت الزمن ق�شورها وانها لو اخذ بها لتوقفت عجلة الحياة كما فعلت 

فتوى تحريم الطباعة في الآ�شتانة في منت�شف القرن الخام�س ع�شر وحرمت العالم ال�شالمي 

م���ن اول واكب���ر طفرة معرفي���ة وفرتها عملية الطباعة الجوتنبرجيه.. وهن���ا تم تجاوز الفتاوى 

ف���ي بالد الجزيرة بقوة ال�شلطان اأو بحركة المجتمع الفطرية فتعليم المراأة وحركتها والعالم 

والتعلي���م والت�شوي���ر وال�شفر والفنون والت�شال بالعالم ب���ل والقامة في بالد الدنيا والتوا�شل 

مع الخلق وقل ذلك عن النظم الدولية والمعاهدات وال�شلم والحرب كل ذلك ل زال عالقا في 

الف�شاء الفقهي او بقاياه حتى اليوم ولم تجاوزه ال بقوة الدفع التاريخي. 

والعائ���ق الثان���ي اأمام النه�شة فك���رة التنمية الب�شري���ة التي التقطناها م���ن الغرب بدون 

روحها والتنمية الب�شرية في الغرب تقوم على دعامتين ت�شكالن روحها: اولها انها ثمرة لتطور 

اجتماع���ي ي�شن���ع لالإن�ش���ان خمي���رة ثقافية �شلوكية ونم���ط تفكير عقالني هو ج���زء من نظام 

التن�شئ���ة ال���ذي ي�شترك فيه المنزل والمدر�شة وال�شارع والع���الم وبالتالي تاأتي برامج التنمية 

الب�شري���ة لت�ش���ع اللم�شة الخيرة على منتج تكاملت عنا�شر انتاج���ه هي ا�شبه بالكريما تو�شع 

فوق كعكة تم �شنعها. فتنظيم الفكر والثقافة �شابق لتلقي اللم�شات الخيرة التي تظيغها برامج 

التنمي���ة الب�شري���ة ففي الغرب ت�شاه���م التنمية الب�شرية في اجابة �ش���وؤال ) كيف ( ولكن تحت 

�شوؤال كيف قد بنت ن�شيجا كبيرا يجيب عن �شوؤال ) لماذا ( الذي انتج ) ماذا( ثم تاتي ) كيف ( 

التي تقع في التنفيذ.. فحين نعلم ان�شاننا ) كيف تنظم وقتك ؟ ( وهو ل يعرف قيمة الوقت ول 

يدري ما الذي �شيفعله به.. ان�شان ل يعي�س في حالة تناف�شية ول يفكر فيها..فما قيمة تنظيم 

الوق���ت بالن�شب���ة له..ذلك ه���و منتجنا الب�شري في المنطقة فهو يتلق���ى خليط غير منتظم من 

الفكار وتن�شئة في الغالب تتم ل بفعل التخطيط الجتماعي انما بفعل اطراد العادة والنموذج 

الم���وروث المخت���زن في المنزل والنموذج الم�شوه للتعليم ف���ي النظام التعليمي فبرامج التنمية 

الب�شري���ة حينها ت�شكل هدرا مالي���ا ول يقل عنه ال�شعور الزائف وال�شعور بال�شباع المغلوط...

ام���ا الدعام���ة الثانية وه���ي طبيعة المجتمع���ات الغربية التناف�شي���ة والتي تطب���ع الموؤ�ش�شات 

الغربي���ة والنظ���ام الرا�شمالي ب�شكل ع���ام وحين توجه ذات البرامج لبيئ���ات ت�شكوا من الركود 

والبيروقراطي���ة وفي اغلب الح���وال هي نظم ا�شتيعاب للبطالة المقنع���ة حينها ت�شبح برامج 

التنمي���ة الب�شرية ا�شبه ببرامج الترفيه والمتع���ة اكثر من كونها برامج ت�شب في جوهر التقدم 

الجتماعي لتناف�شية غائبة. 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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ال�ضيرة الذاتية

م���ن موالي���د 1953 في قطر، طبيب بحكم التخ�ش�س الأ�شلي، تخرج من م�شر �شنة 

1980 ثم اكمل الزمالة في بريطانيا، وتخ�ش�س في الأمرا�س ال�شدرية.

 عم���ل مدي���را للقطاع الطبي في قطر للبترول مدة 15 �شنة، مهتم بالفكر الإ�شالمي 

وتطورات���ه من���ذ ما يقرب من 40 �شنة، در�س ال�شريعة ثم الإدارة، وتخ�ش�س في التخطيط 

ال�شتراتيجي.

يعم���ل في م�شروع واحد منذ 1984 متعلق ب�ش���وؤال النه�شة، ومتفرغ لهذا العلم الآن 

بالكام���ل. الم�ش���رف العام على م�شروع النه�شة، وهو م�شروع فكري يتناول ق�شية النه�شة 

طلق عليه 360 درجة.
ُ
واإعداد القيادات الالزمة لها عبر برنامج اأ

در�س وحا�شر في العديد من الموؤ�ش�شات والجامعات عبر م�شيرة العمل في الم�شروع. 

ي�شتفيد من الم�شروع حتى الآن وبح�شب اإح�شاءات جوجل اأكثر من �شتة ع�شر مليون عبر 

العالم.

له ع�شرة موؤلفات في ال�شوق ومنها: 

- من ال�شحوة اإلى اليقظة.

- الذاكرة التاريخية.

- قوانين النه�شة.

- التفكير ال�شتراتيجي.

- قواعد الممار�شة ال�شيا�شية العملية.

- مدخل لفهم القت�شاد.

-  الجيوبوليتك وم�شتقبل الوطن العربي.

- اأ�شئلة الإقالع.

 اإل���ى جان���ب العديد م���ن المق���الت والمحا�شرات الت���ي يمكن الو�ش���ول اإليها عبر 

موق���ع النه�ش���ة ال���ذي ي�ش���رف علي���ه الآن، وهو حالي���ا مدي���ر موؤ�ش�شة تنمي���ة للدرا�شات 

وال�شت�شارات.. 
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ولكن ان�شاء تعليم موازي ي�شد الثغرات التي تتركها النظم التعليمية، ممكن..اننا نحتاج لتمكين 

ال�شب���اب من المعرف���ة المنظمة وبطرق حديثة وبزمن وجيز لنه���م منخرطون في تيار الحياة 

ويتخ���ذون قراراته���م على مدار ال�شاع���ة وكلما تاأخر تاأهيلهم كلما كان���ت الفر�شة اكبر لمعدل 

اخطاء اكبر وهذه نقطة يمكن ان تقوم بها المجتمع المدني. 

ولكن تبقى نقطة مهمة في هذا الع�شر وهي ال�شا�س لمواجهة الم�شتقبل بتمكين ال�شباب 

من مراكز �شناعة القرار وهو واجب في القطاع المدني احزاب وجماعات وموؤ�ش�شات وواجب 

الحكومات فالع�شر ولغة الع�شر واحتياجات الع�شر تت�شارع... ول يقف حجرة عثرة امام هذا 

التج���اة لتمكي���ن ال�شباب افكار قديمة توقفت عند زمن معين ولم تعد تعرف ع�شرها و�شرعة 

حركته. 

اإن الم�ش���روع القوم���ي او الوطني الوا�شح المعالم هو نقطة النطالق المثلى والتي تحول 

ال�شباب من عبئ على الدولة ومحل تخوفاتها الى طاقة ايجابية كبرى ت�شرع من تمكن المجتمع 

من مقدراته ومن المعرفة الالزمة لتقدمه. 

ولك���م المجتمع���ات تعاني من غياب البو�شلة التي تر�شد اإلى الطريق هي تعاني من نق�س 

الوع���ي بمخاط���ر الم�شتقبل وهي ت�شتثمر ف���ال تدرك ان المجتمعات الب�شري���ة الرا�شدة تنظر 

لحا�شره���ا كبواب���ة تطل به���ا على الم�شتقبل وهي ت�شتثمر كل لحظة في���ه حتى ل تفاجاأ بذلك 

الم�شتقبل..مجتماعتنا تدير معارك الما�شي ول تدرك تحديات الم�شتقبل المتو�شط والبعيد..

وبدون انتاج وعي وكافئ للحظة فالخطر القادم داهم. 

وتاأهي���ل ال�شب���اب با�شالح خارطته���م المعرفي���ة وتمكنيهم م���ن ادوات المعرفة و�شخهم 

ف���ي �شرايي���ن المجتمع ليقوموا بدورهم الوطني ل يتح�ش���ل ال بوجود �شعور حقيقي بمخاطر 

الم�شتقبل مما ي�شرع بوجود م�شروع وطني ذو تطلعات م�شتقبلية حقيقية بحيث نعرف بال�شبط 

ما هو مطلوب لمواجهة الم�شتقبل وعندها تتحدد الحاجة لل�شباب في �شكل �شلب كما ونوعا 

فالتخطي���ط م���ن نقطة الحا�شر يعني بال�شرورة البدء في التفكير من نقطة الم�شتقبل فالعمل 

اوله نظر. 

الطريق وا�شحة للحكومات وللنخب فالجميع في مركب واحدة وطريق النه�شة ل يحتاج 

لعادة انتاج العجلة فامم الر�س في الغرب وال�شرق �شلكته ونجحت فهو مح�شلة وعي بالخطر 

وت�ش���ور للم�شتقبل وتخطيط يعتمد على الثقة ف���ي القدرات الذاتية والحيوية الداخلية للذات 

وا�شتعداد لأخذ القرارات الكبيرة المتعلقة بتطوير النظم الجتماعية وال�شيا�شية والقت�شادية 

لتواكب الحلم الكبير حلم الخروج من الماأزق الح�شاري الحالي.

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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خلفيه الم�شرح وفق الذرائع المتعددة ف�شاًل عن المتطلبات ال�شا�شية فى الدارة والتنظيم 

والتخطي���ط لقيام انظمة الع�شر ويخت�شر ال�شيد كوفى عنان المين العام لالمم المتحدة 

ال�شابق هذا المفهوم بعبارات دقيقة وق�شيرة ولكنها ت�شمل الم�شى بابعاده المختلفه قائاًل 

“ ان الم���م المتح���دة كانت تتعام���ل مع الحكومات فق���ط ولكننا الآن نعترف ب���اأن ال�شالم 
والتنمي���ة والرخاء ل يمك���ن ان يتحقق دون ال�شراكة القائمة بي���ن الحكومات والمنظمات 

الدولية وموؤ�ش�شات العمل المختلفة والمجتمعات المدنية ففى عالم اليوم نحن نعتمد على 

بع�شنا البع�س..،، وهذه حقيقة م�شلم بها وا�شتنتاج  معترف بم�شداقيته.

المجتمع المدنى فى الكويت: 

الكلمات ال�شابقه عن المجتمع المدنى فى العالم تنطبق بطبيعة الحال على المجتمع 

ف���ى الكوي���ت باعتباره ج���زء من محيطه الدولى م���ع احتفاظه بالخ�شو�شي���ة المتفق على 

ابعادها وفق الظروف التاريخية والجتماعية لكل مجتمع.

والكوي���ت بتاريخه���ا المح���دود الذى ل يتجاوز الق���رون الثالثة الما�شي���ه يكاد يكون 

اجتماعياً �شورة م�شغرة لمحيطه الكبر الذى نزحت منه الهجرات متوجهة الى ال�شتقرار 

فى هذه البقعه الفقيرة الى اأب�شط متطلبات الحياة وهو الماء ول تملك من الطبيعة �شوى 

البح���ر وجزره و�شافيات الرمال فى �شحرائه، ون�شاأ هذا المجتمع العنيد بت�شميم عجيب 

عل���ى موا�شل���ة الحياة، فال�شحراء امدت���ه بال�شبر و القدرة على مقاوم���ة �شظف العي�س، 

كم���ا ان البح���ر فتح اأمامه اآفاقاً او�شع من حدود المتاح���ة له فعبر امواجه وامتد طموحه 

وتنوع���ت قدرات���ه وازدادت مفاهيمه عن الحياة المح���دودة به بعد الطالع على المظاهر 

المختلفة للطبائع المختلفة لل�شعوب التى احتك بها عبر الموانئ التى و�شلها.

وه���و به���ذه الحركة �شواء فى البحر اأو البر نجده �شيد نف�شه واأمير م�شيره ل �شلطه 

علي���ه �شوى ق���راره بتحمل نتائجه وتاأ�شلت هذه النزع���ه ال�شتقاللية لديه فال يحتاج الى 

�شلط���ه فى كل الحيان تحميه ل ا�شتغن���اء عنها ولكنها ا�شاًل غير موجودة رهن المجاهل 

التى يرتادها.

وتاأ�شي���اًل للنزع���ة ال�شتقاللية للف���رد الكويتي فى بداية تكوي���ن مجتمعه قام النا�س 

بالتعبي���ر المطل���ق بمتطلب���ات حياتهم دون تنظيم من جه���ه ما و اإنم���ا ال�شرائح المتعددة 

ا�شهم���ت ف���ى تاأكيد ه���ذا المعنى، ول نغفل عام���ل الدين بداية حيث الأج���ر والثواب دفع 

الكثير من المح�شنين ل�شد حاجه العطا�شى فى محيط التجمعات بالأ�شواق فاأقامت �شبل 
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المجتم���ع المدنى هذا التعبير الذى ا�شبح من �شمات المجتمعات المتقدمه واأحالم 

المجتمع���ات المتطوره باعتبار مظهراً للتح�شر وم�شايرة للح�شاره واح�شبنى غير متجاوز 

لكثي���ر م���ن الحقائق التاريخيه حي���ن المح باأن هذه الظاهرة اأق���دم بكثير مما نظنه حالياً 

كونه���ا من متطلبات اأو منجزات القرن الع�شرين ومابعده. فالمجتمعات فى بدايه تكوينها 

واندماجه���ا بالنواه الكبر تتميز بل تعتمد كلي���اً على ذاتها مهما تعددت ا�شكال الزعامات 

والقيادات لها �شواء فرديه اأو ع�شبة تدعى الفهم بحكم ال�شن اأو النتماء اأو التميز ب�شفه 

معين���ه كال�شجاع���ة اأو الكرم اأو القوة الماديه والج�شديه ب���ل من دورها ن�شاأت الموؤ�ش�شات 

المختلفة وفق متطلبات كل مجتمع والتى تحولت عبر مئات الآلف من ال�شنين الى مخيمات 

ال�شتقرار الثابتة والمتنقلة ثم مجتمعات المدينة وحكوماتها با�شكالها البدائية.

وم���ن الموؤك���د ان جميع �شع���وب العالم مرت بمراح���ل معينة اعتم���دت فى الحفاظ 

عل���ى نف�شها ووجودها دون قيادات مركزية حتى قي���ام ال�شلطات با�شكالها المتعددة التى 

�شيطرت على �شعوبها وقادتهم وفق مقايي�س واحتياج ع�شرها.

والمجتمعات الغربية توؤرخ تلك المرحلة بما ل يقل عن الفين وخم�شمائة �شنه م�شت 

متمثل���ه ف���ى اليونان القديم���ة وروما والعالم العرب���ى لي�س ا�شتثناء من ه���ذه الظاهرة فى 

التح���ول وان كانت ول زال���ت ينق�شنا الدرا�شات الموثقه لتاريخ تل���ك الحقبه على امتداد 

الرقعه العربية بالتفا�شيل التى لدى الغرب.

والآن ي���دور الزم���ن ليكت�شف العالم مج���دداً بان دور المجتمع ل ي���زال قائماً �شمن 

مظاه���ر محدده وان كانت الموؤ�ش�شات الر�شمية والحكومات تحجب هذا الدور بما تملكه 

م���ن ق���درات ماديه و�شلطه منحتها ال�شعوب بطريقه او اخ���رى لهذه ال�شلطات طواعيه او 

بالت���وارث وبالتق���ادم او بمنطق الع�شر وكل هذه الظروف دفعت دور المجتمع المدنى الى 
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فاعلية مؤسسات 
المجتمع المدني

في الكويت
اأ.�شليمان ماجد ال�شاهين
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مفهوم دور المجتمع المدنى بمعناه و اأبعاده المعا�شره على ان هذه الممار�شة النبيلة لدور 

المجتم���ع المدن���ى فى ت�شيي���ر حياته دون تاأثير ما لدور ال�شلطة علي���ه ل يعفينا من تذكر 

بع����س المظاه���ر ال�شلبية لم���ا يفر�شه المجتمع من تجاوزات يبرره���ا بما يالئم م�شلحته 

وذلك فى حالة غياب او تغيب ال�شوابط الروحية والقانونية الموؤ�ش�شية بحيث ت�شبح تلك 

الممار�شة ال�شلبية مقبولة تحت يمين ال�شلطة وفى ال�شمير الجتماعى فى تلك الحقبة.. 

ول ادل عل���ى ذل���ك من “ حمى تهريب الذهب ” ف���ى الربعينات من القرن الما�شى حيث 

�شاعت بين الكثيرين باأن الثروة م�شدرها نجاح عملية واحدة فى تهريب الذهب الى الهند 

وكان���ت اذ ذاك تحت ال�شلطة البريطانية اذ ان الفارق ال�شعرى للذهب فى الخليج مقارنه 

بالهن���د ي�شجع عل���ى ت�شديره بالتهريب تخل�شاً من ال�شرائ���ب و اإقبال الهنود عليه كقيمة 

اجتماعية لديهم. فازدهرت هذه المغامرات بوا�شطة ال�شفن ال�شراعية وبحارتها العالمين 

بالموان���ئ المنت�ش���رة على ال�شواحل الهندية وا�شتهرت ال�شفين���ة الكويتية فى الخليج باأنها 

خي���ر م���ن يوؤمن م���ردود هذه التجارة الغي���ر قانونية، واذكر تماماً منظ���ر تقطيع ال�شبائك 

الذهبية باأ�شلوب بدائى الى اجزاء �شغيرة كى يتم اخفائها فى زوايا ال�شفن و في المالب�س 

وغيره���ا، و بالطب���ع ل تت���م تلك العملي���ة بطرف واحد ب���ل ان الطرف الهن���دى اي�شا هو 

ال�شا�شى فى اي�شالها الى وجهتها فى الداخل الهندى.

ال�شلطة اذ ذاك لم تتدخل ولم تمنعها وحتى المنابر الوعظية لم تتعر�س لها ونتائجها 

تظه���ر مع الثراء او العتقال وال�شجن فى الهند كعقوبة فى حالة �شبطها.. انما المجتمع 

لم ي�شتنكر ذلك بل يعتبره البع�س �شطاره.

ويمك���ن القول اي�شاً عن الت�ش���رف الجتماعى الآخر الذى لم ي�شتنكره المجتمع ولم 

تعتر�ش���ه القواني���ن الو�شعية ب�شكل حا�شم اإل فى ال�شتين���ات من القرن الما�شى.. ويتمثل 

ف���ى تملك الرا�شى بو�ش���ع اليد او ال�شك���وك ال�شخ�شية المتداولة بي���ن البائع وال�شارى 

وت�شجيله���ا ر�شمي���اً فيما بعد فه���ذه الظاهرة لم يتم تطويقه���ا اإل “ بعد ان طارت الطيور 

باأرزاقها ” كما يقول المثل ال�شعبى الذكى.

المجتمع المدنى كما نراه اليوم:

ل���م اك���ن ات�شور حج���م دور المجتمع المدنى فى الكويت الي���وم اإل بعد الطالع على 

م���ا ي���دور ويكتب على �شا�ش���ات النترنت من نواف���ذ مما يجعل اى مراق���ب محايد ي�شعر 

ب���اأن المجتم���ع الكويتي يبقى متجاوباً مع واقعة منطلقاً ال���ى الف�شل من خالل ا�شهاماته 
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)جم���ع �شبي���ل( الماء وهو الأهم فى حياتنا وتعيين من ينق���ل اإليها من البحر حيث ال�شفن 

تجلب هذا الماء من �شط العرب، او من الآبار فى البر المحيط بالمدينة ال�شغيرة بوا�شطة 

ال���دواب بالو�شائل المتاحة وبقي���ت ماثله للعيان حالياً با�شتبداله���ا بالمبردات الكهربائية 

المنت�ش���رة فى كل مك���ان بالإ�شافة الى اإقامة الم�شاجد المختلفة فى جميع اتحاد الكويت 

والتى تحمل ا�شماء من اقاموها فاأ�شبحت م�شدر اعتزاز لعائالتهم حالياً. كما ان الوقف 

على الم�شاجد او الم�شارف اخرى.. ولم تكن لأيه �شلطة دخل فيها �شوى الراأى ال�شرعى 

الذى يحتكم اليه فى اى خالف حولها. وهذا الدور التكافلى هو من افرز تعبير  “الفزعة”  

ل���دى �شرائح المجتم���ع باإ�شكالها المختلفة حيث لم يكن للدول���ة بمعناها الحالى وجود و 

اإنما المير وهو راأ�س ال�شلطة بدخله المحدود لم يكن بو�شعه تغطية الحتياجات القائمة 

اأو الطارئة.

ولع���ل تعبير الفزع���ة بمعناه ال�شيل يتطابق مع مفهوم الط���وارئ فى يومنا هذا وقد 

يف�شل���ه اذ الم���ر اذ ذاك ل يحتاج الى لجان واجتماعات طويله وت�شريبات مادية ومعنوية 

تفوق احياناً خ�شائر الحدث. فعلى م�شتوى الفريج “ الحى” نجد  هبة الجميع لمحا�شرة 

حريق مثاًل في�شترك الجميع فى اطفائه ومتابعه نتائجه.. وهذا الحريق قد يكون فى بيت 

اأو عمارة وتعنى المخزن الذى تحفظ فيه الب�شاعة من الخ�شاب وغيرها.

وحت���ى فى المنا�شبات ال�شارة مثل انزال �شفينة �شو�شار اى حديثة ال�شنع الى البحر 

نجد هذه الفزعة قائمة. 

وف���ى منا�شب���ات الفراح و الأتراح يب���رز هذا الدور التلقائى كبدي���ل عن الموؤ�ش�شات 

القائم���ة حالي���اً فبناء ال�شوار الثالثة لم تتم بالق�ش���ر و ال�شخرة و اإنما تطوعاً من الجميع 

تح���ت توجيه المي���ر ل�شعورهم باأهمي���ة حماية الوج���ود وتوفير المن للجمي���ع لمواجهة 

العدوان من البر اأو البحر.

وتت���م الفزع���ة برد فعل طبيع���ى دون جدل اأو مناق�شة لمواجه���ة الحدث الطارئ وما 

ا�شدق بيت ال�شعر الجاهلى على واقع ما نحن ب�شدد ه اذ يقول: 

يندبهم  ح���ي���ن  اخ����اه����م  ي�������ش���األ���ون  ل 

برهانا  ق����ال  م���ا  ع��ل��ى  ال��ن��ائ��ب��ات  ف���ى 

فيهب���ون جميعاً لمواجهة الطارئ ويتركون نتائج���ه لما ير�شمه القدر دون مناق�شة اأو 

تاأجيل.

بهذا المفهوم الب�شيط يمكننا ان ن�شتح�شر التاريخ المحدود لمجتمعنا لن�شقطه على 
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والم���ال، فهل يمكن التعامل مع هذه الحالة عن طريق التن�شيق الذاتى اأو مع الآخر بحيث 

يتكامل الجهد ل ان يكون مناف�شاً ي�شيع معه الوقت، والمال، والطاقة، وفى حالة ا�شتعداد 

الط���راف للتن�شي���ق يتوج���ب على الجهات الر�شمي���ة وغير الر�شمي���ة الم�شاعدة في ر�شم 

الخط���وط الفا�شلة  بين الجهدين بحيث يت���وازي منها خطط التنفيذ والف�شل بين حقول 

الن�شطة و الإيمان باأهمية م�شاعدة هذه الهيئات التطوعية باعتبارها متكاملة وم�شاهمة 

في  الو�شول اإلى الهدف الم�شترك لخدمة المجتمع.

ثانياً: من الم�شلم به ان المنظمات اأو الجمعيات التطوعية في اإطار ان�شطة المجتمع 

المدن���ي تنطل���ق في ان�شطتها بفر�شيه الجهد الذاتي وتتحمل نتائج جهده  مدحاً اأو قدحاً 

وق���د تواجه���ه في ادائه���ا بع�س المعوق���ات التي ل ت�شتطي���ع التغلب عليه���ا اإل بم�شاعدة 

الطرف الر�شمي مثل ق�شايا التفرغ من قبل بع�س موظفي الدولة ل�شالح الجهد التطوعي 

وه���ذا يتطل���ب التفكير في و�شع ا�ش����س للتفرغ بحيث يمنع التج���اوزات في ا�شتغالل هذا 

الح���ق خا�ش���ة وان طبيع���ة مجتمعن���ا تقبلت مثل هذه التج���اوزات باعتب���ار ان ما ل ي�شر 

مبا�ش���رة الآخرين فلماذا اعتر�س عليه ومثال ذل���ك الفراط في �شرف البطاقة الحمراء 

م���ن الطب النف�شي التي تمت���ع بها من ل ي�شتحقها في ق�شايا التاأخر عن الدوام والتن�شل 

من الم�شوؤوليات الجزائية وحتى ا�شتخدامها لتخفيف العقوبات في الق�شايا الجنائية.

ثالثاً: �شبقت ال�شارة اإلى اأهمية التن�شيق في الخطط التي ت�شتهدف خدمة المجتمع 

بي���ن الجه���زة الر�شمية وجمعيات المجتم���ع المدني واعتقد باأنه اذا م���ا تم التفاق على 

خط���وط التن�شيق، فان الطرف الأقوى والأغنى وهي الجهة الر�شمية تقر باأهمية للن�شاط 

المتف���ق عليه بي���ن الطرفين ل�شالح المجتم���ع ويعني بالتالي اأهمي���ة تنفيذه وهذا يتطلب 

ر�شد المبالغ التي تعين على ال�شير في خطة التنفيذ من قبل الجهات التطوعية كم�شاعدة 

وت�شجيع دون تفريط بالمال العام ولكنه في الحدود التي يتطلبها م�شروع ما للقيام بتحقيق 

اأهداف���ه بال�ش���ورة المتكاملة خا�ش���ة عندما تحمل الجهة المتطوعة ق���در من الم�شوؤولية 

والمعرف���ة و الإيمان ومثال ذلك بيت عب���داهلل لالأطفال الذين ينتظرون م�شيرهم في جو 

من الطماأنينة لهم ولذويهم.

رابعاً:تتمت���ع الكوي���ت بنظام تعاوني جيد ت�شافرت في قيام���ه جهود الدولة بالدرجة 

الول���ى و اأف���راد من المجتمع وهذا النظام واكب الفترة التي كان فيها العالم ال�شتراكي 

يخاط���ب فيه م�شاعر وعقول اجيال ال�شباب فتبني الدولة لنظام التعاونيات في دولة ذات 

اقت�شاد متين ووفرة مالية كبيرة وراأ�شمالية متنفذة لها القيادة القت�شادية في البالد اأمر 

ي�شتحق التاأمل و الإعجاب.

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

بحيث ياأخذ مكانه فى مقدمه دول مجل�س التعاون كما ان له مكاناً ما بين النا�شطين على 

ال�شاحة الدولية 

وك���اأى جه���د م�شترك له عالقة مبا�ش���رة بالأحوال و الأو�ش���اع ال�شائدة فى المجتمع 

لب���د ان يواج���ه بق�شايا يتطلب معها التحدى للتغلب عليها او تطويعها والتعاي�س معها فى 

اى برنام���ج يه���دف لمعالجة ق�شية ما، ونقاط التحدي���ات تتعدد بحجم الق�شية.. على ان 

هن���اك محطات لبد من التوق���ف عندها لتاأمل هذه الم�شاكل التى تواجه هذه الحركة ان 

�شح التعبير، عن ن�شاطها: 

التحديات: 

ا�شرنا فيما �شبق الى مواكبه هذا النوع من الن�شاط مع تطور المجتمع ومالحظة ما 

طراأ عليه من مفاهيم ا�شتوجبتها قيام الدولة. وحتى على ال�شاحة الدولية فان موؤ�ش�شات 

المجتم���ع المدن���ى ينظ���ر اليه���ا الآن وكاأنها حرك���ة م�شتج���دة، فبع����س الآراء والأدبيات 

تعتبره���ا القط���اع الثال���ث Third Sector  اى بين القطاع الحكوم���ى والقطاع الخا�س 

وعن���د المتابعين له���ذه الظاهرة معناها حين تلتف عليها القواني���ن والت�شريعات وتلتهمها 

الموؤ�ش�ش���ات الكبر اغ���راء او تطوعاً بما تملكه من قدرات تفتقده���ا موؤ�ش�شات المجتمع 

المدن���ى او ان�شياعاً من موؤ�ش�شات المجتمع المدنى حين يجذبها وهج العالمية، و اأف�شل 

مث���ال لذل���ك اندفاع هذه المنظم���ات الى اللجوء تحت مظلة الم���م المتحدة باعتبار تلك 

الع�شوي���ة ال�شكلية �شه���ادة تميزها واعتراف���اً بدورها باعتبار منحه���ا �شفة NGOS اى 

المنظم���ات الغير حكومية فيدعى ممثلوها وت�ش���ارك فى بع�س الجتماعات وتنخرط فى 

الن�شط���ة الجتماعي���ة للمنظم���ة وقد تقع تحت تاأثي���رات ذات اهداف معين���ة تبعدها اأو 

ت�شغلها عن اهدافها ال�شلية.

التحديات فى الكويت: 

اولً: و ف���ى الكويت تواجه هذه الموؤ�ش�شات لوناً اآخر من التحديات ربما يتكرر مثاله 

ف���ى اي���ه مجتمعات اخرى اذا م���ا تمتعت بنف�س الظ���روف المتاحة فى الكوي���ت، فالوفرة 

المالي���ة وتوجهه���ا  نحو القطاعات الخا�شة والب���ذل الحكومى �شحب الكثير من الن�شطة 

الت���ى تق���وم بها الجمعيات المثيلة فى بلدان اخرى وهى حالة لي�شت �شلبية ابداً ولكنه اأمر 

مناف�س اإيجابى لدرجة الدفع بها الى الزدواجية فى الداء وهنا الهدر فى الطاقة والجهد 
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يمكن تقديمه للوطن اأمر يجب ت�شجيعه بل تعليمه في المراحل الأولى من التعليم وغر�شه 

في اأذهان الن�سء عن طريق المنزل والمدر�شة ثانياً وجعله ركناً اأ�شا�شياً في اأهداف الدولة 

حيال الن�سء ول اأجمل من قول ا�شتمعت اإليه عام 1962 وقاله الرئي�س الأمريكي ال�شهير 

جون. ف. كندى: 

“ ل ت�ش���األ عم���ا اأعطاك وطنك، ولكن ا�شاأل م���اذا اأعطيت لوطنك ”. وبهذا المنظور 
ترتقي الأوطان.

وبطبيع���ة الح���ال ل يمكن ح�شر دور المجتمع المدن���ي المطلوب في تقديم خدمات 

متع���ددة الوج���ه ذات طبيعي���ة مادية فقط بل ان ه���ذا الدور يتعاظم م���ع انت�شار الثقافة 

والعل���م وتراك���م الخبرات هذا الدور يتعاظم م���ع انت�شار الثقافة والعل���م وتراكم الخبرات 

المتخ�ش�شي���ن ف���ي ميادينهم العلمية والثقافية والقت�شادي���ة والقانونية وغيرها وبالتالي 

ت�شب���ح م�شوؤولية هذه ال�شريحة التي تقود مجتمعه���ا بحكم تميزها العلمي والثقافي اأكبر 

و ميادينه���ا اأو�شع م�شاحة واأكثر عمقاً في الهتمام بق�شايا فكرية واجتماعية وبيئية ذات 

طبيعة م�شتجدة على مجتمعاتنا التقليدية.

ولعل من بين اأولويات هذه ال�شرائح المتقدمة في وطننا الم�شاركة في اإعداد الخطط 

التنموي���ة، فاإذا ما تعذر ذلك بحكم الجراءات والقي���ود الر�شمية فاأن الم�شوؤولية م�شتمرة 

من خالل تدار�شها ودرا�شتها بعد اأن يتم الإف�شاح عنها  وطرحها للنقا�س عبر المنتديات 

والجمعي���ات والتداول في م�شامينها والتقدم بمقترحات لمعالجة �شلبياتها ودعم جوانبها 

اليجابي���ة باإمداد الجهات الرقابية والتنفيذية �ش���واء بمجل�س الأمة اأو الجهات الحكومية 

المن���وط بها التنفيذ بال���راأي والأفكار التي تعين على ا�شتكمال �ش���روط نجاحها وتحقيق 

اأهدافها.

وم���ن الق�شاي���ا التي يت���م تداولها ف���ي مجتمعنا حالي���اً كما هو الحال ف���ي كثير من 

المجتمع���ات الواعي���ة ق�شية الف�شاد باأ�شكال���ه المتعددة والتي تعد العقب���ة الأ�شا�شية في 

تخري���ب عمليات التنمية ف�شاًل عن الهم الأخالق���ي والمعنوي للمجتمع، فهذه ل تنح�شر 

م�شوؤولي���ة تتبعه���ا والق�شاء عليه���ا عبر الأجهزة الر�شمية فقط لأنه���ا تحدث في كثير من 

الحي���ان نتيج���ة ا�شط���رار المواطن له���ا ب�شبب ع���دم الح�شول على حقه مث���ال اأو طمعاً 

ف���ي المزيد عب���ر الم�شاريع وال�شفقات البعي���دة عن الرقابة القانوني���ة واأعين المتابعين. 

وبالطب���ع ل يمك���ن لأي حركة اجتماعية اأن تمنع اأي �شلوك اإل من خالل الأدوات القانونية 

الفاعلة للدولة ومن هنا نوؤكد على اأن الق�شور ومعالجته ينح�شر من خالل تفعيل القوانين 

وو�شعها مو�شع التنفيذ الآمن والفهم الأكبر لأهدافها عندما �شاغها واأقرها الم�شرع.
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ففي ال�شتينيات من القرن الما�شي اأعلن قيام اأول جمعية تعاونية اذ دعت مجموعة 

طيب���ة من منطقة ال�شامية اإل���ى الم�شاهمة المحدودة ومنحت الدولة الر�س و المتيازات 

الأخرى وتم انتخاب الموؤ�ش�شين لأول مجل�س ادارة وتطور الم�شروع اإلى ظاهرة اقت�شادية 

واجتماعي���ة حت���ى و�شلت المبيع���ات ال�شنوية لجمعية الرو�شة مث���اًل وفروعها اإلى حوالي 

الربعي���ن مليون دينار وانت�شر هذا النظ���ام بحيث غطى جميع مناطق الكويت وهو مفتوح 

ي�شتفي���د منه في البي���ع اأو ال�شراء الجمي���ع مواطنون ووافدون ويتمت���ع الم�شاهم الكويتي 

م���ن اأبن���اء المنطقة المعينة بفائدة ربحية معينة �شنوياً بن�شبة م�شترياته وهو ما يميزه عن 

الآخرين الذين ل يملكون ا�شهم التاأ�شي�س في هذا الن�شاط.

ه���ذه الجمعي���ات التعاونية له���ا ن�شاطها الجتماع���ي كل في منطقت���ه ولكن تتفاوت 

الأن�شط���ة م���ن منطقة لأخرى وف���ق قدرات و�شل���وك مجال�س الإدارات وم���ع اأن الهداف 

المعلنة لقيام هذا النظام يحدد من بين اأمور اأخرى الخدمات التي يقدمها باأن ر�شالة هذه 

التعاوني���ات ذات اأهداف اجتماعية وتكافلية وخدمة مجتمعيه ولي�شت ربحية فان البرامج 

المعلن���ة لمجال����س الدارات غي���ر محددة ب�شكل م�شبق بل تكاد تك���ون تقليدية و مكررة ل 

ابداع فيها اأو تطوير وبالتالي فان من المفتر�س تدخل الدولة ب�شورة محددة في العملية 

التعاونية وهو حق الدولة بما تقدمه من ت�شهيالت وبمالها من �شلطة رقابية على مجال�س 

الدارات م���ن خ���الل وزارة ال�شوؤون الجتماعي���ة ومن المهم اأن تعق���د اجتماعات متعددة 

الأهداف و الأوقات  لمجال�س الدارات لمناق�شتها الت�شورات والمقترحات الم�شتركة التي 

ت�شته���دف خدمة المجتمع والتو�شل اإل���ى اأف�شل الخطط ب�شاأنها بما لدي هذه الجمعيات 

م���ن تج���ارب عبر العق���ود الما�شية من عملها، فه���ذا النظام التعاون���ي بالكويت قد يكون 

الأمثل في التزاوج بين الجهد المدني والت�شهيالت الحكومية لتفعيل دور المجتمع المدني 

�شمن هذا الن�شاط القت�شادي الذي يكاد يتعامل معه المواطن يومياً.

بع�س الق�ضايا ال�ضا�ضية المطلوب من المجتمع المدني تناولها

ل نبتع���د كثي���را عن الحقيقة حين ندعي باأن موؤ�ش�شات المجتمع المدني في الكويت 

ل تواج���ه �شعوبات م�شتحيلة الح���ل اأو م�شاكل م�شتع�شية العالج ذلك ان الكثير من اأوجه 

اأن�شط���ة موؤ�ش�ش���ات المجتمع المدن���ي تتولى الجه���زة الر�شمية في الدول���ة معالجتها اإذ 

تعتبرها من �شلب م�شوؤولياتها وبالطبع ل يمكن العترا�س على اأي ن�شاط تطوعي بحجة 

اأن الدولة تتولى تنفيذه اأو عليها م�شوؤولية تنفيذه بحكم ما تي�شر لها من امكانات مادية.. 

ابداً فالدعوة اإلى قيام المجتمع بم�شوؤولياته في طرق كل ال�شبل الم�شاهمة في تقديم ما 
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النترن���ت و التغري���دات محلية ودولية وبالتالي ف���اأن المطلوب قيام تيار منها يحمل هموم 

الوط���ن بروح بناءه ومعالجات واقعية وم���ا اأكثر المجالت التي تتطلب الم�شاركة ال�شبابية 

خا�ش���ة وان طبيعة هذه الأن�شطة وا�شحة ف���ي الموقف ال�شيا�شي والم�شرح والم�شاعدات 

الخيرية والمنتديات الثقافية والفكرية.. الخ

دور المجتمع المدني في الكويت والعالم الخارجي  

ل نحل���م كثي���راً عندما نفتر�س قيام دور للمجتمع المدني تجاه العالم الخارجي ذلك 

اأن الق�شايا التي تلقى بتحدياتها اأمام المجتمع الكويتي متعددة منها ذات البعد ال�شيا�شي 

اأو الإن�شاني وفي مجتمعنا الذي تغلب عليه رفاهية العي�س وت�شيطر على اأحالمه امتالك 

المظاه���ر ال�شتهالكي���ة حتى لو كانت خارج اإمكاناته المادية ولكنه ي�شتطيع تحقيقها عبر 

ظاه���رة الأق�ش���اط ومغرياتها لت�شريف الب�شائع المختلف���ة بالو�شائل الإعالمية المنطلقة 

دون �شواب���ط تجارية ورقابية ي�شبح التوجيه العقالن���ي والتر�شيد الجتماعي البعيد عن 

الم���الء وتقيي���د الحريات اأمر مطلوب عبر و�شائل الدول���ة العالمية والجهود المدر�شية 

والجمعي���ات ذات الهتمام بالتنمية الجتماعية، فطبيعي ان التوجه نحو تحويل الطاقات 

اإل���ى م�ش���ارات بناءه ي�شهم ب�ش���كل كبير في الحد من ال�شتغراق ف���ي مظاهر الرفاهية اأو 

العزوف عن الم�شاركة والعطاء اأو الن�شغال بالق�شايا الهام�شية. وبالطبع لم يرد في ذهني 

ع�شك���رة المجتم���ع ولكن في ع�شر تال�شت فيه الحدود العالمي���ة وتدخلت فيه الق�شايا 

الن�شاني���ة واأ�شب���ح اأي مجتمع تحت نظ���ر ومالحظة اأو مراقبة المنظم���ات الدولية، ولنا 

ف���ي الكويت بع�س الق�شايا الت���ي لها اأبعادها الخارجية، فالكوي���ت اإعتمدت على العمالة 

الأجنبي���ة والطاق���ات المتخ�ش�ش���ة في كافة مجالت الحياة، و بها اأكث���ر من مائة و اإثنين 

وع�شري���ن جن�شي���ة مختلفة، ويعني ه���ذا الرقم باأن هناك نوافذ �شغي���رة وكبيرة على هذه 

ال���دول وغيره���ا. ولدينا م�شاأل���ة المقيمين ب�شورة غير �شرعية م���ن البدون. وهي ظاهرة 

منت�ش���رة ف���ي المنطقة وف���ي العالم، ولكن في الكويت تلقي اهتمام���اً اأكبر من الدولة ومن 

المجتم���ع، والنقا����س مفتوح حولها بكل حرية بجوانبها الإيجابي���ة وال�شلبية وهنا علينا اأن 

نت�شاءل عما يمكن اأن تقدمه الموؤ�ش�شات والمنظمات ال�شبابية والن�شائية الخيرية وغيرها 

لتن���اول جوانبها ال�شيا�شي���ة والقانونية والحقوقية والإن�شاني���ة وعما يمكن بذله من جهود 

لمخاطب���ة العالم عب���ر �شا�شات الإنترن���ت و التغريدات التي اأ�شبح���ت و�شيلة الت�شالت 

لحظ���ة بلحظ���ه.. مثل هذا الخطاب ل يمك���ن اأن يتم ب�شورة فردي���ة دون تجمعات متفقة 

ف���ي وروؤاه���ا وبرامجها العالمي���ة و الثقافية. بهذا الأ�شلوب ن�شتطي���ع اأن نتعدى حدودنا 
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و في �شوء ما يتم تداوله حول الف�شاد حالياً من �شكوك وق�شور في الت�شور الر�شمي 

مع الأ�شف ففي تناول هذا المو�شوع عن تعيين لجنة من الكفاءات ووعي ال�شمير و�شالمة 

الي���د يت���م الحديث عن المكاف���اأة العالية عن ه���ذا العمل الم�شني فياأتي���ك الرد باأن هذه 

المخ�ش�شات هي التي �شتغنيهم عن تجاوز قواعد مهمتهم !!

وه���و تف�شي���ر مخيف لل�شكوك حول ال�شمائر وال�شل���وك، كما يف�شر في الوقت نف�شه 

ب���اأن الف�ش���اد محتم بين الجمي���ع وان الغراق هو ال�شبيل للخدمة بينم���ا الطريق الأق�شر 

والح�ش���اري لمحا�شرة هذه الظاه���رة هي تطبيق القوانين وتي�شير التعامل والم�شاواة في 

تنفيذ قواعد العمل ومحا�شبة المق�شرين بعد معالجة ا�شباب التق�شير.

م���ن هن���ا فان جمعية مدنية مثل جمعي���ة ال�شفافية لها دور يذك���ر في�شكر، ولكن من 

الموؤك���د اأن دورها لن يتطور مت���ى اكتفت بحدودها القائمة اأو لبد من انت�شارها في كثير 

من المواقع وت�شجيع النتماء اإليها للعنا�شر التي توؤمن بر�شالتها.

والق�شي���ة الأخرى التي يفتر�س اأن تاأخ���ذ مكانه متقدمة لدى المجتمع المدني فهي 

ق�شي���ة المراأة وال�شباب والطفولة وم���ع ما يملكه مجتمعنا في الكويت من امكانات علمية 

وتج���ارب ميداني���ة وا�شتعداد للعطاء تح���ت مظلة منظمة للعمل التطوع���ي اأ�شعر باأن دور 

الرج���ل القائ���د – اأو التعليم���ات الر�شمية تتراجع اأم���ام المكانات المتوف���رة لدى هاتين 

ال�شريحتي���ن المراأة وال�شباب والطفولة في تطوير ذاتها لي�س انف�شاماً عن باقي المجتمع 

بل اعني تحمل المراأة وال�شباب الم�شوؤولية الأكبر في التوعية والزيادة في طرح الم�شاكل 

التي تواجهها هاتان ال�شريحتان مع خطة اأو روؤية للمعالجة.

فبعد خم�شين عاماً من التعليم النظامي ل اأت�شور اأن يتقدم لنتخابات مجل�س الأمة 

الحالي���ة اأكث���ر من اأربعماي���ة مر�شح من بينهم عدد محدود من الن�ش���اء و هذا ي�شتحق من 

المتابعي���ن ل�ش���اأن المراأة اأن يقفوا عنده ت�ش���اوؤلً وتحلياًل واأولهم بالطب���ع جمعيات المراأة 

باأن�شطته���ا المختلف���ة فهل بينها مناق�ش���ة هذا المو�شوع الحيوي وهو ع���زوف المراأة عن 

التر�شح في هذه المرحلة بغ�س النظر عن المالب�شات والجدل الذي يدور حولها.

اأما ال�شباب وفي طليعتهم التحادات المختلفة اذ الن�شاط ال�شبابي ل يكتفي بالريا�شة 

مع اأهميتها ولكنه متعدد الجوانب وفي طليعتها الهتمام  بتوجهاتهم الم�شتقبلية باعتبارهم 

جيل الم�شتقبل. اهتماماً بالوعي والتوعية والندماج في المفهوم الواحد للوطن وال�شتفادة 

مم���ا نتمتع به في الكويت م���ن �شقف مربح للتعبير وحرية الراأي واأي متابع ل�شاأن ال�شباب 

يلح���ظ اندم���اج ال�شباب اأو جزء كبير منه مع التوجه العالم���ي فيما ي�شمى بالتوا�شل عبر 
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تمهيد

1.الوقف ومقا�شده في ال�شريعة الإ�شالمية.
2.المجتمع المدني من حيث التكوين والأدوار.

3.الوقف ودوره في دعم وتمكين جهود المجتمع المدني:
-1الأدوار واأنماط التداخل والتعاون:

·الدور القيمي واأنماطه.
·الدور التنموي واأنماطه.

· ال���دور التوازن���ي بي���ن المجتمع ومكوناته م���ن جهة والدول���ة وموؤ�ش�شاتها من جهة 
اأخرى.

2-انعكا�شات تلك الجهود على �شرائح المجتمع وتمكينها وذلك من خالل:
·الأفراد.

·الموؤ�ش�شات الأهلية.
·الموؤ�ش�شات الر�شمية.

4.الأمانة العامة لالأوقاف ودورها في دعم وتمكين جهود المجتمع المدني:
اأول: في الكويت:

-1في المجال العلمي والثقافي.

-2في المجال ال�شحي والبيئي.

3-في المجال الجتماعي.

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

الوقف ودوره في 
دعم وتمكين جهود 

المجتمع المدني
د. عبدالمح�ضن الجاراهلل الخرافي

الف�شائي���ة لأبع���اد تتعدى بكثي���ر اأبعادنا الجغرافية فتتكون ل���دى المجتمع ثقافة مخاطبة 

الآخر بطرح المعلومات واإي�شاح الحقائق بلغه راقية و ا�شلوب مقنع.. 

واأتمن���ى ف���ي م�شك الختام قي���ام حركة في المجتمع ال�شباب���ي اأن �شح التعبير تتولى 

مناق�ش���ة ق�شيه م�شتقبل الكويت في اإط���ار مجل�س التعاون باإعتباره الأمل في تحقيق اأهم 

اأهداف���ه بع���د ا�شتكمال خط���وات الجهود المبذولة ف���ي التقارب بين الميادي���ن القانونية 

والقت�شادي���ة والأمني���ة والدفاعي���ة وغيرها من مج���الت التعاون بما يحق���ق حلم القادة 

الموؤ�ش�شون لهذا المجل�س بمنظور ي�شت�شرف الم�شتقبل بما يحويه من متطلبات ومتغيرات 

وذلك وفق المادة الرابعة وفقرتها الأولى للنظام الأ�شا�شي للمجل�س اإذ تن�س على “تحقيق 

التن�شيق والتكامل والترابط بين الدول الأع�شاء في جميع الميادين و�شول اإلى وحدتها” 

به���ذه الأفك���ار المتناثرة في عال���م الحلم والأمل يوؤدي المجتم���ع المدني في الكويت 

دوره. 

واهلل الموفق

موجز ال�ضيرة الذاتية

وزير الدولة لل�شوؤون الخارجية �شابقاً.

ع�شو الهيئة ال�شت�شارية للمجل�س العلى لقادة دول مجل�س التعاون – حالياً.

ع�شو اللجنه ال�شت�شاريه بوزارة الخارجية – حالياً.

ع�شو مجل�س اإدارة المعهد الدبلوما�شي التابع لوزارة الخارجية. حالياً.

ع�شو الجمعية الوطنية لحماية الطفل – حالياً.
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الخي���ري فه���و ما جعلت فيه المنفعة لجهة ب���ر اأو اأكثر وكل ما يكون الإنفاق عليه قربة هلل 

تعالى. واأما الوقف الم�شترك فهو ما يجمع بين النوعين ال�شابقين.

، وقد دلت عليه اآيات القراآن الكريم وال�شنة النبوية، فاأما 
)1(

والوقف م�شروع بالإجماع

الآي���ات فه���ي تلك التي تح�س على وج���ه العموم على الإنفاق في �شبي���ل اهلل، ومنها قوله 

تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}.

 واأما في ال�شنة فاأبرز الأحاديث الدالة على م�شروعية الوقف وا�شتحبابه قوله �شلى 

اهلل علي���ه و�شل���م “اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث: �شدقة جارية، اأو علم ينتفع 

، وال�شدقة الجاري���ة محمولة على الوقف عند العلماء لأن 
ب���ه، اأو ول���د �شالح يدعو له” )2(

غيرها من ال�شدقات ل يكون جارًيا، اأي م�شتمًرا على الدوام.

 وكذل���ك م���ا رواه ابن عمر ر�شي اهلل عنهما: “اأ�ش���اب عمر بخيبر اأر�شاً فاأتى النبي 

�شلى اهلل عليه و�شلم فقال: اأ�شبت اأر�شاً لم اأ�شب مالً قط اأنف�س منه فكيف تاأمرني به، 

.
قال: “اإن �شئت حب�شت اأ�شلها وت�شدقت بها”)3(

والوق���ف لي�س م�شروًعا فقط، بل هو يحق���ق مقا�شد ال�شريعة الإ�شالمية الكلية، من 

حف���ظ للعق���ل والدين والم���ال والنف�س والعر����س؛ ب�شرورياتها وحاجياته���ا وتح�شينياتها، 

وتكف���ى للتدليل عل���ى ذلك تلك النظ���رة التاريخية ال�شريعة التي �شنلقيه���ا فيما بعد على 

الأدوار القيمية والتنموية للوقف في الح�شارة الإ�شالمية للتاأكيد على الرتباط الكبير بين 

.
)4(

الوقف وبين مقا�شد ال�شريعة الإ�شالمية

2.المجتمع المدني من حيث التكوين والأدوار:
مفه���وم المجتم���ع المدني هو من المفاهيم الحديثة، وقد تع���ددت تعريفاته اإلى حد 

كبير، ويجمع بينها اأنها جميًعا موؤداها اأن المجتمع المدني يق�شد به “كل الموؤ�ش�شات التي 

)1(   راجع: �شنن الترمذي، 3/ 6.

)2(  اأخرجه م�شلم ) 1635 (، وغيره.

)3(  متفق عليه: البخاري ) 2373 (، وم�شلم () 11/85 (.

)4(   د. اإبراهي���م البيوم���ي غان���م، من مقدمته للكتاب المت�شمن لبحوث ومناق�شات ن���دوة: نظام الوقف والمجتمع 

المدن���ي في الوط���ن العربي، والتي نظمها كاًل من مركز درا�شات الوحدة العربية ببيروت، والأمانة العامة لالأوقاف 

بالكويت، بيروت، الطبعة الأولى، مايو 2003، �س 10. 
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ثانًيا: خارج الكويت:

1-ال�شندوق الوقفي للدعوة والإغاثة.
2-م�شاريع الدولة المن�شقة في مجال الوقف.
5.درا�شة حالة: التعليم )البدون والمحتاجين(.

1-برنامج دعم طلبة الدرا�شات العليا في مجال الوقف.
2-م�شروع رعاية طالب العلم. 

تمهيد:

�شاه���م نظام الوقف في تنمية الح�شارة الإ�شالمية وازدهارها منذ عهد النبي �شلى 

اهلل علي���ه و�شل���م حتى تاريخه، وقد كان���ت جل اإ�شهاماته في المج���الت التي ن�شاأ لأجلها 

مفه���وم المجتم���ع المدني في الغرب، ومن هنا كان من ال�ش���روري درا�شة دور الوقف في 

دع���م وتمكين جه���ود المجتمع المدني، م���ع التركيز على تجربة الأمان���ة العامة لالأوقاف 

كنموذج متميز ومهم في هذا الإطار. 

1.الوقف ومقا�ضده في ال�ضريعة الإ�ضالمية:
الوق���ف في اللغة ياأتي بمعان متعددة، منه���ا: ال�شكون، الحب�س، المنع، ويطلق الوقف 

.
)1(

كذلك على ال�شيء الموقوف ت�شمية بالم�شدر، وجمعه اأوقاف

وف���ي ال�شط���الح يع���رف الوقف باأن���ه: “حب�س العين ع���ن تمليكها لأح���د من العباد 

، اأو على حد تعبير اب���ن قدامة: تحبي�س الأ�شل 
)2(

والت�ش���دق بالمنفع���ة على م�شرف مباح

وت�شبيل المنفعة”.

والوق���ف ق���د يكون اأهليًّا اأو خيريًّا اأو م�شترًك���ا بينهما.اأما الأهلي: فهو ما جعلت فيه 

المنفعة لأفراد معينين اأو لذريتهم �شواء من الأقرباء اأو من الذرية اأو غيرهم، واأما الوقف 

)1( انظ���ر م���ادة »وق���ف« في: الم�شباح المني���ر، ول�شان العرب والقامو����س المحيط، وتاج العرو����س، وتهذيب اللغة 

لالأزهري.

)2( زهدي يكن، الوقف في ال�شريعة والقانون، بيروت، لبنان: دار النه�شة العربية للن�شر، الطبعة الثانية، �س7.
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التعوي���ل على الدولة وحدها، مما يمنحه ا�شتقاللي���ة وحيوية وقوة تمنع الدولة من تغولها 

عليه.

ويمت���از الوقف بمرجعيت���ه الدينية والقيمية التي ينطلق منها وي�شعى اإليها، فهو يقوم 

ب�شفة عامة على اأ�شا�س مفهوم “ال�شدقة الجارية” ويبتغي في الأ�شا�س ر�شا اهلل �شبحانه 

وتعال���ى، ويحمل في داخل���ه قيم اإ�شالمية اأ�شا�شية، مثل الإح�ش���ان والبر والتراحم والأمر 

بالمع���روف والنه���ي عن المنكر والجهاد في �شبيل اهلل �شبحانه وتعالى، وتزكية النف�س...، 

فه���ذه القي���م تعد داعمة بق���وة للمجتمع المدني وتمكينه من القيام ب���دوره بفاعلية وثبات 

وحيوية وانطالق.

 الدور التنموي واأنماطه:

ويظه���ر التداخل بين الوق���ف والمجتمع المدني ب�شكل اأو�شح في الدور التنموي لكل 

منهم���ا، حت���ى اأن اهتمام ك���ل منهما يكاد يت�شابه اإلى حد كبير، وتكف���ي الإ�شارة اإلى بع�س 

 :
)1(

المجالت التي اأ�شهم بها الوقف في تاأ�شي�س الح�شارة الإ�شالمية وازدهارها مثل

المجالت الدعوية: كاإن�شاء الم�شاجد ورعايتها وكفالة احتياجات الدعاة والوعاظ.

المجالت التعليمية: كاإن�شاء المدار�س الإ�شالمية، والمكتبات العامة، و�شرف رواتب 

المدر�شين، ورعاية التالميذ والطالب، وكافة تكاليف العملية التعليمية الأخرى.

المجالت الجتماعية: كالوق���ف على رعاية الفقراء والأرامل واليتامى والمحتاجين 

وذوي الحتياجات الخا�شة، واإن�شاء موؤ�ش�شات التكافل الجتماعي ودعمها.

 المج���الت ال�شحية: كاإن�شاء الم�شت�شفي���ات وال�شيدليات، ورعاية المر�شى، و�شراء 

الأجهزة الطبية. 

المجالت الع�شكرية: اأو ما يطلق عليه الوقف على الجهاد في �شبيل اهلل، مثل اإن�شاء 

م�شانع  لإنتاج الأ�شلحة والذخائر والآليات الع�شكرية، والثكنات الع�شكرية )تجهيز الغازي 

اأو المجاهد(.

)1(   راج���ع: د. عب���د الكريم ب���ن يو�شف الخ�شر، المجالت الحديثة للوقف واأثره���ا على القت�شاد، من�شور �شمن 

بح���وث ن���دوة: »مكانة الوقف واأثره في الدعوة والتنمية« التي انعقدت ف���ي مكة المكرمة، في الفترة من 18 – 20 

�ش���وال 1420 ه����، المملكة العربية ال�شعودية وزارة ال�شوؤون الإ�شالمية والأوق���اف والدعوة والإر�شاد الجزء الثاني، 

�س -1084 1134. 
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.
تتيح لالأفراد التمكن من الخيرات والمنافع العامة، من دون تو�شط الحكومة”)1(

وكم���ا ه���و وا�شح من تعريف���ه ي�شتمل المجتمع عل���ى كافة الموؤ�ش�ش���ات والمنظمات 

والأح���زاب ال�شيا�شية والجمعيات والنقاب���ات والروابط التي ت�شهم في تحقيق النفع العام 

والخيرات، غير اأن مكونات الوقف ل تقت�شر على الجانب التنظيمي وحده، فهناك كذلك 

.
)2(

الجانب الفكري والجانب الديناميكي )الحركي(

والمجتمع المدني بهذا المفهوم وتلك المكونات قام باأدوار كثيرة في تلك المجالت 

الت���ي ل تخ�ش���ع للقوة القهرية للدولة، ول يقدر عل���ى حملها الأفراد، وذلك في المجالت 

المعرفية والعلمية وال�شحية والدينية وال�شيا�شية والقت�شادية.. اإلخ، مما ل مجال لح�شره 

في هذا المقام. 

3.الوقف ودوره في دعم وتمكين جهود المجتمع المدني:
يت�شح من تعريف كل من الوقف والمجتمع المدني مقدار ال�شلة بين النظامين، حتى 

اأن الوق���ف يعتب���ر نظاًما داعًما ب�شكل اأ�شا�شي ل���دور موؤ�ش�شات المجتمع المدني في كافة 

المج���الت الت���ي ي�شتهدف المجتمع المدني الإ�شهام فيها، �ش���واء من الناحية القيمية، اأو 

من الناحية التنموية، مما انعك�س بدوره على �شرائح المجتمع المختلفة واأ�شهم في جهود 

التمكين لها، وذلك على التف�شيل التالي: 

الأدوار واأنماط التداخل والتعاون:

 الدور القيمي واأنماطه:

هن���اك تداخل كبير في الم�شت���وى القيمي بين الوقف والمجتم���ع المدني، فكالهما 

ي�شته���دف تقوي���ة دور المجتم���ع في العتماد عل���ى ذاته في دعم اأن�شطت���ه المختلفة دون 

)1(   للمزي���د م���ن الط���الع على هذا الأمر يمن مراجعة: د. عالء الدين ح�شين رّح���ال و اأ.د اأحمد محمد ال�شعد، 

الوقف وحفظ مقا�شد ال�شريعة، على موقع دائرة الإفتاء العام- الأردن، على هذا الرابط:

 http://www.aliftaa.jo/index.php/research/show/id/46 

)2(   د. اإبراهيم محمود عبدالباقي، دور الوقف في تنمية المجتمع المدني- نموذج الأمانة العامة لالأوقاف، دولة 

الكوي���ت: الأمان���ة العامة لالأوق���اف – اإدارة الدرا�شات والعالقات الخارجية، الطبع���ة الأولى: 1427 ه� = 2006م، 

�س84. 
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بالن�ضبة الأفراد: 

األق���ت اإ�شهامات الوق���ف بظاللها على الأفراد وانعك�شت عليه���م بالنفع بكل فئاتهم 

واأطيافه���م، �ش���واء كبار ال�ش���ن و�شغاره، المعاقي���ن والأ�شحاء، المهم�شي���ن، الأ�شرة؛ اآباء 

واأمهات، اأبناء وبنات، رجال ون�شاء، اأزواج وزوجات، فقراء واأغنياء.

ذل���ك اأن جه���ود الوق���ف كانت متنوع���ة و�شاملة، ل���م تقت�شر على �شد ع���وز الفقراء 

والم�شاكين واليتامى فقط، بل امتدت لت�شمل العمل على توفير �شبل الراحة للم�شافرين 

–على �شبيل المثال- �شواء كانوا اأغنياء اأو فقراء، وهو الأمر المالحظ كذلك في مختلف 
مجالت الوقف الأخرى، كالتعليم وال�شحة، مما من �شاأنه اأن يو�شع من دائرة الم�شتفيدين 

من جهود المجتمع المدني ويعمق دوره وجهوده في خدمة المجتمع والح�شارة والنا�س.  

الموؤ�ش�ش���ات الأهلية: فالوقف يعتمد ف���ي الأ�شا�س على دعم الموؤ�ش�شات الأهلية بل 

واإن�شائها، مما ي�شهم في زيادة عدد تلك الموؤ�ش�شات ودعم جهودها المختلفة في تحقيق 

النف���ع الع���ام والعمل الخيري والتطوع���ي، مثل �شركات القطاع الخا����س، والم�شت�شفيات 

الخا�شة، والمدار�س والجاماعات الخا�شة.. اإلخ.

الموؤ�ش�شات الر�شمية: ومن البديهي اأن دعم الأفراد والموؤ�ش�شات الأهلية ي�شب في 

م�شلحة الموؤ�ش�شات الر�شمية، اإذ اأنه يرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء ويوفر لها البيئة 

المنا�شبة للتركيز على وظائفها ال�شيا�شية كحفظ الأمن والدفاع عن الوطن، وغيرها من 

المهام ال�شتراتيجية المنوطة بالدولة.

ومن هنا فاإن الوقف وموؤ�ش�شات المجتمع المدني من �شاأن جهودهما اإحداث نوع من 

تكامل الأدوار وتبادلها بين الموؤ�ش�شات الر�شمية من جانب، والأفراد والموؤ�ش�شات لأهلية 

من جانب اآخر، ل�شيما في  �شئون التنمية ال�شاملة والم�شتديمة.

4.الأمان�������ة العام�������ة لالأوقاف ودوره�������ا في دعم وتمكين جه�������ود المجتمع 
المدني:

الأمان���ة العام���ة لالأوقاف ه���ي موؤ�ش�شة كويتي���ة رائدة تخت�س - بموج���ب المر�شوم 

الأميري ال�شادر في 13 نوفمبر 1993م-  بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق ب�شوؤونه 

بما في ذلك اإدارة اأمواله وا�شتثمارها و�شرف ريعها في حدود �شروط الواقف وبما يحقق 

المقا�ش���د ال�شرعية للوقف وتنمية المجتمع ح�شاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف العبء 

عن المحتاجين في المجتمع.
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المج���الت الإعالمي���ة الإ�شالمي���ة: مث���ل اإن�شاء القن���وات التلفازية، اأو دع���م البرامج 

الإعالمي���ة، والمواق���ع الإلكترونية، وغيرها من الو�شائ���ل الإعالمية التي يمكن �شرف ريع 

الأوقاف عليها في خدمة الإ�شالم والم�شلمين.

المج���الت ال�شناعي���ة: كاإن�شاء الم�شانع التي ت�شهم ف���ي توفير المتطلبات ال�شرورية 

للفقراء، اأو تلك التي ت�شهم في تقدم الدول الإ�شالمية وردع اأعدائهم.

المج���الت الزراعية: مث���ل اإن�شاء الم���زارع وا�شت�شالح الأرا�شي الب���ور، وحفر البار 

وا�شتخراج المياه ال�شالحة للزراعة.

المج���الت الإغاثي���ة: حيث يخ�ش�س ريع الأوقاف لإن�شاء جمعيات اأو موؤ�ش�شات تغيث 

المحتاجين اإذا ما اأ�شابتهم اإحدى الكوارث الطبيعية، فتوفر ما يحتاجونه من خيم وم�شاكن 

وعالجات واأدوية، واأدوات بناء، وهكذا.

المج���الت العلمي���ة: وتتمثل فيما يطلق علي���ه: الوقف العلمي عل���ى البحوث العلمية 

ورعاية العلماء.

وهذه هي المجالت نف�شها – تقريًبا - التي ي�شعى المجتمع المدني اإلى دعمها.

 ال���دور التوازن���ي بي���ن المجتم���ع ومكوناته م���ن جهة والدول���ة وموؤ�ش�شاته���ا من جهة 

اأخرى:

ك���ان للوقف دور بارز في الخب���رة الح�شارية الإ�شالمية، حيث �شاهم في كل مجالت 

الحي���اة تقريًب���ا ح�شبما تقدم، �شواء في الجانب العلمي، اأو الثقافي، اأو ال�شحي، اأو الديني 

ب�شف���ة عامة، فهو لم يك���ن مخ�ش�ًشا للفقراء وحدهم بل �شمل الجمي���ع مما اأحدث توازًنا 

تلقائًي���ا ف���ي العالقة بين ال�شلطة والمجتمع، وكذلك في الم�شتوي���ات القت�شادية والعلمية 

والثقافي���ة وال�شحي���ة.. فيم���ا بين اأفراد المجتم���ع الإ�شالمي اأًيا كان���ت انتماءاتهم الدينية 

والمذهبي���ة والعرقي���ة، اأي اأنه اأحدث توازًنا في العالق���ة بين المجتمع والدوله، كما اأحدث 

توازًن���ا كذل���ك بين مكون���ات المجتمع واأفراده كذل���ك، وهذا هو الدور ال���ذي يتبناه ن�شاط 

المجتمع المدني وتقوم فل�شفته على تحقيقه. 

انعكا�ضات تلك الجهود على �ضرائح المجتمع وتمكينها:

كان من الطبيعي اأن تنعك�س تلك الجهود التي قامت بها موؤ�ش�شات الوقف على �شرائح 

المجتمع كافة، ل�شمولية وات�شاع ن�شاطها وجهودها، وعلى �شبيل المثال: 
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ومن اأبرز اإ�شهامات الأمانة العامة لالأوقاف في تنمية العمل الوقفي والمجتمعي اأن 

قامت بتنفيذ العديد من الم�شاريع  والبرامج الداعمة لجهود المجتمع المدني وبالتعاون 

مع موؤ�ش�شاته المختلفة، ومن تلك الجهود في الكويت ثم في الخارج:

اأول: في الكويت:

في المجال العلمي والثقافي:

م���ن اأب���رز ما �شاهمت به الأمانة العامة لالأوقاف في هذا المجال ال�شندوق الوقفي 

للق���راآن الكريم وعلومه؛ حيث تقام �شنوي���اً م�شابقة الكويت الكبرى لحفظ القراآن الكريم 

وتجويده تحت رعاية �شامية من ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمير البالد ال�شيخ �شباح الأحمد 

الجابر ال�شباح حفظه اهلل ورعاه منذ عام 1996م.

 وبل���غ ع���دد الم�شاركي���ن �شنويا في الم�شابق���ة ما يقارب 3500 م�ش���ارك وم�شاركة 

يتاأه���ل منهم للت�شفيات النهائية م���ا يقارب 1500 مت�شابق ومت�شابقة عن طريق الجهات 

الم�شاركة التي يبلغ عددها 33 جهة ما بين جهات اأهلية وحكومية. 

وتبلغ جوائز الم�شابقة التي يتم توزيعها على الفائزين والفائزات في الحفل الختامي 

لم�شابقة الكويت الكبرى لحفظ القراآن الكريم وتجويده الذي يقام �شنوياً برعاية وح�شور 

ح�ش���رة �شاح���ب ال�شم���و اأمير البالد ال�شيخ �شب���اح الأحمد الجاب���ر ال�شباح حفظه اهلل 

ورع���اه ما يق���ارب 100000 د.ك )مائة األ���ف دينار(، والجوائز التي ت���وزع على الجهات 

الفائزة بما يقارب 10000 د.ك)ع�شرة األف دينار(.

في المجال ال�ضحي والبيئي:

اأن�شاأت الأمانة العامة لالأوقاف ال�شندوق الوقفي للتنمية ال�شحية، والذي يقوم بدعم 

عدد من الم�شاريع بالغة الأهمية في هذا المجال، ومنها في ال�شنة المالية المن�شرفة:
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وعلى الرغم من اأن الأمانة العامة لالأوقاف هي موؤ�ش�شة حكومية اإل اأن لها �شخ�شية 

اعتباري���ة م�شتقلة، ولها مجل�س اإدارة خا�س )وه���و مجل�س �شئون الأوقاف(، مما اأعطاها 

مرون���ة كبي���رة وا�شتقاللي���ة في اتخاذ الق���رار اأدت اإلى ات�شاع ن�شاطاته���ا الخيرية، والتي 

تعاون���ت فيها مع موؤ�ش�شات المجتمع المدني المختلفة، و�شاعدها على ذلك ابتداع �شيغ 

جدي���دة للعمل الوقفي، مثل: بناء منظوم���ة ال�شناديق الوقفية، وهي تجربة كويتية فريدة 

تمي���زت به���ا دولة الكويت، حيث تم اإن�شاء مجموعة من ال�شناديق الوقفية ذات ذمة مالية 

يتخ�ش����س ك���ل منه���ا برعاية وجه من وجوه الب���ر دون التدخل في ا�شتثم���ار ما يخ�ش�س 

لغر�شه من اأموال وقفية، حيث يتم ا�شتثمارها مع اأموال الوقف الأخرى، وت�شتهدف اإحياء 

�شنة الوقف وتحقيق اأغرا�س الواقفين، وتكوين اأوقاف جديدة، وتنمية المجتمع وتوعيته 

  .
)1(

وتلبية احتياجاته، والم�شاهمة في دعم المجتمع المدني وتمكينه

وبالإ�شافة اإلى ال�شناديق الوقفية، هناك قالب تنظيمي اآخر اعتمدته الأمانة العامة 

لالأوقف، وهو )الم�شاريع الوقفية( والتي تن�شئها الأمانة بمفردها اأو بالتفاق مع الجهات 

الر�شمية اأو الوقفية اأو الأهلية، وفًقا للنظم المعتمدة لتنفيذ اأهداف تنموية محددة تخدم 

.
)2(

اأغرا�س الوقف

وق���د �شاهمت الأمانة لي����س فقط في العمل الخيري وحده، ب���ل اأ�شهمت كذلك في 

ال�شع���ي اإل���ى تحقي���ق التنمية الم�شتديمة �ش���واء في داخل الكوي���ت اأو خارجها، وكان من 

نتيجة جهودها المتميزة، اأن اأ�شبحت دولة الكويت –ممثلة عنها الأمانة العامة لالأوقاف- 

ه���ي “الدول���ة المن�شق���ة لجهود ال���دول الإ�شالمية ف���ي مجال الوق���ف” بموجب قرارات 

الموؤتمر ال�شاد����س لوزراء الأوقاف وال�شئون الإ�شالمية لدول العالم الإ�شالمي بالعا�شمة 

الإندوني�شية جاكرت���ا ف���ي اأكتوبر م���ن �شنة 1997، كما اختيرت كذل���ك لمن�شب الرئي�س 

الفخري لمنتدى الأوقاف بدول جنوب �شرق اآ�شيا ونيوزلندا.

كم���ا ح�شل���ت الأمانة العامة لالأوقاف على المركزي���ن الخام�س ثم الثاني في جائزة 

مدرك���ات الإ�شالح، كم���ا ح�شلت اإدارة التخطيط وال�شت�شارات الفنية على المركز الول 

للعام الثاني على التوالي في جائزة مدركات الإ�شالح التي تقيمها جمعية ال�شفافية وهذا 

يدل على ال�شيا�شة والخطة الوا�شحة لالأمانة العامة لالوقاف.

)1(   راج���ع: اأ. ف���وؤاد العم���ر، البناء الموؤ�ش�شي للوقف في بلدان �شبه الجزي���رة العربية، بحث من�شور �شمن اأبحاث 

ومناق�شات ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني، مرجع �شابق، �س 596.

)2(   المرجع نف�شه.
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ال�شامل���ة لأغرا�س الوقف التنموية، وهو انعكا����س �شادق لتطلعات التنمية المجتمعية في 

دولة الكويت.

 م�ضروع من ك�ضب يدي:

م�ش���روع اأ�شري م�شترك بي���ن وزارة ال�شئون الجتماعية والعم���ل وال�شندوق الوقفي 

للتنمية العلمية والجتماعية في الأمانة العامة لالأوقاف يهدف اإلى تدريب وتاأهيل الفئات 

الت���ى تتقا�ش���ى الم�شاعدة الجتماعية م���ن وزارة ال�شئون الجتماعي���ة والعمل )مطلقات، 

اأرام���ل، بنات غير متزوج���ات،.. اإلخ، بالإ�شافة اإلى الأ�شر الكويتي���ة المتعففة )واإك�شابهن 

المه���ارات الالزم���ة للعمل ف���ي الميادي���ن المختلفة، ذلك من خ���الل انت�شابه���ن لدوراتنا 

التدريبي���ة المتنوع���ة التى يعدها م�شروع “ من ك�شب ي���دي ” لتعينهن على �شد حاجاتهن 

والكتفاء بذاتهن.

مركز الروؤية:

تم اإن�شاء مركز الروؤية بالتعاون مع  وزارة العدل )ممثلة باإدارة ال�شت�شارات الأ�شرية 

والإدارة العام���ة للتنفي���ذ( والأمان���ة العامة لالأوق���اف وهو ي�شعى اإل���ى الم�شاهمة في حل 

الخالفات المترتبة على الطالق من اأحكام الح�شانة والروؤية لالأبناء. 

�ضل�ضلة تربية الأبناء: 

وه���و م�ش���روع ي�شعى اإلى توعي���ة المجتمع ب�شكل ع���ام واأولياء الأم���ور ب�شكل خا�س 

بكيفية التعامل مع الأبناء والم�شاكل ال�شلوكية الظاهرة  لديهم باإ�شدار �شل�شة تربية الأبناء 

ولق���د �ش���در ثمانية اأعداد منها تت�شمن التوجيهات التربوية، وقد اعتمدت لهذا الم�شروع 

ميزانية قدرها: 20000 د.ك، )ع�شرون األف دينار(.

ثانًيا: خارج الكويت:

ال�ضندوق الوقفي للدعوة والإغاثة:

يق���وم ه���ذا ال�شندوق بتقديم الدع���م للجهات والمناطق التي تحت���اج اإليه، حيث ترد 
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المبلغ الم�ضروفمو�ضوع المنحة

دعم �شراء جهاز طبي لبحث علمي حول بع�س

اأمرا�س الدرقية للمراأة الحامل بالكويت
7868

دعم �شراء كاميرات رقمية بعدد 15 جهاز لت�شوير

قاع العين لمر�شى ال�شكر
114750

23000دعم �شراء جهاز مختبر النوم
2000دعم اأن�شطة التوعية ال�شحية للجنة الجهراء
6679دعم الوحدة المتنقلة للتوعية باأمرا�س القلب

2880دعم اأن�شطة وبرامج وطباعة كتيبات للجنة التوعية ال�شحية
900دعم دورات ومحا�شرات ال�شندوق

1100دعم �شراء جهاز Respirpmeter لقيا�س وظائفالتنف�س 
150000ان�شاء مركز العالج الطبيعي 

في المجال الجتماعي:

قام���ت الأمانة العام���ة لالأوقاف بالإ�شهام ف���ي هذا المجال عب���ر ال�شندوق الوقفي 

للتنمي���ة العلمي���ة والجتماعية؛ حيث يق���دم هذا للمجتمع الكويت���ي مجموعة من البرامج 

والأن�شطة والم�شاريع الوقفية اأبرزها:

م�ضروع اإ�ضالح ذات البين:

 وهو ثمرة تعاون بين الأمانة العامة لالأوقاف ممثلة بال�شندوق الوقفي للتنمية العلمية 

والجتماعية ووزارة العدل ممثلة باإدارة ال�شت�شارات الأ�شرية، وقد تم افتتاح مركز اإ�شالح 

ذات البين وبدء العمل به ابتداء من الرابع من �شهر اأغ�شط�س من العام 2001م.

م�ضروع مركز ال�ضتماع:

ه���و اأح���د معال���م التنمية الأ�شرية ف���ي دولة الكويت..ت���م اإن�شاوؤه تما�شي���اً مع الروؤية 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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التي تقدمت بها فيما يخ�س الوقف الخليجي، وهذه الم�شاريع هي: 

الأول: م�ضروع تنمية الدرا�ضات والبحوث الوقفية:

وي�شعى هذا الم�شروع  اإلى اإحياء حركة البحث العلمي في كل ما يتعلق بالوقف، 

بهدف تكوين نخبة متخ�ش�شة من الباحثين في مجال الوقف، وت�شجيع الجتهاد في 

مجالت الوقف المتعددة، وذلك من خالل:

 تطوير الدرا�ضات الوقفية، وذلك عبر البرامج الفرعية التية:

 برنامج دعم طلبة الدرا�ضات العليا في مجال الوقف:

وال���ذي يق���دم الدعم للطلبة الذين يع���دون ور�شالة الماج�شتي���ر والدكتوراه في 

مجال الوقف )38 طالباً مدعوماً، وطباعة 11 ر�شالة(.

برنامج الترجمة: وهو يهدف الى ترجمة الأدبيات ذات العالقة بالوقف )ترجمة 

وطباعة 14 ا�شدار(.

برنام���ج ن�ش���ر البحوث والدرا�شات: ويرمي الى ن�ش���ر البحوث والدرا�شات ذات 

العالقة بالوقف )ا�شدار 10 مطبوعات(.

 م�ضابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف:

وته���دف الى ت�شجيع الباحثي���ن على الخو�س في م�شائ���ل الوقاف وم�شكالتها 

المختلف���ة، اإ�شهام���اً في اإيجاد حلول مالئمة. وتقام تحت رعاية �شمو ولي عهد دولة 

الكويت ) اإجراء �شبع م�شابقات، وبطابعة 12 بحثاً فائزاً(.

الثاني: م�ضروع تدريب العاملين في مجال الوقف:

وال���ذي يه���دف الى تنفي���ذ برامج تدري���ب للعاملين في مجال الأوق���اف لتنمية 

كفاءتهم، وتبادل الخبرات.

وق���د ت���م عق���د )16( دورة تدريبية ف���ي دول: غينيا، اليمن، م�ش���ر، موريتانيا، 

الأردن، رو�شي���ا، النيجر، �شوري���ا، ال�شودان، �شنغافورة، جن���وب اأفريقيا، اأندوني�شيا، 

قطر.

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

اإلي���ه الكثي���ر من الطلبات في هذا ال�شاأن، فمن هذه الطلب���ات التي خ�ش�شت لها  الأمانة 

الم�شروفات في  ميزانية: 2011، على �شبيل المثال:

قيمة الدعم المقدمةالغر�س من طلب الدعمالجهة الطالبة#

1
المجل�س الأعلى لل�شئون 

الإ�شالمية في جمهورية 

ت�شاد – من خالل الهيئة

رعاية الدورة التدريبية للوقف 

في جمهورية ت�شاد

$ 50،000
)13،907/600 د.ك(

2
اللجنة الكويتية الم�شتركة 

لالإغاثة

دعم م�شروع المدر�شة بقرية 

الكويت – دارفور – ال�شودان
53،258 د.ك

3
الهيئة الخيرية الإ�شالمية 

العالمية – لجنة فل�شطين 

الخيرية

دعم م�شروع ترميم مدر�شة في 

البلدة القديمة في القد�س

$ 121،500
33،674/333 د.ك

4
الهيئة الخيرية ال�شالمية 

العالمية

دعم بناء ف�شول اإ�شافية في 

مدر�شة فيحاء الثانوية في 

كمبال – اأوغندا

$ 31،204
8697.678 د.ك

5
الم�شيخة ال�شالمية في 

�شلوفينيا

دعم م�شروع �شراء وترميم 

م�شجد ومركز تعليمي في 

مدينة ي�شينيت�شا في �شلوفينيا

580،000 يورو
233،449.999 د.ك

6
جامعة النيجر )ال�شرف من 

خالل بيت الزكاة الكويتي(

دعم م�شروع كفالة طلبة علم 

في جامعة النيجر

$ 200،000
55،164/400 د.ك

7
جمعية ال�شيخ عبداهلل 

النوري الخيرية

دعم م�شروع عالج المر�شى 

الفقراء في ال�شودان

$ 100،000
27،672.600 د.ك

8
جمعية ال�شيخ عبداهلل 

النوري الخيرية

دعم م�شروع مكافحة المجاعة 

ال�شديدة في النيجر

$ 115،000
31،823.490 د.ك

 

 م�ضاريع الدولة المن�ضقة في مجال الوقف:

تق���وم الأمان���ة العام���ة ب�شفتها ممثل���ة للدولة المن�شق���ة للوقف على م�شت���وى العالم 

الإ�شالم���ي باإنج���از )12( م�شروعاً �شمن م�شاريع الدولة المن�شق���ة، ف�شال عن الم�شاريع 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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ال�ضاد�س: م�ضروع القانون ال�ضتر�ضادي للوقف:

يتمح���ور ح���ول اقتراح نم���وذج قانون وقفي يراع���ي التعدد المذهب���ي والت�شريعي في 

البلدان ال�شالمية.

تم���ت �شياغة م�شودة الم�شروع، واإعداد لئحته التنفيذية ومذكرته التف�شيرية،ويجري 

اعتماد التعديالت النهائية.

ال�ضابع: م�ضروع بنك المعلومات الوقفية:

ي�شعى اإلى اإن�شاء موقع تفاعلي على ال�شبكة الدولية ثالثي اللغة، متخ�ش�س في العمل 

الوقفي في الدول الإ�شالمية.

يه���دف الى الم�شاهمة ف���ي �شد الثغرة المعرفية فيما يتعل���ق ببيانات وعلوم ومعارف 

الن�شاط الوقفي في العالم الإ�شالمي.

تم تد�شينه )2008( واإدراج العديد من الكتب المتعلقة بالوقف، ومعلومات عن الدول 

الم�شاركة. ويجري تطوير الموقع.

الثامن: م�ضروع ك�ضافات اأدبيات الأوقاف:

هو منتج علمي يعمل على ح�شر وتكثيف م�شادر المعلومات المتعلقة بالوقف واأماكن 

وجوده���ا ف���ي المكتبات ومراكز المعلومات في �شورة ك�شاف���ات بيليوجرافيه ) منه اإ�شدار 

ورقي واآلي، ويجري توفير البيانات من خالل موقع الأمانة(.

�شمل���ت الك�شافات ع���دة دول: الكوي���ت، الأردن وفل�شطين، اإي���ران، ال�شعودية، م�شر، 

المغرب، تركيا، الهند، و�شدر “ الك�شاف الجامع لأدبيات الأوقاف ” )2008( وهو الإ�شدار 

التراكمي للم�شروع.

التا�ضع: م�ضروع مكنز علوم الوقف:

يع���د المكنز بمثاب���ة الأداء ال�شاملة لكافة الم�شطلح���ات الم�شتخدمة بمجال الوقف، 

والعلوم المت�شلة به.

�شدر منه �شكل ورقي، و�شكل الكتروني ) ن�شخة متاحة على موقع مكتبة علوم الوقف 

(www.awaaf.org/waqfic

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

الثالث: م�ضروع نقل وتبادل التجارب الوقفية:

ويهدف هذا الم�شروع الى نقل وتبادل التجارب في مجالت العمل الوقفي.

ت���م عق���د )20( ندوة وور����س عمل في دول: الكوي���ت، الهند، رو�شيا، اإي���ران، المغرب، 

�شوريا، جن���وب اإفريقيا، ماليزيا، ن�شر، موريتانيا، قطر، باك�شتان، تركيا، ال�شنغال، المملكة 

المتحدة، �شنغافورة، الجزائر.

الرابع: م�ضروع مجلة اأوقاف:

وه���ي اأول مجل���ة علمي���ة محكمة ن�شف �شنوي���ة متخ�ش�شة في مج���ال الوقف والعمل 

الخيري، وتن�شر بثالث لغات. 

وته���دف اإل���ى اإحياء ثقافة  الوقف، والتعريف بمنجزات���ه، والربط بين الفكر والتطبيق 

العملي ل�شنة الوقف ومو�شوعات العمل التطوعي، وربط الوقف بم�شاحات العمل الجتماعي، 

واإثراء المكتبة العربية.

http:// :وق���د �شدر منه���ا )24( عدًدا حتى مايو 2012 ولها موق���ع اإلكتروني، وهو

.www.awqafjornal.net

وقد قامت مجلة اأوقاف بتنظيم ندوتين دوليتين: الأولى في الكويت )2008( “ الوقف 

والعولمة: ا�شت�شراف م�شتقبل الأوقاف في القرن الحادي والع�شرين ”. والثانية في الإمارات 

) مار�س 2011( “ الوقف والتعليم في العالم ال�شالمي: نحو �شراكة ا�شتراتيجية ”.

الخام�س: م�ضروع منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية:

وه���و منتدى دولي دوري يعقد كل �شنتين، تط���رح من خالله بع�س الق�شايا والمفاهيم 

الوقفية بغر�س تقديم الحلول المعا�شرة لها.

وق���د ت���م عقد �شتة منتديات ) اآخرها في مايو  2013( وطباعة اأعمال المنتديات بما 

فيها المناق�شات والتعقيبات.

مو�ضوعة “ مدونة اأحكام الوقف ” الفقهية:

يج���ري العمل عل���ى اإعداد هذه المو�شوع���ة، وهي مو�شوعة �شاملة ف���ي اأحكام الوقف 

الفقهية.

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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ومن �شمن ما ت�شتهدفه تلك الم�شابقة: تر�شيخ مفهوم الوقف والتطوع والعمل الخيري 

ل����دى الأطف����ال، وتعزيز دور المانة العامة لالأوقاف في ن�شر ثقافة الوقف والعمل التطوعي، 

والم�شاهمة في �شقل القيم الدينية - الأخالقية - الوطنية والجمالية عند الطفل.

ومما ل �شك فيه اأن تنظيم هذه الم�شابقة �شيعود بالفائدة الكبيرة على كل من: 

الطفل العربي، والطفل الم�شلم القارئ للعربية والإنجليزية.

مكتبات الأطفال العالمية.

الموؤ�ش�شات التربوية.

الدار�شين لأدب الأطفال.

الباحثين المتخ�ش�شين في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي.

الراب�������ع ع�ضر: م�ضاري�������ع تن�ضيق جه�������ود دول مجل�س التعاون ل�������دول الخليج 

العربية في مجالت العمل الوقفي، اأو م�ضروع “الوقف الخليجي”:

نظرا للرغبة ال�شامية التي توجتها المرا�شالت بين وزارات الأوقاف ووزارات الخارجية 

ف����ي عدد م����ن دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية، وفقا لبرقية �شاحب ال�شمو الملكي 

الأمير/�شع����ود الفي�شل ف����ي 1432/10/29 ه� الموافق 2011/9/27 م اإلى الأمانة العامة 

لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية باقتراح ب�شاأن تن�شيق الجهود وتداول الخبرات والتجارب 

بي����ن الجه����ات الم�شئولة عن الوقف في دول المجل�س، فقد تالق����ت هذه الرغبة ال�شامية مع 

توجه����ات الأمانة العامة لالأوقاف في تكثيف م�شاريع العمل الوقفي في دول مجل�س التعاون، 

لكونها الجهة الممثلة لدولة الكويت في تن�شيق جهود الدول الإ�شالمية في مجال الوقف 

وعلى هذا الأ�شا�س تقدمت الأمانة العامة لالأوقاف بقائمة تت�شمن عدًدا من  الم�شاريع 

المقترح����ة لتك����ون محال للتعاون بين دول مجل�س التعاون ل����دول الخليج العربية في مجالت 

العمل الوقفي، وهي:

الم�ضروع الأول: تاأ�ضي�س اتحاد لموؤ�ض�ضات الوقف في دول مجل�س التعاون الخليجي:

يك����ون ه����ذا التحاد مظلة تجمع الموؤ�ش�شات العامل����ة في مجال الوقف في دول مجل�س 

التعاون الخليجي مثل الأمانة العامة لالأوقاف في دول الكويت، وتوؤ�ش�س لالتحاد اأمانة عامة 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

العا�ضر: م�ضروع قامو�س م�ضطلحات الوقف:

يهدف اإلى ح�شر كافة الم�شطلحات ذات ال�شلة بالأوقاف، وعر�شها على المتخ�ش�شين 

كل في مجاله بغر�س تعريفها.

ت���م ح�شر 3000 م�شطل���ح، وت�شفيتها واختيار المالئم منه���ا. وجاري البدء بمرحلة 

تعريف الم�شطلحات وتقديم ال�شروح والأمثلة.

الحادي ع�ضر: م�ضروع معجم تراجم اأعالم الوقف:

يعد المعجم عماًل مرجعياً يعرف حياة مجموعة كبيرة من الأفراد الفاعلين والموؤثرين 

ف���ي مال العمل الوقف���ي بالإ�شافة الى تاأ�شي�س هوام�س بحثية توفر معلومات عن الأحداث 

والأماكن، وكل ما له �شلة بالوقف.

تم ح�شر 500 علم داخل الكويت، وتم اختيار دول اأخرى ) ال�شعودية وم�شر والمغرب( 

لتك���ون منطلق���اً لهذا المرحلة ويحت���وي البرنامج اللي حالياً ما يق���ارب من 250علماً في 

الوقت الحا�شر.

الثاني ع�ضر: م�ضروع اأطل�س الأوقاف في العالم الإ�ضالمي:

يهدف الى ح�شر كافة الأوقاف الم�شجلة في الكويت، والتعريف بها وبم�شارفها، من 

خ���الل خط���ة مرحلية ت�شتهدف اأقالي���م ودول مختلفة، وذلك بغر����س و�شع خطط  تنموية 

لالأوقاف.

ت���م عمل ح�شر �شامل للعق���ارات الوقفية في الكويت، ور�ش���م الخرائط الخا�شة بها، 

واختيار البرنامج الآلي الذي �شيتم من خالله توفي الإ�شدار اللكتروني من الأطل�س.

الثال�������ث ع�ضر: م�ضابقة الكويت الدولية لتاأليف ق�ض�س الأطفال في مجال 

الوقف والعمل الخيري والتطوعي:

تتول���ى الأمان���ة العامة لالأوق���اف - ممثلة ب���اإدارة المعلومات والتوثي���ق - تنظيم هذه 

الم�شابقة، وهي �شتعقد كل �شنتين للت�شجيع على تاأليف ق�ش�س لالأطفال في مجال الوقف 

والعمل الخيري والتطوعي من اأجل ن�شر الوعي باأهمية هذه المجالت لدى المجتمع منذ 

ال�شغر. 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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برنامج تنمية الدرا�شات والبحوث الوقفية.

 برنامج تدريب العاملين في مجال الوقف.

 برنامج منتدى ق�شايا الوقف الفقهية.

 برنامج التوعية الإعالمية في �شنة الوقف.

 برنامج دعم طلبة الدرا�شات العليا في مجال الوقف والعمل الخيري.

 برنامج دورية اأوقاف )اأعداد خا�شة بالوقف في دول مجل�س التعاون(.

 برنامج نقل وتبادل التجارب الوقفية وعلى �شبيل المثال ل الح�شر.

)اأ- م�شروع التوحدب- م�شروع اإ�شالح ذات البينج- م�شروع وقف الوقت(.

 برنامج الم�شابقات الوقفية بمختلف اأنواعها.

ول باأ�س باإتاحة الفر�شة لكل الم�شروعات الرائدة في مجال الوقف.

 م�شروع اأطل�س الأوقاف.

م�شروع قامو�س م�شطلحات الوقف.

م�شروع تراجم اأعالم الوقف.  

الم�ضروع الرابع: البحث عن الأوقاف ال�ضائعة اأو المهملة في دول مجل�س التعاون:

يه����دف هذا الم�ش����روع اإلى البحث عن الأوق����اف ال�شائعة اأو المهمل����ة في دول مجل�س 

التع����اون الخليجي، ومن ث����م العمل على ا�شترجاعها وو�شعها تحت اإدارة الموؤ�ش�شات الوقفية 

الر�شمية وتوجيهها الوجهة ال�شحيحة بما يخدم المجتمع ويوافق �شروط الواقفين.. وتكت�شب 

اأهمي����ة خا�شة هن����ا الأوقاف المجهولة التي يك����ون قد اأن�شاأها مواطن����و دول المجل�س خارج 

الدول الخليجية العربية، وال�شيغة المقترحة لتنفيذ الم�شروع تتمثل في اإن�شاء �شندوق وقفي 

خليج����ي ت�شترك ف����ي ع�شويته كل الموؤ�ش�شات الوقفية في دول مجل�����س التعاون، اأو �شندوق 

وقفي دولي ت�شترك في ع�شويته كل الموؤ�ش�شات الوقفية في دول العالم الإ�شالمي.

5.درا�ضة حالة: التعليم:
اإذا م���ا اأردن���ا التركيز على حالة معين���ة من الحالت التي ت�شهم فيه���ا الأمانة العامة 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

ت�ش���ع لوائحها الداخلية وبرام���ج التن�شيق والعمل فيها.. والأهداف المتوخاة من تاأ�شي�س 

التحاد هي:

جم���ع جهود الموؤ�ش�ش���ات العاملة في خدمة �شنة الوق���ف، وتوحيد هذه الجهود في 

عمل جماعي موؤ�ش�شي.

رعاية تنفيذ الم�شاريع الوقفية الم�شتركة بين دول المجل�س، والإعالم عنها. 

تعزيز لحمة التعاون بين الموؤ�ش�شات الوقفية العاملة في برامج م�شتركة.

تب���ادل الخبرات بين الموؤ�ش�شات الوقفية ف���ي دول مجل�س التعاون، بما يثري العمل 

الوقفي وينميه.

التن�شي���ق بي���ن مختل���ف الفعالي���ات ف���ي مج���ال الوقف عل���ى م�شت���وى دول مجل�س 

التعاون.

الم�ضروع الثاني: تاأ�ضي�س �ضندوق وقفي لدول مجل�س التعاون الخليجي:

ت�شاهم في هذا ال�شندوق كل دولة من دول مجل�س التعاون الخليجي، ويتولى البنك 

الإ�شالم���ي للتنمي���ة بجدة اإدارة المحفظ���ة الوقفية لهذا ال�شن���دوق.. ويوؤ�ش�س له مجل�س 

اإدارة بع�شوية وزراء اأوقاف الدول الأع�شاء اأو من يمثلهم.. وتتركز اأهدافه فيما ياأتي:

تعزيز الهوية العربية الإ�شالمية لدول الخليج العربية.

تعزيز الولء والنتماء في دول مجل�س التعاون.

اإيج���اد برامج توعوية في مجال العم���ل الوقفي، والدعوة لتنمية دوره في مجتمعات 

دول الخليج العربية. 

الم�ضروع الثالث: برامج التعاون الوقفي بين دول مجل�س التعاون الخليجي:

هن���اك مجموعة من مج���الت التن�شيق التي تعمل على اإن�ش���اء قاعدة ثقافية وقفية 

م�شترك���ة بين دول مجل����س التعاون، وهي مجالت عمل فرعي���ة ومكثفة مخ�ش�شة لدول 

الخليج العربية، وتعتبر امتدادا لم�شاريع قائمة حاليا وموجهة اإلى دول العالم الإ�شالمي 

حيث ت�شرف على تنفيذها الأمانة العامة لالأوقاف وفقا لتكليف دولة الكويت بدور”الدولة 

المن�شقة لجهود الدول الإ�شالمية في مجال الوقف”، من اأهمها: 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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2-  م�ضروع رعاية طلب العلم: 
ويه���دف هذا الم�ش���روع اإلى توفي���ر الرعاية المنا�شب���ة للطلبة المحتاجي���ن في دولة 

الكويت بغر�س تمكينهم من تغطية نفقات الدرا�شة �شعًيا منه لتوفير ال�شتقرار الجتماعي 

لأ�شر الطلبة المحتاجين، وقد قام الم�شروع بتقديم الم�شاعدة لعدد من الطلبة الجامعيين 

كم�شاهم���ة من���ه في ت�شديد جزء من الر�ش���وم الجامعية لهوؤلء الطلبة، حيث بلغ عدد طلبة 

الجامع���ة الذين تمت م�شاعدتهم في الع���ام الدرا�شي 2011 – 2012، على �شبيل المثال، 

373 طالًب���ا في المرحلة الجامعي���ة وما في م�شتواها، بمبلغ 113160 د.ك، بالإ�شافة اإلى 
م�شاع���دة اأبناء الجاليات غير العربية في المدار�س غير العربية موزعة على )34( مدر�شة 

خا�شة، وذلك بمبلغ 90000 د.ك.

وق���د تم ت�شني���ف الطلبة المحتاجين المق���دم لهم الدعم، ح�ش���ب الجن�شية، وح�شب 

الجامعات )داخل / خارج( الكويت، وح�شب التخ�ش�س، وكذلك ح�شب الجامعات المعترف 

بها من وزارة التعليم الكويتي �شواء في داخل الكويت اأو خارجها.

خاتمة:

يت�شح مما �شبق ما للوقف من اأهمية كبيرة في دعم وتمكين جهود المجتمع المدني، 

واأن الأمان���ة العام���ة لالأوقاف كان���ت خير تج�شيد لهذه الفكرة من خالله���ا م�شاريعها التي 

ت�شه���م به���ا في غالبية منا�شط المجتمع المدني وبالتع���اون مع الكثير من موؤ�ش�شاته، �شواء 

في داخل الكويت اأو في خارجها.

ال�ضيرة الذاتية

ه���و: عبدالمح�شن عبداهلل حمود الجاراهلل الخرافي، المولود عام 1376ه� الموافق 

لع���ام 1957م ف���ي منطق���ة “ القبلة ” في مدينة الكوي���ت القديمة. نال تعليم���ه الأ�شا�شي 

والجامع���ي ف���ي الكويت، حيث تخرج من جامعة الكويت ع���ام 1978م تخ�ش�س ريا�شيات، 

وا�شتكم���ل تعليمه العالي في الوليات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، فح�شل على 

درج���ة الماج�شتير ف���ي الريا�شيات من جامعة نيوهيفن في ولي���ة كونيكتكت في الوليات 

المتح���دة الأمريكي���ة عام 1980م، ودرجة الدكتوراة ف���ي الريا�شيات من جامعة اأدنبرة في 

المملكة المتحدة عام 1986م.

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

لالأوق���اف في دعم جهود المجتمع المدني وتمكينه، ف���اإن اإ�شهامها في مجال التعليم هو 

م���ن الإ�شهامات البارزة، وخا�شة تركيزها عل���ى المحتاجين وذوي الحتياجات الخا�شة، 

من البدون وغيرهم، وذلك عبر:

1-برنامج دعم طلبة الدرا�ضات العليا في مجال الوقف:
تعمل الأمانة العامة لالأوقاف على اإنجاز عدد من الم�شاريع الداعمة لمجال التعليم، 

وم���ن �شمنه���ا “م�شروع تنمي���ة الدرا�شات والبح���وث الوقفية” الذي تف���رع منه عدد من 

البرامج العلمية التي منها “برنامج دعم طلبة الدرا�شات العليا في مجال الوقف”.

وتتمثل الفكرة الأ�شا�شية للبرنامج في ت�شجيع طلبة الدرا�شات العليا على البحث في 

م�شائ���ل الأوقاف، واإعداد ر�شائلهم الجامعية فيها وفقاً للمنهجية العلمية، �شعياً لالإ�شهام 

الج���اد في اإحي���اء حركة البحث العلمي في كل ما يتعلق بالوقف، وبما يتنا�شب مع الروؤية 

الإ�شتراتيجية للنهو�س به في واقع وم�شتقبل المجتمعات العربية والإ�شالمية. 

ويق���وم ه���ذا البرنام���ج على اأ�شا����س تقديم الدع���م العلمي والمالي لع���دد من طلبة 

الماج�شتي���ر والدكت���وراه الذين يع���دون ر�شائلهم ف���ي م�شائل ذات اأهمي���ة واأولوية �شمن 

الخريط���ة العلمي���ة المعا�شرة لبحوث ودرا�شات الأوقاف، وفق���اً لل�شروط والقواعد التي 

و�شعته���ا الأمانة العام���ة لالأوقاف في لئحة خا�شة للح�شول عل���ى هذا الدعم )المادي 

والعلمي(. 

وت�شعى الأمانة العامة لالأوقاف – اإ�شافة اإلى ما �شبق – اإلى اأن ي�شهم هذا البرنامج 

في تكوين نخبة اأكاديمية مخت�شة في مجال الدرا�شات الوقفية، والى �شد النق�س الحا�شل 

ف���ي الدرا�شات الحديث���ة والجتهادات المعا�شرة في هذا المج���ال، كما تاأمل اأن ينعك�س 

هذا الجهد اإيجابياً على اأداء الموؤ�ش�شات الوقفية، واأن يتكامل مع بقية الجهود المبذولة 

من اأجل النهو�س بنظام الوقف، وتفعليه على مختلف الم�شتويات النظرية والتطبيقية. 

وت���م ت�شكيل لجن���ة علمية اأ�شند لها مهام النظر بطلبات الدعم المقدمة، والإ�شراف 

على تقييم الخطط البحثية، بالإ�شافة اإلى النظر في ا�شتيفاء الطلبات لمعايير و�شروط 

القبول، وذلك ا�شتنادا اإلى لئحة دعم طلبة الدرا�شات العليا.

وق���د و�شل ع���دد الطلبة الم�شمولين بالدعم المادي اإل���ى 30 طالبا حتى نهاية عام 

2012م م���ن مختل���ف التخ�ش�شات وجمي���ع الفئات بما فيهم طلبة م���ن ذوي الحتياجات 
الخا�شة. 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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يُ�شبق اإليه، فاأن�شاأ “مبرة الآل والأ�شحاب” عام 2005م، والتي ا�شتهدفت تقديم تراث الآل 

والأ�شحاب ب�شكل يح�شم الفتنة الطائفية، ويوفر الأ�شا�س العقدي ال�شليم لمعاي�شة مفهوم 

الوح���دة الوطني���ة في الكويت، ووحدة الأم���ة ب�شكل عام، من خالل فه���م طبيعة وتفا�شيل 

العالقة الحميمة بين اآل البيت وال�شحابة الأطهار الأبرار ر�شي اهلل عنهم اأجمعين. 

كم���ا اأنه ع�ش���و مجل�س الأمناء ل�شن���دوق الدرا�شات العليا ف���ي القت�شاد ال�شالمي، 

واأمي���ن ع���ام ملتقى ت�شميات ال�شوارع والميادين المنبثقة م���ن المجل�س البلدي، وع�شو في 

لجن���ة ت�شميات المدار�س الحكومية، والم�شاركة في بع�س ا�شت�شارات اللجنة التعليمية في 

مجل�س الأمة.

يت�ش���ف د. عبدالمح�ش���ن الج���ار اهلل الخراف���ي باأن���ه واح���ٌد من اأ�شح���اب الح�شور 

الجتماعي والثقافي والذي تج�شد من خالل مايلي:

رئا�شة وع�شوية العديد من اللجان والم�شاريع وال�شناديق الثقافية والجتماعية.

زاويته الأ�شبوعية في جريدة القب�س الكويتية والتي يكتب فيها تحت عنوان 

“ بعد ال�شالم ” منذ عام 1989م.

تقديم واإعداد البرامج الإذاعية لقرابة 1520 حلقة اإذاعية.

رئا�شت���ه للجن���ة التربوية في اللجن���ة ال�شت�شارية العليا للعمل عل���ى ا�شتكمال تطبيق 

اأحكام ال�شريعة، وقد تم اإنجاز 18 م�شروعاً تربوياً من خالل هذه اللجنة.

ع�شويت���ه ف���ي مجل����س الأمن���اء في مرك���ز العم���ل التطوع���ي التابع لمجل����س الوزراء 

الموقر.

ع�شويته في مجل�س اأمناء جائزة الكويت لالقت�شاد المعرفي.

ع�شويته في مجل�س كلية ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية بجامعة الكويت.

اإ�شهاماته في مجال الوقف والعمل الخيري:

اإن�ش���اء وتد�شين الموقع اللكتروني للدكتور عبدالمح�شن الجاراهلل الخرافي ذو طابع 

الإ�شهام الخيري والوقفي.

تولي من�شب الأمين العام في الأمانة العامة لالأوقاف في دولة الكويت منذ 1 مار�س 

2011م بناء على المر�شوم الأميري رقم 90 ل�شنة 2011م.

ع�شو مجل�س الأمناء لوقفية الإعالم الهادف.

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

ب���داأ حيات���ه المهنية في التدري�س في معهد الكويت للتكنولوجيا من عام 1979م حتى 

عام 1986م، وفي الفترة من عام 1986م حتى عام 1989م تراأ�س ق�شم العلوم التطبيقية 

ف���ي كلي���ة الدرا�شات التكنولوجية، ث���م انتقل للتدري�س في كلية التربي���ة الأ�شا�شية، وتراأ�س 

ق�شم الريا�شيات فيها ثم اأ�شبح عميداً لها عام 1992 حتى عام 1996م.

كان ع�شواً في مجل�س كلية التربية في جامعة الكويت وكان له ع�شوية في نحو ثالثين 

لجنة قيادية وتنفيذية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهو ع�شو في جمعية 

المعلمي���ن الكويتية، وفي اللجنة الوطنية ل�شوؤون الأ�ش���رى والمفقودين منذ تحرير الكويت 

اإل���ى ع���ام 1994م، وع�شو اللجنة ال�شت�شاري���ة العليا للعمل على ا�شتكم���ال تطبيق اأحكام 

ال�شريع���ة الإ�شالمي���ة ورئي�س اللجن���ة التربوية فيها، وع�شو مجل����س اإدارة مبرة ال�شناعات 

الوطنية، وع�شو موؤ�ش�س في المبرة الكويتية للبيئة، وفي غيرها من الجهات الخيرية.

�ش���ارك في ع���دة موؤتمرات علمية في مج���ال تخ�ش�شه في الريا�شي���ات في كل من: 

بريطاني���ا، والكوي���ت، وفرن�ش���ا، و�شنغافورة، وكوري���ا، كما �شارك في ع�ش���رات الموؤتمرات 

العلمية والتربوية. وله كذلك عدة اأبحاث وكتب علمية في مجال تخ�ش�شه، من�شورة باللغتين 

العربي���ة والإنجليزي���ة، بالإ�شافة على عدة مقالت ودرا�شات وتقارير علمية، منها: توظيف 

المفاهيم الريا�شية لدعم القيم الدينية في المرحلة الثانوية بدولة الكويت، ونموذج مقترح 

لنظام تربوي اإ�شالمي. 

ل���ه خم�ش���ة ع�شر موؤلف���اً مطبوعاً ف���ي مجال توثيق الت���راث والتاري���خ الوطني لدولة 

الكويت. 

تولى رئا�شة التحرير لكل من: مو�شوعة الأ�شرة، ومو�شوعة المفاهيم التربوية في ا�شر 

الأنبي���اء عليهم ال�شالة وال�شالم، والمفاهي���م التربوية في اأ�شر الآل والأ�شحاب ر�شي اهلل 

عنه���م واأر�شاهم، ،واإ�شدارات مب���رة الآل والأ�شحاب في تراث الآل والأ�شحاب ر�شي اهلل 

عنهم اأجمعين، و�شل�شلة قوافل �شهداء الكويت الأبرار.

له ثمانية برامج اإذاعية من اإعداده وتقديمه، منها: مربُون من بلدي في البرنامج العام 

لإذاع���ة الكوي���ت، وهو برنامج توثيقي تربوي من 334 حلقة، وبرنامج بيوت في الجنة وهو 

برنام���ج توثيقي ديني من 148 حلقة، وقد تجاوزت حلق���ات البرامج الإذاعية الثمانية في 

مجملها األف واأربعمائة حلقة.

 وف���ي مج���ال العم���ل الوطني، بادر بتاأ�شي����س موؤ�ش�شة تعتبر بحق م���ن اأهم موؤ�ش�شات 

المجتم���ع المدن���ي في الكويت التي تُعنى بتطويق الفتن���ة الطائفية بقالب تاأ�شيلي فريد لم 
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كاتب �شحفي لزاوية اأ�شبوعية “ بعد ال�شالم” في جريدة القب�س منذ عام 1989م.

موؤلف ونا�شر لالإ�شدارات المتمحورة حول المح�شنين في دولة الكويت.

جزاه اهلل خير الجزاء، وجعل اأعماله ما ظهر منها وما بطن في ميزان ح�شناته.

الم�شادر

1-موقع الدكتور عبدالمح�شن الجاراهلل الخرافي:
 http://www.ajkharafi.oc

2-مقابلة مع المترجم له.
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www.waqfuna.com :ع�شو مجل�س اأمناء موقع وقفنا الإلكتروني

رئي����س التحري���ر لمجلة اأوقاف، وهي مجلة ن�شف �شنوية محكمة تعني ب�شوؤون الوقف 

والعمل الخيري.

اإع���داد وتقدي���م برام���ج اإذاعية متعلقة بالوق���ف، وهي: نجوم في �شم���اء الوقف، وهو 

برنام���ج توثيقي تاريخي من 292 حلقة- الوقف في العالم الإ�شالمي، وهو برنامج توثيقي 

ديني من 137 حلقة – اإ�شراقات الوقف، وهو برنامج توثيقي ديني من 78 حلقة. ثم ن�شخة 

ثاني���ة جدي���دة من برنامج “ اإ�شراق���ات الوقف ” مكونة من ت�شعين حلق���ة. وكذلك برنامج 

تعريفي بانجازات الأمانة العامة لالأوقاف تحت عنوان 

“ الأمانة العامة لالأوقاف اإنجازات وطموح ” من ع�شرين حلقة.

تقديم كتاب: رحلة وقف النور الخيري اإلى ديار المح�شنين،2005.

للدكتور عبدالمح�شن الجاراهلل الخرافي اإ�شهامات عديدة في مجال النهو�س

بالعمل الخيري، وذلك من خالل عدة مواقع ومنا�شب، منها: 

م�شت�شار التحريرل�شل�شلة مح�شنون من بلدي، وهي �شل�شلة تظهر الم�شاحات الخيرية 

في حياة بع�س المح�شنين الكويتيين.

تقدي���م ومراجعة كت���اب: عبدالعزيز عبدالمح�ش���ن الرا�شد: �شي���رة وو�شية، الكويت، 

مجل�س اإدارة و�شية عبدالعزيز عبدالمح�شن الرا�شد، 2001م.

رئي�س اللجنة المالية للجان التكافل بمنطقة “ال�شامية”، والتي وزعت الأعمال ب�شكل 

منظم على ال�شامدين في الكويت اإبان الحتالل العراقي الغا�شم للكويت.

نائب رئي�س م�شروع ال�شندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين في دولة الكويت.

ف���از بالجائ���زة الت�شجيعي���ة للدولة والت���ي اأقامها المجل����س الوطني للثقاف���ة والفنون 

والآداب.

موؤ�ش�س ورئي�س �شندوق التكافل لرعاية اأ�شر ال�شهداء والأ�شرى منذ التحرير على عام 

1995م، مع الإ�شراف على تقديم اأول م�شرحية كويتية حول الأ�شرى الكويتيين تحت عنوان 
“ راجع ” بالتعاون مع الم�شرح ال�شعبي.

ع�شو مجل�س اإدارة مبرة مجموعة ال�شناعات الوطنية.

ع�شو الهيئة التاأ�شي�شية للمبرة الكويتية لحماية البيئة.

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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الكويتي يتاأثر بالقيم الريعية وفل�شفة دولة الرفاه. اإن قيم الريع اأوجدت في البالد ت�شاهاًل 

ف���ي التعام���ل مع العدي���د من ال�شلوكيات غي���ر ال�شوية مثل الإتكالي���ة والتجاوز على حقوق 

الم���ال الع���ام  وملكي���ة الدولة وغي���اب الإلتزام بمب���ادىء العمل الجاد والم�ش���وؤول. ولذلك 

ف���اإن عملي���ات التربح من التعاق���دات الحكومية مع ال�شركات الوطني���ة والأجنبية اأ�شبحت 

م���ن الممار�شات المعت���ادة للكثير من الم�شوؤولين المبا�شرين ع���ن هذه العقود في الجهات 

الحكومي���ة. كم���ا اأن البيروقراطية الثقيلة في الجهاز الإداري ف���ي الدولة ت�شاهم، وب�شكل 

مه���م، في تحفيز �شع���اف النفو�س من الم�شوؤولي���ن الحكوميين لتقا�ش���ي الر�شى والمنافع 

الخا�ش���ة م���ن اأ�شحاب الم�شالح من اأف���راد وموؤ�ش�شات ممن يحاول���ون اإنجاز اأعمالهم في 

العديد من دوائر وموؤ�ش�شات الدولة.

تلعب منظمات المجتمع المدني في المجتمعات الإن�شانية ذات الأنظمة الديمقراطية 

الحقيقي���ة اأدواراً هام���ة في تطوي���ر وتعزيز الحياة في مجتمعاتها. لك���ن ما يعطل دور هذه 

المنظم���ات ف���ي المجتمعات الريعي���ة، مثل المجتم���ع الكويتي، هو غي���اب الحوافز والروح 

المنتج���ة نظ���راً لإ�شتمرار الإتكالي���ة والإعتماد على دور الدولة المهيم���ن والتقديمات التي 

توفره���ا الدولة للمواطنين. ي�شاف الى ذلك اأن الكويتيين اعتادوا، منذ بداية ع�شر النفط، 

عل���ى قي���ام الوافدين بتاأدية كاف���ة الأعمال الأ�شا�شي���ة وال�شعبة بما اأفقده���م روح المثابرة 

والإجته���اد والب���ذل الإن�شان���ي الحميد.. علينا التمعن في �شوق العم���ل في البالد لكي نجد 

اأن 84 ف���ي المئ���ة من قوة العمل هي من الوافدين في حين لتزيد ح�شة الكويتيين من قوة 

العمل اأكثر من 16 في المئة. كما اأن الكويتيين يتكد�شون في دوائر وموؤ�ش�شات الدولة حيث 

تتف�شى البطالة المقنعة ول يجد الكثير منهم اإمكانيات البذل والعطاء المنا�شبين ويتقاع�س 

العدي���د منه���م ع���ن  الح�شور الى مواقع العم���ل. ولذلك  فان في مثل ه���ذه البيئة ل يمكن 

اأن يتط���ور الب�ش���ر اأو يعززوا من م�شاركتهم الفعالة ف���ي الإنتاج اأو الإرتقاء بقدراتهم المهنية 

والإبداعي���ة. ينعك�س هذا الأمر على الم�شاركة ف���ي فعاليات المجتمع المدني ويناأى الكثير 

م���ن الكويتيي���ن عن الم�شاركة في جمعيات النفع العام اأو المنتديات ال�شيا�شية والإجتماعية 

والريا�شية ول يقوم الكثير منهم بتوظيف اأوقاتهم، خارج �شاعات العمل، في اأعمال تطوعية 

اأو خيرية.

هن���اك الكثير م���ن المواطنين الذين عمل���وا على تاأ�شي�س جمعيات نف���ع عام عديدة في 

البالد، منذ �شدور القانون 24 لعام 1962 والتي تخ�ش�شت في مختلف الأن�شطة والفعاليات. 

ع���دد من هذه الجمعي���ات ذات �شفة مهنية مثل جمعية المحامي���ن اأو رابطة الإجتماعيين اأو 

رابط���ة الإدباء اأو جمعية المهند�شي���ن اأو الجمعية الإقت�شادية الكويتية اأو جمعية ال�شحافيين 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

ب���داأت حركة المجتمع في الكويت منذ مطلع الق���رن الع�شرين واأكد المجتمع المدني 

الكويت���ي دوره بفعالي���ة بع���د تاأ�شي�س المدر�ش���ة المباركية في ع���ام 1911 بجهود فعاليات 

خا�شة وغير حكومية. كما اأن المجتمع الكويتي �شهد في ع�شرينات القرن الما�شي تطوراً 

مهم���اً عندم���ا تم تاأ�شي�س النادي الثقافي، هذا ناهيك ع���ن المطالبات بالم�شاركة ال�شعبية 

ف���ي اإدارة الب���الد والتي تكللت بقيام مجل�س ال�ش���ورى في عام 1921، واإن لم يعمر طوياًل. 

وكذل���ك جاه���د المجتمع المدني من اأجل الم�شارك���ة ال�شيا�شية من خالل مجل�س ت�شريعي 

وجرت اإنتخابات وقيام المجل�س الت�شريعي في عام 1938 والذي تم حله في عام 1939. 

لك���ن التطورات الهامة ف���ي حركة المجتمع المدني برزت ف���ي خم�شينات القرن الما�شي، 

ف���ي عهد المغف���ور له ال�شيخ عب���داهلل ال�شالم ال�شب���اح، حيث برز العديد م���ن الجمعيات 

الثقافي���ة والإجتماعية بالإ�شافة اإلى النوادي الريا�شية والموؤ�ش�شات المهنية. وبالرغم من 

المناو�ش���ات التي حدثت بين ه���ذه الموؤ�ش�شات المدنية وال�شلط���ة ال�شيا�شية اآنذاك اإل اأن 

المجتم���ع الكويت���ي اأكد على اأهمي���ة وجود موؤ�ش�شات وتنظيم���ات المجتمع المدني  وحوى 

د�شت���ور الب���الد الذي اإقر في نوفمبر ) ت�شري���ن الثاني ( من عام 1962 على ن�شو�س توؤكد 

دور ه���ذه الموؤ�ش�ش���ات في تعزيز الم�شاركة ال�شيا�شية وتطوير الحياة الإجتماعية والإرتقاء 

بالحياة الإقت�شادية. كذلك �شدر القانون رقم 24 لعام 1962 ليوؤكد على تقنين الم�شاركة 

المدنية من خالل جمعيات النفع العام.

بيد اأن دور المجتمع المدني في محاربة الف�شاد في الكويت م�شاألة ذات نظر. ل يزال 

المجتم���ع المدني من خالل جمعيات النفع العام وغيره���ا من موؤ�ش�شات المجتمع المدني 

غير الحكومية عاجزاً عن لعب الدور الحيوي في محاربة كافة اأوجه الف�شاد المتنوعة في 

الب���الد. وعندم���ا نتطرق لق�شي���ة الف�شاد فال يجب اأن يقت�شر الأم���ر على عمليات الف�شاد 

المبا�ش���ر والوا�شحة للعيان، حيث اأن هناك اأوجه عديدة للف�شاد في مجتمع مثل المجتمع 

مؤسسات المجتمع 
والحرب ضد الفساد

اأ.عامر ذياب التميمي
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اإطار مجتمعي اأو وطني فاإن الأمر يتطلب المزيد من التوظيف لإمكانيات هذه المنظمات. ل 

ب���د من تطوير القان���ون المنظم لأعمال كافة هذه الموؤ�ش�شات المجتمعية بما يوفر لها المناخ 

ال�شيا�ش���ي والجتماع���ي لمتابع���ة اأداء مختلف الدوائر والموؤ�ش�ش���ات الحكومية وغيرها حتى 

يت�شنى لها الم�شاركة في محاربة الف�شاد.. يتطلب الأمر اأن تعزز القوانين الحاكمة في البالد 

م���ن دور ك���ل موؤ�ش�شة مدنية في متابعة وتطوير اأعم���ال الن�شاط اأو المجال الذي تاأ�ش�شت من 

اأجل���ه، مث���ل قيام جمعية المهند�شي���ن بمتابعة الأعمال التي تتم في القط���اع الإن�شائي، بكافة 

اأنواعه���ا، وتراق���ب التكالي���ف التي تح�شب لمختل���ف الأعمال الإن�شائية، �ش���واء كانت مملوكة 

م���ن الدول���ة اأو �شرك���ات القط���اع الخا�س اأو الأف���راد، وكذلك التاأكد من ج���ودة هذه الأعمال 

ومنا�شبته���ا ومدى �شالحيتها وكذلك �شالمتها لوقاي���ة وحماية الم�شتخدمين لها. اأما جمعية 

المحامين فعليها اأن تتمكن من متابعة الجهاز الق�شائي والإداري وتتعرف على حقوق الأفراد 

والموؤ�ش�ش���ات ومدى اللتزام بها، وكذلك التمعن بالقوانين ال�شارية وهل هي منا�شبة لأو�شاع 

الب���الد وه���ل تتما�شى م���ع المعطي���ات القانونية في البل���دان الديمقراطي���ة المتقدمة. يمكن 

للجمعي���ة القت�شادي���ة الكويتية اأن تتابع مختلف الأن�شطة ف���ي القطاعات القت�شادية وتتاأكد 

م���ن التوظيف الأمثل للموارد المالية والمادية والب�شرية والم�شادر الطبيعية للبالد. ويفتر�س 

بمثل هذه الجمعية اأن تتعرف على مختلف  القوانين والأنظمة التي تحكم العمل القت�شادي 

لكي تحكم على مدى فعاليتها في التوظيف الأمثل للموارد القت�شادية وكيفية تنويع القاعدة 

القت�شادية. وهكذا يمكن اأن تقوم مختلف الموؤ�ش�شات غير الحكومية في لعب الدور المناط 

به���ا في مج���الت متخ�ش�شة بما ي���وؤدي الى حماية حق���وق المال العام وحق���وق الموؤ�ش�شات 

والأفراد..

غن���ي ع���ن البيان ان ما �شبق ذكره  يمثل تحدياً مهماً لكافة موؤ�ش�شات المجتمع المدني. 

ول يمكن اأن ينجز المجتمع المدني هذه المهام دون تطوير اأدواته واألياته والقوانين التي تحكم 

اأعمال���ه.واإذا كان���ت جمعية ال�شفافي���ة الكويتية، وهي جمعية حديث���ة قيا�شا بجمعيات عديدة 

تاأ�ش�ش���ت  ف���ي الكويت منذ بداي���ة الحياة الد�شتورية في عام 1962، ق���د لعبت دوراً محورياً 

ف���ي تقييم اأداء مختلف الموؤ�ش�شات الحكومية ون�شرت التقارير ال�شنوية حول اأدائها والتحقق 

م���ن م���دى �شفافية اأعمالها، ف���ان المطلوب في ه���ذه المرحلة من تطور الحي���اة القت�شادية 

وال�شيا�شي���ة في البالد هو اإ�شراك مختلف الجمعي���ات المهنية وغيرها من جمعيات نفع عام 

وجمعي���ات تعاونية واأندية ريا�شية في تعزيز قي���م الم�شاركة والمتابعة ومحاربة الف�شاد مهما 

كانت نوعيته ودرجته. وي�شتوجب الأمر اأن تقوم الدولة من خالل مجل�س الأمة ومجل�س الوزراء  

بالتاأكي���د عل���ى م�شاركة هذه الموؤ�ش�ش���ات المدنية لحماية البالد من اأوج���ه الف�شاد المختلفة 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

ناهيك عن نقابات العمال المختلفة واإتحاداتها. ي�شاف اإلى ذلك جمعيات ذات طبيعة خدمية 

مثل جمعيات تعني بالمعوقين ومن مختلف طوائفهم وهناك جمعيات تعتني بهوايات واأن�شطة 

وكذل���ك تتواجد ف���ي البالد  اأندية ريا�شية حي���ث يمكن ممار�شة مختل���ف الألعاب المتعارف 

عليها دوليا. بيد اأن م�شتوى الن�شاط في هذه الموؤ�ش�شات المجتمعية قد تراجع لأ�شباب تتعلق 

بالع�شوية حيث لم يبد الجدد من الأع�شاء اإهتمامات جادة كما كان يفعل الموؤ�ش�شون الأوائل 

له���ذه الموؤ�ش�شات المدنية. كذلك باتت ع�شوية مجال�س الدارة لهذه الجمعيات والموؤ�ش�شات 

المدني���ة م���ن هموم العدي���د من الأع�ش���اء دون اأن يواكب ذلك اهتمام���ات حقيقية بالأن�شطة 

والأه���داف الت���ي قامت هذه الموؤ�ش�شات من اأجل ال�شطالع بها. ويجب اأن نوؤكد باأن الجهات 

الرقابي���ة، وهن���ا ن�شير ال���ى وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل وغيره���ا من جهات ذات �شلة، 

ل���م تول���ي الهتمام والمراجعة والمتابع���ة لأعمال هذه الموؤ�ش�شات كما ه���و ماأمول منها، ولم 

يتع���دى دورها �شوى ح�شور الجتماعات ال�شنوية عندما تنعقد الجمعيات العمومية اأو تجري 

انتخاب���ات لمجال����س الدارات اأو عندما ت�شعى هذه الجمعي���ات للح�شول على الدعم ال�شنوي 

من هذه الجهات الر�شمية.

عندم���ا نتطرق لم�شاألة الف�شاد ودور المجتم���ع المدني فاإنه من ال�شروري اأن نوؤكد على 

اأهمي���ة تاأكيد ثقاف���ة الم�شوؤولية في اأو�شاط هذه الموؤ�ش�ش���ات. وبداية يجب اأن تولي الجهات 

الر�شمية �شرورة تقييم اأداء مختلف جمعيات النفع العام والأندية الريا�شية وتتاأكد من حر�س 

مجال����س الإدارات عل���ى توظيف الأموال في قنوات �ش���رف ذات اأهمية لأعمال واأن�شطة هذه 

الموؤ�ش�ش���ات. هناك جمعيات واأندية تجاوزت م�شروفاتها ما هو م�شتحق. ول يجب اأن نن�شى 

ب���اأن الجمعي���ات التعاونية ال�شتهالكية وغيره���ا، تعتبرمن موؤ�ش�ش���ات المجتمع المدني و قد 

مرت بتجارب مريرة في اأن�شطتها وتجاوز الكثير من مجال�س اإدارات  هذه الجمعيات الحدود 

الم�شروع���ة و تطاولت على حق���وق الم�شاهمين وحقوق المال العام التي اأوكلت لها. ويبدو اأن 

هن���اك �ش���رورة لقيام مجل�س الوزراء ومجل����س الأمة باإنجاز تعديالت عل���ى قانون الجمعيات 

التعاونية وكذلك قانون جمعيات النفع العام بما يوؤدي الى تعزيز ال�شفافية واللتزام بمواجهة 

كاف���ة اأوج���ه الف�شاد التي قد تر�شد ف���ي اأعمال اأي من هذه الموؤ�ش�شات. ل �شك اأن محاولت 

ج���ادة بذلت خالل ال�شن���وات الأخيرة لإ�شالح الأو�شاع لكن الأم���ر يتطلب مواجهات قانونية 

وموؤ�ش�شي���ة ت���وؤدي الى الوقاية وال���ردع وتعزز اإمكانيات التوظيف المنا�ش���ب لالأموال بما ينفع 

الأع�ش���اء ويط���ور م���ن اأن�شطتهم وقدراته���م المهنية ويرتقي ب���دور هذه الموؤ�ش�ش���ات لرعاية 

الأو�شاع المجتمعية.

اأم���ا ما يتعلق بدور ه���ذه المنظمات المدنية في محاربة الف�ش���اد على نطاق اأو�شع وفي 
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الخبرة المهنية:
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مراقب اإح�شاءات اإقت�شادية -  الإدارة المركزية لالإح�شاء، التخطيط، الكويت.

1982 � 1975

1980 � 1982نائ���ب المدي���ر الع���ام للم�شاري���ع، المجموع���ة ال�شتثماري���ة العقاري���ة 
الكويتية.

خالل الفترة عمل ع�شواً منتدباً في �شركة فرح المغرب اإحدى �شركات المجموعة.

1982 � 1988نائ���ب رئي�س اأول � ال�شرك���ة الكويتية للتجارة والمقاولت وال�شتثمارات 
الخارجية � م�شوؤولً عن ال�شتثمارات المبا�شرة

1988 � 1997نائب الرئي�س التنفيذي � �شركة م�شاريع الكويت ال�شتثمارية

1997 � 2003رئي�س مجل�س الإدارة � الع�شو المنتدب � �شركة ال�شناعات المتحدة

2003 � 2007رئي�س مجل�س الإدارة � �شركة اأ�شماك الكويت المتحدة.

2006 � 2007رئي�س مجل�س الإدارة � �شركة الأ�شباغ الدانماركية لل�شرق الأو�شط.

2007 � 2009نائ���ب رئي����س مجل����س الإدارة � �شرك���ة الأ�شب���اغ الدانماركي���ة لل�ش���رق 
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2  –  موؤ�ش����س نادي الكويت لل�شينم����ا، وتراأ�س مجل��س الالإدارة خ�الل الفترة 1992 – 
1999 ومن 2007 2009-.

3– ع�شو مجل�س اإدارة جمعية الخريجين 1976 - 1979

4 –  ع�شو موؤ�ش�س في الجمعية الكويتية لحقوق الإن�شان، وع�شو مجل�س الإدارة واأمين 
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اأو المتنوع���ة وتمكي���ن المجتم���ع المدني من لعب ال���دور المحوري في تاأكي���د النزاهة والقيم 

الإيجابية في البالد.

لك���ي يك���ون المجتمع المدن���ي اأكثر وعي���اً واهتماماً بق�شاي���ا الف�شاد والتج���اوزات غير 

الحمي���دة ف���ي مختاف الأعم���ال والأن�شطة فان الهتم���ام بالتعليم ياأتي على قم���ة الأولويات 

الوطني���ة. تراج���ع الأداء التعليمي في الكويت على مدى الخم�شين عام���اً الما�شية، وتحديداً 

منذ بداية العهد  الد�شتوري، ولذلك ل بد من مراجعة الأنظمة التعليمية والمناهج والهيئات 

التدري�شي���ة والموؤ�ش�ش���ات  المدر�شية وبرامج التعليم العالي م���ن اأجل بناء حياة تعليمية جادة 

تمكن من اإنتاج مخرجات مالئمة ل�شوق العمل وبحيث تتمتع هذه المخرجات بالقيم الإيجابية 

والهادفة لمحاربة الف�شاد واإنجاز الأعمال بموجب معايير مهنية ووظيفية ع�شرية. اإن تحدي 

اإ�ش���الح التعلي���م ي�شاوي كافة التحديات الأ�شا�شية الأخ���رى، بل يفوقها.. في بلد مثل الكويت 

تتمي���ز بمجتمع �شاب حيث تزيد ن�شب���ة الكويتيين الذين تقل اأعمارهم عن الع�شرين عاماً عن 

الخم�شين في المئة من اإجمالي الكويتيين تتاأكد اأهمية الحر�س على اإ�شالح النظام التعليمي 

والترب���وي بم���ا ي�شاعد على بناء جيل جديد مواكب لمتطلب���ات بناء مجتمع م�شوؤول.. وعندما 

تت�ش���رب قي���م الم�شوؤولية والنزاه���ة وال�شفافية في البني���ة الأخالقية لالأجي���ال الجديدة فاإن 

اإمكانيات المجتمع المدني �شوف تتطور وي�شبح من الممكن من تعزيز دور الموؤ�ش�شات المدنية 

لمواجهة الأو�شاع غير ال�شوية في مختلف الأو�شاط والمجالت والأعمال في البالد.

ال�ضيرة الذاتية

الموؤهالت العلمية:

1968بكالوري����س اقت�ش���اد م���ن جامع���ة كالرك�ش���ون )CLARKSON ( بوت�ش���دام، 
نيويورك، الوليات المتحدة الأمريكية

1973دبل���وم اإح�ش���اء م���ن معهد التع���ددات في الولي���ات المتح���دة وا�شنط���ن، الوليات 
المتحدة.

1975دبلوم تقييم العقار � جامعة كورنيل، اأثكا، نيويورك، الوليات المتحدة.

التدريب:

عم���ل ف���ي بنك اأوف اأمريكا Bank of America في �شيف عام 1976 لمدة ثالثة 

�شهور.
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تمهيد:

ت�شطلع موؤ�ش�شات المجتمع المدني باأدوار اأ�شا�شية في تنمية وتاأهيل الفراد للم�شاركة 

ف���ي ال�ش���اأن العام وخدمة المجتم���ع من مواقع متع���ددة، �شيا�شية واقت�شادي���ة واجتماعية 

وثقافي���ة، تعم���ل هذه الموؤ�ش�شات في اطار موؤ�ش�شات تطوعية م�شتقلة عن ال�شلطة القائمة 

اإم���ا ب�شكل تام اأو ن�شب���ي وفقا لم�شاحات الحرية المتاحة ف���ي الدولة، وح�شب )الت�شنيف 

الدول���ي للمنظمات غير الربحية( الذي اقرته ج��امعة )ج���ون هوبك�نر( بالوليات المتحدة 

الأمريكية عرفتها باأنها “مجموعة من المنظمات ذات الطبيعة الموؤ�ش�شية، والمنف�شلة عن 

.
الحكومة والتي ل توزع اأرباحا والحاكمة لنف�شها والتي تقوم على التطوع”)1(

 وفق���ا ل����� “جون كين” فاإن المجتمع المدني يطال ك���ل ما هو غير الدولة والمجالت 

الت���ي تحكمها اآليات ال�ش���وق، حيث تمثل الم�شروعات الخا�شة والمنظمات التي تدافع عن 

م�شال���ح خا�ش���ة والروابط الطوعية. لك���ن هذا التعريف ل يعني بال�ش���رورة اأن تكون هذه 

الموؤ�ش�شات في حالة من التناق�س الدائم مع الدولة وتوجهاتها، ولكنه يوؤكد على اأهمية اأن 

تك���ون “موؤ�ش�ش���ات المجتمع المدني” م�شتقلة ن�شبيا عن الدول���ة، وذات �شخ�شية اعتبارية 

متمايزة عن الموؤ�ش�شات الحكومية. 

  طبقا لذلك، ل ينح�شر مفهوم العمل المدني في دائرة ال�شراع والخ�شام مع الدولة، 

واإنم���ا ه���و يقع في دائرة التكامل والتعاون معها، فموؤ�ش�شات المجتمع المدني هي القاطرة 

الت���ي تقود المجتم���ع نحو الحداثة وتنمي���ة المجتمع. واأهم عنا�شر قوة ه���ذه الموؤ�ش�شات 

)1(  - بدر نا�شر المطيري، م�شتقبل الوقف في الوطن العربي، ندوة الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي، 

تحرير: اإبراهيم البيومي غانم، مركز درا�شات الوحدة العربية والأمانة العمة لالأوقاف )بيروت:2003( �س802.
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المجتمع المدني في الكويت
تحديات المشاركة ورهانات 

اإلنتاج
اأ.اأحمد �ضهاب

ال�شندوق واأمين ال�شر خالل الفترة من 2006 � 2012

الم�ضاركات الإعالمية والثقافية:

اأعد عدداً من الدرا�شات في الق�شايا القت�شادية.

يكتب مقالت في الق�شايا القت�شادية لعدد من ال�شحف اليومية في الكويت والخليج 

وعدد من المجالت ال�شبوعية

خ���الل فت���رة العمل تب���واأ ع�شويات عدد من مجال����س اإدارات ال�شرك���ات ال�شتثمارية 

وغيرها.
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  .
)1(

اأو الم�شردين والمعاقين وغيرهم من ذوي الحتياجات الخا�شة

وعلى الم�شتوى الثقافي ت�شاهم الموؤ�ش�شات المدنية في رعاية ودعم الن�شطة الثقافية 

والفكرية، ورفع م�شتوى الوعي العام في المجتمع عبر جملة من البرامج، كما في اتحادات 

الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التي ت�شتهدف القيام باأبحاث ودرا�شات حول اتجاه 

.
)2(

محدد، اأو الحفاظ على التراث، اأو ن�شر الوعي في ق�شايا محددة

   تعب���ر الهتمام���ات ال�شابقة عن مجم���ل الن�شطة التي توليه���ا موؤ�ش�شات المجتمع 

المدني اهتمامها، وتكر�س في �شبيلها الكثير من الجهد والوقت في �شبيل اإنجازها، ويالحظ 

اأن المفه���وم الحديث للتنمي���ة يرتكز على اعتباره جزء ل يتجزاأ من حقوق الإن�شان الثابتة، 

وجاء في اإعالن الحق في التنمية “ان التنمية هي عملية �شاملة تتناول الحقوق القت�شادية 

والجتماعي���ة والثقافية وال�شيا�شية. وهي تهدف الى تح�شين الظروف المعي�شية للمجتمع 

ك���كل ولالأفراد عل���ى ال�شواء، ذلك على ا�شا�س الم�شاركة النا�شط���ة والحرة وال�شا�شية في 

.
التنمية وفي التوزيع العادل للعائدات”)3(

وفق���ا لالتفاق���ات الدولية الحديثة فاإن مهمة التنمية ل تق���ع على عاتق الدولة فقط، 

واإنم���ا ه���ي م�شوؤولية عامة يت�شارك فيها جميع المواطنين، وعلى الدولة واجب حماية تلك 

الم�شارك���ة وعدم الت�شييق عليها، فق���د ت�شمنت التفاقات مثال تاأكيدا على اأن “الم�شاركة 

الفاعل���ة للمواطني���ن م���ن موقع الم�شوؤولي���ة حيث ان الحق���وق تقابلها الواجب���ات، ومفهوم 

الواجب���ات يتع���دى مجرد الم�شاهمة في دفع ال�شرائب الى القيام بمهام ا�شافية ومبا�شرة، 

.
كالم�شاركة في تحقيق التنمية”)4(

   وعلي���ه ف���اإن الحق في التنمية لي�ش���ت عملية مجزاأه او احادي���ة الجانب، واإنما هي 

عملي���ة �شامل���ة وا�شعة النطاق تطال كاف���ة الجوانب ال�شيا�شي���ة والقت�شادية والجتماعية 

)1(  - انظ���ر تعري���ف البنك الدولي لم�شطلح منظمات المجتمع المدني » مجموعة عري�شة من المنظمات، ت�شم: 

الجماع���ات المجتمعية المحلي���ة، والمنظمات غير الحكومي���ة، والنقابات العمالية، وجماع���ات ال�شكان الأ�شليين، 

http://www.( .»والمنظم���ات الخيرية، والمنظم���ات الدينية، والنقابات المهني���ة، وموؤ�ش�شات العمل الخي���ري

.)albankaldawli.org
)2(  - الأدوار الثقافي���ة للمجتم���ع المدني من اأجل تعزيز الحوار وال�شلم في العالم الإ�شالمي )من�شورات المنظمة 

الإ�شالمية للتربية والعلوم والثقافة –اإي�شي�شكو، الرباط  2013 (.  �س 27-28.

http://www.un.org/( .1986 اأنظ���ر: اإع���الن الح���ق في التنمية،  ال�شادر م���ن المم المتحدة ع���ام -  )3(

.)ar
)4(  - الم�شدر ال�شابق.
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تتلخ�س في قدرتها على تنظيم قوى المجتمع نحو وحدة الأهداف التي ت�شب بمجملها في 

قال���ب الم�شلحة العام���ة لالأفراد بو�شفهم مواطنين بغ�س النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم 

الفكرية اأو ال�شيا�شية.

المهام المتعددة للموؤ�ض�ضات المدنية 

  عل���ى الم�شت���وى ال�شيا�شي ت�ش���ارك موؤ�ش�شات المجتمع المدني ف���ي �شناعة القرار 

عل���ى الم�شت���وى الوطني، مثل الجمعيات والمنظم���ات ال�شيا�شية، التي ت�شاهم من جهة في 

رف���ع م�شت���وى الوع���ي ال�شيا�شي للمواطنين، كم���ا ت�شطلع من جهة اأخ���رى بدور حيوي في 

تقدي���م الدرا�شات والمواقف لمختلف الق�شايا الوطنية، علما باأن وجود موؤ�ش�شات مجتمع 

، وقد 
)1(

مدن���ي ن�شطة يع���د موؤ�شرا ا�شا�شيا على حج���م وم�شتوى الديمقراطية ف���ي الدولة

ج���رى خالف بين منظري المجتمع المدني في دقة انتماء الموؤ�ش�شات ال�شيا�شية للمجتمع 

المدن���ي، وال���ذي نراه اأن ك���ل الموؤ�ش�شات المنف�شلة ع���ن �شلطة الدولة تنتم���ي بال�شرورة 

للمجتمع المدني بما فيها الحزاب ال�شيا�شية.

  وعلى الم�شتوى القت�شادي تعبر موؤ�ش�شات المجتمع المدني عن الم�شالح القت�شادية 

للمواطني���ن او لفئ���ة منهم، مثل النقابات العمالية، التي تع���د الناطق با�شم العمال، والجهة 

الق���ادرة عل���ى الدافع ع���ن حقوقهم والعمل عل���ى تح�شين اأو�شاعهم. ل �شيم���ا واإن غالبية 

المجتم���ع هم من العم���ال اأو الموظفين في القطاع العام او الخا����س “وتعد النقابات اأكبر 

.
موؤ�ش�شات المجتمع المدني في الع�شر الحديث”)2(

وعل���ى الم�شتوى الجتماع���ي ت�شتهدف موؤ�ش�شات المجتم���ع المدني تح�شين الأحوال 

والأو�ش���اع داخل الن�شق الجتماع���ي، في محاولة للتقليل من �شلبي���ات النظام الجتماعي 

ال�شائد، والعمل على تفعيل الم�شاركة المجتمعية في تطوير المجتمع في اأحد جوانبه، مثل 

المنظم���ات والجمعيات التي تهتم بق�شايا الرعاية الجتماعية كال�شباب والطفال والمراأة 

)1(  - اأنظ���ر: �شهي���دة الباز، دور المنظمات الأهلية العربية في تنمية المجتمعات المحلية، )مجلة اأفريقية عربية، 

مركز البحوث العربية بالقاهرة، المجلد الثالث اأكتوبر،2000( �س 19.  كذلك اأنظر مقابلة:  اأحمد �شهاب لآفاق: 

http://(المب���ادرة« نجح���ت في تقييم التح���ول الديمقراطي في العالم العربي، مركز اآف���اق للدرا�شات والبحوث«

.)aafaqcenter.com/index.php/post/317
)2(  - ع���زت كن���ج، دور النقاب���ات والعم���ال ف���ي اقت�شاد ال�ش���وق الجتماعي )ورق���ة مقدمة لن���دوة جمعية العلوم 

القت�شادية ال�شورية 3/1/2006(.
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ول���م يغفل الم�شرع الكويتي من اللتفات له���ذه الن�شطة، فقررت المادة 43 من الد�شتور 

الكويت���ي على: “حرية تكوين الجمعيات والنقابات عل���ى اأ�ش�س وطنية وبو�شائل �شليمة مكفولة 

وفقا لل�شروط والأو�شاع التي يبينها القانون ول يجوز اإجبار اأحد على الن�شمام اإلى اأي جمعية 

اأو نقابة”.

   وا�شتكم���ال للن����س الد�شت���وري، فقد �شدر القانون رق���م ) 24 ( ل�شنة 1962 في �شاأن 

الأندي���ة وجمعي���ات النفع العام، حيث ن�شت المادة الأولى من ه���ذا القانون على اأن المق�شود 

بالأندي���ة وجمعيات النفع الع���ام: “الجمعيات والأندية المنظمة والم�شتمرة لمدة معينة اأو غير 

معين���ة، وتتاأل���ف من اأ�شخا�س طبيعيين واعتباريين، بغر�س اآخر غير الح�شول على ربح مادي، 

وت�شتهدف القيام بن�شاط اجتماعي، اأو ثقافي اأو ديني، اأو ريا�شي”.

   وت���م تعديل���ه بموج���ب القان���ون رق���م ) 28 ( ل�شنة 1965، ث���م طراأ علي���ه تعديل اآخر 

بالقانون رقم ) 75 ( ل�شنة 1988، تاله تعديل بالقانون رقم ) 14 ( ل�شنة 1994، والذي منح 

ل���وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل ال�شفة الإ�شرافي���ة على عمل الجمعيات الأهلية، كما ن�س 

عل���ى وجوب ح�شول الجمعية على اإذن م�شبق لالإ�شهار من الوزارة، ومنح الأخيرة حق التوجيه 

والإ�شراف الفني على م�شروعات هذه الجمعيات.

ف���ي ع���ام 1989 �شدرت وثيقة “بناء الإن�شان الكويتي”، والتي ركزت على اأهمية ت�شجيع 

ودعم وتنظيم الجهود الذاتية والتطوعية التي يقوم بها الأفراد وجمعيات النفع العام في مجال 

توفير وتطوير خدمات تنمية المجتمع في كافة المجالت، كما اأكدت على اأهمية دعم الحركة 

التعاوني���ة وتطويره���ا لي�س فقط ب�شفتها ن�شاطا اقت�شادي���ا، واإنما اأي�شا باعتبار التعاون ركيزة 

من ركائز بناء المجتمع.

وف���ي عام 2001 �شدر م�شروع “ا�شتراتيجية التنمية بعيدة المدى”، والتي ا�شارت للمرة 

الول���ى اإل���ى م�شمى المجتم���ع المدني، واعتبرته �شمي���ر المجتمع الذي يعم���ل على المراقبة 

والتوجي���ه والتوعية، كم���ا اأكدت على دور المجتمع المدني في تعزيز الهوية الوطنية للمجتمع، 

والم�شاهم���ة ف���ي ن�شر قواعد ال�شلوك القوي���م ومواجهة الظواهر ال�شلبي���ة والتطرف، وتعزيز 

ثقافة الت�شامح.

اعتنت الوثائق ال�شابقة بمعالجة نظرية لمفهوم ودور المجتمع المدني، وحاولت اأن تر�شم 

طريقا نحو تعزيز وتطوير هذا المفهوم في المجتمع الكويتي، وهو الأمر الذي تكرر مع وثيقة 

برنام���ج عمل الحكومة للف�شل الت�شريعي العا�شر لالأعوام )2006/2007−2003/2004(، و 

وثيقة الخطة الخم�شية )2010/2011−2006/2007(، والتي حاولت من جهتها تعزيز الدور 
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والثقافية، وهي بهذا اللحاظ م�شوؤولية م�شتركة، فهي واجب على الدولة وحق اأ�شا�شي من 

حقوق المجتمع والمواطن.

الكويت.. تفعيل دور المجتمع المدني

   توثق حركة ن�شوء موؤ�ش�شات المجتمع المدني في دول الخليج ببداية القرن الع�شرين، 

وتحديدا اإلى عام 1919م، حيث ان�شاأ النادي الأدبي في البحرين، وفي العام 1922م اأن�شاأ 

الن���ادي الدب���ي في الكوي���ت، ثم توالى اإن�ش���اء الموؤ�ش�شات الأهلية والمدني���ة في بقية دول 

الخليج خالل عقود ال�شتينيات وال�شبعينيات والثمانينيات.

بالن�شب���ة للكويت فاإن النادي الدب���ي كان �شرارة الن�شطة المنظمة من قبل المجتمع، 

تل���ت ه���ذه المبادرة عدد من المبادرات المجتمعية، فاأن�ش���اأت المكتبة الأهلية عام 1923، 

وان�ش���اأ ن���ادي كتلة ال�شباب الوطني عام 1938، والنادي الأدب���ي الثاني عام 1946، ونادي 

المعلمي���ن عام 1951، والنادي الأهلي ع���ام 1951، والنادي الثقافي القومي عام 1952، 

وجمعية الر�شاد الإ�شالمية عام 1952، ونادي الخريجين عام 1954.

وتاأ�ش�ش���ت اأول جمعي���ة تعاونية في المدر�شة المباركي���ة عام 1941، تلتها اأول جمعية 

تعاوني���ة ا�شتهالكي���ة خا�ش���ة لموظف���ي وزارة ال�شئ���ون الجتماعية ع���ام 1955، وفي عام 

1951�ش���كل العمال الكويتيون نقابة عمالية تتولى مهمة الدفاع عن م�شالحهم في مواجهة 
اإدارة �شركات النفط العاملة في البالد.

وتمث���ل الكتل���ة الوطنية -الذي مر ذكرها- اأول تجمع �شيا�ش���ي مدني ت�شهده الكويت، 

 وهي “لجنة الأندية الكويتية” 
)1(

وف���ي مطلع الخم�شيني���ات برزت تنظيمات �شيا�شية ن�شطة

وه���ي جبهة �شعبية قادت الح���راك من اأجل المطالبة بالديموقراطي���ة والت�شدي ل�شركات 

النف���ط الأجنبي���ة، و “حرك���ة القوميين العرب” الت���ي مثلت مجموع���ة المثقفين الوطنيين 

والي�شار، و”جمعية الر�شاد” وهي امتداد لجماعة الإخوان الم�شلمين في م�شر، و “حزب 

البع���ث” وه���و امتداد لح���زب البعث العرب���ي ال�شتراكي في الع���راق و�شوري���ا، و “ع�شبة 

الديموقراطيين” وهو تنظيم مارك�شي. 

)1(  - لمزي���د م���ن التف�شيل حول ن�شاأة التنظيمات ال�شيا�شية في الكويت خالل تلك الحقبة، انظر: فالح عبد اهلل 

المدير�س: مالمح اأولية حول ن�شاأة التجمعات والتنظيمات ال�شيا�شية في الكويت »1938 – 1975«، )الكويت، دار 

قرطا�س للن�شر، ط 1، 1999(.
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24 ل�شن���ة 1962 ف���ي �شاأن الأندية وجمعي���ات النفع العام قيودا عل���ى عمل منظمات 
، وهي قوانين ت�شعى لو�شع ان�شطة وفعاليات المجتمع تحت مجهر 

)1(
المجتمع المدني

الرقابة الل�شيقة والم�شتمرة.

تبري���د التوترات الدائمة بين موؤ�ش�شات المجتم���ع المدني والدولة لن يحقق اأي تقدم 

ملمو����س اإل عب���ر تعيين اآلية وا�شحة للعالقة بين الجانبين، فالدولة اإذا ت�شخمت وتو�شعت 

ومنح���ت نف�شه���ا حق التدخل في ك���ل خ�شو�شيات المواطن واأن�شط���ة المنظمات المدنية، 

�شوف تتحول تلقائيا اإلى عبء ثقيل على المواطنين. علما باأن الدولة مهما بلغت من مكنة 

مادي���ة فاإنه���ا لن تتمكن م���ن مالحقة المتطلب���ات المتجددة والمت�شارع���ة للمجتمع، المر 

الذي يرفع من �شرورة انخراط الموؤ�ش�شات المدنية في العمال التطوعية بكل مجالتها، 

واعتبارها �شريكا رئي�شا في عملية التنمية لال�شتفادة مما تكتنزه من موارد ب�شرية ومادية 

وخبرات.

التو�ضيف والإجراءات المنتظرة  

 م���ن خ���الل الطالع التف�شيلي على الوثائق ال�شابقة، ونظرة على طبيعة و واقع عمل 

ون�ش���اط موؤ�ش�ش���ات المجتمع المدن���ي في الكويت، يمكن اأن ن�شج���ل عدد من المالحظات 

المهم���ة في �شياق ر�ش���د حالة وتطور المجتم���ع المدني في الكويت، والج���راء المنا�شب 

لتجاوزها، وذلك بعر�س موجز:

اأن جمي���ع الوثائ���ق ال�شابقة )طويلة المدى، ومتو�شط���ة وق�شيرة المدى( ظلت حبي�شة 

البيروقراطي���ة، ولم تتحول اإلى م�شاريع عمل على اأر�س الواقع، و�شارت اأقرب اإلى الثقافة 

العام���ة منه���ا اإلى كونها برنامج عمل ينعك�س على و�شعي���ات المجتمع المدني وتعزيز دوره 

ك�شربك اأ�شا�شي في العملية التنموية ونه�شة البالد، الأمر الذي يعك�س حالة القلق المتف�شي 

ف���ي الدولة م���ن تمدد التنظيم���ات المجتمعية، ب���ل والعمل على اعاقة تطوره���ا بالأنظمة 

المتكل�شة والجامدة. 

الج���راء: يجب على الدولة اأن تبادر بجميع اأجهزتها التنفيذية والت�شريعية وبمعاونة 

)1(  - ي�شم���ح الب���اب الخام����س من القانون رقم 24 ل�شن���ة 1962 في �شاأن الأندية وجمعي���ات النفع العام. لوزارة 

ال�شوؤون الجتماعية والعمل، لوزير ال�شوؤون اأن ي�شدر قراراً بحّل الجمعية، من دون حاجة اإلى �شدور حكم ق�شائي، 

اإذا “خرجت عن اأهدافها اأو ارتكبت مخالفات ج�شيمة لنظامها الأ�شا�شي”.
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التنموي للمجتمع المدني في الكويت، وتن�شيط م�شاركته على الم�شتويين الدولي والإقليمي.

  

ن�ضاط المجتمع وقلق الدولة

عل���ى الرغ���م من الت�شريعات والوثائق التي ا�شتعر�شناها في ال�شطر ال�شابقة، اإل اأن ثمة 

ت�شور �شلبي يتنامى في الدول العربية ب�شفة عامة، وفي الكويت ب�شفة خا�شة -ب�شفتها محل 

البحث- ل يمكن اإغفاله تجاه فاعلية ون�شاط موؤ�ش�شات المجتمع المدني، ينطلق هذا القلق من 

افترا�شات قبلية بت�شاد حتمي بين “المجتمع والدولة”، وانهما يقعان على طرفي نقي�س، على 

اعتب���ار اأنه كلما ات�شعت اأن�شطة موؤ�ش�شات وهيئ���ات المجتمع فاإن ذلك �شيكون بال�شرورة على 

ح�شاب تقلي�س �شلطة الدولة و�شالحياتها، لذا نجد تح�ش�شا مبالغ فيه عند انطالق الن�شطة 

غير الحكومية، ل �شيما اإن تعلق هذا الن�شاط بق�شايا �شيا�شية اأو حقوقية اأو اجتماعية.

اإن م���رد هذا الت�شور هو غياب اآلية تنظ���م م�شاحات العمل بين المجتمع والدولة، فتظل 

اأغل���ب الن�شط���ة مح���ل ت�شابك و�ش���دام بين الطرفين، ف���ال منظمات المجتم���ع المدني تقبل 

بم�ش���ادرة اأن�شطته���ا وتقلي�س دوره���ا ول الدولة ت�شمح بتو�شع ان�شطة تل���ك المنظمات خ�شية 

ممن اأن تطال �شلطتها وتقل�س من هيمنتها.

وتزداد حدة التوتر مع بروز حركات احتجاجية تعزي ال�شلطة اأ�شبابها اإلى وجود 

ب���وؤر ن�شط���ة وحيوية تغذي تلك الحتجاجات وترعاه���ا، فتتوجه مبا�شرة اإلى التعاطي 

المن���ي مع موؤ�ش�ش���ات المجتمع المدني، لتعلق اأن�شطتها، كم���ا حدث في عام 1959 

، اأو 
)1(

حي���ن اأ�شدرت ال�شلطة الكويتي���ة قرارا يق�شي باإغالق كافة الأندي���ة وال�شحف

، اأو كما كر�س القانون رقم 
)2(

ت�شتب���دل مجال�س اداراتها باأخرى جديدة موالية لل�شلطة

)1(  - ف���ي ع���ام 1959 عق���دت حرك���ة القوميين العرب  مهرجانا ف���ي ثانوية ال�شويخ لالحتف���ال بمرور �شنة على 

لقيت خاللها خطٌب حما�شية داعمة للوحدة 
ُ
تاأ�شي�س الجمهورية العربية المتحدة، اأي الوحدة بين م�شر و�شورية. واأ

ومن���ددة >بالأنظم���ة الرجعي���ة<، بما فيها الكويت، الأمر ال���ذي دفع ال�شلطة اإلى اتخاذ ق���رار باإغالق كافة الأندية 

وال�شحف، انظر في هذا المجال: نور الدين بن الحبيب حجالوي: تاأثير الفكر النا�شري على الخليج العربي 1952 

– 1971، )بي���روت، مرك���ز درا�شات الوحدة العربية، 2003 ( �س 204 – 206. كذلك اأنظر: خلدون النقيب، �شراع 
القبيلة والديمقراطية: حالة الكويت،) بيروت: دار ال�شاقي، ط ١٩٩٦، ١ م ( �س ٣٣.

)2(  - يح���ق وفق���ا للباب الخام�س من القانون رقم 24 ل�شنة 1962 في �شاأن الأندية وجمعيات النفع العام. لوزارة 

ال�ش���وؤون الجتماعي���ة والعمل، للوزير اأن “يعّين بقرار م�شبب مجل�س اإدارة موؤقت يتولى اخت�شا�شات مجل�س الإدارة 

بدل من حّل الجمعية اأو النادي اإذا كان ذلك في م�شلحة الأع�شاء والأهداف الجتماعية للمجتمع”.
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غياب �شوابط عادلة تحدد م�شار المنح والإعانات ال�شنوية لموؤ�ش�شات المجتمع 

المدني، فبع�س الجمعيات تح�شل على معونات �شنوية ثابتة وم�شتقرة، واأخرى تحرم 

م���ن الح�ش���ول على اأي دعم مماث���ل وتعتمد ب�ش���كل كامل على ال�شتراك���ات ال�شنوية 

لأع�شائه���ا او على تبرع���ات بع�س التجار، كما تتفاوت حج���م المخ�ش�شات من جهة 

لأخرى. 

الج���راء: كح���ل له���ذه ال�شكالية نقت���رح التاأ�شي�س ل�شراكة بي���ن القطاع الخا�س 

وموؤ�ش�ش���ات المجتم���ع المدني بحيث يلزم القطاع الخا����س بالقيام بدوره الوطني من 

خالل دعم الن�شطة والبرامج الجتماعية بالتن�شيق مع المنظمات المعنية، ومن جهة 

اأخ���رى يلزم عل���ى الموؤ�ش�شات المدني���ة البحث عن م�شادر دخ���ل بديلة تحافظ على 

ا�شتقالليتها المالية ول تكون مرهونة لمقررات الآخرين، من قبيل تقديم ال�شت�شارات 

والخدمات بمقابل مادي يدعم م�شاريعها وي�شمن ا�شتمرارها. 

تعثر جهود تفعيل دور المجتمع المدني بال�شورة التي تليق بدولة تمتلك امكانات 

ب�شرية ومادية هائلة، وتوقف البداع في العمل التطوعي، وانتظار الدعم والمبادرات 

الحكومي���ة لتحري���ك المي���اه الراكدة، فالن�ش���ال المدني في الكويت فقي���ر الى درجة 

كبيرة لتحرير نف�شه من الرقابة الر�شمية وخ�شو�شا في ال�شنوات الخيرة على الرغم 

م���ن زي���ادة عدد الموؤ�ش�ش���ات المدنية، حيث تغيب اي مبادرات لن���زع الحق في العمل 

المدني والم�شاركة في التنمية التي اقرتها المم المتحدة ف�شال عن كونها حق ا�شلي 

للمجتمع غير قابل للم�شاومة ل �شيما في ع�شر العولمة.

الجراء: على الموؤ�ش�شات المدنية في الكويت �شرورة فتح قنوات ات�شال تنفتح من 

خالله���ا على التجارب المماثلة في العالم، وال�شتراك بم�شاريع مع منظمات المجتمع 

المدن���ي في العال���م، ونقل الخبرات والتج���ارب، والتن�شيق في المب���ادرات المماثلة ل 

�شيم���ا ذات ال�شبغة الكونية مثل حقوق الن�شان والديمقراطية ون�شر ال�شالم العالمي. 

وي�شبقه���ا العم���ل عل���ى اإيج���اد مواثيق �ش���رف تحدد “اأخالقي���ات العم���ل المدني بين 

المنظمات الدولية”، من قبيل ال�شتقالل الذاتي، واحترام الخ�شو�شيات المحلية. 

�شعف التوعي���ة العالمية والتربوية ب�شرورة النخراط في الن�شطة التطوعية، 

وعزوف المواطنين عن النخراط في العمل المدني، وعلى الرغم من عناية الم�شرع 

بتنظي���م عمل ه���ذه الموؤ�ش�شات، و�شدور وثائ���ق ل�شتراتيجية التنمي���ة، اإل ان الدولة 

والمجتم���ع ق�ش���را كثيرا في الت�شويق لأهمية المجتمع المدني، بما خلق لدينا جيل ل 

يعباأ كثيرا بمثل هذه العمال ول يدرك اهميتها، ويعود ذلك داخليا اإلى افتقار العديد 
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موؤ�ش�ش���ات المجتمع المدني اإلى ر�شم خارطة طريق لتذليل كل العقبات التي تعيق انتقال 

النظري���ات اإلى برامج عمل، من خالل تذليل العقبات الدارية والموؤ�ش�شية البيروقراطية، 

وتحفيز الجهات المعنية ل�شتكمال منظومة الت�شريعات والإجراءات ذات ال�شلة بعمل هذه 

الموؤ�ش�شات المدنية.

تع���دد المرجعي���ات الت�شريعية التي ترتكز عليها المنظم���ات والجمعيات المدنية في 

الكوي���ت، فيع�شه���ا ن�ش���اأ بمر�شوم اأميري مثل المان���ة العامة لالأوق���اف وموؤ�ش�شة الكويت 

للتق���دم العلمي، واأخرى ن�شاأت بقرار م���ن وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل مثل النقابات 

العمالي���ة و اتحاد ال�شناع���ات الكويتية، ومنها ن�شاأ وفق قانون الجمعيات التعاونية، اأ�شف 

لذلك اأن اأغلب هذه القوانين ل تواكب التطورات والم�شتجدات التي طراأت على المجتمع، 

والدوار ال�شافية التي تقوم بها موؤ�ش�شات المجتمع في الوقت الراهن. 

الج���راء: ل �ش���ك اأن تعدد المرجعيات ل يخدم تطور عمل الموؤ�ش�شات المدنية، المر 

الذي ي�شتدعي اعادة النظر  في بع�س الت�شريعات ذات ال�شلة بعمل المجتمع المدني الكويتي 

مث���ل: قان���ون رقم 24 ل�شنة 1962 في �ش���اأن الأندية وجمعيات النفع العام، وقانون رقم 38 

ل�شن���ة 1964 في �شاأن العمل بالقط���اع الأهلي، وقانون رقم 42 ل�شنة 1978 ب�شاأن الهيئات 

الريا�شية، وقانون رقم 224 ل�شنة 1979 في �شاأن الجمعيات التعاونية. وال�شعي لتطويرها 

والعمل على التخفيف من القيود اأمام ان�شاء وفاعلية موؤ�ش�شات المجتمع المدني. 

اأن جمي���ع الوثائق اأغفل���ت مع�شلة وجود موؤ�ش�شات مدنية تق���ع خارج نطاق مرجعية 

التنظي���م القانوني في الدولة، وهي الجمعيات والتنظيمات ال�شيا�شية، والتي تمار�س دورا 

ل ي�شتهان فيه في عملية توجيه الفراد، والتاأثير عليهم، بل يمكن عدها الكثر ن�شاطا في 

المجتمع، اإما لعتبار اأن هذه الموؤ�ش�شات �شيا�شية وخارجة عن اأن�شطة المجتمع المدني، 

اأو محاولة لتجنب ا�شفاء �شفة قانونية للعمل ال�شيا�شي المنظم. 

الج���راء: اإن بقاء هذه التنظيم���ات خارج اأطر القانون ي�شكل اأحد نقاط ال�شعف في 

التجربة المدنية الكويتية، الأمر الذي ي�شتدعي الجراأة في تفكيك هذه ال�شكالية، اإما عن 

طريق القرار باأنها اأحزاب �شيا�شية ت�شتهدف الم�شاركة في ال�شلطة وا�شدار قانون خا�س 

بتنظي���م الأحزاب ال�شيا�شية، اأو باعتبارها موؤ�ش�شات �شيا�شية اأو منظمات �شغط من اأجل 

التغيي���ر ومنحها ترخي�س كجمعيات �شيا�شية. ل �شيما واأن الواقع ي�شهد انخراط ن�شبة ل 

باأ����س بها من الجمعيات والمنظمات المدني���ة الكويتية في ن�شاطات �شيا�شية �شواء ب�شكل 

مبا�شر اأو ب�شكل غير مبا�شر.
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ال�ضيرة الذاتية

الموؤهل العلمي

بكالوريو�س في ال�شريعة الإ�شالمية

العمل المهني و العام

- م�شت�شار بلجنة الدفاع عن حقوق الن�شان بمجل�س المة الكويتي للعام 2006.

- رئي�س الفريق الكويتي للمبادرة العربية لالإ�شالح.

- باحث في مركز الخليج لالأبحاث.

- ع�شو في اإدارة تحرير مجلة الكلمة البحثية

موؤلفاته

- المجتمع المدني والدولة المعا�شرة.. الخليج مثال.

- الحداث���ة المغلول���ة.. مفارق���ات الدولة والمجتمع ف���ي الخليج والجزي���رة العربية. 

)الكتاب الفائز بجائزة الدولة في العلوم ال�شيا�شية 2011(.

من اأبحاثه المن�ضورة 

- نحو تناول علمي لمفهوم العولمة.

- تطور م�شروع التغيير الإ�شالمي ونظرة نحو الم�شتقبل.

- اإعالم ما بعد العولمة.

- تاأثير العولمة على و�شعيات المراأة الم�شلمة.

- الدين والدولة المدنية.

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

م���ن الموؤ�ش�ش���ات لروؤية وا�شح���ة في عملها، وخارجيا يعود اإل���ى التجاهل الر�شمي او 

ال�شتهانة الخفية بالدور التنموي للموؤ�ش�شات المدنية.

الج���راء: ي�ش���ع الو�شع ال�شابق م�شوؤولية م�شتركة على كاهل المنظمات من جهة 

لتحفي���ز الجمه���ور عل���ى النخراط في العم���ل التطوعي، والعمل عل���ى تعميق الوعي 

الجتماعي وال�شيا�شي لدى التكوينات التقليدية القبلية او الطائفية لتنخرط تدريجيا 

ف���ي اإط���ار الموؤ�ش�ش���ات المدنية، فه���ي البديل عن النتم���اءات التقليدي���ة المذهبية 

والطائفي���ة والقبلي���ة في الدولة الحديثة. من جهة اأخرى عل���ى الدولة اأن تعيد النظر 

في المكانة والدور الحيوي الذي تلعبه المنظمات في كل دول العالم المتقدم بما يعزز 

من �شعور المواطنين باأهمية مكانتهم لو انخرطوا في ال�شاأن العام.

الخال�ضة

من الموؤكد اأن تجربة المجتمع المدني في الكويت تتقدم على نظيراتها في بع�س 

الدول العربية ودول الخليج، لكنها وكما مر تعاني من جملة معوقات اأدت في مجملها 

اإلى �شعف م�شاهمة المجتمع المدني الكويتي في عملية التنمية، ول �شك اأن المواطنة 

ل تكتمل من دون ا�شنادها بمبداأ الم�شاركة المت�شاوية في الحقوق والواجبات. فاأحد 

مقوم���ات ق���وة الدول���ة المعا�شرة اليوم هو وج���ود نظام �شيا�شي م�شتق���ر والى جانبه 

مجتمع مدني حيوي ومنتج في الحياة ال�شيا�شية والجتماعية والثقافية.

لقد دفع المجتمع الكويتي ثمناً باه�شاً ب�شبب انعدام الثقة بين الدولة وموؤ�ش�شات 

المجتم���ع، وتقا�ش���م الجميع خ�شارة فادحة �شواء عل���ى م�شتوى تعطل التنمية، اأو على 

م�شت���وى عزوف الكفاءات الوطنية عن دائ���رة الفعل والتاأثير، وبدا وا�شحا اأن الطبقة 

ال�شيا�شي���ة تفتقر الق���درة على التقدم ف���ي م�شارات الإ�شالح بمفرده���ا. بما يتطلب 

تح�شي���ن ظروف العالق���ة بين موؤ�ش�شات المجتمع والدول���ة لخدمة عملية التنمية في 

الكويت، على افترا�س اأن الم�شاركة هي رافد اأ�شا�شي من روافد التنمية.

لذا يبدو �شروريا اإعادة تاأ�شي�س المجتمع المدني في الكويت على مبداأ ال�شراكة 

الوطنية، واطالق يد الن�شطة الجمعية من خالل مبداأ الثقة بتوجهات وميول المواطنين، 

وزرع روح الم�شئولي���ة في نفو�شهم لي�شاهموا بتلقائية في الفعل الجتماعي من خالل 

موؤ�ش�شات محررة من القيود والكوابح. فثمة حاجة ملحة لنخراط الجميع في الفعل 

الجتماعي كبوابة  اآمنة للتغير، وا�شهاما اإيجابيا في الحياة المدنية المعا�شرة

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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المفه���وم وتج�شداته من ناحية ومن ناحية اأخرى يجمع العنا�شر الم�شتركة بين التعريفات 

المتعددة التي �شاهمت في تحديد المفهوم:

 )) فهو ما ي�شتمل على العديد من المكونات التي تن�شاأ لخدمة الم�شالح اأو المباديء 

الم�شتركة لأع�شائها، من بينها: الموؤ�ش�شات الإنتاجية والطبقات الجتماعية والموؤ�ش�شات 

الدينية والتعليمي���ة والنقابات العمالية والتحادات المهنية والروابط والأحزاب ال�شيا�شية 

والن���وادي الثقافية والجتماعية، وهي روابط وموؤ�ش�شات اختيارية يدخلها الأفراد طواعية 

اإذ ل تق���وم ع�شويته���ا عل���ى الإجبار، وتتمت���ع بال�شتقاللية من النواح���ي المالية والإدارية 

والتنظيمي���ة ع���ن الدولة لتج�ش���د قدرة اأفراد المجتم���ع على تنظي���م ن�شاطاتهم بعيدا عن 

الدولة ((1.

المقدمة

وج���ود المجتم���ع المدني وقوة تاأثيره بال �شك ترتبط بمنظومة القيم للبيئة التي تن�شاأ 

فيه���ا موؤ�ش�شاته الفاعله. ففي مجتمعات الديمقراطية الليبرالية التقليدية تعّبر موؤ�ش�شات 

المجتمع المدني عن الحرية ال�شخ�شية والم�شوؤولية الفردية لأع�شائها في تنظيم جهودهم 

ب�شكل طوعي وجمعي بما لديهم من معارف واإمكانات لت�شكيل م�شائرهم الخا�شة ولم�شاعدة 

وخدمة الآخرين تع�شيدا لعمل الأجهزة التنفيذية في الدولة. هذا بينما المفهوم الهيجلي 

يق���رر اأبعادا �شلبية لمفهوم المجتمع المدن���ي وينعته بالأنانية في مقابل الإيثار المعزز في 

اإطار كل من الأ�شرة والدولة. اأما المارك�شيون وال�شيوعيون فاإنهم يربطون المجتمع المدني 

بالهي���كل الطبقي غي���ر المتكافيء والمظال���م الجتماعية، فيعملون عل���ى التخل�س منه اأو 

تقلي�شه بالتو�شع في قوة الدولة ودورها التنظيمي.

بي���ن هذا وذاك تميزت المجتمعات الإ�شالمية �شابقا بما ي�شمى “ المجتمع الأهلي ” 

وه���و كي���ان يوازي في مفهومه المجتمع المدني الحدي���ث من حيث الدللة على ا�شتقاللية 

المجتم���ع ع���ن الدولة، �شكلت���ه قيم ال�شع���ور بالم�شوؤولية والعطاء والإح�ش���ان والإيثار ذات 

الرتكاز العظيم في وجدان المجتمع الإ�شالمي حيث اأنها قيم نابعة من اآيات القراآن الكريم 

والأحاديث ال�شريفة و�شيرة اآل البيت عليهم ال�شالم و�شحابة الر�شول �شلى اهلل عليه واآله 

و�شل���م. ت�شكي���الت المجتم���ع الأهلي كانت تت�شم ف���ي �شكلها وتكوينه���ا بالطبيعة الب�شيطة 

والبعيدة عن التعقيد، كاأهل الحرف وال�شنائع و�شيوخ القبائل والع�شائر وموؤ�ش�شات الوقف 

الم�شتقل���ة الت���ي اأقامها النا����س بعطائهم. وبتطور الحياة ال�شيا�شي���ة والجتماعية في بالد 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

اأ�ضئلة البحث: 

ما هي المعوقات التي تحّد موؤ�ش�شات المجتمع المدني في الكويت من القيام بدورها 

في تحقيق التنمية ال�شيا�شية والجتماعية والقانونية والذاتية ب�شكل فعال؟

وما هي الحلول الممكنة لرفع هذه التحديات والمعوقات؟

هدف الدرا�ضة:

ر�ش���د المعوقات التي تواج���ه موؤ�ش�شات المجتمع المدني ف���ي الكويت في م�شاركتها 

لتحقيق التنمية ب�شتى حقولها.

مقترح���ات وحل���ول لتذلي���ل ه���ذه المعوق���ات والنهو�س ب���اأدوار موؤ�ش�ش���ات المجتمع 

المدني.

التعاريف:

التطوع: 

ه���و عم���ل غير ربحي ل يقابله اأجر معلوم، يقدم عليه المتطوع بمح�س اإرادته الذاتية 

لخدمة الآخرين وحل م�شاكلهم والدفاع عن حقوقهم بدافع اإن�شاني �شرف قد تحركه اإرادة 

نيل ثواب اهلل �شبحانه ور�شوانه.

المجتمع المدني:

تنوع���ت وتع���ددت تعريفات المجتمع المدن���ي، و�شنعتمد تعريفا يتجن���ب الخلط  بين 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

المجتمع المدني في الكويت
تحديات وحلول

د.خديجة عبد الهادي المحميد
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مجل����س الوزراء على اإ�شهار جمعية الإع���الم والت�شال في �شبتمبر 2011م واحد وت�شعين 

جمعية.

اأما الأحزاب ال�شيا�شية والتي هي التعبير الأبرز لموؤ�ش�شات المجتمع المدني للم�شاركة  

المبا�ش���رة في ال�شاح���ة ال�شيا�شية للمجتمع���ات الديمقراطية فهي اإل���ى الآن في المجتمع 

الكويت���ي غير مقنن���ة بقوانين تف�شيلية. المادة 43 من الد�شت���ور الكويتي لعام 1962م قد 

ن�ش���ت عل���ى ما يلي “ حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اأ�ش�س وطنية وبو�شائل �شلمية 

مكفول���ة وفقا لل�شروط والأو�شاع التي يبينها القانون، ول يجوز اإجبار اأحد على الن�شمام 

اإلى اأي جمعية اأو نقابة ”. 

وقد و�ضحت هذه المادة في المذكرة التف�ضيرية للد�ضتور بما يلي:

“ تق���رر هذه المادة )حرية تكوين الجمعيات والنقاب���ات( دون الن�س على )الهيئات( التي 
ت�شم���ل ف���ي مدلولها الع���ام ب�شفة خا�شة الأح���زاب ال�شيا�شية، وذلك حت���ى ل يت�شمن الن�س 

الد�شتوري الإلزام باإباحة اإن�شاء هذه الأحزاب، كما اأن عدم اإيراد هذا الإلزام في �شلب المادة 

لي�س معناه تقرير حظر د�شتوري يقيد الم�شتقبل لأجل غير م�شمى ويمنع الم�شرع من ال�شماح 

بتكوين اأحزاب اإذا راأى محال لذلك، وعليه فالن�س الد�شتوري المذكور ل يلزم بحرية الأحزاب 

ول يحظرها، واإنما يفو�س الأمر للم�شرع العادي دون اأن ياأمره في هذا ال�شاأن اأو ينهاه ”.

اإل اأن ع���دم اإ�شه���ار التنظيمات ال�شيا�شية لم يمنع وجوده���ا الفعلي على اأر�س الواقع 

م���ن خالل القوى والتي���ارات ال�شيا�شية المنظمة والفاعلة ب�شكل تتعامل معه الدولة تعامال 

مح�شوب���ا وف���ق موازين القوى الموؤثرة في البالد، وقد تجلى ذلك في ال�شنوات الأخيرة من 

خ���الل المحا�ش�شة الت���ي حر�شت عليها الحكوم���ات في اختيار وزرائه���ا، واأي�شا بعنايتها 

بال�شت�ش���ارات الت���ي تتوا�شل بها مع رموز القوى والتي���ارات لت�شت�شف من خاللها مواقفها 

واآرائها تجاه الق�شايا الجدلية والح�شا�شة.

تحديات تفعيل دور المجتمع المدني في الكويت

التحديات ال�ضيا�ضية:-

تتحم���ل الدول���ة و�شيا�شته���ا الم�شوؤولي���ة الرئي�شية ف���ي توفير المن���اخ المالئم لتربية 

المواط���ن وتوجيه الجماع���ات النا�شطة والموؤ�ش�شات نحو المواطن���ة الفعلية التي تنبع من 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

الم�شلمين وتغّير اأ�شكال الحكم واأنماط الحياة فيها تطورت موؤ�ش�شات المجتمع الأهلي اإلى 

موؤ�ش�شات مجتمع مدني ت�شعى ليكون دورها لي�س فقط مقت�شر على الخدمات الجتماعية 

ورعاية الفقراء والمحتاجين، بل ليت�شع لي�شمل الم�شاركة في التنمية ال�شاملة.

المجتمع المدني في الكويت

المجتمع الكويتي من خالل قيم التعاون والت�شامح وحب الخير والتكافل العميقة في 

مخزونه النف�شي والجتماعي قد اأن�شاأ قديما ما ي�شمى بمنظمات المجتمع المدني الطارئة، 

بع�شها قد اأقامها لتنمية المجتمع كمجال�س التعليم التي اأقيمت في معظم الأحياء و تولى 

تعليم القراءة والكتابة فيها كل من المطوعة والمال، المطوعة )�شيدة متدينة( تتولى تعليم 

البن���ات ف���ي بيتها، و المال )اإم���ام الم�شجد( يقوم بتعليم اأبناء الح���ي الذكور في الم�شجد. 

والبع����س الآخر من ه���ذه الموؤ�ش�شات الطارئة قامت للت�ش���دي لأزمات هددت وجود البلد 

واأمنها كتجمع المح�شنين الذي ت�شدى لتوزيع الطعام والك�شاء للفقراء والمحتاجين الذين 

هاج���روا اإل���ى الكويت م���ن الجزيرة العربية وب���الد فار�س في اأزمة الهيل���ق في �شنوات من 

القح���ط والمجاع���ة مرت على بلدانهم )1868م1871-م(، ومث���ال ثاني يتج�شد في توحد 

اأه���ل الكويت في بناء �ش���ور الكويت )�شهر رم�شان 1919م( بهمة عظيمة مكنتهم من بنائه 

كام���ال في �شهري���ن  وذلك ليحميهم من هجم���ات الغزاة الطامعين ويحف���ظ لهم ا�شتقرار 

بلده���م، ومث���ال ثالث ير�شم تاآزر اأهل الكويت لنج���دة بع�شهم بع�شا طواعية في عام الغرق 

)�شن���ة الهدامة( ع���ام 1934م لما هطلت الأمط���ار بغزارة بالغة فاأغرق���ت النا�س وهدمت 

البيوت، فانت�شلوا الغرقى واآووا من تهدمت بيوتهم.

ثم تطور ت�شكيل موؤ�ش�شات المجتمع المدني باإن�شاء الجمعية الخيرية عام 1919م، وهي 

اأولى موؤ�ش�شات المجتمع المدني ذات ال�شكل الحديث، اأ�ش�شها فرحان الفهد الخالد الخ�شير 

لتبا�ش���ر المه���ام الخيرية المحددة في ر�شالتها، ثم توالى وتع���دد اإن�شاء الموؤ�ش�شات التطوعية 

الثقافي���ة والأدبية والجتماعية، فبل���غ عددها حتى عام 1958م ت�شعة قبل ا�شتقالل الكويت. 

في عام 1959م تم حظر جميع الأن�شطة الثقافية، و جميع الأندية والموؤ�ش�شات ال�شعبية. 

بعد ا�شتقالل الكويت عام 1961م وبعد �شدور قانون جمعيات النفع العام عاد تكوين 

الموؤ�ش�ش���ات الجتماعية والثقافية التطوعي���ة، فاأ�شهرت جمعية المهند�شين الكويتية كاأول 

جمعية نفع عام بعد ال�شتقالل وذلك في تاريخ 1962/11/20م. وتوالى بعد ذلك اإ�شهار 

جمعي���ات النف���ع العام والنقابات والأندي���ة والمبرات والم�شارح حتى بل���غ عددها بموافقة 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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الم�شارك���ة المبا�شرة في �شنع القرار ال�شيا�شي المدني مع جهاز الدولة - فاإن قانون عمل 

موؤ�ش�ش���ات المجتم���ع المدني يحظر عليه���ا ممار�شة الأن�شطة ال�شيا�شي���ة حتى ذلك الذي 

يتعلق بالق�شايا المدنية والتنموية التي هي معنية بها.

بمقت�ش���ى القان���ون المنظم لعمل ه���ذه الموؤ�ش�شات تتدخل الدولة ف���ي عملية اختيار 

مجل�س اإدارتها، وتملك الحق في حلها وتعطيل عملها مما ينتق�س من ا�شتقالليتها وحريتها 

في اتخاذ القرار.

القي���ود القانوني���ة المفرو�شة على و�شائل وم�شادر التموي���ل ت�شهم في �شعف القدرة 

المالية لموؤ�ش�شات المجتمع المدني. 

التحديات الثقافية والجتماعية:-

�شع���ف الوعي لقيمة العمل التطوعي واأهميته في بناء وتطوير الفرد والمجتمع، مما 

يقلل من الإقبال على ع�شوية الموؤ�ش�شات المدنية، ويوؤدي اإلى عزوف حتى بع�س اأع�شائها 

ع���ن الم�شارك���ة العملية في برامجه���ا واأن�شطتها، ولذلك اأثره ال�شلب���ي في تحقيق اأهدافها 

وطموحاتها.

ع���دم ن�ش���ج الثقاف���ة الموؤ�ش�شي���ة في العم���ل الجتماع���ي الجماعي تح�ش���ر الإدارة 

والتخطي���ط ور�ش���م �شيا�شة العمل في كثير من موؤ�ش�ش���ات المجتمع المدني باأفراد معينين 

دون الأخ���ذ ب�ش���رورة اإ�ش���راك �شائر الأع�شاء كم���ا يقت�شي العم���ل الموؤ�ش�شي في �شناعة 

القرار.

غي���اب الق���درة الحترافي���ة وانت�ش���ار الأمي���ة الإداري���ة ف���ي ممار�شة واإنج���از العمل 

الموؤ�ش�شي ب�شكل �شليم لدى كثير من المتطوعين مما يوؤثر في كم ونوع الإ�شهامات الفعالة 

لالأع�شاء.

ثقاف���ة التناف����س تطغى على �شرورة التع���اون والتكامل فال ت�شتجي���ب وزارات الدولة 

المعني���ة عندما تط���رح عليها الجمعيات والنقاب���ات خططها وبرامجه���ا ومقترحاتها التي 

تن�شجم مع توجه الوزارة.

واأي�ش���ا غلبة روح التناف�س قد اأ�شعفت التن�شي���ق والتكامل في الأدوار والأعمال فيما 

بي���ن موؤ�ش�شات المجتمع المدني، فلم تتمكن م���ن ا�شتثمار تنوعها في الإمكانات ومجالت 

الإفادة والعطاء في تحقيق اأهدافها الم�شتركة.

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

الم�شارك���ة وتج�شي���د ال�شراكة في ق�شايا حقوق الإن�شان والتنمي���ة وبناء المجتمع وتطوره، 

فالكوي���ت كبقي���ة المجتمعات الخليجية ما زال���ت محكومة بمنطق الراع���ي والرعية، وهو 

منطق ل يوازن في الواقع العملي بين حقوق المواطن وواجباته تجاه وطنه، اإذ يرجح جانب 

الحق���وق والأخذ والعط���اء من الوطن اأكثر مما يوؤ�ش�س للتحرك ف���ي النبعاث الذاتي لأداء 

الواجب���ات المدنية وال�شيا�شية تجاهه، وهذه �شورة من �شور الق�شور في مفهوم المواطنة 

ال���ذي يح�شره���ا بال�شراكة والم�شاركة ف���ي بع�س المجالت الجتماعي���ة والخدماتية، ول 

يتعداها اإلى مجالت الفعل النتاجي والفعاليات ال�شيا�شية الديموقراطية.

العمل التطوعي لموؤ�ش�شات المجتمع المدني كغيره من الأعمال الأخرى في اأي مجتمع 

كان، من حيث اأنه قد تطوله العوائق النا�شئة من الظروف ال�شيا�شية في حالة تعار�شه مع 

م�شالح النخبة الحاكمة في بلده، اأو في حالة تعر�س ال�شلطة الحاكمة ل�شغوط خارجية.

التحديات القت�ضادية:-

�شع���ف الم���وارد المالية لموؤ�ش�شات المجتم���ع المدني مما ل يعينه���ا لإقامة م�شاريع 

تطوعية كبيرة ت�شهم ب�شكل نوعي وفعال في تنمية المجتمع.

عدم كفاية الدعم المالي لهذه الموؤ�ش�شات التطوعية من قبل المواطنين والمتطوعين 

يقل����س من طموحات التو�شع وال�شتدامة ف���ي تنفيذ فعالياتها وبرامجها واأن�شطتها، ويحد 

اأحيانا من عدد العاملين لديها في تحقيق اأهدافها.

التحديات القانونية:-

ونعن���ي به���ا البيئة الت�شريعية التي تعمل موؤ�ش�ش���ات المجتمع المدني داخل محيطها. 

فد�شاتي���ر دول مجل�س التع���اون الخليجي رغم اعترافها بوجود موؤ�ش�شات المجتمع المدني 

واأهمية هذه الموؤ�ش�شات اإل اأنها تقنن العديد من القيود التي تفقد هذا العتراف م�شمونه 

واأهميته، واأهم هذه القيود ما يلي:

القواني���ن المتعلقة باإن�شاء ه���ذه الموؤ�ش�شات المدنية ت�ش���ع �شروطا �شعبة واإجراءات 

معقدة قد تاأخذ فترة طويلة تُعد بال�شنوات لتاأ�شي�شها واعتراف الدولة بها.

واأي�ش���ا في حين غياب الن�س التف�شيلي الذي يقن���ن قيام الأحزاب ال�شيا�شية - التي 

ه���ي م���ن اأكثر موؤ�ش�ش���ات المجتمع المدني تعبيرا ع���ن مبداأ التعددي���ة والديمقراطية في 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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م���ن اأجل النا�س فهي تعني العمل على توزي���ع ثمار النمو القت�شادي الذي يحققونه توزيعاً 

ع���ادلً، واأن تكون التنمي���ة بوا�شطة النا�س فذلك يعني اعطاء كل فرد فر�شة الم�شاركة في 

التنمية. هذا التطور الثقافي من �شاأنه اأن يحول موؤ�ش�شات المجتمع المدني من “ مواقف 

الحتجاج ” اإلى “ مبادرات  بالقتراحات ” ومن “ قوى اعترا�س ” اإلى” فعاليات ا�شتراك”. 

ويجعلها ل تقف في دورها التطوعي على التوجه الخيري الذي هو عالقة مبا�شرة بين مانح 

ومتل���ٍق كم�شاع���دة ب�شكل مبا�شر وموؤقت، بل �شتتجاوز ذلك اإل���ى التوجه التنموي بم�شمون 

التمكي���ن  ال���ذي يقدم فيه المانح للمتلقي التعليم والتدريب والتاأهيل ليعتمد على نف�شه في 

الح�شول على عمل وتح�شين نوعية حياته.على �شوء ذلك �شتتركز قناعات العمل بالأ�شول 

الديمقراطي���ة داخل الموؤ�ش�ش���ة نف�شها، والإيمان بالتعددية والتنوع والت�شارك والتكامل في 

ح���راك الدولة والموؤ�ش�شات غي���ر الحكومية، و�شتبادر هذه الموؤ�ش�شات للتن�شيق فيما بينها 

لتحقي���ق الأه���داف التنموية ال�شتراتيجية للوطن. وعلى اأهمي���ة البناء الثقافي فاإنه طويل 

الأمد في ح�شاد نتائجه لذا ل نتوقف عليه في اإزالة كل المعوقات، فمع ال�شير الجاد فيه 

نلتفت اإلى الخطوات الأخرى الالزمه وهي:

تح�شي���ن البيئة الت�شريعية بتطوير م���واد الد�شتور التي تعني بتعزيز �شراكة موؤ�ش�شات 

المجتم���ع المدن���ي لتكميل دور الدولة في تحقيق التنمية الم�شتدامة وفق مفهومها الأممي 

الحديث. ورفع المعوقات القانونية والعمل على �شن القوانين التي من �شاأنها تطوير وظائف 

واأدوار ه���ذه الموؤ�ش�ش���ات المدنية، والتي من �شمنها الأحزاب ال�شيا�شية بعد تهيئة الأجواء 

الثقافية وال�شيا�شية المنا�شبة لإقامتها.

العم���ل عل���ى تكوين موؤ�ش�ش���ات المجتمع المدن���ي على اأ�شا����س روؤى وم�شاريع وطنية، 

وتخلي�شه���ا من اأن تكون و�شيلة لتفتيت المجتمع واإ�شعاف البنية الجتماعية، وذلك حينما 

تتجه لتكون تعبيرا لطائفة اأو قبيلة اأو تيار �شيا�شي محدد.

رف���ع العوائق المالي���ة بالعمل من جانب الموؤ�ش�شة التطوعية عل���ى اإيجاد موارد ذاتية 

متجددة لبلوغ الكتفاء الذاتي، هذا اإلى جانب ال�شعي لتح�شيل �شراكة مع �شركات القطاع 

الخا����س لتح�شي���ل رعاياتها القت�شادي���ة في الأن�شط���ة العامة الكبرى والمكلف���ة. واأي�شا 

لت�شبيك القطاع الخا�س تنظيميا مع موؤ�ش�شات المجتمع المدني لبد من ا�شت�شدار قانون 

يق�ش���ي باإ�ش���راك بع�س اأع�شاء في �شركات من القطاع الخا�س بمقعد اأو اأكثر في مجال�س 

اإدارة هذه الموؤ�ش�شات.

عل���ى الموؤ�ش�ش���ات اأن تعمل لرف���ع اإمكانات وتطوير قدرات الك���وادر العاملة فيها اإلى 

م�شتوى الحتراف ب�شكل م�شتمر، واإعداد القادة منهم بم�شتوى اأهداف الموؤ�ش�شة، والتعاون 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

التحديات الذاتية:-

الكثي���ر من موؤ�ش�شات المجتمع المدني ل ينتهج م�شلك التخطيط ال�شتراتيجي بعيد 

الم���دى ف���ي تحقيق روؤيته التنموي���ة والخيرية، ف���ال يوفق نتيجة لذلك ف���ي ر�شم الخطط 

ال�شنوية الوا�شحة الأهداف واإقامة البرامج الفعالة والموؤثرة.

بع�شه���ا قد تحّول اإل���ى اآلية للتعبير ولخدمة م�شالح طائف���ة اأو قبيلة اأو تيار �شيا�شي 

معين، منحرفا عن الأهداف الوطنية في خدمة الوطن وكافة المواطنين.

�شع���ف التن�شي���ق مع نواب البرلمان كقوة ت�شريعية تحتاج اأن تالم�س هموم المواطنين 

م���ن خ���الل مقترحات ت�شريعي���ة وبدائل تقدمه���ا موؤ�ش�شات المجتمع المدن���ي على اأ�شا�س 

احترافي مدرو�س.

عدم الهتمام بالجان���ب الإعالمي و�شعف التغطية الإعالمية التي تعّرف المواطنين 

باأن�شط���ة وبرام���ج واأهداف واإنجازات ه���ذه الموؤ�ش�شات، وبالنتيجة تقنعه���م باأهمية العمل 

التطوعي، لذا ت�شعف م�شاركتهم ويتقل�س دورهم  فيها.

اأغلب موؤ�ش�شات المجتمع المدني ل يعتني باإعداد وتطوير خط ثان وثالث من القيادة 

عل���ى اأ�شا����س م���ن المنهجية العلمية في اإعداد ق���ادة الم�شتقبل، ما ي���وؤدي اإلى �شعفها في 

م�شيرتها الم�شتقبلية نحو اأهدافها، ويعر�شها لمخاطر الو�شول اإلى التوقف.

مقترحات وحلول

النج���از ف���ي تجديد البنية الثقافي���ة للمجتمع وتاأ�شيل المفاهي���م الديمقراطية فيها 

وف���ق الم�شتج���دات المحلية والإقليمية والدولية ي�شهم ب�شكل حقيقي وتبادلي على م�شتوى 

القيادة والمواطنين  في الحلول العميقة وطويلة الأمد، فالديمقراطية ل تنح�شر باأ�شوات 

الناخبي���ن ف���ي �شناديق القت���راع، والتناف�س عل���ى حيازة ال�شلط���ة ال�شيا�شي���ة، واإنما هي 

ف���ي معناها الجوه���ري تحقيق ال�شراك���ة الحقيقية للمواطنين في اتخ���اذ القرارات ور�شم 

ال�شيا�ش���ات التنموية من خالل تنظيمات مدنية موؤ�ش�شية غير حكومية. البرنامج النمائي 

لالم���م المتحدة لعام 1999 في تقريره المتعلق بالتنمية الب�شرية قد طرح ال�شعي الى امم 

متح���دة او�ش���ع نطاقاً لإتاحة تمثيل المجتمع المدني فيها. هذا وقد و�شعت المم المتحدة 

م���ن مفهوم التنمي���ة الب�شرية كثيراً، فالتنمي���ة هي تنمية النا�س من اج���ل النا�س وبوا�شطة 

النا����س، وتنمية النا�س معناها ال�شتثمار في قدرات الب�شر في كافة المجالت القت�شادية 

والجتماعي���ة والثقافية وال�شيا�شية لتحقيق قفزة نوعية قيا�شاً لمرحلة �شابقة، اأما التنمية 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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الأثنين 2013/4/29م.

غ���ازي في�ش���ل الربيعان، موؤ�ش�ش���ات المجتمع المدن���ي في دولة الكوي���ت بين الواقع 

والطموح من المنظور، المطبعة: بال، تاريخ الطبع: بال.

/ar.wikipedia.org/wiki - مجتم���ع مدن���ي - ويكيبيدي���ا، المو�شوع���ة الح���رة

مجتمع_مدني

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0
CBwQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.m.ahewar.org%2Fs.asp
26r%3D0&ei=eEAPUuvDKomxrgeW7YFA%%3Faid%3D169901

&usg=AFQjCNH-3EVonQMd-6trp4wRsFuQ6cpViw

عب���د اهلل تركماني، المجتمع المدني في العالم العربي – الواقع والمعوقات والآفاق، 

2009/4/25م

ديندار �شيخاني،

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=6&
ved=0CCAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.green-kurd.

com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Da
3A..&ei=eEAPUuvDKomxrgeW7YFA&usg=%rticle%26id%3D79

AFQjCNFFRl9IyAY4aAoSzixW_qhVvDy6cg

ال�ضيرة الذاتية

التح�ضيل العلمي:

الثانوية العامة، الق�شم العلمي، 1970م.

بكالوريو�س في الريا�شيات البحتة و التطبيقية، جامعة الكويت، 1974م.

ماج�شتي���ر ف���ي العلوم الجتماعي���ة ال�شيا�شية، الحق���وق ال�شيا�شية للم���راأة الم�شلمة، 

جامعة �شندرلند، �شندرلند، اإنجلترا، 2001م.

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت

م���ع الموؤ�ش�ش���ات التطوعية الأخرى في ذلك. وعلى الحكوم���ة اأن تتبنى ا�شتراتيجية وطنية 

لتاأهي���ل وتدريب ه���ذه الموؤ�ش�شات ف���ي مختلف المج���الت الفنية والمالي���ة والإدارية من 

خ���الل ايج���اد حوافز للم�شروع���ات التنموية الناجح���ة التي تنفذها موؤ�ش�ش���ات المجمتمع 

المدني. وينبغي التوا�شل الإعالمي مع المواطنين من خالل كافة و�شائل الإعالم التقليدي 

والإلكتروني لتحفيزهم على الم�شاركة من خالل تعريفهم باإنجازات العمل التطوعي.

المراجع بالت�ضل�ضل الم�ضار اليه في البحث

1 د.خديج���ة عبد اله���ادي المحميد، “ الدور الجتماع���ي لموؤ�ش�شة المجتمع المدني 
والمعوقات التي تواجه بع�س الموؤ�ش�شات في تحقيق العمل الجتماعي ”، ورقة عمل مقدمة 

ف���ي ور�س عم���ل الملتقى الثامن الذي اأقامت���ه كلية العلوم الجتماعية ف���ي جامعة الكويت 

بعن���وان “ اأثر �شيا�ش���ة التنمية للدولة على الأمن الجتماعي للمواطن ” خالل الفترة 27-

2012/3/29م. 

الم�ضادر

د�شت���ور دولة الكوي���ت ومذكرته التف�شيرية واأحكام توارث الإم���ارة والالئحة الداخلية 

لمجل�س الأمة، اإ�شدار مجل�س الأمة، يوليو 2001م، دولة الكويت.

د.خديج���ة عبد اله���ادي المحميد، “ ال���دور الجتماعي لموؤ�ش�ش���ة المجتمع المدني 

والمعوق���ات الت���ي تواجه بع����س الموؤ�ش�شات ف���ي تحقيق العمل الجتماع���ي ”، ورقة عمل 

مقدم���ة في ور�س عم���ل الملتقى الثامن ال���ذي اأقامته كلية العل���وم الجتماعية في جامعة 

الكويت بعنوان “ اأثر �شيا�شة التنمية للدولة على الأمن الجتماعي للمواطن ” خالل الفترة 

27-2012/3/29م. 

وكال���ة الأنباء الكويتية )كونا(، اإعداد كوثر الغانم، منظمات المجتمع المدني في دولة 

الكويت، الطبعة الأولى، 2005م، دولة الكويت.

زهي���ر عب���د اله���ادي المحمي���د، “ العمل التطوعي قي���م واأعباء ونظ���م ”، ورقة عمل 

مقدمة في ندوة العمل التطوعي ودوره في تنمية المجتمع العربي والإ�شالمي التي اأقامتها 

الجمعي���ة العالمي���ة الإ�شالمي���ة لل�شحة النف�شية ف���ي القاهرة – جمهوري���ة م�شر العربية، 

مدى فاعلية مؤسسات اجملتمتع املدين يف الكويت
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الجمعيات و المنظمات:

ع�شوة في جمعية حقوق الإن�شان الكويتية. 

ع�شوة موؤ�ش�شة في حركة التوافق الوطني الإ�شالمية،25 دي�شمبر 2002م.

ع�شوة في جمعية المعلمين الكويتية.

ع�شوة موؤ�ش�شة للرابطة الوطنية لالأمن الأ�شري “ روا�شي ”، يونيو 2007م.

ع�شوة موؤ�ش�شة للجنة اإن�شاف المواطنة الكويتية “اإن�شاف”، 2008م. وحاليا: “رئي�شة 

لجنة اإن�شاف”

ع�شوة موؤ�ش�شة للتجمع الن�شائي للنهو�س باأدوار المراأة “تنامي”، يونيو 2009م. 

 ع�ش���وة موؤ�ش�ش���ة لمركز العطاء وم�شرف���ة على ن�شاطاته في مج���ال التبليغ والتربية 

الإ�شالمية الوطنية لأجيال الم�شتقبل، 2009م.

الموؤتمرات و الندوات:

الم�شارك���ة في موؤتمر “الدور الن�شائي في تهيئة الأجواء التربوية لتطبيق اأحكام ال�شريعة 

الإ�شالمية” الذي كان عنوانه )قنوان دانيه(، اأقيم في الفترة: 24 – 26 ربيع الآخرة 1414هجرية 

المواف���ق 10 – 13 اأكتوب���ر 1993م. الجه���ة القائمة على الموؤتمر: اللجن���ة ال�شت�شارية العليا 

للعمل على ا�شتكمال تطبيق اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية / الديوان الأميري / الكويت.

الم�شاركة في ندوة “مناهج التغيير في الفكر الإ�شالمي” التي اأقيمت في الفترة: 24 

– 26 / 1 / 1994م. الجه���ة القائم���ة عل���ى الندوة: وزارة الأوق���اف و ال�شوؤون الإ�شالمية / 
الكويت.

الم�شارك���ة ف���ي الموؤتمر الأول ح���ول دور المراأة في التنمي���ة الثقافية و الجتماعية و 

القت�شادية في محور “ رفع الوعي القانوني لدى المراأة”، اأقامته كل من الجمعية الثقافية 

الن�شائية و موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي / الكويت في 12 اأبريل 1994م.

الم�شاركة في ندوة “م�شتجدات الفكر الإ�شالمي المعا�شر الرابعة” في 9 – 11 يناير 

1995م. الجهة القائمة على الندوة: وزارة الأوقاف و ال�شوؤون الإ�شالمية / الكويت.

الم�شارك���ة ف���ي موؤتمر بكي���ن: الموؤتمر العالمي الراب���ع حول الم���راأة للمنظمات غير 

الحكومية الذي اأقيم في بكين / ال�شين، �شبتمبر 1995م.
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دكتوراه في العلوم الجتماعية ال�شيا�شية، موقع المراأة في النظام ال�شيا�شي الإ�شالمي، 

جامعة �شندرلند، �شندرلند، اإنجلترا، 2005م.

الخبرة:

مدر�شة للريا�شيات في مدر�شة اليرموك المتو�شطة للبنات من عام 1974م اإلى عام 

1977م.
مدر�ش���ة للريا�شي���ات ف���ي ثانوي���ة بيب���ي ال�شال���م للبنات م���ن ع���ام 1977م اإلى عام 

1979م.
محا�ش���ره في الدرا�ش���ات الفقهية والجتماعية و ال�شيا�شية الإ�شالمية طوال 11�شنة 

)1978– 1989( في جمعية الثقافة الجتماعية.

محا�ش���ره في در�س اأ�شبوعي منذ ع���ام 1973 و اإلى الآن في مختلف مجالت الفكر 

الإ�شالمي من فقه و عقيدة و ق�شايا اجتماعية و �شيا�شية.

حائ���زة عل���ى �شه���ادة معتم���دة كمدرب���ة في مج���ال تنمي���ة الم���وارد الب�شري���ة بتاريخ 

2008/8/28م م���ن معهد كوالتي���م لال�شت�شارات الإدارية وذلك ح�ش���ب معايير الأكاديمية 
.HRD ACADEMY البريطانية لتطوير الموارد الب�شرية

الموؤلفات/ كتب:

حركة تغريب المراأة الكويتية، الطبعة الأولى في لبنان، 1974م.

م�شروع التطبيع مع الكيان ال�شهيوني )المحور الثقافي(، الكويت، 1996م.

المراأة الم�شلمة ومتطلبات التنمية والبناء، لبنان، 2000م.

اإلى دعاة الخير ورعاة التغيير، الكويت، 2001م.

موقع المراأة في النظام ال�شيا�شي الإ�شالمي،2006م. ) الن�شخة الإنجليزية لر�شالتي 

في الدكتوراه(

موقع المراأة في النظام ال�شيا�شي الإ�شالمي،2007م. ) الن�شخة العربية لر�شالتي في 

الدكتوراه(
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الم�شاركة في موؤتمر “�شركاء في الم�شاركة”، مدر�شة الحملة الإقليمية الن�شائية، المعهد 

الديمقراطي الوطني بالتعاون مع اللجنة الن�شائية للجمعية القت�شادية الكويتية و الجمعية 

الثقافية الجتماعية الن�شائية في الكويت، مدينة الكويت، 9/25 – 2005/9/28م.

اإع���داد و تقديم ورقة عمل في الموؤتم���ر الإقليمي للجن�شية المقام في البحرين تحت 

�شعار ))المواطنة الكاملة للمراأة((، و ذلك في الفترة من 10 – 11 يناير2007م.

الم�شارك���ة بورقة عمل بحثية في الحتفالي���ة التي اأقامتها �شبكة المراأة الكويتية ليوم 

الم���راأة الكويتي���ة ) الثنين -14 الأربعاء 16مايو 2007م (، عنوان البحث: )) اآليات العمل 

من اأجل تح�شيل دعم التيارات ال�شيا�شية لتمكين المراأة من المنا�شب القيادية في الدولة 

وموؤ�ش�شات المجتمع المدني ((.

اإع���داد تقديم ورقة عمل في موؤتمر التاآزر الوطني الذي اأقامته “تنامي” في الكويت،  

وعنوان البحث: “النهو�س باأدوار موؤ�ش�شات المجتمع المدني” م�شاء الثالثاء 27 ربيع الأول 

1430 هجرية الموافق 2009/3/24م.
الم�شارك���ة بورق���ة عمل بحثية في حلق���ة نقا�شيه عقدتها “تنام���ي”: التجمع الوطني 

للنهو�س باأدوار المجتمع المدني، مع موؤ�ش�شات المجتمع المدني م�شاء الأربعاء 29 من ذي 

الحج���ة 1430 هجرية الموافق 2009/12/16” حول مقترح الإطار العام لخطة التنمية 

الخم�شية لدولة الكويت 2010/2009 – 2014/2013 ”.

اإقام���ة العديد من الندوات والم�شارك���ة فيها باأوراق عمل من خالل رابطة “ روا�شي” 

ولجنة “اإن�شاف”.

كاتب���ة مقالت في العديد م���ن الجرائد الكويتية، وحاليا في جري���دة الأنباء الكويتية 

ب�شكل اإ�شبوعي.

مدربة محترفة في مجالت التنمية الب�شرية، ومحا�شرة في حقول المعرفة الجتماعية 

وال�شيا�شية، و�شوؤون التربية الإ�شالمية.

> العنوان الذي تقدم به في الإعالم الكويتي: 
)) رئي�س الرابطة الوطنية لالأمن الأ�شري “ روا�شي ” ((

)) رئي�س لجنة اإن�شاف المواطنة الكويتية “ اإن�شاف ” ((

)) باحثة في الفكر الإ�شالمي ونا�شطة في مجال حقوق المراأة والأ�شرة (( 
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 الثقة وال�ضرعية 

1����� ت�شميم هي���كل و�شالح وتدريب الوح���دات الع�شكرية لإثبات اأن���ه يتنا�شب مع �شد 
العدو الخارجي، ولي�س للقيام بالأعمال ال�شرطية ومهام مكافحة ال�شغب.

 2 ����� اختي���ار مكان وزم���ان الأحداث الع�شكري���ة كبداية �شير العملي���ات والمناورات. 

فالإع���الن عنها ي�شاعد في بن���اء ج�شور الثقة داخليا ومع الجيران. وكل ما يحتاجه القائد 

لتحويل العملية من مناورة الى تنفيذ قتال حقيقي هو كلمة �شر واحدة.

 3 �� اإعالن اأكبر قدر ممكن من المعلومات عن الموؤ�ش�شة الع�شكرية، بن�شر محا�شر لجان 

الداخلية والدفاع في الموؤ�ش�شة الت�شريعية. وعبر �شهولة الو�شول اإلى القادة الع�شكريين اأو 

الناطق الر�شمي. اأو اإ�شدار بيانات بالأحداث، والمناورات والتمارين والعرو�س الع�شكرية. 

بل والتفاقيات ومبيعات ال�شلحة، وتبرير كل �شفقة ع�شكرية ن�شك في تجاوزها اإمكانات 

الدولة المادية اأو اإ�شتيعاب رجالنا لنظم الت�شلح المتقدمة تكنولوجيا فيها.

 اإن الو�ش���ول الكامل للمعلومة يبني الثق���ة في الموؤ�ش�شة الع�شكرية، ويعطي ال�شرعية 

للعملي���ة التي تجري. وال�شرعية تعني الدعم من الحكومة المدنية للجي�س، فتخلق بالتبعية 

الدع���م الجماهيري المبني على اقتناع ولي����س بدافع الغيرة الوطنية فح�شب. وعك�س ذلك 

فقدان الثقة في الجي�س والت�شكيك في قدراته.

بين الع�ضكر والتنمية 

ي���رى البع����س اأن ذاك���رة دول مجل�س التعاون لي�شت ع�شكرية ف���ي المقام الأول، لكنها 

كبقية دول العالم تحتاج للجيو�س. ورجل الع�شكر يريد تطوير الجي�س بينما رجل القت�شاد 

يهت���م بتحقي���ق التنمية. وعلينا ت���دراك ذلك بال�شفافية كي ل يتح���ول الجدل من بذرة الى 

غاب���ة من الخالفات. وبع���د اإنت�شار مبداأ ال�شفافية تو�شعت و�شائل العالم في دول الخليج 

بالمطالبة بال�شفافية. ومن ذلك ما حدث في الكويت ب�شرورة اأن تعلن الموؤ�ش�شة الع�شكرية 

ع���ن �شفق���ات الت�شلح وال�شوابط الت���ي يخ�شع لها اإبرام ال�شفقات، �ش���واء من قبل اأجهزة 

الرقابة الحكومية اأو ديوان المحا�شبة وال�شلطة الت�شريعية. لكن هناك العديد من الجوانب 

الع�شكري���ة الم�شكوت عنها والتي ت�شتحق اأن تت�ش���ف بال�شفافية، كال�شتراتيجية الدفاعية 

وه���ي مرتبطة بال�شتراتيجية الوطنية حيث يتم و�شع اأهداف الدولة العليا ليتم عليها بناء 

ق���درات ع�شكرية لتحقيق وحماية هذه الهداف. والماأخذ على ال�شتراتيجة الدفاعية ان 

بع����س دول الخليج لم ت�شعها اأ�شال. وفي البع����س الآخر و�شعت و�شنفت كوثيقة “�شرية” 
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المؤسسة العسكرية
الخليجية تنقصها الشفافية

د. ظافر محمد العجمي

رغ���م تقلب���ات الربيع العربي الح���ادة، فاإن الولي���ات المتحدة واأوروبا تري���ان اأن دول 

مجل����س التع���اون �شتبقى �شوق���ا واعدة لمبيعاتها م���ن ال�شالح. وتق���ول موؤ�ش�شة فوركا�شت 

انترنا�شيونال لالأبحاث المتخ�ش�شة في توقعات الدفاع، اإن نفقات الأمن والدفاع في دول 

الخلي���ج مجتمع���ة �شتبل���غ 385 مليار دولر حت���ى عام 2016. وقد ارتب���ط ا�شتمرار �شراء 

ال�شالح بغياب ال�شفافية في الموؤ�ش�شة الع�شكرية الخليجية ب�شكل عام، لأ�شباب عدة تاأتي 

ال�شّرية من المبررات المركزية فيها.

 اأظه���رت التقييمات الحديث���ة اأن العمليات الع�شكرية الم�شتقبلية �شتكون اأكثر تعقيدا 

ف���ي �شكلها وتمويلها. واأن الأ�شلحة وال�شفقات �شتكون في مجالت لي�شت بال�شرورة قابلة 

لالنفج���ار، مثل اأجهزة الت�ش���الت والح���رب الإلكترونية والت�شوي�س واخت���راق ال�شبكات. 

مم���ا يعن���ي ات�شاع حيز المناورة للتدثر بال�شّرية والته���رب من الرقابة والمحا�شبة في مواد 

مزدوجة ال�شتخدام.

 م���ن الموؤ�ش���ف اأن ينجح البع����س بربط النبل الوطني بال�شرية ف���ي العمل الع�شكري، 

مكيفين ال�شرية لتكون اإحدى الديناميات التي تبقيهم خارج القيود، رغم اأن ال�شّر الع�شكري 

ل���م يعد بعدد الأ�شلحة واأنواعها ومكان وجودها، ب���ل اأ�شبح في جاهزية وحدات المناورة. 

كم���ا اأن ال�شر الع�شكري �شيتغير بناء على ثورات ال�شوؤون الع�شكرية المتالحقة في ال�شالح 

والفكر القتالي. وزيادة في الحر�س نرى اأن ال�شفافية المطلوبة في العمليات الع�شكرية هي 

ال�شفافي���ة المقننة والمح�شوبة بدقة، التي ل تخلق ثغ���رة اأمنية لأجهزة ا�شتخبارات الدول 

الخرى، بقدر ما تخلق قناة ات�شال ومحا�شبة حكيمة.

 اإن المه���ام الرئي�ش���ة للموؤ�ش�شة الع�شكرية هي حماية الدول���ة من العدوان الخارجي، 

ي�ش���اف الى ذلك حماي���ة ال�شرعية والمكت�شب���ات ال�شعبية. وعليه يمك���ن اأن تتحق جوانب 

كبيرة من ال�شفافية عبر تقليل التو�شع في ت�شنيف المعلومات »�شّري«، وتحويلها الى درجة 

»محظ���ور«، التي ت�شم���ح بتداولها والطالع عليها �شمن دائ���رة �شغيرة من الم�شوؤولين عن 

الأمن القومي داخل ال�شلطات التنفيذية والت�شريعية عبر الخطوات التالية:
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َمن يوقف العبث بالقانون؟!
د.مع�ضومة اأحمد اإبراهيم

لع���ل اإحدى اأهم القيم التي تر�شخ ترابطنا الوطن���ي هي الحر�س على اإعمال القانون 

م���ن دون تفرق���ة، والأهم من ذلك الن�شياع الطوعي لن�شو�ش���ه، �شواء تطابقت مع نظرتنا 

اأو تباع���دت عنها، و�شواء حققت م�شلحتن���ا اأو تناق�شت معها، ولعل اأحدا ل ي�شكك في اأن 

دول���ة القانون تبقى �شامدة مهما تعاظمت اأمامه���ا التحديات، بينما تنهار دولة الالقانون � 

مع الوقت � مهما امتلكت من عنا�شر القوة والنفوذ!

وعل���ى الرغم من ه���ذه البديهية �شرنا في ال�شنوات الأخيرة ن�شهد تجاوزات للقوانين 

اأكث���ر مم���ا نرى حر�شا على تطبيقها، فقد اأ�شحى اأغل���ب الكويتيين يجترئون على القانون 

تجاه���ال واختراق���ا، واأحيانا ازدراء، وات�شعت الظاهرة حتى باتت هي القاعدة، ومن يحترم 

القانون هو ال�شتثناء الذي ي�شخر منه الآخرون، ويعتبرونه مادة للتندر والفكاهة، والغريب 

اأن القوانين اأ�شحت ُعر�شة للتجاهل لي�س في ال�شوارع وال�شاحات والأ�شواق فقط، بل في 

اأغلب وزارات الدولة وموؤ�ش�شاتها اأي�شا.

ولي����س بعي���دا ع���ن حديثنا ما اعتدنا روؤيت���ه من تجاوزات على يد فئ���ة غير قليلة من 

الكويتيين، في �شورة اعت�شامات وم�شيرات واحتجاجات في غير منطقة من البالد، الأمر 

الذي لم يعد يمثل فقط اإنهاكا لرجال الأمن، اأو تعطيال لم�شالح النا�س، بل الأهم اأنه �شار 

تحديا للنظام وانتقا�شا لهيبة الدولة، وتحري�شا على اختراق القانون. اأما الظاهرة المثيرة 

للقلق التي �شرنا نطالعها يوميا في �شفحات الجرائد فهي اجتراء كثيرين على اهانة رجال 

الأم���ن، والحط من كرامته���م بال�شرب حينا وال�شب اأحيانا، متجاهلي���ن اأن هوؤلء الأمنيين 

ي�شتحق���ون منا اأكبر قدر من الحترام، نظير م���ا يواجهونه من متاعب في اأق�شى الظروف 

لل�شهر على اأمن الوطن واأمان المواطنين.

ومما يثير القلق غياب الن�شباط عن ال�شارع، �شواء في حركة المرور وال�شباق اليومي 

لل�شي���ارات، اأو الم�شاج���رات الدامية بين ال�شباب والمراهقين ق���رب المجمعات التجارية، 

حي���ث ي�شق���ط �شحاياها كل يوم قتلى وجرحى من اأبناء �شعبن���ا، في ظاهرة باتت تُعرف ب� 

»حرب ال�شوارع« التي �شار يتعين علينا جميعا و�شع حد لها. 

اأم���ا في اأغلب موؤ�ش�ش���ات الدولة فيبدو الجميع في �شباق محم���وم لإهدار القوانين � 
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رغ���م اأن ال�شتراتيجي���ات الدفاعي���ة لها ن�شق دول���ي واحد كالورقة البي�ش���اء في بريطانيا 

وا�شتراتيجية الدفاع الأميركية بل وا�شتراتيجية الدفاع ال�شينية، وجميعها من�شورة ويمكن 

الطالع عليها، ومناق�شتها على كافة الم�شتويات لخلو محتواها من الثغرات الأمنية. فكيف 

تك���ون ال�شتراتيجي���ة الدفاعية وه���ي جزء من خطط التنمية غي���ر معروفة! ومن �شيحمي 

مدينة الحرير؟!

مطلوب قانون ع�ضكري 

كم���ا اأن ال�شفافي���ة مطلوب���ة في الق�شاء الع�شك���ري فكثير ما يق���ال اأن الجند يحمون 

رفاقهم عند ارتكاب جرائم �شد المدنيين. لكن الكثير من ع�شكرنا هم ال�شحية في غياب 

القانون الع�شكري لتعطيلة من قبل الحكومة اأو الموؤ�ش�شة الت�شريعية. والعتماد عو�شا عنه 

على قوانين �شّرية متفرقة �شدرت على عجل في �شنوات عدة، اأو بتطبيق القانون المدني 

ال���ذي ل ينا�شب طبيع���ة عملهم. مما يجعل فقدان �شفافية الق�ش���اء الع�شكري تهديد جاد 

ل�شرعية النظام الق�شائي الع�شكري برمته، والمطلوب هو قانون ع�شكري من�شور فيه تحديد 

لقواع���د الإ�شتب���اك وت�شنيف درجات الم�شوؤولية، وف�شل الأخط���اء المهنية عن التجاوزات 

الت���ي ل عالق���ة لها بالأمر الع�شك���ري. كما ان ال�شفافية غائبة ف���ي التفاقيات الأمنية مع 

ال���دول الحليف���ة فن�شمع بين الفينة والأخرى من ي�شكك بقوة في جدوى التفاقيات الأمنية 

مت�شلح���ا بع���دم �شفافيتها، وع���دم معرفتنا لحدود التزام كل طرف دفاعي���ا وماليا. وو�شل 

الأمر الى عدم �شفافية الأطر القانونية للتواجد في دولنا و�شقف الح�شانة التي يتمتع بها 

الع�شكري الغربي اإن كانت مطلقة ام محددة.

 تع���دت ال�شفافي���ة في الموؤ�ش�شات الع�شكري���ة الحدود القطرية ال���ى الأفق العالمي. 

فهناك برامج لالأمم المتحدة متعلقة بتقديم بيانات الأ�شلحة التقليدية في محاولة لتهدئة 

المخاوف الدولية ب�شاأن التعبئة ال�شريعة للقوات الم�شلحة. ول �شك اأن التركيز على �شفافية 

�شفقات وم�شاريف الموؤ�ش�شة الع�شكرية يعطي الدولة �شيطرة على اإحدى الموؤ�ش�شات التي 

تم���ول من ميزانيتها. لك���ن �شفافية ال�شتراتيجي���ة الدفاعية و�شفافي���ة الق�شاء الع�شكري 

و�شفافي���ة التفاقيات الأمنية خطوات يجب اتخاذه���ا حال لم�شلحة حكومات عليها البدء 

بال�ش���الح اتعاظا بمجري���ات الربيع العربي، لم�شلحة الموؤ�ش�ش���ة الع�شكرية نف�شها لتغيير 

عقلية الجي�س لالأف�شل بتفعيل مبداأ ال�شفافية في كافة المعامالت.

القب�س6 اكتوبر 2012
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وهوي����ة، وف����ي نف�س الوقت نطالب باإ�شقاط القرو�س عن المواطنين، ون�شتنزف اأموال الدولة 

ك����ي ل نثقل كاه����ل المواطنين مادياً، حتى اإن كانت قرو�شهم من اأج����ل �شيارة فارهة واإجازة 

�شياحية.

 - تزهق روح �شابة بريئة اأمام مراأى النا�س في اأكثر الأماكن ازدحاماً بالكويت، فنت�شابق 

لت�شوي����ر ال�شحية واإر�شال �شور الجريمة الب�شعة بكل و�شائل التوا�شل و�شبلها لنحقق ال�شبق 

ال�شخيف.

 - نردد “ملّينا” من الف�شاد وتراجع الأحوال في البلد، وتف�شي “الوا�شطة” والمح�شوبية 

ف����ي ك����ل القطاعات، ثم نعتبر م����ن يخل�س لنا معاملة اأو يزّور لنا ع����ذراً طبياً اأو ي�شتثنينا من 

طابور اأو يعيننا في وظيفة يوجد من ي�شتحقها اأكثر منا باأنه “راعي نخوة وما ق�ّشر”.

 - نعام����ل النا�����س وفق مناطقهم، ونعتبر من ل يدل الفيح����اء اأو اليرموك باأنه لي�س من 

اأهل الكويت، ونقبل في الوقت نف�شه باأن ن�شل الطريق للو�شول اإلى تيماء اأو �شباح النا�شر، 

بل قد نتفاخر في ذلك.

 - نرح����ب ب����كل �ش����كل من اأ�شك����ال القانون في الخ����ارج، ونلتزم به اأكثر م����ن اأهل البلد 

اأنف�شهم، وعندما يطبق علينا القانون في بلدنا نردد “�شمعنى اإحنا”.

ب ورابعاً يهان فنردد دون خجل “زين ي�شوون   - ن�شاهد رجاًل يُ�شحل واآخر يُقتل وثالثاً يُعذَّ

فيهم”، وعندما يحاول البع�س ا�شتنكار هذا الو�شع بطرق م�شروعة ن�شميهم غوغائيين.

 - نطالب بتعيين الكفاءات ونذهب اإلى �شراء ال�شهادات الجامعية من الخارج.

 تال�ش����ي الأخ����الق م�شكلتنا واأزمتنا، وما �شبق مجرد �شواهد على ما اأقول، العلة لي�شت 

بمر�ش����وم اأو �ش����وت واح����د اأو اأربعة اأو حكم ق�شائي اأو احتجاز اأو �ش����رب، م�شكلتنا اأخالقية 

بائ�شة لن ت�شتقيم معها الحال والأخالق في تردٍّ وانحدار م�شتمر، ول نحرك �شاكناً لتقويمها 

بل نعزز تال�شيها حتى نكمل تكوين الغابة قريبا.

 ك����ل ال�شلوكي����ات الت����ي نعانيها هي مج����رد تفا�شيل لأزم����ة حقيقية عنوانه����ا الأخالق، 

وتقويمه����ا الأ�شا�شي هو التعليم والتربية، فالدول����ة تمتلك فر�شة مقدارها ال�14 �شنة الأولى 

م����ن عم����ر الإن�شان من ريا�س الأطفال اإلى التعليم الثان����وي ن�شتطيع من خاللها اأن نر�شم بل 

ننح����ت الهوي����ة والأخالقيات التي نريد على اأبنائنا، فن�شّكلهم كم����ا نريد، لنقدم للدولة هوية 

اأخالقية حميدة لكننا ل نفعل، وكما هو وا�شح لن نفعل لالأ�شف.

الجريدة 24 دي�ضمبر 2012
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بدل من تطبيقها � واأذكر مثال من وزارتي التربية والتعليم العالي، وهي مجال عملي، فعلى 

الرغ���م م���ن اأن القانون ين�س على اإحالة من اأم�شى 35 عاما في العمل اإلى التقاعد اأو من 

بل���غ 65 عام���ا من العمر، نجد هاتين الوزارتين تخترق���ان القانون عمدا واإ�شرارا، بتحويل 

بع�س »المر�شّي. عنهم« اإلى م�شت�شارين يتقا�شون اأموال وبدلت كبيرة من دون عمل يذكر، 

وكاأن البلد لي�س فيه اإل هوؤلء، في حين ينفق كثير من �شبابنا اأزهى اأيام عمرهم في انتظار 

يائ����س لفر����س عمل �شارت حلم���ا بعيد المنال، مما يجعلهم يفق���دون الأمل في الم�شتقبل 

والقانون معا، لنبدو كمن ي�شعى بنف�شه اإلى ك�شر عمود خيمته!

القواني���ن اإذن لي�ش���ت بن�شو�شه���ا، بل بالح���زم في تطبيقها، ولعل ه���ذا هو ما ق�شده 

ال�شيا�ش���ي البريطان���ي العمالق عندما ق���ال: »خير لبريطانيا اأن تنه���زم في الحرب من اأن 

تفتئت على القانون«!

القب�س22 دي�ضمبر 2012

أزمة
علي محمود خاجه

- نعتب����ر ع����دم قول الحقيقة من قب����ل خ�شومنا باأنها كذبة وتدلي�����س وت�شويه للحقيقة، 

واأنه����ا من الكبائ����ر التي ت�شتلزم الجلد والنب����ذ والنفي، ونعتبر كذبة الأ�شدق����اء باأنها تكتيك 

وا�شتراتيجية ودهاء وحنكة.

 - نقب����ل ب����اأن يكون لنا راأيان في ق�شية واحدة تتغير بتغير الأ�شخا�س اأو المواقع فقط، 

ون�شم����ي ذلك مواءمة، ونتحج����ج بالظروف والمعطيات، وعندما يمار�����س الغير اأ�شلوبنا ذاته 

نعتبره نفاقاً ونردد الآيات والأحاديث في نقده.

 - نعم����م جريم����ة قتل فردية ب�شعة على فئ����ة تحوي اأكثر من 100 األف اإن�شان، ون�شنف 

ك����ل الفئ����ة بالمجرمين والقتلة و”اللفو” والرعاع لمجرد اأننا ل نحبهم، في حين ل نعمم على 

اأ�ش����رة واح����دة نحبها جرائم اأبنائه����ا كالختال�س والقتل، ون�شدد بل نح����ارب لنثبت اأنها اأمور 

فردية ل يجوز تعميمها.

 - ل نبال����ي اأن يعي�����س بينن����ا ب�ش����ر بال هوي����ة ول تعليم ول �شح����ة ول �شكن ول وظيفة 

لمدة خم�شين عاماً، ونكتفي بقول “خل يطلعون جنا�شيهم” وكاأن الإن�شانية مقرونة بجن�شية 
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�شباح اليوم م�شتب�شرا اخيراً باأن حقه المه�شوم �شيعود اليه بعد ان حرم من الترقية وحرم 

م���ن المكاف���اآت لتفانيه في عمله، والحالم اي�شا من عامة ال�شعب �شيحمد اهلل ان الوظيفة 

�شتبتعد به عن وا�شطة النواب والمتنفذين وبعيداً عن ال�شيا�شة. 

اما اهم مادة، وهي حماية �شرية المعلومات وح�شا�شيتها، فهي البالء الدائم وم�شدر 

ال�شكوى الدائمة، لن معظم هذه المعلومات وح�شا�شيتها هي المنبع الذي ل يجف ل�شئلة 

النواب وا�شتجواباتهم، لنها في معظم الحيان ان لم تكن كلها تجري »َخ�س وَد�ّس« وك�شفها 

وان ك���ان يع���د من الممنوعات قد يعتبر من قبل البع����س انه و�شيلة لك�شف الف�شاد، وال�شق 

الخر لهذه المنظومة فعال يحتاج الى الجدية، لنه يك�شف انواعاً من الف�شاد يجب ك�شفه، 

خ�شو�شاً اذا كان المحتوى قد جمع بمنتهى المانة. 

لع���ن اهلل ال�شيا�ش���ة، فهي من ق�شت على النوايا الح�شن���ة لمعظم الموظفين ولديوان 

الخدم���ة المدني���ة، وه���ي من ادخل���ت الدولة ف���ي دهاليز الوا�شط���ة والمح�شوبي���ة، والآن 

وبع���د ف���وات الوان ولتدارك المور ياأتي ديوان الخدمة المدني���ة ب�شوابط وقواعد �شلوك 

الموظفين. ان هذه ال�شوابط كنا في ام�ّس الحاجة اليها منذ �شنين م�شت، فلماذا انتظرنا 

ال���ى ان ا�شب���ح كل ما حذرت منه هذه ال�شوابط �شلوكاً طبيعياً ومقبولً في المجتمع وعلى 

جمي���ع الم�شتوي���ات وال�شع���دة؟، بل العك�س �شحي���ح.. ففي هذه اليام ا�شب���ح من يتعامل 

باأمانة واخال�س ول يتقبل الوا�شطة عملة نادرة، والقلة الموجودة منهم انزووا على انف�شهم 

وا�شبحوا كما قلت اقلية �شاذة!

 Laser ح�ش���ب معطيات هذا المجتمع، هذا القرار �شيتم ن�شيانه بمجرد جفاف حبر

Jet، ولن يتمكنوا من تطبيقه، وان طبقوه ف�شيكون على الفقير الم�شكين فقط.

التطبي���ق، ان ت���م، فهو في الحزم الحكومي بمنع الوا�شط���ة والمح�شوبية تماماً وابداً، 

وتطبي���ق القان���ون بعدالة وم�شاواة على الكبير قبل ال�شغي���ر، فما فائدة قرار مثالي نن�شده 

ونحلم به ي�شدر وغير قابل للتطبيق، ومن ا�شدره يعلم بذلك؟

اكت���ب ه���ذا وافكر به واتمنى ان اك���ون مخطئاً، لذا اتمنى ان تفر����س هذه ال�شوابط 

فر�ش���اً �شارم���اً على جميع ال���وزارات ومراكز العمل الحكومية، وع ل���ى كل مركز عمل كبير 

ت�شكي���ل لجنة لمتابعة التطبي���ق والتدقيق ومرجعها وتقاريرها تعود الى جهاز متابعة الداء 

الحكوم���ي كن���وع من المتابعة، وفر����س هذه ال�شوابط ال���ى ان ت�شبح نمط���اً عملياً يتقبله 

الجميع.. وال فاإن هذه ال�شوابط مثل »ذر الرماد في العيون«!

القب�س31دي�ضمبر 2012
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الضوابط شيء.. والتطبيق شيء آخر
د. ناجي �ضعود الزيد

ن�ش���رت ال�شح���ف تعليمات تحدد �شواب���ط وقواعد �شلوك الموظفي���ن وهي مو�شحة 

كالتالي: 

»���� الترقيات والتعيين وفق القانون وتكافوؤ الفر�س. 

������� التعام���ل بي���ن الرئي����س والمروؤو����س بعي���دا ع���ن الجن����س والجن�شي���ة وال�شم���ات 

ال�شخ�شية. 

���� البعد عن الروابط ال�شرية والولء ال�شيا�شي واي اعتبارات خا�شة. 

���� التقيد باأنظمة العمل والتزام اخالقيات و�شلوكيات العمل. 

���� التزام المظهر الالئق. 

���� الولء لجهة العمل وطاعة الروؤ�شاء. 

���� عدم التع�شف مع اي �شخ�س. 

���� الولوية لذوي الحتياجات الخا�شة. 

���� عدم الم�شاركة في ان�شطة وحمالت �شيا�شية اثناء وقت العمل. 

���� عدم ا�شتخدام الممتلكات الحكومية في العمال ال�شيا�شية. 

���� حماية �شرية المعلومات وح�شا�شيتها. 

������� عدم قبول او طل���ب الهدايا او الخدمات او اي مزايا لنف�شه او اقاربه او ا�شدقائه 

او موؤيديه. 

���� اي هدية ي�شتحيل رف�شها ت�شلم الى جهة العمل«. 

�ش���يء جميل ومثالي جداً وهذا م���ا نحلم به جميعا وننادي به على الدوام، الى جانب 

انه يدعو للتفاوؤل، ولكن كيف �شيتم تطبيقه؟

الجمال والمثالية والحلم �شيء... 

والتطبيق �شيء اآخر تماما.. 

الحالم فقط يعتقد ان هذه التعليمات �شتطبق، والحالم فقط �شيذهب الى جهة عمله 
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حين ترف�س اأن تكون منتَخبة �شعبيا ول مجال لم�شاءلتها د�شتورًيا.

حين تقوم بتغييب وتهمي�س الدور الحقيقي لل�شلطات الت�شريعية والإعالمية والق�شائية 

كها �شمن دائرة  ب����ل والمناب����ر الدينية وتتالعب بها وتحيلها اإلى مجرد خي����وط في يدها تحرِّ

فر�����س �شوته����ا و�شمان م�شالحها واإنج����اح ح�شاباتها، واأدوات تعزز به����ا ال�شتفراد بالقرار، 

واأق����الم وقن����وات و�شحف ت�شتريها لتلمي����ع �شورتها ولتمجيدها والحل����ف ب�شرفها ونزاهتها، 

ولتبري����ر ما تق����وم به من قمع وا�شتبداد ومالحقات جائرة ل����كل �شوت معار�س، حتى لو كان 

الثمن تاأجيج نار الطائفية والقبلية والمذهبية!

ك����ب، م�شوؤول عنه اأي�ًشا، حين راأى  اأم����ا المواط����ن.. فهو �شالع في هذا الف�شاد حتى الرُّ

الف�ش����اد وا�شتم����راأه و�شكت عنه، بل وتعاَمل معه بقبول ور�ش����ا وربما بدعم، جاعاًل م�شلحته 

ال�شخ�شي����ة عل����ى المدى القريب فوق م�شلحة الوطن والأجي����ال القادمة على المدى البعيد، 

حي����ن ينتخ����ب ابن العم اأو ابن القبيلة اأو ابن الطائفة ليكون ممّثل ال�شعب في البرلمان، حتى 

واإن ل����م يك����ن على ق����در الم�شوؤولية والكف����اءة والنزاهة والإخال�س، وبدل م����ن اأن يكون هذا 

النائب حجر الأ�شا�س لالإ�شالح، ي�شبح عونا للف�شاد و�شمن حا�شيته!

حين يتكا�شل عن تعلّم حقوقه التي كفلها الد�شتور ومواثيق الإن�شانية، فَيعتبر اأي عطاء 

م فيه حتى اآخر عمره! حكومي له مّنًة منها عليه، وف�شال يظل يمجد ويعظِّ

حين تهاَون الآباء في زرع بذور الوطنية ال�شحيحة والعطاء الحقيقي في نفو�س الأبناء 

وتن�شئته����م على مبادئ العزة والكرامة الت����ي توؤهلهم لمواجهة الف�شاد والمف�شدين بكل اإيمان 

وثقة و�شجاعة، فظهرت لدينا اأجيال ولوؤها لدولة الف�شاد، ولي�س لدولة الحق والعدالة!

الطرفان م�شوؤولن عن الف�شاد الذي يتعملق برعاية من الجميع اإل من رحم ربي، ولكن 

يظل وزر الحكومة اأكبر من وزر �شعب يذعن ل�شيا�شتها ُكرًها.. كي يعي�س! 

الكويتية 6 يناير 2013

شكراً لكم
اإقبال الأحمد

ع���ادة م���ا يحتفل الق���ادة بيوم جلو�شه���م اأو ذكرى ت�شلمه���م الحكم ام���ا بالحفالت اأو 

بمظاهر احتفالية تتنوع ا�شكالها وطرقها ح�شب حجم ا�شتعرا�س هذه المنا�شبة المخطط 
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أيهما جاء أوال.. فساد الحكومة أم فساد الشعب؟!
عواطف العلوي

عل����ى غرار ال�شوؤال الأزلي الذي لم يرحن����ا اأحد بالإجابة ال�شافية عنه حتى الآن: اأيهما 

ج����اءت اأولً.. الفرخ����ة اأم البي�ش����ة، ياأتي �شوؤالنا اليوم والأ�شد تعقيدا م����ن �شابقه: اأيهما جاء 

اأولً.. ف�شاد الحكومة اأم ف�شاد ال�شعب؟

يمكنني اللجوء اإلى الإجابة الأ�شهل، و�شاحبة القبول الأكبر لدى اأغلب القّراء، وهي »اإذا 

درك اأنه من المريح جدا 
ُ
كان ربُّ البيت بالدف �شارًبا... ف�شيمة اأهل البيت كلّهم الرق�س«، واأ

لأي منا اأن يلقي اللوم في اأي م�شكلة اأو خلل باللوم على الطرف الآخر..!

لكني هنا لن اأن�شاق خلف هذا الإغراء النف�شي، بل �شاأتطرق بحيادية -قدر الم�شتطاع- 

اإل����ى دور ك����ل من الحكومة وال�شعب في تف�شي الف�ش����اد، بل واعتباره م�شلكا اجتماعيا مقبول 

غير م�شتهجن من ِقبل الكثيرين..!

لها،  م الف�شاد ولم تفعِّ �شت القوانين التي تجرِّ فالحكوم����ة م�شوؤولة عن الف�شاد، حي����ن همَّ

ولم تمنح موؤ�ش�شات ك�شف ومتابعة ومحا�شبة الف�شاد ال�شالحيات الالزمة والكافية، وتفننت 

ف����ي من����ع محاكمة رموزه ب����كل الحيل وال�شبل، ب����ل وكافاأتهم بمنا�شب قيادي����ة كانوا فيها هم 

اأ�شح����اب القرار، فتف�ّشى الف�شاد وا�شت�ش����رى كال�شرطان في �شرايين الوطن ومفا�شله، حتى 

����ى الف�شاد مرادفا لم�شمى الحكومة، ل�شيقا به! حين اأدى ت�شيُّبها اإلى التماع بريق  ب����ات م�شمَّ

الثروات ال�شائبة في عيون الل�شو�س والمختل�شين من مواطنين ووافدين، فت�شابقوا في نه�س 

لحم الوطن، و»التحلية بكعكته« الد�شمة عبر مناق�شات فا�شدة و�شفقات م�شبوهة واإيداعات 

وتحوي����الت تنتفخ به����ا ح�شاباتهم حتى التخمة، غي����ر عابئين بتعطل اأغل����ب م�شاريع التنمية 

والتطوير، وتخلُّف جميع القطاعات الخدماتية والجتماعية والقت�شادية ب�شكل مزٍر بائ�س!

حين تجاهلت كنز الأمة الحقيقي –ال�شباب- باإهمالها تطوير التعليم ومناهجه فكانت 

مخرجاته ماأ�شاوية �شادمة.

حي����ن َقت����ل الف�ش����اد الإداري والبيروقراطية الت����ي ترعاها الحكومة برم�����س عينها روَح 

الطموح والمناف�شة والرغبة بالعمل والعطاء، بعد اأن انعدمت العدالة الجتماعية والوظيفية 

وتكاف����وؤ الفر�����س، لتق����ول للمخل�شين والمجتهدي����ن: طريقك م�شدود م�شدود ي����ا ولدي.. اإل 

بوا�شطة تفتح لك الأفق!
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ما يمكن ان يقدم لهم في عالم اليوم المليء بالق�شوة والجحاف والظلم.

اأتمنى من كل قلبي ان يكون يوم الرابع من يناير من كل عام.. هو يوم الوفاء والعرفان 

لكل من يخدمنا ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر من العاملين في البيوت اأو ال�شارع.. من خدم 

اأو عم���ال اأو �شائقي���ن.. حي���ث نتذكر ان نبت�شم لهم ونحييهم ونق���دم لهم ما تجود به ايدينا 

من مال اأو هدايا.. ولنتخيل كلنا كمية البت�شامات التي �شتمالأ الأر�س واعمال الخير التي 

�شترتفع اإلى ال�شماء في هذا اليوم.

القب�س6 يناير 2013

ماذا نريد من الوظيفة؟
د.هنادي عبداهلل الحملي

يتطل���ع المواط���ن والمقيم اإلى الوظيفة كع�شب الحي���اة الأول الفقير منهم والغني ول 

نمل���ك خي���ارا في ذلك فهي �شن���ة كونية اأن نعمل، وم���ع ان الخيارات متاح���ة ومتنوعة في 

الن�شم���ام اإلى العمل في القطاع الحكومي او الخا����س اأو الأعمال الخا�شة والم�شروعات 

ال�شغي���رة والكثير من الخي���ارات، لكننا لو طرحنا �شوؤال جوهريا عن حقيقة هذا الحتياج 

لتل���ك الوظيف���ة ف�شنجد اأن الغالبية العظم���ى تتكلم عن المردود الم���ادي والمزايا المالية 

الممنوح���ة والمزاي���ا غير المالية ك�شبكة العالقات والق���درة على التاأثير والنفوذ من خالل 

المراك���ز والمنا�ش���ب ومزاي���ا اأخرى كالأمان الوظيف���ي والذي نجده عادة ف���ي العمل لدى 

القطاعات الحكومية. 

اعتق���د اأن ذل���ك يحتاج اإلى اإع���ادة نظر والتفكير خارج الماأل���وف لأن العالقة المالية 

لي�شت الأ�شا�س في عرف الموؤ�ش�شات وال�شعوب اليوم فبرغم اأهميتها حتى في دول الرفاه 

الجتماع���ي كالكوي���ت ودول الخليج العربي، اإل اأنها لي�شت مح���ور الإنتاج اأو ال�شتمرار اأو 

النماء والرتقاء بالثروات الب�شرية. 

فلق���د اتفق فقه���اء الإدارة، على اخت���الف المدار�س التي ينتمون اإليه���ا، على تعريف 

الوظيفة باأنها مجموعة من الواجبات والم�شوؤوليات، تحددها �شلطة ذات اخت�شا�س اأو رب 

عمل، واتفق على اأن الموظف هو ال�شخ�س الذي ي�شتخدم ب�شفة نظامية وتعاقدية، ليقوم 

بواجبات وم�شوؤوليات وظيفة ما، مقابل اأجر محدد ويتمتع لقاء ذلك بالحقوق والمتيازات 
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لها والميزانية المخ�ش�شة لذلك. 

لك���ن حاكم دبي ال�شيخ محم���د بن را�شد كعادته وباأفكاره اأو افك���ار م�شت�شاريه الذين 

ي�شتحقون ان يقال عنهم م�شت�شارون بحق وحقيق.. تميز عن معظم حكام العرب باحتفالية 

ي���وم جلو�ش���ه في الرابع من يناير الجاري باأمر ل���م يخطر على بال اأي حاكم عربي اأو حتى 

غربي اأو اجنبي.. حين اتخذها منا�شبة لالحتفال بموظفي الخدمات ال�شا�شية العامة من 

خ���دم ومزارعين وعمال نظاف���ة و�شائقي الموا�شالت والبناء، ووجه ر�شالة لعدم تخ�شي�س 

اأي مظاهر احتفالية وهناك في المجتمع من يحتاج اإلى التقدير وال�شكر والهتمام.

اأي ن���وع م���ن التفكير هذا واأي نوع من ال�شت�شارات التي تقدم له اذا كانت الفكرة من 

وح���ي الم�شت�شاري���ن؟.. وهو ما نفتقده في اغلب عالمنا العرب���ي.. فقد دعا ال�شيخ محمد 

اإل���ى تقدي���م الهدايا والم�شاركة في �شورهم على كل المواقع اللكترونية.. داعيا كل ان�شان 

اإلى تقديم ال�شكر وهدية رمزية اإلى اأي عامل ينظف امام بيته.

ه���ذا النوع من التفكي���ر ال�شامي والن�شاني ل �شك موجود عن���د بع�س حكامنا وكبار 

م�شوؤولين���ا.. لن الن�شاني���ة بالتاأكيد موجودة عند الكثيري���ن الكثيرين.. ولكن كيف نوظف 

ه���ذا الجان���ب الرائ���ع في الن�شان بما ي�شاه���م في تعميمه على كل المجتم���ع ب�شكل وا�شع 

وم���ن دون اأي �شغ���وط اأو قوانين.. وكيف يكون القائد ق���دوة ناجحة وايجابية ت�شير خلفها 

ال�شعوب.

موظف���و الخدم���ات العامة، والذين ق���ال عنهم ال�شيخ محمد بن را�ش���د، ي�شهمون في 

جعل الحياة في المارات ا�شهل واف�شل واجمل.. هم ب�شر يناط بهم القيام باعمال ب�شيطة 

ولكنها مهمة جدا.. ومن ثم فهم يحتاجون اإلى ان نتوقف عندهم ونرفع اأيدينا لهم ن�شكرهم 

ون�شعرهم باأهميتهم وان�شانيتهم.. لنه ولال�شف كثير من النا�س وخا�شة في عالمنا العربي 

ينظر بدونية لمن يقوم بهذه العمال ويرى نف�شه اأعلى واكبر من ان ي�شكره اأو يبت�شم بوجهه 

اأو حت���ى يعب���ر عن �شكره له بهدية ب�شيطة اأو رمزية.. وهو اأحوج ما يكون اإلى هذا ال�شلوك 

الن�شاني.

م���ا ق���ام به ال�شيخ محمد.. در�س يجب ان يدر����س حول طريقة تفكير اأي قائد في اأي 

مك���ان حت���ى في البي���ت والعمل.. فالقدوة عندما تب���ادر.. تفتح ال�ش���وء الأخ�شر للماليين 

لتح���ذو حذوها وهذا ينعك����س بدوره على الب�شطاء من العمال والخ���دم الذين لم يحالفهم 

الح���ظ ف���ي الح�ش���ول على قدر واف من التعلي���م يكفل لهم عمال اأعل���ى اأو اأكبر.. ومن ثم 

فقدره هو الذي و�شعه في هذا المكان.. ومن ثم فاللتفات لهم بكل حب وان�شانية هو اقل 
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قضية مهمة
حامد ال�ضيف

عقد اتفاق لمدة ع�شر �شنوات تلتزم به الكويت و�شنغافورة بحيث تتنازل الكويت عن جهازها 

الداري للدولة وموؤ�ش�شاتها ومدخول نفطها لمدة العقد الى دولة �شنغافورة في المقابل تتنازل 

دول���ة �شنغافورة عن جهازها الداري للكويت، وتم تطبيق التفاق وا�شتلمت الدارة ال�شنغافورية 

اعادة تركيب الجهزة الكويتية واعدادها للتنمية الجديدة فاأ�ش�شت المرجعية المركزية لالقت�شاد 

الوطن���ي مدعوم���ة بمرجعي���ة قانونية وا�شحة المعال���م وتم بعد ذلك ان�شاء هيئ���ات عدة للقيام 

بال�ش���الح والتنمية فاأ�ش�شت هيئة ال�شريبة وبداأ عملها بعمل الدرا�شة للمجتمع الكويتي وق�شم 

ال���ى �شرائ���ح لخدمة الخط���ة العامة للدولة مع ما توافر من معلوم���ات �شاملة للمجتمع الكويتي 

ت�شهل لمنفذي الخطة التعامل معها وانجاح خطتها كذلك ان�شاأت الهيئة القت�شادية والتجارية 

لدارة الخط���ة كم���ا ان�شاأت هيئة المنطقة الحرة وتم اعدادها عل���ى ال�شول الدولية لتكون من 

رواف���د القت�شاد الكويتي، كذلك هيئة ال�شناع���ة لدارة المنطقة الحرة والم�شاريع القت�شادية 

الم�شغ���رة وهيئ���ة البيئة لتقوم باعداد خطتها لتنظيف البل���د وجعله في م�شاف الدول المهتمة 

بالبيئة وانعكا�شها على المجتمع وكذلك عدة هيئات ل�شوق المال والريا�شة والتعليم وال�شحة.

وب���داأت هذه الهيئات العمل كال في تخ�ش�شه وبداأ بعد فترة ظهور النتائج لها فا�شتوطنت 

ف���ي المنطق���ة الحرة كثي���ر من ال�شرك���ات العالمي���ة وان�شاأت كثيرا م���ن ال�شناع���ات التحويلية 

والتجميعي���ة لتحقي���ق نجاح ال�شتي���راد والت�شدير واع���ادة الت�شدير، كذلك ب���داأت هيئة البيئة 

بالتع���اون مع المم المتحدة لتنظيف ج���ون الكويت وازالة جميع المن�شاآت ال�شناعية فيه وتمت 

الفك���رة وكذلك بداأت هيئات الكهرب���اء وال�شحة والتربية بتخ�شي�شها بطرق فنية عالية الجودة 

واعط���ى ال�شع���ب الكويتي بطاق���ات تاأمين مدفوعة مقدما م���ن الدولة لتغطي���ة الكلفة لل�شحة 

والتعلي���م واجبروا على ا�شتعمال بطاق���ة الكهرباء المدفوعة مقدما و�شارت م�شاريف الكهرباء 

مدفوعة مقدما من الم�شتهلك وانتظمت الحياة القت�شادية للبلد وكان مردود هذه الهيئات على 

القت�ش���اد الوطن���ي كبيرا فقد بداأ جون الكويت يعطي م���ردوده و�شار من اهم مزارع ال�شماك 

ف���ي العال���م و�شارت الكويت ت�شدر منه ال�شماك المختلفة و�شار من المحميات الدولية لتربية 

وتنمي���ة ال�شم���اك و�شار دخله مهما ف���ي ميزانية الدولة كذلك �ش���ارت المنطقة الحرة موطنا 

لل�شرك���ات العالمية وتتناف�س للح�شول عل���ى موقع فيها ونمت المنطقة ب�شكل كبير و�شارت من 

روافد الدخل للميزانية وانتع�شت الكويت و�شار القطاع الخا�س ي�شتوعب مخرجات التعليم في 
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المرتبط���ة بها ويتم اإح���داث الوظائف في ميزانية الدولة العام���ة اأو ميزانية التوظيف في 

موؤ�ش�شات القطاع الخا�س. 

واعتق���د �شخ�شيا اأن هذا المفه���وم يحتاج اإلى تطوير في تعريف الموظف لأن مفهوم 

تنمي���ة ال���ذات من خ���الل الموؤ�ش�شات ه���و حاجة ب�شرية مهم���ا تواجد الكتف���اء المالي اأو 

نق����س �شتظل حقيقة را�شخة نعلمها جيدا نحن المخت�شين في ال�شلوك الب�شري وال�شلوك 

الموؤ�ش�ش���ي، واأعتقد اأي�شا اأن قوانين العمل الحكومية والأهلية منها يجب اأن تلزم التطوير 

والتنمي���ة المهنية والموؤ�ش�شي���ة بمعزل عن احتياج الوظائف ومتطلباته���ا بل تلزمه بتطوير 

�شاغلي الوظائف اأي الموظفين مع حراكهم الموؤ�ش�شي في جميع المراحل الوظيفية. 

ان تنمي���ة الأ�ش���ول الب�شرية لي�شت �شع���ارا بل هي حاجة حقيقي���ة والتنمية للقدرات 

والخب���رات والمه���ارات والمع���ارف المهنية عالوة عل���ى تنمية المق���درات المالية والأجور 

والرواتب وهي جزء ل يتجزاأ من الوظيفة وحاجة ل تنكر عند الموظف. 

الق���وى العامل���ة تحتاج اليوم اإلى تنمي���ة حقيقية وتطوير م�ش���وؤول لالإمكانات الفردية 

والجماعي���ة بمعايي���ر ومفاهيم حديث���ة، ولننتبه اإلى حقيقة الحتي���اج للوظيفة واحتياجات 

التنمي���ة الب�شري���ة حتى نتج���اوز م�شكالت البطال���ة والبطالة المقنعة والت�ش���رب الوظيفي 

والت�شريح الوظيفي وم�شكالت تردي الأداء و�شعف الإنتاجية وتوقف الإبداع والبتكار، لذا 

اأق���ول ان التناف�س اليوم ف���ي بيئات الأعمال والمال والبيئات الجتماعية وال�شيا�شة محوره 

الإن�شان فهل من مجيب؟ 

واأخت���م بتو�شي���ة ل���ك اأخي الق���ارئ واأخت���ي القارئة عندما تح���اول اأن تق���رر اأي نوع 

م���ن الوظيفة تري���د اأن تتعرف على احتياجك ف���ي التنمية واحتياجات���ك لتطوير المعارف 

والمه���ارات والإمكاني���ات المهنية وال�شخ�شية، فال ت�شعى للرات���ب اأو المزايا المالية فقط 

ب���ل اأ�ش���ع للعمل في تل���ك الموؤ�ش�شات التي �شتنمي عقل���ك واإمكانياتك، وا�ش���ع لموؤ�ش�شات 

حا�شنة لالإبداع والبتكار تنميها وتنمو معها، موؤ�ش�شات تثمن الأ�شول الب�شرية وت�شعى اإلى 

ال�شتثم���ار الب�ش���ري، وقبل بدء بحثك عن وظيفة، قد يكون من المفيد اأي�شا معرفة ما نوع 

العمل الذي ترغب في القيام به، واأي نوع من المهارات لديك بالفعل لتكون من�شفا لذاتك 

ولجهة عملك ولوطنك.

النباء19 يناير 2013
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اليوم نكتب عن نموذج اآخر من العراقيل الحكومية المتعمدة التي تدفع للجوء الى الر�شوة 

والف�ش���اد، منها مثال الجراءات الت���ي تطلبها وزارة الكهرباء والماء من المواطنين الذين يودون 

بن���اء بيوته���م الخا�شة في منطقة الم�شيلة والفنطا�س وابوفطي���رة، فالحكومة من خالل البلدية 

ت�شمح لالهالي ببناء بيوتهم وتخبر وزارة الكهرباء والمواطنين عن عدم امكانية الوزارة باي�شال 

التي���ار الكهربائي لهم ولذلك ل يحق للمواطنين المطالبة باي�شال الكهرباء لهم فورا بعد انتهاء 

العم���ل ف���ي منازلهم، وه���ذا امر م�شروع وطبيعي لك���ن المر الم�شتغ���رب ان المواطنين بعد ان 

يب���داأوا العمل في ت�شييد منازلهم ويحتاج���ون بعد انتهاء بناء المنزل الى رخ�شة وزارة الكهرباء 

والم���اء لتكملة متطلب���ات التكييف والم�شاعد والمطابخ وغيرها وهن���ا مطلوب موافقة الوزارة 

على المخططات، الطريف ان الوزارة ترف�س ت�شلم المخططات.. ال�شوؤال لماذا؟ الجواب لعدم 

وج���ود تو�شيل الكهرب���اء! المواطنون يوؤكدون للوزارة انهم يعون ب���اأن الوزارة لن تو�شل الكهرباء 

له���م الن لكنه���م يريدون تكملة بناء المنزل حتى اذا �شمح���ت الوزارة بتمديد الكهرباء يكون كل 

�شيء جاهزاً في المنزل.

ما هو التبرير الذي تبديه الوزارة في رف�شها ت�شلم المخططات ودرا�شتها وبعدها الموافقة 

عليه���ا؟ جواب ال���وزارة م�شحك ومبكي في الوقت نف�شه، الوزارة ت���رد على الهالي من ي�شمن 

ع���دم تغيير المخططات بعد الموافقة عليها، الج���واب الب�شيط على عبقرية موظفي الحكومة 

في الكهرباء هو ان موظف الوزارة يحق له ان يتاأكد من �شالمة الجراءات قبل تمديد الكهرباء 

وت�شتطيع الوزارة اجراء الفح�س الخير قبل التو�شيل.

ال�شوؤال هنا ما عالقة كل هذه الجراءات المطولة بالف�شاد؟ واين تحدث الر�شوة؟ تح�شل 

الر�ش���وة والف�ش���اد لن كل مواطن يري���د ان ت�شل الكهرباء لمنزله قب���ل الآخرين وبما ان طابور 

المنتظري���ن طوي���ل هنا يتم تذليل كل العقبات وتو�شيل الكهرب���اء ب�شرعة لل�شخ�س الذي يعرف 

كيف ت�شير المور في وزارات الدولة.

واأخي���را لمن يلج���اأ المواطن لخذ حقوقه بالطرق القانونية ب���دون دفع الر�شاوى لجيو�س 

الموظفي���ن بالحكوم���ة؟ ف���اذا ابلغ الم�شوؤولين ف���ي الحكومة عن من ت�شلم الر�ش���وة فان اعماله 

ف���ي الحكوم���ة كلها تتوقف، ماذا لو لجاأ الى اع�شاء مجل����س المة؟ اع�شاء مجل�س المة لي�شوا 

اف�ش���ل ح���ال من الوزراء لنهم جزء من الم�شكلة وهم الذين بداأوا بمبداأ الوا�شطة والمح�شوبية 

والتعيين���ات ال�شيا�شية والتو�شط للمجرمين والقتلة ومهرب���ي المخدرات، ل امل لنا ال بت�شريع 

قوانين تحمي المبلغ عن الف�شاد لعل وع�شى ت�شلح المور.

الوطن31 يناير 2013
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الكوي���ت ونجحت الدارة ال�شنغافورية في جعل القت�ش���اد الكويتي من القت�شادات المهمة في 

العالم.

وبالرج���وع ال���ى ما حل بدولة �شنغاف���ورة مع الجهاز الكويت���ي الداري مدعوما بدخل 

النفط نرى التالي:

بداأ القت�شاد بالنحدار وبداأت الم�شاكل القت�شادية تتفاقم بحيث بعد ا�شتالم مدخرات 

النف���ط ف���ي دولة �شنغافورة لحق به كثير من التج���ار المتعلقين بمقاولت النفط والمحتكرين 

للوك���الت والمناق�ش���ات وتبعه كثير من العمال���ة الهام�شية الكويتية وبالتال���ي ا�شابهم مر�س 

القت�ش���اد الكويتي ال�شابق مما حدا بدول���ة �شنغافورة الى الطلب من الكويت باإلغاء التفاقية 

وارج���اع جهازها الداري واعادة المور الى م���ا كانت عليه ولكن الجانب الكويتي رف�س الغاء 

التفاقي���ة وتم�شك بها الى نهاية العقد مما حدا بدولة �شنغافورة الى تقديم �شكوى الى المم 

المتح���دة تطل���ب انهاء العقد لم���ا ا�شابها من �شرر كبير منه وو�شل���ت الق�شية الى المحكمة 

الدولية في لهاي بهولندا لمحاولة انهاء العقد وقبل �شدور الحكم بثالثة ايام رن جر�س التلفون 

في حجرة النوم و�شحوت على ذلك ال�شوت المزعج الذي حرمني من الحلم الجميل.

و�شرت افكر واحلل ذلك الحلم ولماذا حلمت بذلك فكان الجواب وا�شح وجلي.

ان دولة �شنغافورة لي�س عندها موارد ولكن عندها ادارة جيدة وارادة قوية.

اأما نحن في الكويت فعندنا كل �شيء عدا الدارة والرادة.

ال�ضاهد21 يناير 2013

نماذج المساعدة على الفساد
د.�ضمالن يو�ضف العي�ضى

ازداد اهتمام الراأي العام الكويتي و�شحافتنا المحلية والتجمعات ال�شبابية بق�شايا الف�شاد 

في البيروقراطية الكويتية، وذكرنا في مقال �شابق كيف ان الجراءات الحكومية المعقدة ت�شاعد 

في ت�شهيل عملية الف�شاد وانت�شاره في البلد وذكرنا مثالً على تاأخير وزارات الدولة والجمعيات 

التعاونية في رفع ما عليهم من التزامات مالية تجاه التجار والمقاولين وغيرهم لمدة تزيد على 

الأ�شهر ال�شتة مما ادى الى رفع التجار ل�شعار ب�شائعهم وكذلك لجوئهم لدفع ر�شاوى او »دهان 

�شير« لموظفي الدولة والجمعيات التعاونية لت�شريع ت�شلم م�شتحقاتهم المالية.
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والت�شب���ب بتخريبه���ا مثل ال�شيارات والأجهزة اللكتروني���ة، ومن �شور التعدي على المال: 

اأكل الر�شاوى في المناق�شات، اأو في معامالت الدولة اأو من خالل ال�شركات، اأودفع ر�شوة 

لتمري���ر معاملة باطل���ة، اأو لأكل حق الغير اأو للح�شول على �شهادة مزورة اأو وظيفة.. ومن 

ذل���ك: �شرقة الكهرباء من الدول���ة اأو توقيف عداد الكهرباء والماء في البيوت اأو المباني، 

والمجامالت في تر�شية المناق�شات على ح�شاب الجودة اأوالحق والقانون، ومن ذلك دفع 

ر�شاوى لأ�شحاب الجمعيات التعاونية اأوالأ�شواق اأوال�شركات لأخذ اأماكن غير م�شرح بها 

اأو به���ا محاباة عل���ى ح�شاب الآخرين، ومن �شور التعدي تعمد تخفي�س اأ�شعار ال�شلع على 

الدوام باأقل من �شعرها الأ�شلي بحجة تخفي�س الأ�شعار والت�شبب بخ�شائر للجمعية، فمن 

يدف���ع فاتورة الخ�شائر ال الم�شاهمون؟ وكذلك من �ش���ور التعدي على المال العام:تزوير 

اأوراق وم�شتن���دات ر�شمية وفواتير واأخذ اأم���وال الم�شاهمين اختال�شا، وهذه �شرقة للمال 

الع���ام وخ�شم���اوؤه يوم القيامة ك���ل الم�شاهمين اأو من لهم حق بالم���ال وهناك �شور كثيرة 

لي�س هنا مجال لذكرها!

ختام���ا: التع���دي عل���ى المال الع���ام والخا�س كل قبي���ح وباطل ولي����س مح�شورا في 

الم�شوؤولي���ن ب���ل قد يقع من الأفراد وهو كثير.. فالحرام واحد وقع من م�شوؤول اأو اأي فرد 

ف���ي المجتمع..فلن�شلح اأنف�شنا جميعا اأفرادا وم�شوؤولين ولنتق اهلل يوم القيامة، ولنعلم ان 

ك���ل ج�ش���د نبت من مال �شحت وحرام فالن���ار اأولى به! وكل من حفظ اأمانات النا�س فاهلل 

يكتب له اأجرا عظيما ويبارك له فيما اأعطاه.

 ٭٭٭

يج���ب على من يتولى خزائن الدولة وم�شوؤولياتها واأماناتها واأموالها ان يكون حافظا 

لها واأمينا كما قال تعالى عن يو�شف عليه ال�شالم اأعظم الوزراء الذين تولوا حفظ الأمانات 

والأموال في م�شر }اجعلني على خزائن الأر�س اني حفيظ عليم{)يو�شف: 55(.

فكم���ا ان اأك���ل الم���ال مبا�شرة حرام كذل���ك تولية غير الموؤهلين ت�شيي���ع للمال العام 

فالتولي���ات للمنا�ش���ب من اأعظم الأمان���ات والم�شوؤوليات التي يترت���ب عليه �شالح البالد 

والعباد وبت�شييعها ت�شيع الحقوق.

ويجب ان يقت�شد في المال فال يبذر ول يقتر، فال يبخل في موطن الحاجة وليبذر 

في وقت الرخاء فالمبذرون �شماهم اهلل اخوان ال�شياطين وعلى وزراء الدولة وم�شوؤوليها 

احالة كل من تجاوز وتعدى على المال العام الى المحاكمة ول تاأخذكم بهم راأفة.

الوطن 7 فبراير 2013
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المال العام حرام عليهم وحالل عليكم؟!
حمد عبدالرحمن يو�ضف الكو�س

قال تعالى: }وال�شارق وال�شارقة فاقطعوا اأيديهما جزاء بما ك�شبا نكال من اهلل واهلل 

عزيز حكيم{ )المائدة: 38(.

ف���ي هذه الآية يخبر اهلل بب�شاعة اآكل المال الحرام �شرقة، واأن اليد الخائنة ت�شتحق 

العقوب���ة نكال م���ن اهلل عزوجل، وردعا لنفو�س مري�شة ما اآمن���ت حق اليمان بل تخاذلت 

عن فعل ما اأمر اهلل �شبحانه فا�شتحقت عقوبة الدنيا، وهي اأهون من عقوبة الآخرة فمن 

اأفلت من محكمة الدنيا فلن يفلت من محاكمة الآخرة، فلذا جاء الدين بحفظ ال�شروريات 

الخم����س )الدين والنف�س والمال والعقل والعر�س( ومنها المال الذي ي�شمى ع�شب الحياة 

وبه بعد اهلل قوامها.

وف���ي زم���ن الر�شول �شل���ى اهلل عليه و�شلم ولى الر�شول �شل���ى اهلل عليه و�شلم رجال 

م���ن الأزد ا�شمه ابن اللتبية عل���ى ال�شدقة فلما قدم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال 

الرج���ل ه���ذا لكم وهذا اأهدي اإلي فقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: »فهال جل�س في 

بي���ت اأبي���ه اأو بيت اأمه فينظر يهدى له اأم ل؟ وال���ذي نف�شي بيده ل ياأخذ اأحد منكم �شيئا 

ال جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته.. ثم رفع ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اللهم 

هل بلغت، اللهم هل بلغت ثالثا«.

فهن���ا ر�شول اهلل �شل���ى اهلل عليه و�شلم كان حري�شا على الم���ال العام للدولة، وعلى 

من���ع الم�شوؤولي���ن من اأخذ المال بغير وجه ح���ق �شواء كان عن طريق الر�شوة اأوغيرها وان 

�شميت هدية!

و�ش���ور اأك���ل الم���ال الح���رام والتعدي عليه �ش���واء كان خا�ش���ا باأف���راد اأو عاما للبلد 

تنوع���ت.. فم���ن �شورها: ال�شرق���ات باأنواعها �ش���واء ال�شرقة من المال الخا����س اأو المال 

الع���ام بالختال�س اأوالنه���ب والر�شوة اأو بالتهاون والتعمد بالتفري���ط في المال، ومن ذلك 

غي���اب الموظفي���ن عن الدوام بتواط�وؤ مع الم�شوؤولين، واأكل الرواتب بدون عمل حقيقي بل 

زور، اأو اأخ���ذ دع���م العمالة م���ن الدولة، وعدم الح�شور للعمل بحج���ة ان �شاحب ال�شركة 

م���ن معارف���ه واأ�شدقائه ف�شاح���ب ال�شركة حر في ماله، ولكن ليج���وز للموظف اأكل دعم 

العمال���ة لأنه دعم الدولة ل�شاحب العمل بالقط���اع الخا�س، ومن �شور اأكل المال الحرام: 

اأخذ اأغرا�س وممتلكات الدولة بدون اأذن وم�شوغ �شرعي وقانوني اأو التفريط المتعمد بها 
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والكلف����ة العالي����ة للتح�شيل. وفي ظل طبيعة القت�شاد الكويتي ال����ذي يعتمد على ال�شتيراد 

لمواجه����ة احتياجات����ه ال�شلعي����ة يبرز الت�شاوؤل ح����ول مدى جدوى مثل ه����ذه ال�شريبة اذا كان 

بالمكان الح�شول على نف�س النتائج من خالل �شرائب الواردات؟

-4 الحاج����ة ال����ى تناغم ال�شيا�ش����ات ال�شريبة مع باقي دول الخلي����ج: ترتبط الكويت مع 

بقية دول الخليج من خالل ال�شوق الخليجية الم�شتركة. ومن هنا فان �شمان وا�شتقرار ال�شوق 

�شوف يتطلب تجان�شا )او تقاربا كبيرا( في انواع ون�شب �شرائب المبيعات وهو اأمر يعني اأن 

الكويت لن تتمكن منفردة من تطبيق هذه ال�شريبة. وقد يرى البع�س ان تطبيق هذا القانون 

�ش����وف يتزام����ن مع مب����ادرات م�شابهة في بقية دول المجل�س. و�شخ�شي����ا ل اأحبذ هذا الراأي 

ب�شب����ب وج����ود المعوقات الثالثة ال�شابقة في معظم دول الخلي����ج ول�شعوبة وبطء اآلية اتخاذ 

القرار في مجل�س التعاون.

الجريدة  10 فبراير 2013

حكومي وأهلي
د.خالد اأحمد ال�ضالح

ل���م تعد حكومات اليوم مهما كبرت بقادرة على تلبي���ة احتياجات مواطنيها، فالنفاق 

العام المطلوب لتلك الحتياجات اأ�شبح فوق طاقة الحكومات.

ال���دول الأكثر تقدم���ا ا�شتعانت بالمواطنين لتلبية احتياج���ات المواطنين، حل ب�شيط 

واأمام اأعيننا لكنا ما زلنا ل نقدره حق قدره.

هن���اك في الوليات المتح���دة نظام ي�شاعد المواطنين عل���ى م�شاعدة اأنف�شهم، نظام 

اأجاز بناء الم�شت�شفيات التي تدار من قبل المنظمات الأهلية، كما �شجع ذلك النظام ان�شاء 

مجاميع تطوعية تلبي مختلف احتياجات المجتمع.

ما عادت الحكومة هناك ملتزمة بكل �شيء.

اأ�شه���ر الم�شت�شفيات العالمية في اأمريك���ا تدار بالقطاع الأهلي، اأ�شهر الجامعات هي 

�شراكة بين القطاع الخا�س والقطاع غير الحكومي.

نظام ال�شرائب العجيب �شمح لل�شركات الكبرى والتي تقدر اأرباحها بالمليارات، �شمح 
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ضريبة القيمة المضافة هل ترى النور في الكويت؟
د. علي العبدالرزاق

تعتب����ر �شريبة القيم����ة الم�شافة اأداة مهمة من اأدوات تموي����ل الموازنة العامة في عالم 

الي����وم. ويع����ود �شبب �شيوعها الى كفاءتها في تح�شيل الي����رادات و�شهولة تطبيقها فنيا. كما 

تزامن التو�شع في تطبيق هذه ال�شريبة مع انت�شار العولمة وما تبع ذلك من تقلي�س ل�شرائب 

الواردات مما اأوجد الحاجة لدى الحكومات لخلق م�شادر جديدة لرفد الميزانية.

ورغ����م وجاه����ة المبررات الفنية التي قد ت�شاق في معر�����س تبرير هذه ال�شريبة، فاإنني 

اأجزم باأن القائمين على اعداد هذا الم�شروع في الكويت يعلمون تماما اأنه لن يرى النور قريبا 

اأو على اأقل تقدير خالل ال�شنوات الع�شر القادمة. ويعود عدم التفاوؤل ازاء هذا الم�شروع الى 

وجود عدد من المعوقات وهي في مجملها ذات طابع �شيا�شي ويمكن تلخي�شها في الآتي:

-1 اله����در ف����ي النفاق الحكومي: يتفق معظم القت�شاديي����ن على اأن معالجة العجز في 

الميزاني����ة يج����ب اأن يبداأ في الظ����روف العتيادية بخف�س النفاق ولي�����س بزيادة ال�شرائب. 

وب����دون الحاجة الى ال�شتر�شال ف����ي اأوجه الهدر المالي في الكويت - �شواء من خالل اأوجه 

ال�ش����رف القانوني����ة اأو من خ����الل الف�شاد المالي – فاإن حجم النف����اق العام يعتبر مت�شخما 

ب����كل المعايير. وفي ظل ه����ذه الظروف وبدون اتخاذ حلول جذرية لتر�شيد النفقات، فان اأي 

�شرائب جديدة �شوف يتم تاأويلها من قبل البرلمان كموارد جديدة لتمويل الهدر المالي.

-2 الخ����الل بمبداأ العدال����ة الجتماعية: تعتب����ر �شريبة القيمة الم�شاف����ة اأحد اأ�شكال 

 )regressive tax( شرائب المبيعات وال�شتهالك. ومن هذا المنظور فهي �شريبة تنازلية�

يك����ون وطاأها اأ�شد على الفقراء ومحدودي الدخل. ولمعادل����ة وتخفيف الآثار التوزيعية غير 

الحميدة لهذه ال�شريبة، عمدت الدول الى تبني �شرائب دخل على الأفراد وبن�شب ت�شاعدية 

عل����ى ال�شرائح الأعلى دخال كما اأوجدت �شرائب الدمغة و�شرائب ال�شلع الكمالية. وفي ظل 

ظ����روف الوف����رة النفطي����ة الراهنة وهيمنة نفوذ اأ�شح����اب المال على الق����رار ال�شيا�شي فانه 

ي�شعب تخيل قيام الحكومة في وقت ما في الم�شتقبل المنظور باأخذ مبادرة لتطبيق �شريبة 

دخل ت�شاعدية على الأفراد.

-3 الطبيع����ة الخدمي����ة لالقت�شاد الكويت����ي: ت�شتهدف �شرائب القيم����ة الم�شافة ب�شكل 

اأ�شا�ش����ي بي����ع وانتاج ال�شلع ول تركز كثيرا على الخدمات )با�شتثناء بع�س الأن�شطة التي تدار 

من قبل موؤ�ش�شات خدمية كبيرة مثل الفنادق والم�شت�شفيات( نظرا ل�شهولة التهرب ال�شريبي 
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»رتو�س« اأو معالجات اأقرب للمعالجات الجمالية لمن تقدم في ال�شن و�شاخ، باأ�شباغ وا�شطناع 

الحيوية، ولي�س فقط بموؤتمرات لل�شباب، وهي خطوة محمودة اأو وزارة خا�شة لل�شباب، وهي 

- اأي�ش����اً - خط����وة مطلوبة، المطلوب اإ�شراك ال�شب����اب، وهي خطوة قام بها النظام قبل اأكثر 

من خم�شين عاماً عندما اأدخلت اإ�شالحات بنيوية على الدولة من خالل د�شتور 1962 وخلق 

الموؤ�ش�شات والوزارات والدفع بوجوه �شابة وحيوية اإلى قيادة الموؤ�ش�شات، اآنذاك. 

وم����ع ف����ارق الزمان والرج����ال، المطلوب اإع����ادة النظر في القوانين وحت����ى الد�شتور ان 

تطل����ب ذلك و�شط توافق، وكذلك النظر في مراف����ق حديثة، كالجامعات و�شيا�شات الإ�شكان 

والتوظيف والتعامل مع ال�شباب ب�شرعتهم والو�شائل الحديثة لالت�شال التي يتقنونها و�شرورة 

اعطائه����م فر�شاً حقيقية للتعبير عن اآرائهم واأفكارهم مع مراعاة ح�شا�شية واأهمية القنوات 

المتاحة.

»ت�شبيب« الدولة من خالل اعطاء ال�شباب الفر�س بتعليمهم وتدريبهم وعدم ترك مجال 

ل�شراع الأجيال، خ�شو�شا في ظل تم�شك »قيادات« تقليدية وعدم تنوع الوجوه في المنا�شب 

ال�شاغ����رة، فم����ا نكاد ن�شمع عن تعيينات جديدة حتى اأعيدت بع�س الأ�شماء الم�شتهلكة، التي 

تم����ت تجربتها واأعطت ما لديها ف����ي الوزارات والموؤ�ش�شات، بينما يظل الكثير ممن انتظروا 

الفر�����س م����ن ال�شب����اب للترقي والعطاء ف����ي احباط، وندور ف����ي حلقة مفرغة، وك����اأن بالدنا 

»ديواني����ة« اأو »ناٍد مغلق« عل����ى بع�س الأ�شماء اأو الفئات. هنالك فر�شة متاحة لتغيير العقلية 

و»ت�شبي����ب« الب����الد، وفي ظل وجود العنا�شر الموؤهل����ة، ان ق�شية »ت�شبيب« البالد هي ق�شية 

تحّتم في بلد - 60% من عنا�شر ال�شكان فيه من ال�شباب - ال�شرف على موارده لمثل هذا 

اليوم الذي نعي�شه ونحياه.

القب�س20 فبراير 2013

عندما يمشي اإلصالح االقتصادي على رأسه!
د. عبا�س المجرن

حزم���ة �شيا�شات الإ�شالح القت�ش���ادي في البلدان النامية، الت���ي اأو�شت بها جمهرة 

القت�شاديي���ن، و�شجعتها المنظمات القت�شادية الدولية خ���الل الت�شعينيات، كانت تهدف 

الى تحرير الأ�شواق، والحد من الدور القت�شادي الوا�شع للدولة.
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له���ا ب���اأن تتبرع لتلك الم�شافي وتخ�ش���م تلك الأموال من ال�شرائب، ح���ل ب�شيط لكنه فعال 

وناج���ح، والي���وم تنت�شر مراكز البح���وث في اأمريكا ويزداد عدد الم�شاف���ي المتقدمة ب�شبب 

تو�شع القطاع الأهلي وم�شاركته الحكومة في تلبية احتياجات ال�شعب.

الأم���م المتحدة اعترفت باأهمي���ة دور المنظمات غير الحكومية والدول جميعها بداأت 

ت�شعر باأهميتها.

ما بين جمعيات حقوق الن�شان واأطباء بال حدود الى جمعيات نزع الألغام والمحافظة 

على البيئة اأ�شبح جزء من العالم يدار بيد تلك المنظمات الأهلية.

العال���م اليوم لي�س باب���ا مفتاحه بيد الحكومات، بل العالم اليوم له اأبواب كثيرة مفاتيح 

بع�شها بيد جماعات اأهلية ت�شعى ل�شالح الن�شان بعيدا عن الألعاب ال�شيا�شية التي اأ�شاعت 

الكراهية والحروب بين بني الب�شر.

ف���ي الكوي���ت لدينا الع�شرات من الجمعي���ات الأهلية معظمها غير فع���ال، وال�شبب ان 

حكوم���ة الكوي���ت الر�شيدة تولت بيده���ا م�شوؤولية المواط���ن منذ ولدته حت���ى وفاته، حتى 

اأ�شبحت الحكومة لدينا اأما روؤوما. ومن يناف�س الأم الروؤوم؟!.

لب���د ان تعت���رف الحكومة اأنه���ا لن ت�شتطيع عمل كل �شيء، عنده���ا فقط �شيتم تفعيل 

القطاع الأهلي.

لب���د ان ت�شب���ح الجمعيات الأهلية �شريكة في التنمي���ة ولي�شت زيادات يمكن التخل�س 

منها في اأي وقت.

نحن نحتاج لروؤية �شاملة ولي�شت نظرة �شيقة ل ترى �شوى باب الحكومة.

الوطن11 فبراير 2013

إعادة »تشبيب« الدولة
د. محمد العبداهلل العبدالجادر

»ت�شبي����ب« الدول����ة، ه����و م�شطلح اأطلقته في ح����وار مع مجموعة م����ن المهتمين بال�شاأن 

العام، ونال ا�شتح�شانهم. وهو اإعادة الحيوية وال�شباب لم�شاريع الدولة وموؤ�ش�شاتها وقياداتها 

الت����ي و�شلت الى مرحلة الجمود، المطلوب تجدي����د »الدولة« واإعادة ت�شبيبها لي�س فقط في 
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القائم���ة. وعندم���ا طرحت عام 1997 �شركة الأهرام، المتخ�ش�ش���ة في اإنتاج الم�شروبات 

الكحولية وغير الكحولية للخ�شخ�شة، تقدم ل�شرائها تحالف رجال اأعمال كبار �شم اإ�شافة 

اإل���ى محم���د ن�شير، ومطور العق���ارات ال�شهير فري���د �شعد، ووزير ال�شياح���ة الأ�شبق فوؤاد 

�شلطان، ومحمد عبدالفتاح رجب ال�شهير بالإمبراطور، وهو مالك مجموعة �شركات رجب 

لل���ورق ورجب للمواد الغذائي���ة ومدار�س الريادة وجامعة فارو����س ال�شهيرة ومركز �شموحة 

ال�شياح���ي ال���ذي ي�شم فندق ومول غري���ن بالزا، اإ�شافة الى وكالتي ف���ورد وديهات�شو. لكن 

�شخ�ش���ا اآخر، اأوث���ق �شلة من كل هوؤلء باأ�شرة الرئي�س مبارك، وهو اأحمد الزيات، المتربع 

عل���ى عر����س مجموعة الأق�شر، تمك���ن من تجاوزهم، وال�شتحواذ عل���ى �شركة الأهرام، ثم 

المتاج���رة باأ�شهمه���ا، والتو�شع لحقا بامت���الك ال�شركة المحتكرة ل�شناع���ة النبيذ، واإعادة 

بيعها اإلى مجموعة هاينيكين الهولندية للم�شروبات بهام�س ربح و�شل اإلى 563 في المئة، 

وكل ذلك خالل فترة لم تتجاوز خم�س �شنوات.

 وق���د �شاعد على انحراف �شيا�ش���ات الإ�شالح القت�شادي في م�شر و�شول عدد من 

اأ�شحاب الم�شالح والم�شروعات القت�شادية اإلى منا�شب وزارية ذات �شلة بهذه الم�شالح 

والم�شروع���ات، حي���ث عين ر�شيد محم���د ر�شيد، رئي�س �شرك���ة يونيلف���ر اإفريقيا وال�شرق 

الأو�ش���ط، وزي���را للتجارة، وعين محمد زهير قرانة، �شاح���ب �شركة �شفريات قرانة، وزيرا 

لل�شياح���ة، واأمي���ن اأباظة موؤ�ش�س �شركة قط���ن النيل وزيرا للزراع���ة، واأحمد عز اإمبراطور 

الحديد وال�شلب اأمينا للتنظيم وع�شوا في لجنة �شيا�شات الحزب الحاكم.

 كل ما �شبق ي�شكل اأ�شبابا جوهرية من �شاأنها اإخفاق �شيا�شات الإ�شالح القت�شادي، 

كما حدث في عدد ل باأ�س به من الدول النامية، وعلى من يريد اإ�شالحا اقت�شاديا حقيقيا 

اأن يتعظ بتجارب غيره في هذا الطريق.

الجريدة  23 فبراير 2013

الفساد... المعركة المفتوحة!
�ضامي محمد العدواني

م���ن الالفت لأي متاب���ع اأو را�شد اأن المعيار الذي تقا�س ب���ه الح�شا�شية �شد الف�شاد 

ب���داأت موؤ�شراته تدق اأجرا�س الإنذار وتالم�س اأ�شقفاً غير م�شبوقة، وباتت اأحاديث الهم�س 
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 وتمث���ل المح���ور الرئي�ش���ي لتلك ال�شيا�ش���ات ف���ي الخ�شخ�شة، اأي تحوي���ل الأ�شول 

والموؤ�ش�شات القت�شادية التي تملكها الدولة الى القطاع الخا�س، لكن عددا ل باأ�س به من 

حكوم���ات البلدان النامي���ة انحرف في تطبيق هذه ال�شيا�شات، فب���دل من تحرير الأ�شواق 

وفت���ح الأب���واب للقطاع الخا�س لال�شتثمار والعمل في مج���الت الأن�شطة القت�شادية التي 

تتخل���ى عنه���ا الدولة، تحولت موؤ�ش�ش���ات القطاع العام اإلى احتك���ارات خا�شة هيمن عليها 

رجال اأعمال مقربون لل�شلطة.

 وه���ذا تحدي���دا ما حدث ف���ي المك�شيك عندما تمكن كارلو�س �شلي���م حلو، وهو ثري 

مك�شيكي من اأ�شل لبناني، من تملك موؤ�ش�شة الت�شالت المك�شيكية “تيلمك�س”، التي كانت 

�شمن خيارات برنامج الخ�شخ�شة الذي اأطلقه الرئي�س كارلو�س �شلينا�س في عام 1990. 

وي�شيط���ر احتكار “تيلمك�س” على 90 في المئة م���ن �شوق الهاتف الأر�شي في المك�شيك. 

ويحت���ل كارلو�س �شليم حاليا بف�شل هذا الحتك���ار المرتبة الأولى في قائمة اأثرياء العالم، 

وه���ي القائمة التي ت�شدرها لث���الث �شنوات متتالية. وتقدر مجل���ة فورب�س العالمية ثروته 

ف���ي ع���ام 2012 بنح���و 69 مليار دولر، اأي نحو 5 في المئة م���ن الناتج المحلي الجمالي 

للمك�شي���ك. هذا النموذج ال�شارخ ا�شتخدم مدخال لتقيي���م �شيا�شات الإ�شالح القت�شادي 

المتعث���رة ف���ي عدد من الدول النامية، في كتاب ي�شتح���ق القراءة �شدر للتو، بعنوان “لماذا 

تف�ش���ل الأم���م”، كتبه دارون اأ�شيموغلو اأ�شتاذ القت�شاد في “اإم اآي تي”، وجيم�س روبن�شون 

اأ�شتاذ الدرا�شات الحكومية في “هارفارد”.

 ف���ي الن�شخ���ة الم�شرية توج���د اأمثلة ل ح�شر له���ا من انحراف �شيا�ش���ات الإ�شالح 

القت�ش���ادي. في عام 1993 حين تق���رر تخ�شي�س �شركة الن�شر للمرطبات، وهي ال�شركة 

المالك���ة لحتك���ار الكوكاكول في م�ش���ر، تمكن رجل الأعمال الراح���ل محمد ن�شير، الذي 

ك���ان �شديد ال�شل���ة بعاطف عبيد وزير قط���اع الأعمال اآنذاك، من ال�شتح���واذ عليها دون 

مناف�ش���ة حقيقي���ة، ثم اأعاد بيعها بثالثة اأ�شعاف قيمة ال�شتحواذ. ومحمد ن�شير هو اأي�شا 

موؤ�ش����س �شركة كليك جي اإ�س اإم، التي ح�شلت على ثاني رخ�شة لت�شغيل الهاتف المحمول 

ف���ي م�شر، والتي �شار ا�شمها فوداف���ون م�شر، بعد امتالك فودافون لها، وكان اأي�شا وكيل 

�شيارات رينو وكيا واألفا روميو.

 وق���د تكرر هذا ال�شيناريو في عملية تخ�شي�س �شناعة ال�شينما الم�شرية التي �شمح 

لعائلتي���ن فق���ط بالتقدم لمناق�شتها واإحداهما عائلة �شاوير�س، التي يحتل ثالثة اأ�شقاء من 

اأبنائه���ا مراتب متقدمة في قائمة فورب�س لأغن���ى اأغنياء اإفريقيا، ومنهم نا�شف �شاوير�س، 

ال���ذي تق���در ثروته ب�5.5 مليارات دولر، و�شقيقه نجيب الذي حل في المرتبة التا�شعة من 
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ال�شيا�ش���ي ل تلبث اأن توج���د جياًل ح�شيناً يتوارث المعايير الواجب���ة لمجتمع ينعم بالأمن 

ويطمئن ل�شالمة دفته.

 نع���م... لهج���ة “الإرعاب” م�ش���ى وقتها، واأعلنت المرحلة تطويعه���ا وتجاوزها لكنها 

قابلة لال�شتعال في اأي لحظة، وبرغم هذا فهي محكومة بفترات عمرها الق�شيرة وتكلفتها 

العالية وعثراتها المتكررة واختراقاتها الأكيدة، اإل اأن اإحياء العمل المدني وتحريك القوى 

ال�شام���رة بقلي���ل من الجرعات �شيعم���د اإلى اإيجاد حائط �شد عري����س، ممتد بين اأطياف 

المجتمع، قابل للحياة اأطول فترة ممكنة وذي تاأثير وا�شع وح�شور غالب... اإذا اعتبرنا اأن 

فري�شتن���ا ه���ي الف�شاد بكل �شوره واأ�شكاله، فاإن زئير الأ�شد ل يقتلها، لن ن�شتفيد من و�شع 

الدنيا اإذا كنا نلب�س حذاًء �شيقاً!

الجريدة  23 فبراير 2013

الجدية أوال!
�ضالح الغنام

ل مف����ر م����ن تطبيق فر�����س ال�شرائب وزي����ادة الر�شوم ورفع الدعم ع����ن كثير من ال�شلع 

والخدمات العامة، و اإن عاجال اأو اآجال �شيتم تنفيذ هذا الأمر، اإذ ل يمكن منطقيا اأن ت�شتمر 

الدولة في تقديم خدماتها بالمجان - اأو بر�شوم زهيدة - لنحو خم�شة ماليين مواطن ومقيم، 

وهي تعتمد في عي�شها على مورد وحيد ونا�شب... منطقيا، ل ي�شتقيم هذا!

وم����ع ذل����ك، فالأمر ل يخلو من وجهات نظر كفيلة بن�شف الفكرة من جذورها، لي�س لأن 

فر�����س ال�شرائب وزيادة الر�شوم ورف����ع الدعم يواجه بمعار�شة �شعبية وا�شعة كما هي الحال 

في جميع دول العالم - واإنما لأن الخدمات التي تقدمها الدولة ل ت�شتحق اأن تكون بمقابل، 

نظ����را ال����ى �شوء وتردي وتخلف هذه الخدمات اأو معظمه����ا حتى نكون من�شفين. لذلك، فاإن 

على الدولة اأن ترتقي بهذه الخدمات اأول، ومن ثم لتفكر بفر�س ال�شرائب. 

م����ن جان����ب اآخر، هناك جملة من الإجراءات التي تدخل ف����ي خانة زيادة الر�شوم يمكن 

للدول����ة الولوج من خاللها من دون اأن تواج����ه بمعار�شة تذكر، ومنها، زيادة غرامات مخالفة 

قواني����ن الم����رور، اإذ ل اأت�ش����ور اأن عاقال �شيعتر�����س على زيادة غرامة مخالف����ة ال�شرعة اإلى 

1000 دينار، اأو 2000 دينار للمجنون الذي يك�شر الإ�شارة الحمراء!
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تعل���و اأ�شواته���ا وت�شدم �شريح���ة اأو�شع من المجتم���ع لفجاجتها اأو ق���ل ل�شتهتارها بالقيم 

والأعراف التي ا�شتقرت على مر الحياة الت�شريعية وال�شيا�شية بل والإدارية!

 كلمات “ال�شرف” و”النزاهة” و”النظافة” هي على محك �شعب اليوم في ظل حالة 

ال�شتقواء التي تبديها اأطراف هنا وهناك بعدما حققت مكا�شب في معارك حا�شمة خالل 

الفترة ال�شابقة من اأدائنا ال�شيا�شي بلغت حد ك�شر العظم.

 م���ا اأتمن���ى اأن ن�شتفيده م���ن درو�س المرحلة اأن التكتيك���ات ال�شابقة التي تعاملت بها 

�شخ�شيات المعار�شة ال�شيا�شية اأو كتلها وتياراتها لي�شت فاعلة بالقدر الذي يوقف النزف 

اله���ادر ف���ي هيبة ردع الإف�شاد، تحتاج النخب الإ�شالحية اإل���ى تبني م�شارات جديدة تعيد 

مالءة الردع حتى ت�شاهم في الحد من لوثة الإف�شاد التي هي اليوم في اأوج انتفا�شها.

 اإن حال���ة الكتف���اء باأ�شاليب “ال�شيحة” والإرع���اب ال�شيا�شي �شاهمت مع الوقت في 

تفريغ���ه �شيا�شي���اً، ذلك اأن الطفل ال���ذي يرتعب من �شراخ والده اأو معلم���ه مع الوقت نراه 

يتكي���ف م���ع هذا النمط ويتجاوز بعد مدة هذه الحالة التعبيرية عن رف�س الفعل ال�شائن اأو 

الدعوة لالإقالع عن الممار�شة ال�شيئة.

 ف���ي حالتن���ا الماثلة لم ت�شتوعب ال�شلطة- المتمثلة ف���ي الحكومة واأدوات التاأثير في 

قراره���ا- منهجية “الإرعاب” ال�شيا�شي لكنه���ا بلغت- مع تكرار مرارة هذا الأ�شلوب الذي 

واجهت���ه باأق���ذى �شوره وناجزت���ه باأنكى �شيغه- مرحل���ة تجريد كل اأ�شلح���ة المواجهة من 

اإطارها الأخالقي والقيمي بل والوطني!

 فكانت النتيجة مواجهة لي�س لها مخالب تمنع الإف�شاد ول هيبة تردع المتغولين على 

النفوذ والم�شالح التي هي “الرحى” التي يتطاحن عليها المتك�شبون، متنا�شين اأن ال�شيا�شة 

لي�شت �شراعاً يتاآكل عليه الأطراف بقدر ماهي و�شيلة للتالقي والت�شارك و�شمانة للعي�س 

الآمن وال�شلم ال�شامن لتعبير كل فرد في المجتمع عن عطاءاته واإبداعاته.

 اأع���ود فاأق���ول اإن م���ن اأه���م اأدوات التجدي���د في �شاحتن���ا ال�شيا�شية ق���وى المجتمع 

ال�شاغطة التي تحدث اأحياناً اأثراً يفوق مدى ال�شيا�شيين، ذلك اأن ال�شيا�شي يخ�شع لقائمة 

م���ن العتبارات ت�شوه موقفه اأو تح���رف م�شاره مرغماً اأو راغباً ل� “ح�شبة” التوازنات التي 

تجرده غالباً من اتخاذ الموقف الذي يحظى بالقبول والر�شد الكافيين.

 وعليه فاإن ال�شعي لبث الحيوية الالزمة لإحياء المجتمع المدني هو الرهان ال�شيا�شي 

الواجب بل هو الأداة الفاعلة في تح�شين المجتمع من غوائل الإف�شاد وتراكم المف�شدين، 

واإن العم���ل لإيج���اد جبهة “غ�شة” تتفاعل بحيوية مع متطلب���ات الإ�شالح وتر�شيد الم�شار 
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)�ش���د الأحزم���ة( وتر�شيد النف���اق لمواجهة اأي تعث���ر م�شتقبلي في اأ�شعار البت���رول اأو اأي 

ارتف���اع ف���ي حجم الم�شروفات التي بداأت تت�شاعف ب�ش���كل جنوني خالل الأعوام الأخيرة 

الما�شية.

حدث���وا العاق���ل بما يعقل، فقبل الخو�س في فر�س الر�شوم على الخدمات الحكومية، 

ه���ل فك���رت الحكومة ولو قليال بهذه الخدمات ومدى الت���ردي والترهل الذي و�شلت اإليه؟ 

ه���ل در�شت الحكومة مثال انحدار م�شتوى التعلي���م و�شعف الكادر التدري�شي و�شوء الدارة 

المدر�شية الفاعلة وما الى تلك الأ�شباب التي جعلت المواطنين يهربون الى التعليم الخا�س؟ 

ه���ل تابعت الحكومة مثال حالة المر�شى وما يعانونه اأثناء تلقيهم العالج في الم�شت�شفيات 

الحكومي���ة؟ فالنتظ���ار لتحاليل معينة يحتاج الى اأ�شهر، ومر�ش���ى ينامون اأياماً عديدة في 

غرف���ة الطوارئ الطبية وذلك لعدم وجود اأي �شرير في الأجنحة العمومية اأو الخ�شو�شية، 

و�شوء تقدير العالج كذلك �شاهم في وفاة مواطنين كثر والقائمة تطول اأكثر واأكثر. ثم، هل 

قام���ت الحكومة بمراجعة دوائرها المختلفة وتابعت طريقة واأ�شلوب تقديم خدماتها حتى 

تفك���ر في فر�س الر�ش���وم وال�شرائب؟ �شخ�شيا، اأنا ل اأمانع م���ن دفع تلك الر�شوم اذا كان 

م�شت���وى الخدم���ات ونوعيتها بما يتنا�شب ويت�شاوى مع تلك الدول التي تفر�س ر�شوما على 

خدماتها، اأما اأن ي�شتمر الحال على ما هو عليه فنقول ل�شاحب المقترح )يفتح اهلل(.

م�شكلتن���ا ف���ي الكوي���ت، اأن المواطن الب�شيط ه���و من يتحمل دون غي���ره تبعات �شوء 

الدارة الحكومية. �شتون عاما واأكثر من اكت�شاف النفط وما زال وحده متربعا على اجمالي 

النات���ج المحل���ي بن�شبة تزيد على 90 في المئة دون اأن تب���ذل الدولة اأي عناء من ا�شتثمار 

اأمواله���ا ف���ي م�شاريع تنموي���ة داخليا وفي ت�شجي���ع القطاع الخا�س وخلق بيئ���ة ا�شتثمارية 

جاذب���ة وفت���ح المجال اأمام الم�شتثم���ر الأجنبي وت�شجيع قطاع الت�شني���ع وفي الدخول في 

ا�شتثم���ارات عالمية مدرة اأو ذات عوائد جي���دة وغيرها من الفر�س التي ت�شاهم في تنويع 

م�شادر الدخل. فبعد �شبات عميق، �شحت الحكومة لتجد نف�شها اأمام ماأزق م�شتقبلي قد 

يواجه الميزانية العامة وما قد ي�شاحبها من ارتفاع في حجم الم�شاريف مقارنة في حجم 

اليرادات. ولعل ما يزيد الأمر عجبا، اأنه في اليوم الذي ي�شرح فيه وزير المالية عن توجه 

الحكوم���ة في فر�س الر�شوم على الخدمات الحكومي���ة ل�شراك المواطن في تحمل اأعباء 

الدول���ة المتزاي���دة، نجد ان الحكومة نف�شها توقع اتفاقية مع اح���دى الدول ال�شقيقة تقوم 

على اأ�شا�شها الكويت بتقديم منحة لتلك الدولة على مدى خم�س �شنوات مقبلة.

ختام���ا، ل���و كان���ت الحكوم���ة بالفعل ج���ادة في ا�ش���راك المواط���ن في تحم���ل اأعباء 

م�شروفاتها، لكان الأجدى بها تح�شيل المبالغ المالية المتاأخرة والم�شتحقة على �شركات 
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كما ل ي�شتقيم، اأن تكون ر�شوم الكهرباء التي تقدمها الدولة ل� “المولت” التجارية، هي 

الر�شوم ذاتها التي تتقا�شاها من المواطن الب�شيط في �شكنه الخا�س، خ�شو�شا واإن اأحد هذه 

“المولت” يفوق ا�شتهالكه للطاقة الكهربائية معدل ا�شتهالك ثالث مناطق �شكنية مجتمعة. 
غي����ر ه����ذا، واأهم منه، اأن الدولة التي تفكر بال�شرائب لزي����ادة دخلها، لم تت�شرف بم�شوؤولية 

وب�ش����كل يوح����ي للمواطن اأنها جادة في تح�شيل مئات الماليين م����ن الدنانير المتراكمة منذ 

�شنوات، وهي ر�شوم بات معظمها في حكم الديون المعدومة! اأنا كمواطن، كيف لي اأن اأ�شعر 

بحاج����ة الدول����ة الى الر�شوم المتراكمة علي، وفي كل منا�شب����ة وطنية اأو دينية ت�شلني ر�شالة 

هاتفية من وزارة الموا�شالت، تب�شرني فيها باأن الوزارة اأرجاأت تح�شيل الر�شوم اإلى ما بعد 

�شهر رم�شان المبارك اأعاده اهلل علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات!

عفوا، رم�شان “�شكو” بر�شوم الخدمات الهاتفية? رم�شان �شهر ال�شوم والطاعات ولي�س 

�شه����ر التوق����ف عن دفع ر�شوم الخدم����ات، وكان من باب اأولى اأن تح�شن����ا وزارة الموا�شالت 

وغيرها على ا�شتغالل ال�شهر الف�شيل لدفع الر�شوم المتاأخرة، لأنها ديون في ذممنا واأعناقنا، 

وم����ن واج����ب الم�شلم اأن يوؤدي ما علي����ه، ل اأن ي�شوم ويقوم الليل وي�شلي في الم�شجد الكبير 

خلف ال�شيخ العفا�شي ودموعه ت�شب “اأربع اأربع” من �شدة الإيمان وحالل الدولة في بطنه... 

“Sorry” ي����ا جماع����ة، “ب�����س” وزارة الموا�شالت فاهمة رم�شان غل����ط! عموما، هذا نموذج 
ح����ي وطازج يبين لن����ا عدم جدية الدولة، ولو كانت غير ذلك، لما قدمت يوم الأحد على يوم 

ال�شبت، فالتدرج والحزم في تح�شيل حقوق الدولة، �شي�شهل مهمة اإقرار ال�شرائب م�شتقبال 

بعد تح�شين الخدمات.

ال�ضيا�ضة  26 فبراير 2013

حّدثوا العاقل بما يعقل
اإبراهيم اأديب العو�ضي

الت�شاريح الحكومية المتكررة عن فر�س ال�شرائب والر�شوم على الخدمات المختلفة 

م���ا ه���ي اإل و�شيلة من و�شائل قيا�س نب�س ال�شارع وتفاعله تجاه تلك المقترحات الحكومية 

الت���ي ب���داأت �شخ�شيا اأتيقن باأنها تعي�س ف���ي حالة انف�شام �شخ�شية بي���ن حكومة معطاءة 

ومانحة تغدق على مواطنيها المنح والزيادات والكوادر وما ي�شاحبها من ت�شاريح على وزن 

)اأب�ش���روا ي���ا اأهل الكويت( وبين حكومة اأخرى تدع���و الى مزيد من التق�شف واتباع �شيا�شة 
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البل����دان ا�شتقراًرا �شيا�شي����اً في اآ�شيا وفق تقرير التناف�شية العالمي...، كيف ا�شتطاعت هذه 

الجزي����رة ال�شغي����رة اأن تعيد هيكلة نف�شها ف����ي 40 �شنة فقط ل غير، وفي جيل واحد فقط، 

اإنه����ا الإدارة والإرادة الح�شيف����ة والحكيمة والتي قامت على بناء الثق����ة، واأنا على يقين باأنه 

ليوجد اأي اأ�شرار في تقدمها �شوى اإرادتها.

وه����ا هي تركيا عندم����ا تولى حزب العدالة والتنمية ع����ام 2002 كان القت�شاد التركي 

بح����دود 250 ملي����ار دولر، والآن يق����در باأكث����ر من 800 ملي����ار دولر، كذل����ك حقق القطاع 

الم�شرفي التركي في ال�شنوات الأخيرة ربحية تجاوزت 35 في المئة وفي ظل الأزمة المالية 

العالمية التي ح�شلت قبل �شنوات حيث انها لم تتاأثر ب�شكل مبا�شر، وانخف�س معدل الت�شخم 

لديها اأكثر من 4 في المئة، ويقول اأردوغان: »الفرق بين 2002 و2010 هو اأننا قمنا ب�642 

براءة اختراع، وافتتاح 92 جامعة جديدة، وبناء 53 �شكنا طالبيا ب�شعة 40000 األف �شرير«، 

وهذا لم ياأِت اإل من خالل اإعادة هيكلة بلد باأكمله مع اإرادة واإدارة �شيا�شية �شادقة. 

وف����ي الكوي����ت تتجاوز ميزاني����ة الدول����ة 21 مليار دين����ار، والرواتب والأج����ور والكوادر 

الع�شوائي����ة تكل����ف الدولة �شنوياً 10 مليارات دينار، ودع����م الكهرباء والماء والوقود والتموين 

والدي����زل 5 ملي����ارات دينار، علماً باأن دعم الديزل كان 8 ماليي����ن دينار فاأ�شبح 800 مليون 

دين����ار ولن����دري اأي����ن يذهب الديزل وم����ن ي�شتعمله غي����ر ال�شحنات التي يت����م �شبطها رجال 

الجم����ارك ب�ش����كل م�شتمر، وميزانية الم�شاريع تتجاوز 2 ملي����ار في الميزانية...، مع كل هذه 

الأرق����ام الكبي����رة والمخيفة تجد الف�شل الذريع في معظم الموؤ�ش�ش����ات بالدولة، يتم واختيار 

القياديي����ن عل����ى اأ�شا�س الولء ولي�����س المواطن الأكفاأ، ثم نتحدث ع����ن �شرف اأكثر من 100 

مليار دينار لخطة التنمية من غير اأي تفا�شيل اأو و�شوح لم�شار �شرف هذه المليارات... اإننا 

فعاًل نحتاج اإلى اإعادة هيكلة وطن.

الراي12 مار�س 2013

ماذا تريد الدولة؟!
د. محمد العبداهلل العبدالجادر

انتقاد ال�شيا�شة العامة للدولة �شيظل قائما، ما دام هنالك غياب روؤية �شاملة وخطط 

متكامل���ة، والنق���د الموجه بغر�س ال�ش���الح. ولكن المعيب ان يتحول ه���ذا النقد الى نقد 

�شخ�ش���ي بح���ت، رغم ان بع�شا ممن يقودون ر�شم ه���ذه ال�شيا�شة العامة للدولة ل يعرفون 
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القط���اع الخا�س وعلى بع�س المواطنين مقابل الخدمات الحكومية المختلفة والتي ن�شرت 

تفا�شيله���ا اأخيرا �شمن تقرير ديوان المحا�شبة عن ال�شنة المالية الحالية علما باأن فواتير 

الكهرب���اء والم���اء وحدها �شكلت اأكثر من ن�شف هذا المبلغ، ولكن واقع الأمر يقول ل حياة 

لمن تنادي! 

الراي27 فبراير 2013

إعادة هيكلة... وطن
عبدالعزيز الكندري

بع����د الأزم����ة المالية العالمية الت����ي ح�شلت في 2008 والتي ع�شف����ت واأكلت الأخ�شر 

والياب�س اأ�شبحنا ن�شمع بع�س الكلمات بكثرة، خ�شو�شا كلمة » اإعادة الهيكلة« والتي ت�شتهدف 

اإعادة هيكلة ال�شركات داخليا فنياً اأو مالياً اأو اإدارياً حتى تتمكن من البقاء في ال�شوق وعالم 

الم����ال، وهن����اك �شركات تنج����و بل تعود اأقوى مما كانت عليه ف����ي ال�شابق، وفي الغالب تكون 

م�شاك����ل ال�شرك����ات ناتج من قلة ح�شافة اأو خبرة الإدارة التنفيذية، خ�شو�شا اإن كانت تعتمد 

على المحاباة والمجامالت..

وه����ذا ين�شح����ب اأي�شاً عل����ى بع�س الدول التي كانت فا�شل����ة فاأ�شبحت في مقدم الركب 

والعك�����س �شحي����ح مثل الياب����ان و�شنغافورة وتركي����ا...، فاليابان خير مثال عل����ى الدولة التي 

اأعادت هيكلة نف�شها، ولم ي�شت�شلموا للهزيمة على الرغم من ب�شاعتها ول تكاد تجد اأي بيت 

يخل����و م����ن الأجهزة اليابانية، وبع����د الحرب العالمية الثانية كان هن����اك نحو 13 مليون طفل 

يابان����ي لي�����س لديهم مقعد مدر�ش����ي، واأكثر من 40 األف مدر�شة ت����م تدميرها، مع ذلك نجد 

التعليم الياباني في المقدمة الآن، هذا لو علمنا باأن اإعادة الهيكلة اليابانية لم ت�شتغرق �شوى 

25 عاماً تقريباً وهي في عمر الدول ل �شيء. 

وه����ذه »�شنغاف����ورة« جزيرة �شغيرة بال موارد طبيعية، وتعتب����ر البلد الأ�شغر في جنوب 

�شرقي اآ�شيا، وح�شلت على ال�شتقالل �شنة 1965، وت�شلم زمام الأمور بعد هذا التاريخ »لي 

كوان يو« ليجد الم�شاكل التي ل تعد ول تح�شى كالبطالة والف�شاد الإداري واأزمة ال�شكن...، 

اإ�شاف����ة اإلى �شع����ب خليط من مختلف الأعراق والأجنا�س من ال�شي����ن والهند ووو...، واليوم 

تعتب����ر �شنغاف����ورة خام�س اأغن����ى دولة في العالم من حي����ث احتياطي العمل����ة ال�شعبة، واأكثر 
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الفساد القاتل
عبد الجليل الغربللي

 

لماذا يحلو لُكتاب مخل�شين في هذا الوطن الكتابة �شد الف�شاد وك�شف نتائجه 

واآث���اره الكارثي���ة على ا�شتقرار ه���ذا البلد، ما حدا مثال بجمعي���ة ال�شفافية الكويتية 

لإ�شدار كتاب �شد الف�شاد؟

ال�شب���ب يكمن في اأن الف�شاد، بجميع اأ�شكال���ه ومظاهره ال�شيا�شية والمالية، ما 

ه���و اإل �شرطان خبيث يعمل على قت���ل الح�س وال�شعور الوطني، بل يحّول النا�س اإلى 

لوا بعدها اإلى اأدوات تخريب، حين ي�شود المجتمع �شوء التعامل بين  �شاخطين، ليتحوَّ

المواطنين بع�شهم لبع�س، ويتحوَّل الوطن اإلى ملعب م�شبوه ت�شود فيه �شادية غريبة 

وعجيبة. وبانت�شار مظاهر الف�شاد يزيد التناف�س في الأخذ والهات، ويتراجع العطاء 

والبذل للوطن المبتلى باأبنائه الفا�شدين.

والغري���ب العجيب اأننا نجد الجميع ين���ادي باأعلى �شوته للت�شدي لهذا الف�شاد، 

وبقط���ع جذوره، ولكن���ه ينت�شر كالنار في اله�شيم ل في بلدن���ا فح�شب، بل في جميع 

الأقطار، �شغيرها وكبيرها، الفقيرة منها والغنية، وحتى في مجتمعات �شهدت ثورات 

ث  �شميت بالربيع العربي، حتى اأن كاتباً و�شحافياً �شيا�شياً بقامة اإبراهيم عي�شى تحدَّ

عن ظاهرة ارتفاع الأ�شعار في م�شر، وندرة ال�شولر الذي ي�شير الحافالت والقطارات 

وال�شاحن���ات والمخاب���ز ومعدات الحرث والح�شاد، واتج���اه الحكومة هناك اإلى رفع 

الدع���م، للتخفيف م���ن عجز الموازنة الحكومية واأو�ش���اع اقت�شادية متردية �شعارها 

»ا�شرب تقلب«، حتى اأن الموظف الحكومي كان يفتح درجه ل�شاحب المعاملة وي�شع 

50 جنيه���ا في درج الموظف، ل���زوم ق�شاء معاملته، وليواجه ه���ذا الموظف الب�شيط 
تكالي���ف المعي�شة في النظ���ام ال�شابق. اأما الآن، وبعد الطاحة بالنظام، فدرج مكتبه 

ل ي�شتقب���ل اأقل من 100-150 جنيه���ا للمعاملة، ول يعد هذا الموظف الغلبان باأنها 

ر�ش���وة و�ش���كل من اأ�شك���ال الف�شاد، ولكن يعدها دعماً لراتب���ه الب�شيط، الذي ل يلبي 

بالقط���ع احتياج���ات اأ�شرته »األم اأقل لكم اإن���ه )اأي الف�شاد( �شرطان خبيث ي�شري في 

الج�شد، ليحّوله اإلى جثة هامدة؟«.

وال�شوؤال المحوري في هذا ال�شاأن، لماذا ينت�شر الف�شاد بهذا الزخم بين الغارفين 

من المال الحرام بالكلية؟ فهل ينفع هذا المال الحرام؟ وهل يمنع قدراً؟ اأو يحمي من 
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م���اذا يريدون، ويق���ودون الدولة الى مواقع ومناط���ق ومزالق، ب�شيا�ش���ة ردود الفعال التي 

ينتهجونها. 

م���اذا تري���د الدولة في امثلة �شارخة تو�شح �شيا�ش���ة الال�شيا�شة؟ فمثال وزير المالية 

المحترم يتحدث عن �شرائب وادوات جديدة لزيادة موارد الدولة، وهنالك نقا�س وت�شريبات 

من الفريق الوزاري عن �شرف متجدد، �شواء في ق�شية فوائد الديون، او على �شكل هبات 

جديدة؟! 

مث���ال اآخر، وهو مجل�س الخدمة المدنية الذي ي�شكل من مجموعة من الوزراء، يطلب 

ك�شوفا بمن م�شى على خدمتهم ثالثون عاما، تمهيدا لإحالتهم للتقاعد و�شخ دماء جديدة 

وتعيين الموظفين الجدد، وفي الجل�شة ذاتها يجدد لقيادات تجاوزت مدد خدمتهم الثالثين 

عام���ا كوك���الء ومديرين عامين، رغ���م ان احالة الموظفين هوؤلء للتقاع���د �شتخلق م�شاكل 

جدي���دة، وه���ي ان �شقف رواتبهم �شينخف�س ب�شدة، وفي ظل ع���دم معالجة �شقف الرواتب 

التقاعدي���ة و�شيخل���ق تذمرا �شديدا من �شيا�شة التطفي�س وع���دم الر�شا، ماذا تريد الدولة 

بمثل هذه القرارات؟! 

م���اذا تري���د الدولة، وه���ي تتحدث عن م�شت���وى الخدم���ات ال�شحية الرفيع���ة، وبناء 

م�شت�شفي���ات جدي���دة، وتخفي�س ا�شعار الدوية، وهو كالم جمي���ل، وفي الوقت نف�شه توقع 

الدول���ة عق���ودا م���ع م�شت�شفيات ف���ي األماني���ا وبريطانيا، وترف���ع مخ�ش�ش���ات العالج في 

الخارج؟! 

م���اذا تريد الدول���ة في بالدي، ونحن نتح���دث عن التعليم العال���ي وجامعات جديدة، 

ونحن اأمام قانون »جامعة جابر« المعطل، وحديث عن رفع ن�شب القبول لتالفي ازمة ازدياد 

اعداد الطلبة، وعدم وجود منافذ لأبنائنا الطلبة، وممن ل يريدون الغتراب والدرا�شة في 

الخارج؟!

ماذا تريد الدولة؟! �شوؤال حيرني كثيرا وجل حديثي هذا في �شيا�شة تقديم »الخدمات« 

للمواطنين، اما ماذا تريد »�شيا�شيا« فهو لغز ا�شتع�شى علّي حله، فالدولة ل ت�شتمع اإل لمن 

»يناجرها« اأو يرفع »العقال« عليها؟!

القب�س14 مار�س 2013
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ال�شبب الثاني، اأن انفراط جهاز القيم والأخالق يدفع المف�شدين، وبع�س موظفي 

الدول���ة، باأل يفكروا اإل في ال�شتمتاع بالحي���اة والح�شول على ما فيها من ابتكارات 

وملذات، حتى و�شل بهم ال�شتهالك اإلى حد الهو�س، وي�شري كالنار في اله�شيم، هذا 

ال�شته���الك المهوو����س اأدخلهم في منطقة المحرمات وال�ش���ذوذ في بع�س الأحيان، 

يندفع���ون نح���و ال�شتهالك بال قيود فيب���ررون مظاهر ف�شادهم به���ذا الندفاع نحو 

ال�شته���الك ي�شترون���ه بنفطنا قبل اأموالن���ا، وكاأننا نلقي بثروتن���ا النا�شبة في الماء، 

يفعلون ذلك كثيراً وي�شعدون به بغباء.

وي�شاعده���م في ه���ذا الندفاع جماعات الم�شالح ال�شر�ش���ة، حين ت�شتخدم كل 

�شيء، حتى ي�شتمر العفن على �شطح الحياة في هذا البلد الطيب.

والأنكى من ذلك، اأن الفا�شد ل ير�شى بال�شقوط وحده، اإنما يحاول جّر الآخرين 

مع���ه.. وهك���ذا تكبر برك���ة الف�شاد ومع كل جمعي���ات محاربة الف�ش���اد، والت�شريعات 

والقوانين لو�شع حد لهذه الظاهرة وال�شرب بيد من حديد على ممار�شيها، ومحاولت 

م���ن هن���ا وهناك لحتوائها لن ي�شت�شلم لوبي الف�شاد ب�شهولة، لأن قادته يت�شورون اأن 

القانون في اإجازة، لذلك نقول باأن العهر لي�س في البيوت الم�شبوهة فح�شب، بل في 

�شمائر المف�شدين كذلك.

اإذن، اأ�شباب الف�شاد الرئي�شة تتمثل في انفراط منظومة القيم والأخالق النبيلة، 

والندف���اع المحم���وم نحو ال�شتهالك، وكلها اأمور ترجع ف���ي المقام الأول اإلى غياب 

ال�شمي���ر الح���ي الذي يردع �شاحبه عن ارتكاب الآث���ام والإف�شاد في الأر�س وتراجع 

النف�س اللوامة عند هوؤلء، واهلل يقول: »ونف�س وما �شواها فاألهمها فجورها وتقواها 

قد اأفلح من زكاها وقد خاب من د�شاها«.

اإذن، نح���ن هن���ا ندع���و لتزيكة ه���ذه النف�س الت���ي اأ�شابها بع�س العف���ن، وتزكية 

النف����س خي���ار قائم قد ياأخذون ب���ه اأو ي�شربون به عر�س الحائ���ط، ولكن لنتذكر اأن 

هناك ح�شابا وعقابا لأي من تلك الخيارات، فقد يرتدع المف�شدون، خوفاً اأو طمعاً، 

وقد يتمادون في غيهم يعمهون، وتبقى الحقيقة باأن ف�شادهم ل يبني وطنا، ول يقيم 

الوطني���ة الحقة، لأن الوطنية لي�ش���ت بال�شلوك الفا�شد الم�شين، بل هو عمل وعطاء، 

وف�شادهم لن يقيم تنمية، لأن التنمية لي�شت �شعارا، بل عرق وجهد، كذلك الم�شوؤولية 

لي�شت ترفاً، بل ن�شال من اأجل الم�شتقبل.

الطليعة29 مار�س 2013
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مر�س؟ الإجابة بال، لكل �شاحب عقل، اإذن، لماذا ينت�شر وي�شري في عروق المجتمع؟ 

علينا اأن نقف ونحلل هذه الظاهرة، ولنبحث عن اأ�شبابها الرئي�شة. �شحيح اأن الوقوف 

عل���ى الأ�شباب ل يعني اإطالقاً نهاية لظاه���رة الف�شاد الم�شت�شري، ولكن ي�شعنا اأمام 

واق���ع بائ�س، فنعمل على الت�شخي�س على الأقل، لنت���رك الرجوع اإلى طريق ال�شالمة 

مفتوحا اأمام من يريد اأن يرتدع، واهلل تعالى قال في محكم تنزيله »من �شاء فليوؤمن 

ومن �شاء فليكفر«، كذلك نقول من �شاء فليف�شر ومن �شاء فلينبذ كل مظاهر الف�شاد 

ال�شيا�شية والمالية والتع�شب بجميع اأ�شكاله، لأنه مظهر من مظاهر الف�شاد.

وعلي���ه، فالف�ش���اد �شي�شتمر يعبث ويعبث باأوطاننا اإلى م���ا �شاء اهلل، ولن يجدي 

لإيقافه ل جمعية �شفافية، ول محاربة الف�شاد.. ول غيرها.

ولنرجع للجوانب التحليلية للظاهرة، وفي ظني اأن هناك �شببين رئي�شين لنت�شار 

الف�ش���اد، وبالطب���ع هن���اك اأ�شباب اأخرى، ولكن م���ا يعنيني في هذا المق���ام ال�شببان 

التاليان:

الأول، يتمث���ل ف���ي انفراط منظومة القيم والأخالق النبيلة، وما ي�شتتبع ذلك من 

عبادة الطاغوت، ومنها الدينار والدولر.

ه���ذا النف���راط يعن���ي اأعرا�س مر����س اإ�شابة جه���از الف�شائل بمر����س الإيدز، 

وعنده���ا ي�ش���اب جهاز القيم، في�شع���ف وتتاآكل مناعته، اإل���ى اأن يُ�شاب ال�شمير في 

مقت���ل، وعندها فقط ينح���در الطين الب�شري من رتبة اإن�ش���ان اإلى رتبة حيوان، ومن 

م�شت���وى الحياء اإلى م�شتوى البغاء.. وهنا، فالف�شاد ل يقيم وزناً للمجتمع ول للدين، 

وك���ل المث���ل والقيم ل تعنيه في �شيء، ف�شميره مي���ت ول يح�س باأنه يرتكب اإثما اإزاء 

م���ا يقوم به من عمل مزٍر، فيتحول عندئٍذ اإل���ى اإن�شان �شيكوباتي القيم، والمبادئ ل 

ت�شغله ول يهتم بها.

فنجد من واقعنا حالت لتحوُّل قيادات عليا ومتو�شطة ودنيا في جهازنا الوظيفي 

اإلى طبقة فا�شدة واأنانية م�شتعدة للكذب والنفاق والر�شوة والتواطوؤ، من اأجل ال�شعود 

اإلى اأعلى، حيث يت�شورون ويتخيَّلون بعقولهم ال�شيكوباتية المري�شة، اأن الف�شاد - اأيا 

كان���ت �شورته ومظاهره - ه���و الطريق الوحيد الذي يف�شي به���م اإلى فوق، وتتحوَّل 

تلك القيادات اإلى ما ي�شمى بالراأ�شمالية البيروقراطية، وهي طبقة توظف المنا�شب 

داخل الجهاز الحكومي في تجميع الثروة لتراكمها، ولكن لماذا يفعلون كل ذلك؟ وهو 

الأمر الذي يمّهد لل�شبب الثاني لظاهرة الف�شاد.
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بين الدولتين: ففي الوليات المتحدة التي يتجاوز النفاق فيها على التعليم نظيره في اليابان 

بنحو 60%، ينفق نحو 40% من ميزانيات التعليم على خدمات غير تعليمية بالمعنى الدقيق: 

كنق���ل الطالب، واطعامه���م، وتنظيف اأماكن درا�شتهم، في حي���ن اأن الطالب الياباني ي�شتعمل 

الدراج���ة اأو يم�ش���ي الى مدر�شت���ه، وغالبا ما ا�شطل���ع الطالب والطالب���ات اأنف�شهم بتنظيف 

مدار�شهم بعد انتهاء الدرا�شة اليومية.

خام�شا ���� على الرغم من ان الطالب والطالبة اليابانيين يلقيان الت�شجيع الالزم لممار�شة 

الألع���اب الريا�شية بعد �شاع���ات الدرا�شة، وعلى الرغم م���ن ا�شتراكهما فيها عمال، فهي في 

اأنظاره���م ت�شلبه���م من الوقت الذي يرغبون تكري�شه لواجباته���م المدر�شية، فهم احر�س على 

تكري�س اأوقات فراغهم لها. ول ينتقل الطالب الى مرحلة تالية اأعلى في حياته الدرا�شية من 

دون اجتياز امتحان خا�س، م�شفوع اأحيانا، في المدار�س الرفيعة، بمقابلة انتقاء تقررها هيئة 

التدري����س. وي�شتتب���ع التح�شير لالنتق���ال الى مدر�شة اأرفع درو�ش���ا خ�شو�شية و�شاعات عمل 

ا�شافة الى العمل العتيادي.

�شاد�ش���ا ���� بالنظر اإلى �شح الم�شادر الطبيعة ف���ي اليابان، وقلة اأرا�شيها الزراعية، ن�شاأ 

فيها تقليد جعل من المتياز في العلم مخرج نجاة من محنة �شح الطبيعية هذا، وكذلك تنامت 

ف���ي ال�شخ�شي���ة اليابانية رغبة عارمة لل�شعي في طلب العلم والتفوق فيه، كو�شيلة للنجاح في 

الحياة.

�شابع���ا ������� تكري�س الأم اليابانية جزءا كبيرا من وقتها لمتابعة تعليم اأولدها لم�شاعدتهم 

خا�ش���ة ف���ي امتحانات القبول ف���ي المدار�س المتمي���زة التي يتوقف القب���ول فيها على كفاءة 

الطالب، وت�شترط لقبوله �شروطا اأ�شعب ومقابالت �شخ�شية.

ثامنا ���� من خ�شائ�س المدار�س البتدائية والثانوية طول اليوم الدرا�شي الذي يمتد الى 

�ش���ت �شاعات تعقبها �شاع���ات للريا�شة، ون�شاطات اأخرى في اله���واء الطلق. وتعتبر �شاعات 

الدرا�شة اليابانية من اأطول ما في العالم.

تا�شعا ���� من مميزات المجتمع الياباني تقيد الفرد ب�شلوك الجماعة، واللتزام بما تفر�شه 

عليه تقاليدها؛ وعلى ما يوؤدي هذا ال�شلوك اليه من تحديد البداع الفردي، فقد كانت نتائجه 

ف���ي نظام التعليم الياباني اإيجابية: فالأمية ممح���وة، والغياب منعدم تماما، ومتابعة الدرا�شة 

بع���د مرحل���ة التعليم الجب���اري هي بمع���دل 96%، ونحو ن�شف خريج���ي الثانويات )%46( 

يوا�شل���ون تعليمه���م العالي. وقد دلل اليابانيون، مرة بعد اأخرى، على امتياز نظامهم التعليمي 

بتفوق طالبهم في الريا�شيات في المباريات العالمية كافة من دون ا�شتثناء.
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التربية والتعليم في الدول المتحضرة.. وفي الكويت!
فخري �ضهاب

بمنا�شب���ة الخبر الذي قراأتُه، وعلقُت عليه اأخي���را، المتعلق با�شتقدام خبراء في التربية 

والتعلي���م من �شنغاف���ورة، ا�شترعى نظري �شديق حميم الى حقيقة كن���ت اأن�شيتها عن التربية 

والتعليم في كل من الوليات المتحدة واليابان، واأنا اأعر�شها اليوم لعالقتها بما كنت تحدثت 

في���ه: فق���د ت�شدت كل من الدولتين المذكورتين الى فح����س نظام التربية والتعليم في الدولة 

الأخرى، لما تقيمه كلتاهما من اأهمية لهذا النظام في المجتمع؛ وال�شطالع بهذه الدرا�شات 

وح���ده دليل على ما تولي���ه الدول المتح�شرة من اأهمية لالأمر، وتف���اوت هذه الأهمية نف�شها 

بين الح�شارات المختلفة: اذ تزداد اأهميتها في المجتمعات المتح�شرة، وتت�شاءل حتى تكاد 

تنعدم في المجتمعات المتخلفة.

ك�شف���ت الدرا�شة الأميركية امتي���از مح�شل نتاج التعليم البتدائ���ي والثانوي في اليابان 

وم�شتوييهما العاليين وف�شلهما على الم�شتوى ال�شائد في اأميركا، وعزت ذلك لأ�شباب مختلفة 

يمكن تلخي�شها كما يلي:

اأول ������� ك���ون المجتمع الياباني مجتمعا متجان�شا تجان�ش���ا عرقيا وح�شاريا ي�ّشر تطبيق 

نظام تعليم �شامل موحد في اأرجاء البالد المختلفة، بخالف ما هو جار في الوليات المتحدة، 

حي���ث تكثر الجنا����س، وتتعدد الأ�ش���ول العرقية، وتتف���اوت الخلفيات الح�شاري���ة والقدرات 

المالية، وحيث ت�شر الحكومات المحلية على برامج تعليمها الخا�شة، وتُ�قاَوم نزعة ال�شلطات 

الفدرالية للتوحيد.

توحيد الإنفاق على التعليم

 ثاني���ا ���� بينما تتفاوت الق���درات المالية للوليات المختلفة في اميركا، وتختلف بالتالي 

قدراتها على النفاق على التعليم، يوحد النظام الياباني النفاق على التعليم في اأرجاء البالد 

المختلفة، وتتال�شى الفروق بين المقاطعات الغنية والفقيرة، ول تظهر فروق من�شوؤها تفاوت 

الثراء بين الخريجين.

ثالث���ا ������� ط���ول ال�شنة الدرا�شي���ة: فهي اأط���ول في الياب���ان مما هي عليه ف���ي الوليات 

المتحدة.

رابع���ا ������� عند مقارنة طبيعة النفاق على التعلي���م تظهر فروق ح�شارية ت�شتدعي النظر 
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الى داء ع�شال ت�شكو منه البالد، ول تعرف �شبيال للخال�س منه! وما اأ�شفي ال على الألوف 

من �شحاياه من ال�شباب الأبرياء.

لق���د ُخلقت الم�شكلة في �شني التاأ�شي����س، اأفي�شتطيع الجيل الحا�شر من المربين حل 

ما ورثوا عن الآباء والأجداد؟ هذا هو تحدي الجيل الحا�شر! اأيها الم�شوؤولون لقد تكاثرت 

وتراكمت التقارير؛ ولكن الجامعة والألوف من طالبها وطالباتها ما فتئوا ينتظرون الحلول. 

لي�ش���ت م�شكلة الجامعة بحاجة للتقارير؛ اإنم���ا الم�شكلة ت�شرخ في البحث عن الحلول! نعم 

الحلول!

القب�س19 ابريل 2013

من منظومة القيم الوظيفية
اأ.د.عبدالمح�ضن الجاراهلل الخرافي

الم�ش���اواة ه���ي من اأهم القيم ب�شفة عامة والوظيفي���ة منها ب�شفة خا�شة، وهي المق�شد 

المت�ش���ل بتحقي���ق العدل، فكل موظف ين�شد العدل يطلب الم�شاواة مع غيره، اأي يتطلع اإلى اأن 

يعادله ويماثله ويبلغ قدره )انظر في المعنى اللغوي للم�شاواة: معجم اللغة العربية المعا�شرة، 

ج2، �س 1141(.

واأ�ش���ل ذلك ه���و اأن النا�س مت�شاوون في اأ�شل خلقتهم وفي الحق���وق والكرامة الإن�شانية 

يَُّها النَّا�ُس اإ.نَّا 
َ
والتكليف والم�شوؤولية واإن تمايزوا بعد ذلك بك�شبهم وتقواهم: يقول تعالى: »يَا اأ

تَْقاُكْم« 
َ
. اأ

َّ
ْكَرَمُكْم ع.نَْد اهلل

َ
نثَى َوَجَعلْنَاُكْم �ُشُعوباً َوَقَبائ.َل ل.تََعاَرُف���وا اإ.َنّ اأ

ُ
َخلَْقنَاُك���ْم م.ْن َذَك���ٍر َواأ

)�شورة الحجرات: الآية رقم 13(.

والموظفون هم جزء من النا�س، ولهذا فاإن تحقيق الم�شاواة في ما بينهم لي�س فقط حقا، 

ب���ل فر����س ينبغي العمل على اأن ي�شود في العمل الوظيف���ي واإل ح�شل اإخالل قيمي يوؤدي اإلى 

نتائ���ج وخيمة تتمثل ب�شع���ور الموظفين بالظلم وف�شاد المعايير الحاكم���ة للموؤ�ش�شة التي تقوم 

على التفرقة غير المقبولة في ما بينهم.

والم�شاواة تكون بين المتماثلين، والتفرقة تكون بين المختلفين، فاإن »اأ�شواأ اأ�شكال انعدام 

الم�شاواة هو محاولة الم�شاواة بين الأ�شياء غير المت�شاوية«، كما يقول اأر�شطو.

فعل���ى �شبيل المثال لو قلنا ب�شرورة تحقيق الم�ش���اواة بين الموظف والموظفة، فاإن ذلك 
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ال�ضطالع بم�ضوؤوليات �ضخ�ضية

 عا�شرا – ي�شطلع المعلم الياباني بم�شوؤوليات �شخ�شية ِقَبل تالميذه كتفقده تغذيتهم، 

و�شاعات نومهم، ونظافتهم ال�شخ�شية وعاداتهم ال�شحية، ون�شاطاتهم خارج المدر�شة، كما 

يُعلَّم التلميذ احترام معلميه واأ�شاليب مخاطبتهم، والتزام الدقة في المواعيد، والتعاون مع 

زمالئه في العمل الجماعي في مراحل التعليم البتدائي والثانوي.

وكذلك تتكون �شخ�شية الطالب الياباني في هاتين المرحلتين قبل و�شوله الى مرحلة 

التعلي���م العال���ي او المهني؛ وبعد الو�شول الى نهاية المرحلة الثانوية يجتاز الطالب الراغب 

في موا�شلة تعليمه العالي امتحانا عاما يوؤهله للدرا�شة الجامعية؛ غير اأن الجامعات المميزة 

الت���ي تف�شل الحكومة وال�شركات الكبرى خريجيها على غيرهم عادة، تتطلب امتحان قبول 

اإ�شافيا خا�شا يوؤهلهم للقبول فيها.

وتختلف الجامعات اليابانية عن الأميركية في الو�شائل والغايات: فالجامعات الأميركية 

ته���دف ال���ى تزويد الطالب بر�شيد علمي اأو تكنولوجي يك�شب���ه خالل �شني درا�شته، ر�شيد 

يك���ون ا�شا�ش���ا عاما لما �شت�شيف���ه اليه خبراته في العمل والحي���اة عامة؛ وهي لذلك تزوده 

بمت���اع »اكاديم���ي« غني يك���ون زاده في م�شتقبله؛ اأما الجامع���ات اليابانية فتكتفي باأن تكون 

حلق���ة و�ش���ل بين الطالب والموؤ�ش�ش���ة التي �شت�شتخدمه بعد تخرج���ه. ومما يجب ذكره في 

ه���ذا ال�شياق اأن الموؤ�ش�شات اليابانية تولي تدريب المبتدئ تدريبا مبا�شرا باإ�شراف روؤ�شائه 

ف���ي العم���ل، اأهمية كبرى، وتف�شله على اأي متاع »اكاديمي« ق���د يحمله اليها »المبتدئ« من 

درا�ش���ات جامعية ل جدوى عملية ترج���ى منها. ويرى المدافعون عن هذا النظام اأنه اأقرب 

ا�شتجابة لمتطلبات المجتمع من نظيره الميركي، وان من ف�شائله تعليم المبتدئ ال�شتراك 

ف���ي العمل كفرد في جماع���ة؛ غير اأن بع�س الموؤ�ش�شات اليابانية ب���داأت اأخيرا تعيد النظر 

ف���ي هذا التقليد، مظهرة مي���ال لتجربة النظام الأميركي الذي يعط���ي »الَخلق«، و»البداع« 

المكان الأول.

عفا اهلل عمن دعوا لإقامة جامعة في الكويت! ل اأذكر اأن اأحدا من دعاة اإقامتها خطر 

ل���ه اأن يطرح اأيا من الم�شاكل الت���ي تقدم ذكرها، اأو �شاأل عن الغر�س الذي اأقيمت الجامعة 

م���ن اأجل���ه، وما هي الأه���داف الح�شارية والتربوية الت���ي اأريد منها تحقيقه���ا؛ اأما ال�شوؤال 

الأ�شا�شي وهو ف�شل اقامة جامعة وطنية على اإر�شال الطالب الكويتيين الى الخارج، فمما 

ل���م يط���راأ لأي من الم�شوؤولين طرح���ه. كما لم ي�شاأل اأحد نف�شه ع���ن الكلفة، ول النوعية – 

اذا م���ا قورن���ت الجامعة الوطنية باإر�ش���ال البعثات الى الخارج، لأن الجامع���ة كانت كالَعلَم، 

وكالن�شي���د الوطني، ل يكتمل ا�شتق���الل الكويت بدونها؛ فانظر كيف انقلبت اأحالم الطفولة 
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علي���ه جمي���ع اأفراد المجتمع، فكانت الثق���ة العامة في القا�شي، الت���ي يوليها له المجتمع، 

وهيبته والنزول على حكمه هي كل موؤهالته للجلو�س على من�شة الق�شاء،

 فهيبة الق�شاء ومهابة الق�شاة لي�شت ترفاً اأو مزية يجوز اأن ن�شبغها عليهم اأو ننزعها 

عنه���م، واإنم���ا هيب���ة الق�شاة من هيبة ال�ش���رع اأو القانون الذي يقوم���ون على تطبيقه على 

النا����س، ف���اإذا زالت هيبة الق�شاة زالت معها هيب���ة القانون الذي يطبقونه، واإذا زالت هيبة 

القانون من النفو�س �شقطت الدولة وعمت الفو�شى.

وم���ن هن���ا كانت وظيفة الق�ش���اء من وظائف الإمام���ة العظمى الت���ي يتولها الأنبياء 

والر�ش���ل، ثم اآل���ت اإلى ال�شالطين والمل���وك والروؤ�شاء في الدولة المدني���ة، ثم �شارت اإلى 

المحاكم التي تتولها ال�شلطة الق�شائية في الدولة الحديثة.

وهيب���ة الق�شاة تعد ال�شمانة الرئي�شية ل�شتق���الل الق�شاء، فالقا�شي هو القائم علي 

تحقيق العدالة، وفق الحق الذي اأراه اهلل اإياه، فهو المخاطب بقوله تعالى:

ْر�ِس َفاْحُكْم بَيَْن النَّا�ِس ِبالَْح���قِّ َوَل تَتَِّبِع الَْهَوى 
َ
 )يَ���ا َداُووُد اإِنَّ���ا َجَعلْنَاَك َخِليَفًة ِف���ي اْلأ

ِ لَُه���ْم َعَذاٌب �َشِديٌد ِبَما نَ�ُشوا يَْوَم 
َّ

لُّوَن َعْن �َشِبيِل اهلل نَّ الَِّذيَن يَ�شِ ، اإِ ِ
َّ

لَّ���َك َع���ْن �َشِبيِل اهلل َفيُ�شِ

الِْح�َشاِب( �شورة )�س( الآية )26(.

نَْزلْنَا اإِلَيَْك الِْكتَاَب ِبالَْحقِّ ِلتَْحُكَم بَيَْن النَّا�ِس ِبَما 
َ
وهو مخاطب اأي�شاً بقوله تعالى )اإِنَّا اأ

يماً( �شورة الن�شاء، من الآية )105(.  َوَل تَُكْن ِللَْخاِئِنيَن َخ�شِ
ُ َّ
َراَك اهلل

َ
اأ

وهيب���ة الق�ش���اة ه���ي قرين الحت���رام والرفع���ة والتوقي���ر والتبجيل، لأنه���ا اإقرار من 

المجتمع للق�شاء بالأمانة والعدالة، وفي اإجالل القا�شي اإعزاز ورفعة للحق واإذلل للباطل، 

والقا�ش���ي ع���دول موؤتمن على الح���ق والحقيقة، وقوله �شدق نافذ ل يُ���رد، وحكمه عنوان 

للحقيق���ة فه���م اأ�شح���اب الهامات والقامات العالي���ة الذين اإذا اأح�شن النا����س اأح�شنوا واإن 

اأ�شاءوا ل يظلمون، هم مع ال�شعيف حتى يقوى، و�شد القوي حتى يعدل، ل ي�شعفون اأمام 

المواجه���ات، ول يتراجع���ون اأمام الإغ���راءات، ول يتهاوون اأمام التحدي���ات، هم الناطقون 

بالح���ق والحقيقة، ول ي�شكتون عن ظلم، ل ي�شانعون ول ي�شارعون ول ين�شاعون للمطامع 

فه���م طالب ح���ق ومبادئ ل مناف���ع ومبالغ، حافظون للحق���وق وينق�ش���ون الباطل بالحق، 

يقولون ف�شاًل ويحكمون عدلً.

والأ�ش���ل ف���ي الق�ش���اة العدالة ل الج���رح والخيانة، هم اأطباء النف����س، بيانهم عدل 

واإحكامه���م ر�شال���ة حق وبالغ عبرة وب�شرى �شالم، يوازنون بين روعة ال�شرعية التي تربوا 
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معناه اأن تتم الم�شاواة في ما بينهما في ما يتماثالن فيه فقط مثل اللتزام بالمواعيد والمكافاآت 

عل���ى اأداء العم���ل و�شوابط الترقية، ل في م���ا يختلفان فيه مثل اإجازات الو�شع ورعاية الطفل 

والتعيين في الوظائف ال�شاقة التي قد ل تتحملها المراأة بحكم قدراتها الج�شمانية.

والأ�ش���ل ف���ي التعامل بين الموظفين اأنه���م متماثلون في الحق���وق والواجبات، فال يجوز 

التمييز بينهم على اأ�شا�س ديني اأو عرقي اأو طبقي اأو على اأ�شا�س اللون اأو الراأي ال�شيا�شي، اأو 

المذهب اأو الطائفة اأو النتماء الوطني.

وه���ذا الأم���ر ل يتناق�س مع ترتيب الوظائف وتق�شيمها طالم���ا اأن هذا التق�شيم يتم وفق 

معايير مو�شوعية وعلمية حددت بقواعد عامة مجردة، ل �شخ�شانية يحكمها الهوى وتقررها 

الع�شبية بكل اأ�شكالها، دينية وعرقية ومذهبية، وقطرية.. اإلخ.

واإذا اأردنا الم�شارحة اأكثر فاإن غالبية الدول الأوروبية المتقدمة قد تفوقت على كثير من 

ال���دول العربية والإ�شالمية في ه���ذا الم�شمار، فال تكاد تجد فيها تفرقة تذكر بين موظفيها، 

ومب���داأ »تكافوؤ الفر�س« هو ال�شائ���د، والمعيار في تعيين الموظفين وترقيتهم يكاد ينح�شر في 

الموؤهل والكفاءة وحدهما.

وه���ذا اأم���ر موؤ�شف في قوم دين غالبيتهم العظم���ى هو الإ�شالم الذي قال نبيه �شلى اهلل 

عليه و�شلم: »النا�س بنو اآدم واآدم من تراب« )رواه اأبو داود والترمذي وح�شنه البيهقي(.

اإن عدم تحقيق الم�شاواة في العمل الوظيفي يورث الأحقاد وال�شغائن ويف�شد ذات البين، 

وي�شع���ل �شراعا ل ينته���ي بين الموظفين، الأمر الذي يوؤدي اإلى الف�ش���ل الموؤ�ش�شي الناتج عن 

التنازع وال�شقاق، وهو الأمر الذي يمكن تجنبه بالحر�س المطلق على تحقيق قيمة الم�شاواة.

القب�س13 مايو 2013

هيبة القضاء والقضاة
الم�ضت�ضار نا�ضر معال

تعتبر ال�شلطة الق�شائية اأقدم �شلطة ظهرت في التاريخ الإن�شاني، وكان ظهورها �شابقاً 

حت���ى على ن�ش���اأة فكرة الدولة اأو ن�شاأة ال�شلطة التنفيذي���ة اأو الت�شريعية، فقد ارتبط وجود 

الق�ش���اء -ك�شرورة اجتماعية حتمية- بظهور اأول تجم���ع اإن�شاني للب�شرية لف�س ما ين�شب 

بينه���م من نزاعات، وكان احترام وتوقير القا�شي والن�شياع لحكمه �شرطاً اأ�شا�شياً يتوافق 
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مضار اقتصاد الرفاهية
ن�ضال ابوزكي

ق���راأت من���ذ نحو ع�ش���ر �شنوات في مجل���ة اأميركية درا�ش���ة تحليلية تح���اول الإجابة عن 

الت�ش���اوؤل الذي يخطر على باِل كّل منا “لم���اذا عباقرة التكنولوجيا في عقد الت�شعينيات كانوا 

ف���ي معظمهم من الهند ولي�س من اأميركا؟”. وج���اءت نتائج الدرا�شة لتوؤكد اأّن الطالب الهندي 

رغ���م نق����س الم���وارد التعليمية والمالية، الت���ي ل تتجاوز 10 في المئة مما ه���و متاح للطالب 

الغرب���ي، تمّكن من تحقيق التميز الأكاديمي والتفوق التكنولوجي، ونجح في المناف�شة عالمياً، 

لما يتمتع به من اإرادة وطموح وت�شميم على النجاح.

وكان���ت ه���ذه الحقيقة �شادم���ة بالنظر اإلى الظ���روف المعي�شية ال�شعب���ة لأغلبية الطلبة 

المتفوقين في الهند، ابتداء من عدم القدرة على ت�شديد ثمن الكتب التي غالباً ما يعمدون اإلى 

تبادله���ا بال�شاع���ات، ف�شاًل عن ال�شكن الجامعي المزدحم ال���ذي يفتقر في الغالب اإلى و�شائل 

الرفاهية، ف�شال عن الحاجة اإلى العمل �شاعات اإ�شافية لدفع الر�شوم الدرا�شية.

وبالمقارن���ة مع الغرب حي���ث تتوافر كل و�شائل الراحة ومقوم���ات النجاح، نجد اأّن الهند 

اأثبت���ت اأّن التفوق التكنولوجي والتميز الأكاديم���ي يتنا�شب في معظم الأحيان بطريقة معاك�شة 

لقت�شاد الرفاهية.

وعل���ى مدى العقود القليلة الما�شية، تزايد الهتمام بالجامعات الهندية التي باتت اليوم 

راف���داً رئي�شي���اً يرف���د �شوق العمل الدول���ي بنخبة من الطلب���ة المتفوقين والكف���اءات الب�شرية 

الموؤهل���ة. واأ�شب���ح الطالب الهندي مح���ط اأنظار العالم اأجمع، نظ���راً لطموحه غير المحدود، 

وكفاءات���ه العالي���ة في ال�شتفادة المثلى م���ن الموارد المتاحة رغم ندرتها ف���ي حياته اليومية، 

على عك�س حال معظم الطلبة في الغرب والعالم العربي الذين ي�شتفيدون على طبق من ذهب 

م���ن ا�شتخدام الم�شادر الأكاديمي���ة والت�شهيالت الحياتية والعلمية المتاحة اأمامهم على نطاق 

وا�ش���ع. وتدفعن���ا هذه المعطيات اإلى الت�ش���اوؤل حول ندرة وجود نم���اذج مماثلة في مجتمعاتنا 

العربي���ة، الت���ي حققت نقلة نوعي���ة على م�شتوى ازده���ار اقت�شاد الرفاهية، ف���ي الوقت الذي 

يوا�ش���ل فيه طلب���ة الهند جذب اهتمام اأبرز الموؤ�ش�شات الأكاديمي���ة وكبرى ال�شركات العالمية 

رغم ظروفهم المعي�شية ال�شعبة.

وقد تمكنت الهند من الك�شف عن وجه اآخر بعيد كل البعد عن الفقر ال�شائد بين ال�شواد 

الأعظ���م من ال�شع���ب، وجه يمثل التق���دم التكنولوجي اأبرز المالمح الممي���زة له، لتتحول هذه 
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عليه���ا، والعدال���ة التي يحمل���ون اأمانتها، يعرف���ون الواجب ويَ�ْشبون اإل���ى ُح�شن القيام به 

وي�شتلهم���ون �ش���واب الراأي وطماأنينة اليقي���ن، يحملون عبء الأمين عل���ى الأمانة وعبء 

النت�ش���ار للحق، ومعاناة اأ�شح���اب ال�شمائر النقية، وعبء قهر الظل���م واإغاثة الملهوف 

حت���ى يطمئ���ن قلبه ويه���داأ روعه، ويرفعون الإ�شك���ال ويزيلون اللتبا����س في تحري الحق 

وال�شواب بالدليل والحجة والبرهان ليرفعوا كرب الظلم عن المكروب به، فهم يلون اأمراً 

عظيماً في منع وقطع الخ�شومات والتناحر بين النا�س واإزالة المفا�شد، ويدفعون الظلم 

والج���ور وال�ش���رر من غير حيف اأو مي���ل اأو هوى، ويرفعون الته���ارج وين�شرون المظلوم، 

ذوو فطن���ة وتيقظ ل يوؤتون من غفل���ة ول يخدعون لغرة، بعيدون عن طلب ال�شهرة وحب 

الظهور.

فالقا�ش���ي ه���و الم�شتخلف عل���ى الأمة لحمل ر�شال���ة رب العالمين ف���ي اإر�شاء الحق 

والعدل بين النا�س، م�شداقاً لقوله تعالى: “يا داوود اإنا جعلناك خليفة في الأر�س، فاحكم 

بي���ن النا����س بالحق ول تتبع الهوى”، وفي المحاكم البريطاني���ة ل ي�شتطيع الفرد اأن يعطي 

ظهره للقا�شي اإذا اأراد الن�شراف من بين يديه، اإجاللً وحفظاً لهيبة الق�شاء، كما يحظر 

القان���ون البريطاني والمحاك���م الأميركية الت�شوير المرئي اأو الم�شم���وع اأو التقاط ال�شور 

ف���ي المحاكم اأو ر�شم �ش���ور الأ�شخا�س، �شواء كانوا من الق�شاة اأو المحلفين اأو ال�شهود اأو 

اأطراف الخ�شومة.

كما يحظر البث الحي اأو الت�شجيل لوقائع الجل�شات في و�شائل الإعالم، تجنباً للتاأثير 

عل���ى �شي���ر المحاكمة اأو الق�ش���اة اأو المحلفين اأو ال�شهود، اأو التاأثي���ر على الراأي العام بما 

يناق�س الحقيقة التي ينتهي اإليها الق�شاة، تجنباً لتوجيه الراأي العام اأو تكوين عقيدة مغايرة 

لما ينتهي اإليه الق�شاة بما يوؤثر �شلبياً على الثقة العامة بالأحكام التي ت�شدر ب�شاأنها، والتي 

يفتر����س اأنها عنوان الحقيقة، وهو ما ن�س عليه العهد الدولي الخا�س بالحقوق ال�شيا�شية 

والمدنية في المادة “14” منه.

والقا�ش���ي يُفتر����س فيه اأن يكون عالماً من غير كبر، قوياً من غير عنف، ليناً من غير 

�شعف، ل يطمع قوي في باطله، ول يياأ�س �شعيف من عدله، فيكون حليماً متاأنياً ذا فطنة 

وتيقظ، ل يوؤتى من غفلة، ول يخدع لغرة، �شحيح ال�شمع والب�شر، عالماً بلغة ولهجات اأهل 

وطن���ه، عفيفاً ورعاً منزه���اً بعيداً عن الطمع، �شدوق الل�شان، ذا راأي وم�شورة، لكالمه لين 

اإذا ق���رب، وهيبة اإذا اأوعد، ووف���اًء اإذا وعد، ول يكون جباراً ول ع�شوفاً، فيقطع ذا الحجة 

عن حجته، واأن يكون في الوقار �شالكاً، وعن المزاح معر�شاً.

الجريدة  18 مايو 2013
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واأ�شالي���ب معالجة ه���ذه الم�شكالت.. هناك جهود للرواد ل ينبغ���ي طم�شها اأو التقليل من 

�شاأنه���ا لأنه���ا ات�شمت بالإخال�س ف���ي العمل وفق المعطيات والزم���ن، فبقدر ما كانت لهم 

م�شاهماته���م ف���ي التغيير ف���ي اأزمانهم حدثت اأي�شاً م�شكالت مم���ا ل يعني خلو العمل من 

الم�شكالت اأو التوقف عن الإ�شالح اأو اأن الم�شوؤوليات غير متعاقبة اأو ا�شتكمالية ينبغي اأن 

تعتم���د على تراكمية البناء والنجاز. لهذا نقول اإن الحديث في الم�شكالت الحالية بهدف 

المعالجة ل مبرر له لأن النا�س تريد العمل والأداء ولي�س الت�شريحات.. ومن الموؤ�شف اأننا 

نكث���ر م���ن الكالم من اأجل دغدغة الم�شاعر وتر�شيخ قيم التمنيات بالآتي، وثقافة النتظار 

للح�شول على ل �شيء....

ومن البديهي اأن اإ�شالح التعليم ل يتحقق بالكالم والوعود، فنحن، وهلل الحمد، تعودنا 

الرغ���و في الكالم وا�شتباق الأح���داث بالتركيز على النظريات من اأجل اأن نرتاح ون�شتريح، 

ونبع���د اأنف�شنا عن وجع الراأ�س و�شغوطات المجتمع ف���ي مطالبه المتعددة، وكثرة اإلحاحه 

لتح�شين جودة الأداء والإتقان في العمل.

هن���اك الكثير من الت�شريحات التربوية توجه لجه���از الإعالم نجدها اأحياناً تتعار�س 

م���ع النظري���ات العلمية اأو ال�شياق العلمي، فمن الغراب���ة اأن نوؤكد على خطط ل عالقة لها 

بالمنهجية اأو باأ�شول وفل�شفة التربية.

فما معنى اأن يقترح وزير التربية والتعليم العالي يوم 5/10 عن تغيير جذري للمناهج 

يب���داأ تطبيقه في المرحل���ة البتدائية عام 2014/2015 وكاأن المناهج دمية ي�شهل العبث 

به���ا م���ن دون تجرب���ة وزمن ومعرف���ة وتوافق، اأو اأن حمل���ة ال�شهادات العلي���ا من ماج�شتير 

ودكت���وراه يعينون كمدر�شي���ن في المرحلة البتدائية، اأو ت�شريح���ات اأخرى تقول ان العلوم 

والريا�شي���ات �شيدر�ش���ان باللغ���ة الإنجليزية في التعليم الثان���وي!! وغير ذلك من كالم عن 

توجه���ات في المرحلة المقبلة تتناق�س م���ع المبادئ التربوية واأولويات العمل، بينما خبراء 

التعليم الذين ت�شتدعيهم الوزارة بين وقت واآخر لتقييم اأدائها يوؤكدون على م�شكالت من نوع 

اآخر هي الأكثر اأهمية لأنها تم�س مكونات اإ�شالح التعليم وتوؤثر بدرجة عالية في مخرجات 

الموؤ�ش�شة التربوية التي ل تتنا�شب مع �شوق العمل وم�شتقبل التنمية في البالد.

هناك درا�شات دولية تعك�س تدني م�شتوى التعليم الذي يحتاج اإلى اإ�شالح ولي�س بناء 

كنترول جديد لالمتحانات اأو تغيير طرق الت�شحيح التقليدية لالختبارات رغم اأهمية هذه 

الم�شائ���ل. هناك حاجة ما�شة اإلى تطوير التعليم في مختلف جوانبه، وخا�شة في مرحلتي 

الريا����س والبتدائ���ي لأنهما اأ�شا�س النظ���ام التعليمي في كل مكان، اأم���ا بخ�شو�س مرحلة 

الريا����س عندن���ا فقد �شرح اأحد خبراء التربية م���ن الأجانب منذ فترة قليلة اأن التعليم في 
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الدول���ة الآ�شيوية اإل���ى مركز عالمي رائد لل�شناعات التكنولوجي���ة المتطورة. وتدفعنا التجربة 

الهندي���ة اإلى النظ���ر باإعجاب اإلى قدرة بلد، يفتقر معظم مواطن���وه اإلى اأدنى مقومات الحياة، 

على بناء اأجيال من الكفاءات العلمية والب�شرية القادرة على المناف�شة في �شوق العمل الدولي 

والو�ش���ول اإل���ى اأعلى المنا�شب في كب���رى ال�شركات العالمية العاملة ف���ي مختلف القطاعات 

الحيوية، وفي مقدمتها القطاعات التكنولوجية والم�شرفية.

وبالمقارن���ة مع الدول العربي���ة، نرى اأن �شريحة وا�شعة من الطلبة العرب اعتادت، ب�شبب 

توافر كل �شيء، ا�شتغالل الرفاهية ب�شورة خاطئة لتبتعد بذلك عن طريق النجاح والتفوق.

لذلك بات على الجامعات العربية تطوير المناهج التعليمية لت�شبح اأكثر تناف�شية وفعالية، 

م���ع التركي���ز ب�شورة رئي�شية على تاأهيل الطلبة من ناحية ال�شتفادة المثلى من التقدم الرقمي 

والم���وارد التعليمي���ة والمقومات الحياتية المتاحة لالرتقاء بقدراته���م التناف�شية �شمن اأ�شواق 

العمل الإقليمية والدولية.

وبالتاأكيد بات مطلوباً من القطاع الأكاديمي في العالم العربي اليوم ال�شتفادة من التجربة 

الهندي���ة، التي اأثبتت اأن القدرة على تحقيق التف���وق والإنجاز والنجاح غير مرتبطة بالرفاهية 

واإنما بال�شتثمار الأمثل في العن�شر الب�شري، بغ�س النظر عن التحديات الجتماعية والثقافية 

والقت�شادية.

وتاأكيداً على ذلك، ها هي الهند بداأت ع�شرا جديدا من التطور بالتزامن مع خروج اأجيال 

جديدة موؤهلة وقادرة على قيادة م�شيرة التحول نحو اقت�شاد المعرفة ل اقت�شاد الرفاهية، ما 

يمهد الطريق اأمامها للو�شول �شريعاً اإلى م�شاف كبرى الدول المتقدمة في العالم.

الجريدة  25 مايو 2013

االرتباك في التعليم
د. يعقوب اأحمد ال�ضراح

تط���رح في ه���ذه الفترة اأفكار متداخل���ة واأحياناً متعاك�شة ح���ول التعليم يتحدث فيها 

البع�س ب�شورة متكررة، فما ن�شمعه على ل�شان وزير التربية والتعليم العالي بين حين واآخر 

عن م�شكالت التعليم يعطي النطباع عن اأن النظام التعليمي بداأ بالأم�س القريب، وبالتالي 

ما زلنا نحبو لكي نعالج الم�شكالت اأو ن�شل اإلى ما نريد، واأننا ما زلنا نعاني من �شعوبات 
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وتتك���ون من ع�شرين خط���وة موزعة على اأربع مراحل، تبداأ بالتزام علني من الحكومة 

بها وت�شكل لإدارتها مجموعة عمل يمثل فيها المجتمع المدني والقطاع الخا�س ا�شافة الى 

الحكوم���ة. وعلى ال�شعي���د الدولي يديرها مجل�س اإدارة ت�شاعده اأمانة مقرها مدينة اأو�شلو 

ف���ي النرويج www.eitransparency.org وتعد حلق���ة الو�شل بين جميع الم�شتركين 

في المبادرة وتعمل على تعزيز الجراءات وتن�شيق الت�شالت وتوفير الإر�شادات. 

ويبدو هذا المطلب اأكثر اإلحاحا اإذا ما علمنا اأن الكويت قد جاءت في المركز 42 من 

بي���ن 58 دول���ة في موؤ�شر الموارد العامة لعام 2013 الذي اأعلن عنه معهد ر�شد العائدات 

www.revenuewatch.org ف���ي منت�ش���ف مايو الما�شي. ويعك����س هذا الموؤ�شر مدى 
جودة اإدارة �شناعة النفط والغاز والتعدين في هذه الدول التي تنتج معا 85% من اإجمالي 

النفط في العالم. 

وبه���ذا الترتيب تق���ع الكويت في فئة الأ�شواأ من بين اأربع فئ���ات ت�شنف على ا�شا�شها 

هذه الدول.. 

ماذا تنتظرون؟ 

القب�س2 يونيو 2013

نقد المسؤول نصيحة أم فضيحة
�ضالح عثمان العثمان

هن���اك خ���ط رفيع بين الن�شيحة او النقد البناء، وبين الف�شيحة او النقد الهدام، 

م���ن ل ي�شتطيع ان يرى هذا الخط يقع في المحظور، وتتداخل المور لديه وتختلط، 

وتتح���ول الن�شيحة في العل���ن الى ف�شيحة، ولتو�شيح المور اكثر علينا ان نف�شل بين 

الن�شيح���ة في الخ�شو�شي���ات التي يجب ان تكون في الخف���اء، والن�شيحة لمن يتقلد 

من�شب���ا عام���ا، والتي يجب ان تكون في العل���ن، لن الحياة ال�شخ�شية ملك لل�شخ�س، 

بينم���ا المن�شب العام ملك للمجتمع، واي ن�شيح���ة للم�شوؤول العام تعود بالنفع للعامة 

م���ن النا����س، بال�شافة الى الم�ش���وؤول نف�شه ولمن ياأتي بع���ده، واي ف�شيحة للم�شوؤول 

الع���ام تنعك����س �شلبا عل���ى المجتمع، بينم���ا الن�شيحة في الخ�شو�شي���ات تعود بالنفع 

عل���ى حي���اة ال�شخ�س فق���ط وربما عائلت���ه، وكلت���ا الن�شيحتين اذا ما تمت���ا في العلن 
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الريا����س يعان���ي من عدم وج���ود تعليم!! فلقد اأ�شبح التعليم في الريا����س ترفاً اأكثر من اأن 

يكون اأ�شا�شاً يقف عليه هرم التعليم، هذا في الوقت الذي ت�شرف الدولة اأموالً طائلة على 

مرحل���ة الريا�س رغم اأنه���ا مرحلة غير اإلزامية، ول تخ�شع لقانون التعليم الإلزامي كما اأن 

غالبية اأولياء الأمور يعتبرون مدار�شها اأماكن ح�شانة لأطفالهم.

دول كثي���رة ل تهت���م بالريا�س عل���ى الم�شتوى الر�شمي انطالقاً م���ن اأن اأ�شا�س النظام 

التعليم���ي يبداأ مع المرحلة البتدائية لأ�شباب عقلي���ة وعمرية. لهذا لبد من التركيز على 

التطوي���ر الج���ذري للمرحل���ة البتدائية في اإط���ار التوجهات العالمي���ة والمحلية وتطلعاتنا 

الم�شتقبلي���ة م���ن التعليم. ل �شك اأن التركيز على المرحلة البتدائية هو المنطلق ال�شحيح 

الذي نحتاج اإليه في هذه المرحلة وعلى اأ�شا�س ا�شتراتيجية �شاملة ونقلة نوعية تاأخذ في 

العتب���ار كل ما نواجهه في التعليم من اختاللت وتوجهات �شاملة تدفع اإلى تطوير جذري 

ومتتاب���ع للمراح���ل التعليمي���ة التالية، كل ذلك ف���ي اإطار خطط وا�شح���ة ومدرو�شة ومقرة 

م���ن مجل�س ال���وزراء بحيث ل ي�شمح لأي وزير تغيير ا�شتراتيجي���ة العمل في هذه المرحلة 

التعليمية اإل في حدود الأ�شباب الم�شروعة وعلى اأ�شا�س الم�شاءلة والمتابعة ال�شنوية. 

الراي26 مايو 2013

إحياء الشفافية النفطية
عبدالحميد علي عبدالمنعم

بغ����س النظ���ر عن الجدل الدائر ب�شاأن زلزال »ال���داو« وتوابعه المتمثلة في التغييرات 

القيادي���ة القائم���ة على قدم و�شاق في القطاع النفطي، لعله م���ن المنا�شب - اثباتا لح�شن 

النية - اأن يعلن وزير النفط عن بدء خطوات جادة في التحرك نحو تنفيذ مبادرة ال�شفافية 

ف���ي ال�شناعات ال�شتخراجية التي واف���ق مجل�س الوزراء على الن�شمام اليها منذ 2010، 

كم���ا اأع���دت جمعية ال�شفافية �شياغة قانونية لها قدم���ت كمقترح بقانون في مجل�س الأمة 

منت�شف العام الما�شي. 

والمب���ادرة تع���د معيارا عالميا ف���ي ال�شناعات ال�شتخراجية ترم���ي اإلى الك�شف عن 

الفروق بين الأموال التي تدفعها ال�شركات وما تتلقاه الحكومات، واإعالم النا�س بها وتحري 

اأ�شبابها ومعالجتها. ومن فوائد هذه المبادرة تعزيز مكافحة الف�شاد وك�شب ثقة المواطنين 

وتح�شين مناخ ال�شتثمار. 
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إصالحيو العازة
جا�ضم في�ضل الق�ضيبي

�ش����األ القا�شي اأح����د المغردين، ممن رفعت عليهم ق�شايا اأخيراً، وكان موظفاً في وزارة 

الإع����الم، اإن ك����ان »ي����داوم« عندما كان موظفاً، فق����ال »ل«. فلما �شاأل����ه القا�شي لماذا؟ قال: 

»�ش�ش����وي، البل����د ما�شيه جذي«. وعندما �شئ����ل عن �شبب تغريداته الت����ي يحاكم عليها، قال: 

»الف�شاد الم�شتمر«! 

ل تكاد تجل�س في ديوانية ال وتجد الجميع يتذمر من الف�شاد الموجود، لكن هناك من 

الحا�شري����ن من يتذمر من الف�شاد وكان ينبغ����ي ان يكون حا�شراً لنوبته الم�شائية في العمل، 

ولكنه قد »�شبط« مع ا�شحابه ليغطوا مكانه ليبقى »مت�شند وماخذ راحته بالديوانية« ليلعب 

الورق او يتربع امام طاولة »البرياد« ويكمل انتقاد الف�شاد! واآخر ل ياألو جهداً »ليخدم« عزيزاً 

علي����ه ف����ي مكان عمله، فيت����رك مكان عمله »ليفتر« مع هذا العزي����ز ينهي معاملته ويترك هو 

م هذا العزيز في المعاملة على من اأتى قبله ب�شرعة انجاز  ل م�شالح النا�س ويقدِّ عمله ويعطِّ

معاملته، ول ي�شير احيانا ان يكون له ا�شتثناء خا�س ل يعطى ال ل� »عزيز« طمعاً في المعاملة 

بالمثل اإن كان يوماً هو بحاجته. ابناء القارب وال�شحاب لهم الولوية في التعيينات و�شمان 

الوظيف����ة والنج����اح ف����ي المقابالت، لت�شب����ح موؤ�ش�شات الدول����ة ورثاً له����م ولأبنائهم، كما في 

البت����رول والكويتي����ة وال�شرطة والجي�س وغيرها. هوايته جمع المر�شيات الكاذبة ويده كريمة 

مع عمال التنظيف »بكم دينار« ليختموا بطاقة العمل بدلً منه لياأتي وقت ما �شاء! 

م����ا ل يفهم����ه ه����وؤلء انهم ه����م اي�شا »رعاة ف�ش����اد«، لكن الفرق بينهم وبي����ن غيرهم ان 

ه����ذا »الل����ي قدروا عليه«، فمن �شرق رواتب البلد ط����وال �شنوات وظيفته من دون ان »يداوم« 

ه����و �ش����ارق للمال العام. ومن ر�شيت ذمت����ه بالمئات لن يرف�س الماليي����ن. ومن »حفت ريله« 

وا�شت�شه����ل ك�ش����ر القانون وتج����اوز دور الآخرين وتعطيل م�شالحهم كلم����ا اتاه عزيز لن يقدم 

م�شلح����ة بلد ووطن عل����ى م�شلحته الخا�شة، فقد باعها م�شبقاً بمعامالت رخي�شة. من ظلم 

البل����د بتعيين ابنائه وابن����اء اقربائه وا�شحابه في مكان عمله لت�شب����ح موؤ�ش�شات وطنية ورثا 

لأهال����ي وابن����اء موظفي موؤ�ش�شات البلد لن يع����دل بيننا لو كانت له �شالحيات اكبر من ذلك. 

ل ت�شتنكر �شياحة »العالج في الخارج« وانت تمالأ ملفك بمر�شيات كاذبة من اجل يوم راحة 

من دون وجه حق، فمن ر�شي على نف�شه بيوم من مال الدولة من دون حق لي�شافر لن يرف�س 

�شفراً طوياًل مدفوع التكاليف. 
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يترت���ب عليهم���ا م�شوؤولية قانونية، لذلك كان على ال�شخ�س الح�شيف ان يكون حذرا، 

ف�شي���ف القان���ون م�شلط على رق���اب الفا�شحين، فالن�شيحة اله���دف منها البناء، اما 

الف�شيح���ة فاله���دف منها الهدم والت�شهير وربما الهان���ة، وكما قال ر�شول اهلل �شلى 

اهلل علي���ه و�شل���م: الدين الن�شيحة، قلن���ا لمن يا ر�شول اهلل، ق���ال هلل ور�شوله ولأئمة 

الم�شلمي���ن وعامته���م. وقال عمر بن الخطاب ر�شي اهلل عن���ه: رحم اهلل امرءا اهدى 

اإل���ي عيوب���ي. وان�شجام���ا مع هذه القي���م ال�شامية نظم القانون كي���ف تكون الن�شيحة 

للحكوم���ة والمجال�س النيابي���ة ولالحزاب والنقابات والجمعي���ات والحركات والفراد 

ال���خ، م�شتبعدا كل م���ا يم�س بكرامة الن�شان و�شرفه و�شمعت���ه والحط من مكانته في 

المجتم���ع وبين عائلته، معاقبا عل���ى القذف وا�شتعمال الكلم���ات البذيئة وال�شاعات 

المغر�شة والبعيدة عن الحقيقة من اجل تحقيق مكا�شب �شيا�شية وم�شالح �شخ�شية، 

والنق���د البن���اء في العل���ن كما يكون للم�ش���وؤول يكون اي�شا لعلم���اء الدين وغيرهم من 

الموظفي���ن العامي���ن، وان نقدهم ل يعني نقدا لنظ���ام الدولة، ول يعني نقدا لال�شالم 

او الدين بالعك�س قد يكون لم�شلحة الدولة ولم�شلحة الدين، وكما قال ابو بكر ر�شي 

اهلل عنه: اطيعوني ما اطعت اهلل فيكم، فاإن ع�شيته فال طاعة لي عليكم. اذن كل من 

يتقلد من�شبا عاما عليه ان يتقبل الن�شيحة او النقد البناء ب�شدر رحب، وعلى كل من 

يرف���ع راية النقد ف���ي العلن األ يتجاوز حدود القانون المعمول به والعرف ال�شائد في 

المجتم���ع، قا�ش���دا الم�شلحة العامة، ولي�س تحقيق م���اآرب خا�شة، كاأن ي�شتعمل كلمة 

الح���ق ليريد بها باطال عن طريق ابراز بع�س ال�شلبيات في المجتمع لتغطية �شلبيات 

اخ���رى ك���ان ال�شخ�س نف�شه م�شهما فيها، وكثيرا ما تفق���د المعار�شة التاأييد والزخم 

ال�شعب���ي ب�شبب هذه ال�شلبي���ات، رغم التق�شير والف�شاد الحكوم���ي الوا�شح، لينق�شم 

ال�شع���ب بي���ن خيارين كالهما مر، ولكن �شتظل المعار�ش���ة اأمّر من الحكومة، و�شتظل 

الحكوم���ة ا�شمن واقوى م���ن المعار�شة لو ا�شتخدمت امكاناته���ا الوا�شعة، وما الذي 

يعيق الحكومة عن القيام بذلك غير انعدام الرادة، وما �شبب انعدام الرادة ال انعدام 

ال�شفافي���ة، وما �شب���ب انعدام ال�شفافية ال غياب الن�شيح���ة، وما غياب الن�شيحة ال 

خوفا من الف�شيحة، وما الخوف من الف�شيحة ال ب�شبب انتهاك القانون. 

القب�س19 يونيو 2013
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القانون، ما لم يكن قد ُرد اإليه اعتباره. 

ولق���د خلط���ت اإدارة الفت���وى والت�شريع في راأيها الم�شار اإليه بين ع���دم اإثبات ال�شابقة 

الجزائية ورد العتبار. 

ذلك اأن المقرر بالقانون رقم 9 ل�شنة 1971 ب�شاأن عدم اإثبات ال�شابقة الجزائية الأولى 

بوثيق���ة ال�شواب���ق الجزائية ل يمحو اآثار الحك���م الجزائي ول يعتب���ر رداً لالعتبار، فالحكم 

الجنائ���ي تظ���ل اآثاره قائمة اإلى اأن ي�شت���رد المحكوم عليه اعتباره بحك���م القانون، اأو بحكم 

ق�شائ���ي وفق���اً لن�س المادة 244 م���ن قانون الإجراءات والمحاكم���ات الجزائية. لذلك فاإن 

ن����س الم���ادة 224 من قانون ال�شركات الجديد وهو الواجب التطبيق ب�شاأن اأع�شاء مجال�س 

الإدارات وق���د ن����س �شراحة على ال�شروط الواجب توافرها في من يتر�شح لع�شوية مجل�س 

اإدارة ال�شرك���ة الم�شاهم���ة، ومنها األ يكون محكوماً عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية اأو 

ف���ي جريم���ة اإفال�س بالتق�شير اأو التدلي����س اأو جريمة مخلة بال�ش���رف اأو الأمانة اأو بعقوبة 

مقي���دة للحرية، ب�شبب مخالفته لأحكام قانون ال�شركات، فكل من �شدر عليه حكم بالحب�س 

ف���ي جناية ل يك���ون اأهاًل لع�شوية مجل����س اإدارة ال�شركة الم�شاهمة، اأم���ا اإذا كانت العقوبة 

بالغرامة في الجناية فبمفهوم المخالفة فاإنه يجوز له التر�شح لع�شوية مجل�س الإدارة. 

اأم���ا من ارتكب جريمة مخلة بال�شرف والأمانة وحكم عليه، �شواء بالحب�س اأو الغرامة، 

فاإنه ل يجوز له التر�شح لع�شوية مجل�س الإدارة اأو ال�شتمرار فيه، و�شواء كان هذا اأول حكم 

�شدر بحقه اأو ثاني حكم، فالن�س �شريح ووا�شح باأن �شدور الحكم عليه يمنعه من التر�شح، 

ما لم يرد اإليه اعتباره، ولو اأراد الم�شرع التجاوز عن ال�شابقة الأولى في من يتر�شح لع�شوية 

مجل����س الإدارة لذكر ذلك �شراحة في الم���ادة 224 من قانون ال�شركات، اأو على الأقل كان 

اأ�شار اإلى القانون رقم 9 ل�شنة 1971 ب�شاأن عدم اإثبات ال�شابقة الجزائية الأولى، وحيث انه 

لم يفعل فيجب اإعمال الن�س بحالته كما هو من دون تاأويل. 

وحت���ى اإذا اعتبرنا اأن القانون رقم 9 ل�شنة 1971 ب�شاأن عدم اإثبات ال�شابقة الجزائية 

الأول���ى ه���و القانون العام فاإن قانون ال�شركات يعتب���ر )في هذه الجزئية المتعلقة بال�شروط 

الواجب توافرها في ع�شو مجل�س الإدارة( بمنزلة قانون خا�س واجب التطبيق. 

لذل���ك، وم���ع كامل احترامنا لإدارة الفتوى والت�شري���ع، اإل اأن الراأي المبدى منها ب�شاأن 

التج���اوز عن ال�شابقة الأول���ى في من يتر�شح لع�شوية مجال����س اإدارات ال�شركات قد جانبه 

ال�شواب لالأ�شباب المو�شحة �شلفاً. 

القب�س27 يونيو 2013
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قب���ل ان تتذم���ر وت�شكو الف�ش���اد وتنادي بال�ش���الح ا�شاأل نف�شك ه���ل اأديت ما عليك 

لوطن���ك اولً حت���ى تاأمر غيرك باأداء ما عليه���م، هل اأ�شلحت حالك التي �شت�شاأل عنها قبل 

ان تهتم باإ�شالح من لن تُ�شاأل عنه؟ اإما ذاك واإل فما انت ال »فا�شد اآخر« �شاخط لأنك لم 

تقدر ان ت�شرق كما �شرق غيرك. 

القب�س21 يونيو 2013

األحكام الجزائية وأثرها في الترشح
لعضوية مجالس إدارات الشركات

المحامي عبدالرزاق عبداهلل

ن�ش���رت جري���دة القب�س في �شفحته���ا القت�شادية بالعدد ال�شادر ي���وم الأحد الموافق 

26/5/2013 خب���راً مفاده اأن وزارة التجارة ا�شتعانت ب���اإدارة الفتوى والت�شريع لال�شتئنا�س 
باآرائها في �شاأن �شكاوى وردت اإلى الوزارة تطعن في �شالحية اأع�شاء مجال�س اإدارات بع�س 

ال�شركات، منها �شركات عامة حكومية، �شدرت بحقهم اأحكام تتعلق بجرائم ن�شب واحتيال. 

وك���ان رد »الفت���وى والت�شري���ع« اأن هذه الأحك���ام ل تحول دون ال�شالحي���ة للتر�شح لع�شوية 

مجل�س اإدارة ال�شركة اأو ال�شتمرار في الع�شوية طالما كانت ال�شابقة الأولى ولم ي�شدر حكم 

اآخر باأي عقوبة �شابقة على هذا الحكم. 

وق���د ا�شتن���دت اإدارة الفتوى والت�شريع في راأيها اإلى الم���ادة الأولى من القانون رقم 9 

ل�شنة 1971 في �شاأن عدم اإثبات ال�شابقة الجزائية الأولى. 

وبالرجوع لن�س المادة 139 من قانون ال�شركات القديم الذي اأ�شارت اإليه اإدارة الفتوى 

والت�شريع في فتواها اإلى وزارة التجارة وال�شناعة، وكذلك المادة 224 من قانون ال�شركات 

الجدي���د والخا�ش���ة بال�شروط الواجب توافره���ا فيمن يتر�شح لع�شوية مجل����س الإدارة في 

ال�شركات الم�شاهمة، يتبين لنا اأنه وفقاً للمادة 139 من قانون ال�شركات القديم ي�شترط في 

ع�شو مجل�س الإدارة األ يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بال�شرف واأن المادة 224 من 

قان���ون ال�شرك���ات الجديد ت�شترط في من ير�شح لع�شوية مجل����س الإدارة األ يكون قد �شبق 

الحك���م علي���ه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية اأو في جريم���ة اإفال�س بالتق�شير اأو التدلي�س 

اأو جريم���ة مخل���ة بال�شرف اأو الأمانة اأو بعقوبة مقي���دة للحرية ب�شبب مخالفته لأحكام هذا 
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ف���ي الحقوق والواجب���ات والم�شوؤوليات الجتماعية والوطنية بهدف تحقيق اأق�شى درجات 

النجاح ال�شخ�شي في مجتمعاتهم، وما يمنع الإن�شان الملتزم من اأداء واجباته وم�شوؤولياته 

الجتماعي���ة ع���ن تحقيق نجاح���ه ال�شخ�شي الم�شتحق هو ب�ش���كل اأو باآخر كابو�س مرعب، 

ومع�شلة تتحطم عليها اآمال وتطلعات واأحالم ذوي الجدارة والكفاءة.

 ل اإ�شالح يمكن اأن يتحقق على اأر�س الواقع ما لم تتوافر لذوي الكفاءة من المواطنين 

المخل�شيين فر�س منا�شبة وعادلة للتناف�س ال�شريف مع قرنائهم.

ال�ضيا�ضة  13 يوليو 2013

بين اإلفصاح والسرية
المحامي عبدالرزاق عبداهلل

تبق���ى ال�شفافية والإف�ش���اح اأمرين يحتاجان اإلى اإيجاد ت���وازن بين الم�شتوى المقبول 

لدى ال�شركات وبين الم�شتوى الذي ترغب فيه الأطراف المتعددة الأخرى. 

وتعد المعلومات واأنظمة الإف�شاح اأحد اأهم الأ�شباب الرئي�شية لتطور الأ�شواق المالية 

الت���ي تعتمد ب�ش���كل اأ�شا�شي على كمية المعلومات المتواف���رة للمتعاملين ومقدار الثقة في 

ه���ذه المعلوم���ات، فكفاءة �ش���وق المال تتوقف بدرج���ة كبيرة على كفاءة نظ���ام المعلومات 

بال�شوق، ولقد كان لفتقاد المعلومات وال�شفافية اأثر كبير في الأزمات المالية التي حدثت 

ف���ي الآون���ة الأخيرة، لذلك فاإن هناك اإلحاحا عل���ى ال�شركات لأن تكون اأكثر اإف�شاحاً لي�س 

فق���ط ف���ي تقاريرها المالية ولكن اأي�شاً حول اأدائها ف���ي الق�شايا الرئي�شية، لذلك تحر�س 

معظ���م الت�شريعات على وجوب اللتزام بتطبيق مبداأ ال�شفافية والإف�شاح، وهذا ما ي�شمى 

بالإف�شاح الإلزامي. 

وف���ي حي���ن يفر�س الإطار الإلزامي حدا اأدنى من متطلب���ات الإف�شاح، فاإن ال�شركات 

تتطلع اإلى اجتذاب مزيد من الم�شتثمرين، لذلك فاإنها تك�شف عن معلومات اإ�شافية عالوة 

عل���ى ما هو مطلوب منها وف���ق القانون كالك�شف عن ح�شاباتها واأن�شطتها، وقد �شاد اتجاه 

كبي���ر ل���دى العامة خالل ال�شنوات الما�شية يطالب بدرجة اأكب���ر من الإف�شاح وعلى اإتاحة 

المعلوم���ات عب���ر الحدود، وهذه الق���درة الم�شافة على الت�شال له���ا اأي�شاً �شلبياتها حيث 

يج���ب على ال�شركات الح���ذر وتقليل المخاطر التي قد تنتج ع���ن الإف�شاح عن المعلومات 
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كابوس المحسوبية
د.خالد عايد الجنفاوي

ل اأعتقد اأن ال�شالح الحكومي والجتماعي يتحقق فقط عن طريق ترديد ال�شعارات 

الرنانة والبراقة. فال بد دائماً من ربط للقول بالعمل من اأجل تحقيق ال�شالح الحقيقي.

وطري���ق ال�ش���الح وا�شح ومع���روف ويتطلب فقط اللتزام بخطط عم���ل حكومية وا�شحة 

تحق���ق ال�ش���الح الفعل���ي. ولكن م���ا يعيق ال�ش���الح بكل اأ�شكال���ه واأنواع���ه المعا�شرة هو 

ع���دم نجاح بع����س الحكومات في مكافح���ة المح�شوبية ومظاهره���ا المختلفة. فال يمكن 

لأي حكوم���ة اأن تنج���ح ب�ش���كل منا�شب ما لم تق�س على الأ�شب���اب الرئي�شية لغياب العدالة 

الجتماعي���ة اأو �شع���ف مجتمع الكفاءة والجدارة، بل ل يمكن ف���ي اأي حال من الأحوال اأن 

يتحق���ق “مجتمع الج���دارة والكفاءة” وفق معايير عالمنا المعا�ش���ر ما لم ت�شع الحكومات 

خط���ط واإجراءات معينة تكبح جم���اح كابو�س المح�شوبية وتقلل م���ن تاأثيرها المدمر على 

اأ�شح���اب الكفاءة والخبرة والمهارات من اأبناء البلد. وليتخيل اأحدنا مواطناً �شالحاً يملك 

كف���اءة وموؤهالت علمية وخب���رات ومهارات مختلفة اكت�شبها عن طري���ق التعلم والممار�شة 

ال�شخ�شية وهو يواجه وحده وح�س المح�شوبية ! فكيف باأهل الكفاءات اأن يتغلبوا وحدهم 

على المح�شوبية وهي تمنعهم طوال الوقت من ربط اآمالهم وتطلعاتهم الم�شروعة في تحقيق 

النجاح���ات الم�شتحقة ف���ي مجتمعهم? فكيف باليد الواحدة اأن ت�شفق? فمن المفتر�س اأن 

يب���داأ ال�ش���الح عن طريق و�شع اإج���راءات وقوانين وا�شحة تكافح ب�ش���كل ملمو�س تعار�س 

الم�شالح ال�شخ�شية وتمنح الفر�س لكل اأع�شاء المجتمع للتناف�س في الجدارة على �شطح 

حقول مت�شاوية وعادلة.

المح�شوبي���ة كابو�س مرع���ب، وبخا�شة لأ�شحاب الكفاءات، حي���ث تحطم خالل ثوان 

مع���دودة اأمالهم وتطلعاتهم اليجابية والم�شروعة في رب���ط كفاءاتهم ال�شخ�شية بما يمكن 

لهم فعاًل تحقيقه في مجتمعهم من نجاحات. والمح�شوبية هي مظلة كبيرة تن�شوي تحتها 

 )Cronyism( ومحاباة ال�شدقاء )مظاهر �شلبية م�شابهة لها: المن�شوبية )محاباة القارب

ومحاباة.

ال�شالح )Reform( ي�شير اأي�شاً اإلى مظلة وا�شعة من القوانين والجراءات والنظم 

الحكومي���ة والقي���م الجتماعي���ة اليجابية والتي تكر����س مجتمع الكفاءة والج���دارة. فعالم 

الي���وم ه���و عالم الجدارة والكفاءة حي���ث من المفتر�س اأن يتناف����س المواطنون المت�شاوون 
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الديزل” و”الإيداعات المليونية” و”ملف التحويالت الخارجية” و”كارثة الداو”؟

 الكويت تغرق في لغة التخوين واإ�شفاف الكالم والتهامات المر�شلة، وهو و�شع يحتاج 

اإل���ى معالجة �شريعة وعاجلة، فكث���رة اإثارة اأ�شماء الل�شو�س في الهواء الطلق دون تمحي�س 

واأدلة له تداعيات خطيرة على نف�شيات النا�س العاديين الب�شطاء، بل اإن روحاً �شلبية تف�شت 

ف���ي �شلوكه���م اليومي، عنوانها الالمبالة لما يفتر�س اأن���ه الحد الأدنى للواجب تجاه البلد، 

ولننظ���ر اإلى تدني الهتمام بالوظيفة العامة مقاب���ل المطالبات المحمومة بالزيادات على 

الرواتب دون اإنتاج حقيقي!

كنت ول اأزال من المطالبين اأن يعودنا رئي�س الوزراء على الظهور في اأحاديث متلفزة 

ح���ول المنا�شب���ات والق�شايا الخطي���رة، ي�شرح ويوجه ويعد بالمواق���ف تجاهها، فالمواطن 

يرت���اح بظه���ور رئي�س حكومت���ه- في اأي بلد- على ال�شا�شة ليعلق عل���ى ما يقلقه وما يتطلع 

اإليه.

كلف���ة اإعادة اأجواء الثقة اإلى المواطن وطماأنته لي�شت عالية، فهي تتلخ�س في تطبيق 

القانون الذي �شيعيد الثقة اإلى م�شاعر النا�س، ولنا في نموذجي وزارة الداخلية خير عبرة، 

اللواء عبدالفتاح العلي في ق�شية المرور والإقامات، واللواء عبدالحميد العو�شي في ملف 

�شراء الأ�شوات رغم بع�س ال�شلبيات.

الجريدة  28 يوليو 2013

حرمة المال العام
د. ب�ضام ال�ضطي

لقد حِر�س الإ�شالُم على التوجيِه ال�شريح والإر�شاِد الجلّي حتى يكوَن الم�شلم حري�ًشا 

م كما قال ربنا عز�شاأنه: »يَا  اأ�شَدّ الحر�س بتنقيِة مكا�شِبه من كِلّ ك�شٍب خبيٍث اأو ماٍل محَرّ

ْمَوالَُكْم بَيْنَُكْم ِبالَْباِط���ِل«، ور�شولُنا �شلى اهلل عليه و�شلم يقول: 
َ
ُكلُوا اأ

ْ
يَُّه���ا الَِّذي���َن اآَمنُوا ل تَاأ

َ
اأ

»َم���ن اأَكل طِيًّبا وعِم���ل في �شّنٍة واأِمن النا�ُس بوائَقه دَخل الجّن���ة« اأخرجه الحاكم و�شّححه 

ووافقه الذهبي.

مة ذاُت عواقَب وخيمٍة واآثاٍر �شّيئة، اأخطُرها واأ�شّدها  اأخ���ي الم�شلم: المكا�شُب المحَرّ

اأنه���ا �شب���ٌب من اأ�شباِب دخول الن���ار، ومن اأ�شباِب غ�َشب الجّب���ار، فر�شولنا يقول لكعِب بِن 
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ب�ش���كل غي���ر معتمد اأو غير مرغوب فيه، لذلك يجب من ال�ش���روري و�شع حدود الإف�شاح 

وال�شفافي���ة م���ن اأجل حماية ال�شركة م���ن الإف�شاح غير الالزم والإف�ش���اح الذي قد ي�شلب 

قدرتها التناف�شية. 

وق���د يكون هذا الحد �ش���روري ولزم لأع�شاء مجال����س اإدارات ال�شركات الم�شاهمة 

حيث األزمهم قانون ال�شركات الجديد على المحافظة على �شرية المعلومات في ال�شوق باأن 

يعلنوا عن معلومات مهمة تهم الم�شتثمر وت�شاعده في اتخاذ قراره في ال�شتثمار. 

لذل���ك فاإنه يجب الموازنة والإعالن عن المعلوم���ات المفيدة للم�شتثمر وعن خططه 

الم�شتقبلية وفي الوقت نف�شه ل تكون م�شرة لل�شركة وتحد من قدرتها التناف�شية. 

وق���د اأجازت المادة 227 من قانون ال�شركات: لأع�ش���اء مجل�س الإدارة الإف�شاح اإلى 

الم�شاهمين فقط في حالت معينة وجاء ن�س المادة على النحو التالي: 

»ل يج���وز لأع�شاء مجل����س الإدارة اأن يف�شحوا اإلى الم�شاهمي���ن في غير اجتماعات 

الجمعية العامة اأو اإلى الغير عما وقفوا عليه من اأ�شرار ال�شركة ب�شبب مبا�شرتهم لإدارتها، 

واإل وجب عزلهم وم�شاءلتهم عن تعوي�س الأ�شرار الناتجة عن المخالفة«. 

وقد راعى الم�شرع الموازنة بين الحفاظ على اأ�شرار ال�شركة وبين اأحقية الم�شاهمين 

ف���ي التع���رف على اأح���وال ال�شركة، وفي ه���ذا ال�شياق نرى ج���واز اإف�شاح مجل����س الإدارة 

للم�شاهمي���ن »اأثن���اء عق���د الجمعي���ات العامة« ع���ن الخطوط العام���ة ل�شيا�ش���ات ال�شركة 

الم�شتقبلية، بحيث يطمئن الم�شاهمون على اأموالهم دون ذكر التفا�شيل اأو ت�شمية الجهات 

المزم���ع التعام���ل معها اأو طبيع���ة هذا التعامل، اأي اأن يكون الإف�ش���اح بالقدر الذي يحفظ 

اأ�شرار ال�شركة ويحمي م�شالحها، ويجنب مجل�س الإدارة الم�شاءلة. 

القب�س16 يوليو 2013

لصوص مفترضون
مظّفر عبداهلل

 

م���ا تاأثي���ر اأن ي�شمع المواطن العادي وب�شكل �شب���ه يومي عن �شرقات واأ�شماء ل�شو�س 

المال العام المفتر�شين دون محا�شبة واأحكام؟ وما تاأثير اأن ن�شمع عن “قبي�شة” من اأع�شاء 

ف���ي البرلم���ان؟ كيف ي�شتقب���ل المواطن ال�شريف عناوين ال�شح���ف المخيفة عن “�شرقات 
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مال اهلل ور�شوِله لي�س له يوَم القيامة اإّل النار«.

فعل���ى كل م���ن �شولت له نف�شه �شرقة �شيء من ممتلكات الدولة باأعذار واهية وحبائل 

�شيطانية ُرَد ما اأخذت من قبل اأن يف�شحك اهلل على روؤو�س الأ�شهاد وت�شتغيث بر�شول اهلل 

اِب َقاَل  ثَِنى ُعَمُر بُْن الَْخَطّ فال يغيثك وي�شتعل عليك ما اأخذت ناراً عن ابَْن َعَبّا�ٍس يَُقوُل َحَدّ

يْتُُه ِفى النَّاِر ِبَعَباَءٍة َقْد َغلََّها« وعن 
َ
ِ اإَِنّ ُفاَلًنا َقِد ا�ْشتُ�ْشِهَد. َقاَل »َكاَلّ َقْد َراأ

َّ
ِقيَل يَا َر�ُشوَل اهلل

َمُه   َعلَيِْه َو�َشلََّم َفَذَكَر الُْغلُوَل َفَعَظّ
ُ َّ
 َعنُْه َقاَل َقاَم ِفينَا النَِّب���ُيّ �َشلَّى اهلل

ُ َّ
َي اهلل بُ���ي ُهَريْ���َرةَ َر�شِ

َ
اأ

َحَدُكْم يَْوَم الِْقَياَمِة َعلَى َرَقَبِتِه �َشاةٌ لََها ثَُغاءٌ اأو َعلَى َرَقَبِتِه َفَر�ٌس 
َ
لِْفَيَنّ اأ

ُ
ْم���َرهُ َقاَل َل اأ

َ
���َم اأ َوَعَظّ

بْلَْغتَُك َوَعلَى َرَقَبِتِه بَِعيٌر 
َ
ْمِلُك لََك �َشيًْئا َقْد اأ

َ
ُقوُل َل اأ

َ
ِغثِْني َفاأ

َ
ِ اأ

َّ
لَُه َحْمَحَمٌة يَُقوُل يَا َر�ُشوَل اهلل

بْلَْغتَُك َوَعلَى َرَقَبِتِه �َشاِمٌت 
َ
ْمِلُك لََك �َشيًْئا َقْد اأ

َ
ُقوُل َل اأ

َ
ِغثِْني َفاأ

َ
ِ اأ

َّ
لَُه ُرَغاءٌ يَُقوُل يَا َر�ُشوَل اهلل

ْو َعلَى َرَقَبِتِه ِرَقاٌع تَْخِفُق 
َ
بْلَْغتَُك اأ

َ
ْمِلُك لََك �َشيًْئا َقْد اأ

َ
ُق���وُل َل اأ

َ
ِغثِْني َفاأ

َ
ِ اأ

َّ
َفَيُق���وُل يَ���ا َر�ُشوَل اهلل

بْلَْغتَُك. 
َ
ْمِلُك لََك �َشيًْئا َقْد اأ

َ
ُقوُل َل اأ

َ
ِغثِْني َفاأ

َ
ِ اأ

َّ
َفَيُقوُل يَا َر�ُشوَل اهلل

عالم اليوم  8 اغ�ضط�س 2013

الكاريكاتير.. الطرح الّساخر
عبدالر�ضا كمال

الكاريكاتير.. فن �شحافي �شاخر.. و�شاخر الى درجة الحزن والبكاء ان كانت الفكرة 

المطروح���ة تم�س احتياج���ات الن�شان وحقوقه ا�شقاطا محليا.. او يم�س كيانه في محيطه 

كوطن.. ا�شقاًط �شيا�شيا.

الكاريكاتير.. فكرة.. يحركها الر�ّشام بطريقته الذكية وان كانت ثابتة على الورقة بناء 

عل���ى معلومات ادخرها ت�شاعده على تحريك �شع���ور المتلقي وحثه على التفاعل معه على 

ال�شخري���ة وعدم الر�شا عما ت���م طرحه.. باأق�شى معانيها.. حت���ى يتحقق مفهوم الطرح.. 

با�شقاطه.

الكاريكاتي���ر فك���رة وبع�س من الخيال وا�شقاط عميق له���ا.. وممنوع فيها الجنوح الى 

ال�شحك لمجرد ال�شحك الذي ل يحمل فكرة ما.. وممنوع فيه ان تكون الفكرة المطروحة 

مدح���ا لمنا�شب���ة م���ا.. او �شخ�س ما.. او مكان م���ا او تراه يم�شك علم���ا او ي�شافح ان�شانا 
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ُعج���رة ر�ش���ي اهلل عنه: »يا كعُب، اإّنه لن يربَو لحٌم بن���ت من �ُشحٍت اإل كانِت الّنار اأولى به« 

اأخرجه الحاكم و�شّححه. وال�ّشحُت م�شطلح �شرعّي ي�شمل كَلّ مال اكتُ�ِشب بالحرام.

اإّن الم���اَل الح���راَم ِمن جميع طُرق���ه �شوؤٌم على �شاحبه و�َشَرر عل���ى جامعه، فر�شولنا 

يقول: »ل يك�ِشب عبٌد مالً من َحرام فينِفق منه فيباَرك له فيه، ول يت�شّدق به فيقَبل منه، 

ول يترُكه خلَف ظهِره اإّل كان زاَده اإلى النار« رواه اأحمد والبيهقي و�شنده ح�شن، ولهذا فِمن 

اأ�شب���اِب ال�ّشقاء ال�شاِمل وعوامِل الخذلن الم�شتمِرّ على بلداِن الم�شلمين هو جمُع الأموال 

مة والو�شائِل الخبيث���ة، واإلَّ فهل ُمِنعت ال�شتجاب���ُة اإلَّ ب�شَبِب  م���ن طري���ِق المكا�شب المحَرّ

المكا�ش���ب المحّرمة؟! وهل وقع���ِت الم�شائب والإَحن اإلَّ بانت�شاِر الخباِئث والموبقات وهل 

نا�شر من نا�شر الطاغوت اإل ب�شبب المال الحرام والطمع فيه؟!. روى م�شلم في �شحيحه: 

»اأن النبَيّ ذَكَر الرجَل يطيل ال�ّشفَر اأ�شعَث اأغبَر يمّد يَديه اإلى ال�ّشماء يقول: يا رِبّ يا رّب، 

ومطعُمه حرام، وملب�شه حرام، وغذَي بالحرام، فاأنى ي�شتَجاب لذلك؟!«. وفي الحديِث عند 

الترم���ذِيّ باإ�شناٍد �شحيح: »ل تقَبل �ش���الةٌ بغير طهور، ول �شدقٌة من ُغلُول«، والغلول عنَد 

اأهِل العلم م�شطلٌح لكِلّ ما اكتُ�شب من طريٍق غيِر �شرعّي عن طريق الّنهب وال�ّشلب.

قال مالُك بن دينار: »اأ�شاَب النا�َس في بني اإ�شرائيَل قحٌط فخرجوا ِمراًرا فلم ي�شَقوا، 

ا قد  فاأوح���ى اهلل اإل���ى نبِيّهم اأن اأخِبرهم اأّنكم تخرجون اإلَيّ باأبداٍن نِج�شة وترفعون اإلَيّ اأُكًفّ

�شَفكتُ���م به���ا الدماَء ومالأتم بطونَكم من الحرام، الآَن قد ا�شتَدّ غ�شبي عليكم، ولن تزدادوا 

مني اإل بُعًدا«.

اأّيه���ا الم�شل���م، اآكُل الحرام منزوُع الَبركة م�شلوُب ال�شتقرار والطماأنينِة، ل يقنَع بخير 

ياأتي���ه، ول يعين���ه كثيٌر يجنيه، عن اأبي �شعيد الخ���درِيّ ر�شي اهلل عنه قال: قام فينا ر�شول 

اهلل خطيًبا فقال: »ل واهلل، ما اأخ�شى عليكم � اأّيها النا�س � اإّل ما يخرج اهلل لكم من زهرِة 

ه فمثَلُه كَمثل  ���ه يباَرك له فيه، ومن ياأُخذ مالً بغي���ر حِقّ ه���ذه الدني���ا، فمن ياأُخذ مالً بحِقّ

الذي ياأُكل ول ي�شبَع« رواه البخاري وم�شلم.

واأعل���م اأخ���ي الم�شلم اأَنّ الم���اَل العاّم في ديار الم�شلمين من اأرا����سٍ وعقاراٍت واأمواٍل 

ومنق���ولت واأجهزة واأثاث كلّها الأ�ش���ُل فيها الِع�شمُة، ل يجوز النتفاُع بها في غيِر محِلّها، 

ول يج���وز ب���اأِيّ حاٍل العت���داءُ على �شيٍء منه���ا اإل بطريٍق �شرعّي معتََبر عن���د اأهل العلم، 

وا�شتِم���ع اإل���ى تحذيِر ال�ّش���رع وَزجِره وردعه، يقول النبي �شلى اهلل علي���ه و�شلم: »اإَنّ رجالً 

يتخَوّ�ش���ون ف���ي اأمواِل اهلل بغير ح���ٍقّ فلهم الناُر يوَم القيام���ة« رواه البخاري. والمعنى اأي: 

ف���ون ف���ي اأمواِل الم�شلمي���ن بالباطل،. وجاء عند الترمذي » اأّن النب���َيّ قال: »اإَنّ هذا  يت�شَرّ

ه بوِرك له في���ه، وُرَبّ متخِوّ�سٍ فيما �شاءت نف�ُشه ِمن  ���رة حلَوة، َمن اأ�شابَه بحِقّ الم���اَل خ�شِ
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الكويت���ي الحاجة اإلى ا�شتخدام خدم���ات تاك�شي، ولكن نتمنى اأن يجوب �شوارع الكويت، 

فليدخ���ل اإل���ى �شوارع فرعية في خيطان اأو الفروانية اأو حولي اأو الجابرية اأو اأي منطقة 

اأخرى ليرى الحفر والمطبات ومخلفات البناء والأو�شاخ الملقاة على الطرق.

عله يذهب اإلى العيادة الخارجية في م�شت�شفى العظام وي�شوف بعينه الذبحة على 

اأبواب العيادات من 7 �شباحاً والخنقات والمدازز والوا�شطات وغيرها من الم�شاكل.

فليح���اول اأن يج���د غرف���ة خا�شة في اأي م�شت�شف���ى دون وا�شط���ة اأو موعد لأ�شعة 

تخ�ش�شية قبل �شتة اأ�شابيع.

ليت���ه يذهب متنكراً لإنجاز اأي معاملة في »ال�ش���وؤون« اأو »الداخلية« اأو »البلدية« اأو 

»العدل« اأو اأي وزارة اأو موؤ�ش�شة اأخرى، ليرى باأم عينه كم هي متخلفة نظمنا الإدارية، وكم 

من الوقت ي�شيع للح�شول على توقيع ل يكلف حال من ب�شمه حتى قراءة المعاملة.

واأب�شطه���ا اأن يتنك���ر ويم���ر على مواقف اأي موقع لجامعة الكوي���ت ويحاول اأن يجد 

موقفاً ل�شيارته، واإن تجاوز القانون ووقف خطاأ، ف�شيجد مخالفته جاهزة.

ك���ل هذه الأمور تحدث ف���ي الكويت لغياب الإدارة الحديثة الجادة والقانون المفّعل 

ولي����س لغي���اب ميزانيات اأكبر، الإدارة ال�شيئة ف���ي الكويت هي �شبب التخلف وهي �شبب 

الم�شاكل وهي �شبب الت�شيب الوظيفي وهي ال�شبب الرئي�شي في تخلف البلد في جميع 

النواحي.

ل نريد من �شمو رئي�س الوزراء اأن يكون �شائق تاك�شي كرئي�س الحكومة النرويجية، 

بل الق�شد من ذكر هذا المثل هو اأن ي�شعر اأحد ذو م�شوؤولية بالداء الذي تعاني منه هذه 

الدول���ة الم�شكينة. م�شاكلنا لن تح���ل اإل بقيادات اإدارية �شنعة ومتقدمة تعمل على طرح 

الحل���ول لت�شهي���ل الخدمات وت�شرف عل���ى ال�شيانة في جميع النواح���ي وجميع المراكز 

وت�شع م�شلحة الكويت والكويتي قبل م�شالحهم.

فهل هذا كثير علينا كمواطنين وعلى بلدنا الحبيب اأن تكون مطالبنا ال�شهلة والقليلة 

الكلف���ة ه���ي فقط اأن نح�شل على نظام اإداري متطور ومتقدم وقابل للتطبيق دون تعقيد 

ودون وا�شطة ودون ف�شاد؟!

علن���ا بذل���ك نعيد اإل���ى الكوي���ت الحبيبة �شمعته���ا، وم�شتواه���ا الذي »ك���ان« مثاًل 

يحتذى.

القب�س17 اغ�ضط�س 2013

القسم األول - الشفافية واحلكم الصالح

اآخ���ر وابت�شام���ة تمالأ �شدقي���ة او تعليقا �شاذجا فيه من المديح م���ا ت�شمئز به النف�س نفاقا 

ومجامل���ة وهولي����س �شهادة تقدير ومحاب���اة لي كان.. وانما هو اظه���ار لج�شامة الخطيئة 

وت�شحيحه���ا كالف�ش���اد الداري والمالي وم���ا هنالك من الخطايا الجتماعي���ة وال�شيا�شية 

وال�شخرية واظهار عدم الر�شا منها.

وك���م من لوح���ة كاريكاتيرية اأقامت الدنيا ولم تقعدها عب���ر التاريخ من ر�شامين لهذا 

الفن الخطير �شنعوا مالمح هذا التاريخ.

وك���م اأهين���وا وعوقبوا و�شربوا و�شجن���وا ب�شبب طرحهم لتلك الخطاي���ا.. وخير مثال 

لولئك الفنان اليوناني »بوزون« في زمن »ار�شطو وار�شتوفانين« الذي تناول م�شاهير ع�شره 

بالر�ّشوم ال�ّشاخرة وابراز اخطائهم.. ف�شربوه و�شجنوه.. ولكنه يعود وي�شخر منهم.

الكاريكاتي���ر لي�س لوحة ت�شكيلية تعلق في المعار�س لت�شتحوذ على انظار المتابعين.. 

ولكنه فكرة.. تظهر الخلل.. وال�شخرية منه لبد منه. 

الوطن15 اغ�ضط�س 2013

الكويت تستحق
د. ناجي �ضعود الزيد

عندم���ا اأراد رئي����س وزراء النروي���ج اأن يتعرف على م�شاك���ل المواطنين النرويجيين 

وهمومهم، وهم الذين يتمتعون باأف�شل ال�شمانات الجتماعية والأكثر تقدماً في التعليم 

والخدمات ال�شحية والجتماعية، كما اأن الأمن م�شتتب جداً والم�شاكل قليلة، اإن وجدت. 

ولكن اأبى رئي�س الوزراء على نف�شه اأن يكون مطمئناً لهذا ال�شتقرار، واأ�شّر على اأن يعمل 

ك�شائ���ق تاك�ش���ي لفترة يوم كامل، مما يعطيه الفر�شة لل���كالم والحديث مع الركاب على 

اختالف م�شاربهم بغية التعرف على الم�شاكل والهموم لعموم المواطنين.

اإذا كان���ت النروي���ج تلك الدولة الم�شالمة الهادئة والت���ي توفر جميع الخدمات دون 

مقابل، ودخل الفرد و�شمانه الجتماعي من اأف�شل الم�شتويات على م�شتوى العالم، اأبى 

رئي�س وزراء النرويج اإل اأن يتعرف مبا�شرة عما يدور بخاطر المواطن، فما بالنا نحن ل 

اأحد ي�شعر بهمومنا وعلى راأ�شها الأمن والأمان؟!

ف���ي الكوي���ت ل نريد من �شمو رئي�س الوزراء اأن يقود �شي���ارة اأجرة، فقلياًل ما يجد 
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دافع���ا لبقية الإدارات لأن يكونوا عل���ى ا�شتعداد و�شيتواجدون بمكاتبهم لإنجاز المعامالت 

وتنظيف المكان تح�شبا لأي زيارة غير محددة للوزير..

اأما من حيث المالحظات في خدمات الوزارة فاأولها يتمثل في الطريقة البدائية في 

اإنج���از المعاملة من اإح�شار الأوراق نف�شه���ا دون ا�شتخدام التكنولوجيا الحديثة في اإنجاز 

المعام���الت اإلكتروني���ا وال�شتغالل ال�شي���ئ لحتياجات المراجع من مكات���ب الطباعة من 

ارتفاع اأ�شعار الطباعة والت�شوير والزدحام المنت�شر في اأجهزة الوزارة والتي يتم تاأجيرها 

للقطاع الخا�س دون مراعاة لالأ�شعار. 

النباء18 اغ�ضط�س 2013

إِخالُصك في وظيفتك يَُدلُّ على نُْبِلَك األخالقي
د.خالد عايد الجنفاوي

وَن اإِلَ���ى َعاِلِم الَْغيِْب   َعَملَُكْم َوَر�ُشولُ���ُه َوالُْموؤِْمنُ���وَن َو�َشتَُرُدّ
ُ َّ
“َوُق���ِل اْعَملُ���وا َف�َشيَ���َرى اهلل

َهاَدِة َفيُنَِبّئُُكْم ِبَما ُكنْتُْم تَْعَملُوَن” ) التوبة 105(. َوال�َشّ

يدل الإخال�س في اأداء العمل، �شواء تمثل في الإيفاء الكامل بواجبات وظيفة معينة اأو 

تجلى في اإتقان متميز لعمل حرفي اأو فني، على نبل الفرد وتميزه الأخالقي. فمن يخل�س 

ف���ي عمل���ه ويحاول قدر ما ي�شتطي���ع الو�شول اإلى درج���ة الإتقان في اأدائ���ه اإن�شان متميز 

اأخالقي���اً وح�شاري���اً. فاإذا كانت ثمة �شم���ة تاريخية ثابتة تفرق بي���ن التميز الأخالقي وما 

يناق�شه فهو تمكن اأحد الأفراد من ربط �شعادته ال�شخ�شية بقدر ما يوؤديه من عمل مخل�س 

ومتق���ن. واإذا كان���ت ثمة حقيقة وا�شحة حول الإخال�س ف���ي العمل واإتقانه فهي تتمثل في 

ك���ون ه���ذه ال�شلوكيات والت�شرف���ات الأخالقية اليجابي���ة تعود بالنفع على م���ن يمار�شها: 

فالإخال����س في اأداء العمل مكافاأته ذاتية، حيث ي�شعر المخل�س في عمله بال�شعادة والثقة 

ال�شخ�شية من دون انتظاره مكافاآة الآخرين له.

اإ�شاف���ة اإلى كون الخال�س في العمل واإتقانه مجزية ذاتياً )Selfrewarding( فهي 

تدل اأي�شاً على التزام الإن�شان المخل�س في عمله وتدل كذلك على نظاميته وو�شوح روؤيته 

الأخالقي���ة والذهني���ة. فالمخل����س في عمله يتميز عن الآخرين باأن���ه يعرف جيداً ما يريد 

تحقيقه في حياته اليومية ويدرك بو�شوح تام طبيعة مبادئه الأخالقية: المخل�س في عمله 
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زيارة الوزير بين التحضير والفجأة
د.عادل الإبراهيم

نثمن عاليا قيام وزير الداخلية با�شتهالل تفقده لمرافق الوزارة بزيارة مركز الخدمة 

للتع���رف على م�شتوى الخدمة وال�شتماع ال���ى مالحظات المراجعين عن عملها باعتبارها 

واجه���ة تعامل ال���وزارة مع معام���الت المواطني���ن، ول يختلف احد عل���ى الم�شتوى الالئق 

لمراكز الخدمة في اإنهاء واإنجاز معامالت المراجعين بكل ي�شر و�شال�شة.

وي�شه���د الجمي���ع بما يبذله العاملون فيها من جهد في ذلك، كما ان هذه الزيارة تمثل 

تطبيق���ا عملي���ا للنطق ال�شامي في ح���ل م�شاكل المواطنين والرتق���اء بالخدمات المقدمة 

لهم.

ول �ش���ك ان الوق���وف على �شي���ر العمل ل يتطلب تح�شيرا م�شبق���ا بل يتطلب زيارات 

فجائي���ة ان اردنا تحقيق الهدف المرجو من الزي���ارة من خالل الواقع ودون تحديد م�شبق 

لال�شتع���داد والتجهيز لها، واإنني على يقي���ن باأن الوزير �شيرى الكثير من الق�شور والتعالي 

ف���ي المعاملة وع���دم نظافة المرافق مع اإيماني باأن مراكز الخدم���ة اذا تمت زيارتها فجاأة 

ف�شنجد العمل منظما و�شل�شا، لكن ماذا ب�شاأن ما يعانيه الوافدون والمواطنون من فو�شى 

وع���دم اكتراث في العدي���د من مرافق الوزارة خا�شة في الإدارات العامة كالهجرة والمرور 

والمخاف���ر، اذا اأردن���ا الوق���وف على ح�شن �شي���ر العمل فما على وزي���ر الداخلية اإل القيام 

بزي���ارات فجائي���ة ودون �شابق اإن���ذار وهذا ما ناأمله من الوزير ف���ي �شياق جولته القادمة، 

�شيج���د �شعوب���ة الدخول على اأي م�ش���وؤول وكاأن اإنجاز المعاملة اأ�شب���ح منة من الم�شوؤول، 

ومن خالل المراجعة لبع�س تلك المرافق تتمنى األ تكون لديك مراجعة اأو معاملة فيها ل 

اأقول ذلك جزافا بل من خالل المراجعة والتعامل معها حتى اأ�شبح اإنجاز المعاملة مرادفا 

لعبارة »هل تعرف احدا؟« لكي ي�شاعدك في اإنجازها فما بال الوافد الذي عليه تقبل الأمر 

والمعاناة؟!

نع���م العامل���ون يوؤدون واجباته���م، لكن المطلوب هو الجدية ف���ي العمل واللتزام، كما 

ه���و حا�شل في مراك���ز الخدمة حيث ل تحتاج ل�شتخدام عب���ارة »هل تعرف اأحدا؟«، لكن 

خدماتها تقدم للمواطنين فقط وهذا ما نتمناه لبقية اأجهزة الوزارة في تعاملها مع الوافدين 

والمواطنين على حد �شواء.

واإنن���ي على يقين باأنه مجرد الإعالن عن قي���ام الوزير بجولة فجائية واحدة �شيعطي 
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يزال الرق�س اله�شتيري م�شتمراً حولها. 

والواق���ع يقول اإن لق�شية التعيين���ات بعداً �شيا�شياً واجتماعي���اً واقت�شادياً �شارباً في 

القدم حتى بات يثير الغ�شة دون اأن يحرك �شاكناً رغم ما فيه من تغييب لمبادئ الم�شاواة 

والعدالة وتكافوؤ الفر�س، وهو ما يوؤكد ان هذه الق�شية تحتاج الى ما هو اأكثر من الكتفاء 

بالمعالجة القانونية التي ت�شكل جزءاً اأ�شا�شياً من الحل بطبيعة الحال ولي�س كله. 

والواق���ع يقول اأي�شاً اإن على ال�شيا�شي النزيه األ ي�شع نف�شه في مواطن ال�شبهة مهما 

�شغ���ر �شاأنه���ا، واأن يعتذر عنه���ا اإن �شقط فيها لأي �شبب، واأن يب���ادر اإلى معالجتها بنف�شه 

وتحمل تبعاتها القانونية ب�شجاعة اإذا ما ثبتت وثبت وقوعها تحت طائلة القانون. 

يبقى القول اإنه من المهم مراجعة تداعيات هذه الق�شية بدقة منذ تفجيرها، فقد تم 

توظيفها في �شراعات �شيا�شية و�شراعات الحكومة والمال وبا�شتخدام موؤ�ش�شات واأدوات 

ناف���ذة وف���ي تحريك جميع اأ�شح���اب الم�شال���ح المت�شررين من فتح ق�شاي���ا الف�شاد التي 

اأقدمت عليها الوزيرة بجراأة غير معهودة. 

تاأمل���وا جي���داً اأيها ال�شادة.. انها حكاية »كليلة ودمن���ة« عن »راأ�س الذئب الطائر« تعود 

لتروى من جديد. 

القب�س٧ �ضبتمبر ٢٠١٣

نحن و»الطوارئ«
د. محمد العبداهلل العبدالجادر

نق���ع في منطق���ة ح�شا�شة من العالم، لم ت�شتقر منذ الح���رب العالمية الثانية، ولكنها 

ا�شتعل���ت منذ منت�شف ال�شبعينات حتى اليوم بني���ران من الحروب وويالتها، وا�شابتنا منذ 

1990 ب�ش���كل مبا�ش���ر، وم���ع ذلك ل توج���د لدينا عقلية »الط���وارئ«، فالم���ور م�شندة الى 
البرك���ة، وه���ا نحن على اعتاب ح���رب جديدة في المنطقة وتعاد ال�شئل���ة وكاأننا نعمل من 

جديد! 

عقلية الطوارئ هي نتاج تراكم خبرات، ولدينا اجيال كاملة من الحكم والدارة عا�شت 

الرخ���اء وال�ش���دة، واأهلنا في زمان العم���ل والبحر كانوا ي�شتعدون ل���كل طارئ رغم ب�شاطة 

الحي���اة ون���درة الم���وارد، وكانت ف���ي منازلهم دار للموؤون���ة والطوارئ، ويقوم���ون ب�شيانات 
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وم���ن يح���اول اإتقان كل اأمر اأو واجب وظيفي يقع بين يديه هو الأكثر ثقة بنف�شه وبمقدراته 

الفعلية.

وفي عالم معا�شر يوجد فيه بع�س اأفراد ربما عجزوا عن تحديد اأهدافهم ال�شخ�شية 

ب�شب���ب �شبابية تفكيرهم وب�شب���ب مزاجيتهم وقلة اإلتزامهم، يحق���ق الإن�شان المخل�س في 

عمل���ه تمي���زاً اأخالقياً فريداً من نوع���ه: فالإن�شان المخل�س ف���ي اأداء اأي عمل يمار�شه هو 

م���ن نجح فع���اًل في تحقيق حياة اإن�شانية متكاملة. فرغم ك���ل مظاهر التحبيط والتي ربما 

يواجهها المخل�س اأثناء اأداء عمله، ي�شتمر الموظف المخل�س والفني والحرفي في تحقيق 

نجاحات متوا�شلة.  

وبالطب���ع، اإخال�ش���ك في عملك ي���دل على اإخال�شك وتمي���زك الأخالقي في جوانب 

اأخرى من حياتك اليومية: فالموظف المخل�س لبد اأن يكون زوجاً مخل�شاً، ولبد اأن يكون 

اأباً مخل�شاً، واإبناً مخل�شاً و اأخاً مخل�شاً وجاراً طيباً و�شديقاً �شدوقاً ومواطناً حقاً يخل�س 

لنف�شه ولمجتمعه ولوطنه. ف�شكراً لكل اإن�شان متميز ومخل�س في اأداء عمله فهو من يجعل 

حياتنا اليومية ذات معنى حقيقي ي�شتحق المثابرة والعطاء والإيثار. 

ال�ضيا�ضة  ١ �ضبتمبر ٢٠١٣

نزاهة السياسي
عبدالحميد علي عبدالمنعم

ه���ل تكفي جراأة الوزير واإخال�شه ف���ي مواجهة ملفات الف�شاد في وزارته لإعفائه من 

تبع���ات المخالفات القانونية الت���ي يقع فيها فيما ت�شميه المادة التا�شعة ع�شرة من اتفاقية 

الأم���م المتحدة لمكافحة الف�شاد »اإ�شاءة ا�شتغالل الوظيفة«، وتقابلها المادة الرابعة ع�شرة 

من قانون حماية المال العام والمادة الثانية من قانون محاكمة الوزراء؟ 

ظل هذا ال�شوؤال مطروحاً، وتفاقمت تفاعالته، ول تزال، عندما ت�شاعدت الحتجاجات 

عل���ى تعيين���ات وترقي���ات اعتمدتها وزيرة ال�ش���وؤون الجتماعية والعمل وقي���ل اإنها محاطة 

ب�شبهة محاباة تجاوزت فيها من هم اأكثر ا�شتحقاقاً. 

ورغم نفي الوزيرة �شحة هذه الوقائع وتاأكيدها قانونية قراراتها، فاإن ذلك لم يخفف 

من حدة الهجوم عليها، بل ا�شتُخدم حطب اإ�شافي في النار التي اأ�شرمت دون هوادة، ول 
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وق���ال رئي�س مكافح���ة الف�شاد ال�شعودي محمد ال�شري���ف »ان مكافحة الف�شاد واجب 

ديني ووطني واخالقي« ولكن هل يطبق النواب والوزراء ذلك؟

وق���ال العقيد عادل الح�شا�س »اإعالم وزارة الداخلية لي�س مع اي جهة ولكن لم�شلحة 

الكويت« فكيف �شمعنا عن تجاوز قبول ال�شباط من غير اعالمكم؟

وقال المقدم يو�شف ال�شباح »لماذا يدفعون لالجنبي ويطلبون التطوع من الكويتي؟«، 

انه���ا عقدة الجنبي. ويقول الدكتور ظافر العجم���ي »ال�شرية يجب األ تكون بال�شراء ولكن 

بالعمليات«، انهم ي�شكتوننا بال�شرية حتى ل يفت�شح امرهم.

فمتى نجد كل ما قيل يفّعل على ار�س الواقع بت�شريعات برلمانية تكافح الف�شاد وتنمي 

الدولة والمجتمع لن�شل الى تطبيق مبادئ الحوكمة واللتزام بالمعايير الدولية وتعزيز قيم 

النزاه���ة بالجه���ات الع�شكري���ة لتعزيز ثقة الجمهور به���ا وتطبيق الموؤ�ش���رات الدولية ذات 

ال�شلة.

الف�ش���اد لي����س م�شكلة موؤ�ش�شة معينة، ولكن م�شكلة الدول���ة باأجهزتها للعمل على نقل 

كل ما قيل وكتب الى قرارات وقوانين واآلية لتطبيقها، ان الكويت دولة يجب ان تتوقف عن 

التراجع وتبداأ بالتقدم في كل المجالت، وذلك بعد ان تبداأ بال�شفافية.

القب�س٨ اأكتوبر ٢٠١٢

اإلصالح في قاعة عبداهلل السالم
تي�ضير عبدالعزيز الر�ضيدان

تدخ���ل كثير م���ن الدول في تغييرات وخالفات وحروب ول���و اأنها بقيت تندب ما فات 

لبقيت فوق الركام وما بنت دولها مرة اأخرى وتطورت. وفي الكويت، الإمارة ال�شغيرة الغنية 

المتجان�ش���ة الم�شالم���ة، ن�شتطيع اأن نبداأ الإ�شالح والبن���اء، فالمهمة فيها اأ�شهل من الدول 

الكبيرة الفقيرة اإذا توافرت النية والإخال�س في العمل. اأول يجب اأن نترفع عن فكرة »اإما 

اأن���ا واإل الطوف���ان«، فال�شدام خ�شارة للوط���ن بمختلف اأطرافه، ويج���ب اأن نبداأ بالر�شوخ 

للد�شت���ور والقوانين، وبانتخاب ن���واب �شالحين �شادقين يناق�شون ويعدلون جميع القوانين 

تح���ت قبة عبداهلل ال�شالم فور انتخابه���م با�شتخدام اأدواتهم الد�شتوري���ة وبت�شريع قوانين 

المحا�شب���ة والتنمي���ة ثم مراقب���ة تطبيقها وا�شتجواب من يق�شر ف���ي عمله بدل اأن نتحدى 
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دوري���ة لمنافذهم والبيوت والحارات، وي�شتعدون لموا�ش���م ال�شفر والقفال والمطار، كانوا 

ي�شتع���دون، ام���ا نحن فما اإن ياأتي ال�شيف حتى نكون على اعتاب ازمة كهرباء، وما اإن ياأتي 

مو�ش���م الدرا�ش���ة حتى تكون ازمة الزدحام وال�شيانة، وكاأننا نبداأ من جديد! ومطار البالد 

الحال���ي هو عنوان لكتاب الفو�شى في ع���ز مو�شم الذروة في ال�شفر والعودة، فازدحام في 

الج���وازات، وتكد����س، و�شياع لل�شنط، وازدح���ام مروري في المداخ���ل والمخارج. كل هذا 

النتق���اد لي����س ترفا فكريا، انما نقد ل�شرب امثلة وا�شح���ة للعيان تنبئ عن ازمات لالدارة 

والمتابعة، ولكن ان�شغالنا بالعمل اليومي وردود الفعال وترك الم�شتقبل والطوارئ والفكر 

ال�شتراتيج���ي م���ن جدول اعم���ال الم�شوؤولين ينبئن���ا بانه ل عقلية للط���وارئ ول يحزنون، 

ولننتظر الزمن وما يخبئه لنا.  

القب�س٧ �ضبتمبر ٢٠١٣

منتدى الشفافية باألمن والدفاع
تي�ضير عبدالعزيز الر�ضيدان

  

في موؤتمر ال�شفافية بالأمن والدفاع الذي اقيم في 1 و2 اكتوبر الجاري، تحت رعاية 

�شمو امير البالد، حفظه اهلل، كان هناك الكثير من المعلومات والت�شاوؤلت والتمنيات التي 

اثارها المحا�شرون من عدة دول، خ�شو�شا ان المو�شوع يتعر�س للقلعة الع�شكرية ال�شعب 

اختراقه���ا، ولكن رغبة جمعية ال�شفافي���ة الكويتية ال�شادقة لال�شالح بكل الميادين جعلتنا 

نطرح ا�شئلة حول المو�شوع وبعيداً عن الخطب الرنانة والتخويفات الأمنية.

لماذا ل يت���م ك�شف العقود وال�شفقات؟ والم�شتريات والتعيين والترقيات؟ والجهوزية 

الأمنية والدفاعية؟

اإن البرنامج الجماعي الموؤ�ش�شي هو الناجح ولي�س القرار الفردي والذي �شاعت على 

اثره كثير من الدول اقت�شادياً وع�شكرياً، فهل هناك اآلية قانونية وا�شحة للعمل الموؤ�ش�شي 

ال�شفاف؟

وم���ن مقولت المحا�شرين في الموؤتمر، قال العقي���د عبدالكريم الغربللي »ال�شفافية 

بالتفاقي���ات الدفاعية تردع الع���داء« فلماذا ل نطمئن المواطنين؟ وق���ال اللواء د. عادل 

البراهيم »القانون فوق الجميع« فهل تمت محا�شبة وعقاب م�شوؤول؟
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اأم���ر الب���الد والعباد، ليهبوا بحزم وعزم لنقاذ ما يمكن انقاذه من حالت الف�شاد، التي 

م�ش���ت جرثومت���ه مناحي عديدة في المجتم���ع، فلم تغفل منحى �شواء ك���ان �شيا�شياً اأو 

اقت�شادي���اً اأو اجتماعي���اً اأو تربوياً، ال ان هذه ال�شرخ���ة وغيرها من �شرخات �شادقة، 

ل���م تح���رك �شاكناً حتى بل���غ الأمر مداه، فلم ت�شتطع حمله الجب���ال - كما يقول البع�س 

- ونح���ن نقول بلغة الع�ش���ر لم ت�شتطع حمله طائرات الجامبو العمالقة، فل�شنا بحاجة 

ال���ى �شرد جمي���ع الأمثلة التي لم تعد خافية على المواطن العادي، حتى تُِرك في حيرة 

م���ن ام���ره، ل يملك ال ال�ش���وؤال لمعرفة حقيقة كل ق�شية م���ن ق�شايا العتداءات على 

الم���ال العام، واليداع���ات والتحويالت المليونية، وق�شايا الم���ال ال�شيا�شي، الذي اأدى 

الى ان تطفح على �شطح الحياة، فئات جديدة من الأثرياء )حديثو النعمة( الذين اثروا 

ث���راء فاح�شاً بين ليلة و�شحاها، بوا�شطة ه���ذه الو�شائل غير الم�شروعة، والتي يعرفها 

الجميع، بان للحكومة م�شاهمة في خلقها اأو هي ال�شبب في خلق هذه الفئات، ثم عادت 

ال���ى التع���اون معهم بعالقة وطي���دة، وب�شكل متزايد، زادت ب�شببه ح���الت الف�شاد بالء، 

وذلك من خالل العقود الحكومية التي يح�شل عليها هولء الثرياء الجدد المف�شدون، 

م���ن خالل عالقاتهم المتينة م���ع ال�شلطة »الحكومة« والتي ا�شاف���ة لعدم م�شروعيتها. 

ل���م يتحق���ق النجاز في الكثير منها، لذا ادت هذه النحراف���ات التي ل حد لها الى ان 

ي�شقط المجتمع في م�شتنقع المح�شوبية والر�شوة، التي اخذت ت�شت�شري يوماً بعد يوم، 

وخا�شة عندما �شرع هوؤلء ال�شا�شة »الثرياء الجدد« لينقلوا من موقع الدفاع عن المال 

العام، الى موقع مغت�شبيه.

فه���ذه النحرافات م�ش���ت اخالقيات المجتمع افراداً وجماع���ات اإذ لي�س ال�شغير 

وح���ده يكون عر�شة لالنحراف اذ احت�شنته بيئة فا�شدة، انما الكبير اي�شا اذا احت�شنه 

مجتم���ع يعم���ه الف�ش���اد.. كيف ل ونح���ن كاأفراد �شاهمن���ا دون ان نعي ف���ي تف�شي هذا 

الف�ش���اد، اذ نح���ن كاأفراد وجماع���ات او�شلنا هوؤلء ليمثلونا ف���ي البرلمان، فكان علينا 

بعد ان ق�شر هوؤلء عن القيام بواجبهم كامال في الدفاع عن الحق العام، ان نقوم نحن 

بم�شاءلتهم ل ان نلوذ بال�شمت حتى و�شل المر الى ما نحن عليه.

واذا كان���ت القناع���ة ب���ان الف�ش���اد ل يحده مك���ان، ال انه يمكن الح���د من تف�شيه 

وانت�شاره باأمرين ا�شا�شيين، اولهما: تطبيق القانون، وفر�س هيبته بتنفيذ الحكام على 

الكبير قبل ال�شغير، وعلى القوي قبل ال�شعيف.

وثانيهم���ا: الت�شب���ث بقيم المجتمع واعراف���ه، دون التفريط بها، وذلك بنبذ كل من 

ينحرف عن قيم المجتمع واخالقه، حتى ي�شل به ال�شعور الى انه منبوذ من قومه، لكن 
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ونخرب اأو نندب وننتحب على ما �شاع وما خ�شرناه، فالبكاء على اللبن الم�شكوب ل يجدي 

نفعا والفو�شى ل تحل م�شكلة.

اإن الح���ل لمعظم الم�شاكل هو الت�شريع و�شد ثغرات بع�س القوانين التي يت�شرب منها 

الف�ش���اد، ولقد اجتهدت جمعية ال�شفافية الكويتي���ة و29 جمعية نفعية اأخرى معها بتقديم 

حزم���ة من القوانين الإ�شالحية موجودة في مجل����س الأمة منذ �شنوات »وقد وعدنا بع�س 

النواب بت�شريعها مرات عدة اآخرها في 25 يناير 2012 ولم يفوا بوعدهم« مثل:

1 - هيئة النزاهة والذمة المالية وتعار�س الم�شالح وحماية المبلغ.

2 - هيئة الديموقراطية وهيئة النتخابات وهيئة ال�شفافية.

3 - اإ�شالح الجهاز الإداري والتعيين والترقيات.

4 - وزارة وخطة تعليمية بعيدا عن ال�شيا�شيين.

5 - �شد الثغرات بقوانين ديوان المحا�شبة ومجل�س الأمة.

6 - اأهم من ذلك كله تعزيز ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية.

كذل���ك يجب عل���ى الحكومة اأن ت�شع الرجل ال�شحيح بالمك���ان ال�شحيح وتكون جادة 

بمكافح���ة الف�شاد ومنع الوا�شطة والمح�شوبية وت�شري���ع التنمية، ولنكن جميعا اأكثر حكمة 

وتعقال وحبا لم�شلحة الكويت واأهلها ولنتذكر ماآ�شي 1990 ونتعلم اأنه من ال�شهل اأن تهدم 

بيوم واحد ما تبنيه على مدى �شنين طويلة ولنتق. اهلل بالكويت واأهلها وم�شتقبلها.

القب�س٢ نوفمبر ٢٠١٢

يكون المجتمع عرضة لالنحراف كما الصغير
اأ.د. �ضهام الفريح

ق���راأت افتتاحي���ة في احدى ال�شحف المحلية م�ش���ى عليها ما يقارب العام، لكنها 

بقي���ت عالقة في الذهن، وكاأني قراأتها بالأم�س، لعل ال�شبب انها جاءت معبرة عن واقع 

الح���ال ال���ذي توال���ت احداثه دون توقف كما ف���ي بع�س كلماته )�ش���ورة الكويت قاتمة، 

الحا�ش���ر مقل���ق، الم�شتقبل �شبابي، الروؤية معدومة، اأو تك���اد( قد يعتبرها البع�س انها 

�ش���درت من نظرة ت�شاوؤمي���ة، لكنها قد تكون �شرخة تهدف ان تفزع لتحرك من بيدهم 
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ي�ش���ل بالمدع���ي الحال اإلى اأن يلعن اليوم الذي رفع فيه���ا الدعوة، خ�شو�شاً اإذا كانت 

�ش���د جهة حكومي���ة، كادعاء ملكية اأر����س، وتوثيق بيع و�شراء العق���ارات، وغيرها من 

الق�شايا التي تحمل في طياتها الكثير من الماآ�شي والآلم.

اإن البع�س من موظفي وزارة العدل، قد اأ�شاوؤوا اإلى ذلك ال�شرح ال�شامخ، بت�شرفات 

ل ت�ش���در اإل من معدومي الخلق والأمان���ة والتربية والولء للوطن و�شعبه، واإل فبماذا 

يف�ش���ر وزي���ر العدل والوكالء ما حدث في تلك الق�شي���ة التي دمرت اأ�شرتين كويتيتين، 

م���ن خالل اإ�شدار وثائق ملكية لأر�س مفروزة وم�شدقة من العدل على �شحتها، وتباع 

الأرا�ش���ي في ال�ش���وق ويتداولها اأكثر من بائع وم�شتر، لت�شل ف���ي النهاية اإلى اأ�شرتين 

كريمتي���ن من اأ�شر الكويت، ليبنوا لكل منهما م�شكناً يعي�شون فيه، اأحدهما اأنهى البناء 

و�شك���ن الدار، والآخر مازال في الحفر وو�شع القواع���د، وفجاأة ي�شعق الأول ب�شرورة 

اإخ���الء الم�شك���ن، اأي م�شكن، الم�شكن ال���ذي ا�شترى اأر�شه ِبُحرِّ مال���ه وبناها، والآخر 

ي�شع���ق ب�شرورة وق���ف البناء لتلك الأر�س التي ا�شتراها م���ن ماله الخا�س، لم ي�شدق 

الرج���الن ذلك الكالم، وبعد مراجعة الجه���ات الحكومية تبين لهما اأن الأر�س بكاملها 

ملك ل�شخ�س لي�س له عالقة بمن باعهما.

ان�ش���دم الجمي���ع باأن ك���ل ح���الت البيع وال�ش���راء والتوثي���ق والأخت���ام والطوابع 

والت�شديق���ات الت���ي �شدرت في ح���ق تلك الأرا�ش���ي، ما هي اإل عملي���ات تزوير على 

م�شتوى عال، راح �شحيتها اأ�شر كويتية.

ه���ذا التالع���ب ل يمكن اأن يقدم علي���ه موظف �شغير باإدارة م���ا، بل هي ع�شابة 

و�شبك���ة تن�شب على اأبناء البلد با�شم القانون والدولة، والعجيب في الأمر اأن من يقوم 

بهذه الجرائم يكافاأ ويتقلد المن�شب الأعلى.

الق�شاي���ا كثيرة ومكد�شة في اأدراج المكاتب تحتاج اإلى تحريك من قبل القياديين 

ف���ي وزارة الع���دل وعلى راأ�شهم معالي الوزير، اخرجوا من مكاتبكم الفخمة، كونوا بين 

الموظفي���ن والمراجعي���ن، ا�شتمعوا اإلى معاناة النا�س عن ق���رب، تابعوا التعقيدات في 

الإجراءات، ارفعوا الذل من عن اأكتاف اأ�شحاب الحقوق.

فما اأنا لكم اإل نا�شح اأمين. 

الجريدة  ٢١ �ضبتمبر ٢٠١٣
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ما ن�شادف - ولال�شف ال�شديد - هو العك�س، وذلك ان المف�شد الذي ا�شودت �شحيفته 

انحراف���ا يعل���و �شاأنه في مجتمعن���ا، ويرتفع مقامه، حتى يت�ش���در المجال�س والمنا�شب 

حت���ى �شيط���رت قناعة على ذهنية المجتم���ع بان النحراف والف�ش���اد هي الموا�شفات 

المطلوبة لعلو ال�شاأن.

نع���م، �شاهم المجتمع م���ع الحكومة في تف�شي الف�شاد عندم���ا ارت�شى افراده الى 

الختناق في هذه المياه الآ�شنة دون ان يحركوا مياهها لتنقيتها.

فدفع هذا ال�شت�شالم وهذه ال�شتكانة من المجتمع الى ان يتمادى المف�شدون في 

مجتمعن���ا الى ح���د الثمالة، فام�شى هوؤلء وهم المتهمون في ذممهم المالية، هم الذين 

يتهمون غيرهم، هل ب�شبب ت�شارب الم�شالح؟ ام انها ا�شقاطات؟

واخذوا ي���رددون انا�شيد غوغائية تدعي النتماء والوطنية لكنها في الحقيقة هي 

انتماء للفئة والطائفة والم�شالح ال�شخ�شية.

فمت���ى يفي���ق المجتمع من غفوته ليعل���م ان اهلل حق، والوطن ح���ق، وما عدا ذلك 

باطل؟!

النهار٢٢ مايو ٢٠١٣

العدل وسياسة كتابنا وكتابكم
يو�ضف �ضليمان �ضعيب

عندم���ا نقول الق�شاء يطراأ في اأذهاننا الع���دل، وعندما نن�شد العدل يتجه فكرنا 

ونظرنا اإلى الق�شاء، وهذا اأمر بديهي، ولكن الواقع غير ذلك، فالق�شاء عندنا م�شتقل 

تمام���اً ع���ن العدل، نعم ول ت�شتغ���رب عزيزي القارئ، لأن الق�ش���اء عليه اإ�شدار حكم، 

اأم���ا وزارة الع���دل فعليها تنفيذ ذلك الحكم، فالأمر فيه ف�شل تام وكامل بين الجهتين، 

 رغ���م اأن اأعمالهم���ا كل يكم���ل الآخ���ر، اإل اأن الف�ش���ل وال�شتقاللية موج���ودة بينهما.

وحت���ى ن�شرح ذل���ك �شنقول، عندما ترفع ق�شية ما، وينظر الق�ش���اء فيها، ويتم قبولها 

وي�ش���در الحك���م لم�شلح���ة المدعي، يذهب ق���رار الحكم اإل���ى اإدارة التنفيذ في وزارة 

الع���دل، وهن���ا تبداأ المعاناة عند المدعي، وبدء م�شل�ش���ل “كتابنا وكتابكم”، وا�شتكمال 

الأوراق الناق�ش���ة، والم�ش���وؤول غير موجود، واأفالم وق�ش����س ل يعلم بها اإل اهلل، حتى 
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�شا�شع���ا والخالف جوهريا، ي���وؤّدي حتما اإلى ترجيح كفة اليابان كما بّينا في الموازنة التي 

عقدناها ل�شنة 1905م.

تقّدم العائلة اليابانّية اأق�شى ما ت�شتطيع لتعليم اأبنائها، ول تتقاع�س ال�شركات الخا�ّشة 

اأو موؤ�ّش�ش���ات الدول���ة عن م�شان���دة الطلبة اليابانيين لتح�شيل اأعل���ى الدرجات العلمّية، اأو 

تاأمي���ن العم���ل لهم، اأو مّدهم بقرو�س مالية مي�ّشرة لإتمام درا�شاتهم. وهي تعتبر من الدول 

الت���ي ت�شرف ب�شخ���اء لدعم التعلي���م، وم�شاندة الباحثي���ن ال�شباب، وتاأمي���ن موازنة كبيرة 

وم�شتمّرة لمراكز الأبحاث والتطور التكنولوجّي.

ه���ذه لمح���ة �شريعة على التجربة اليابانية في التعليم للمقارنة ما بينها و بين تجاربنا 

في التعليم اإن كانت لدينا تجارب نفخر بها 

عالم اليوم  ٢٢ �ضبتمبر ٢٠١٣

النخبوية ترسخ االحتقان االجتماعي
د.خالد عايد الجنفاوي

اأعتق���د ان النخبوي���ة ال�شلبي���ة تعطل تحق���ق المواطنة اليجابية والحق���ة. فال بد ان 

تتعار�س معطيات ونتائج التفكير النخبوي الحتكاري والق�شائي مع واجبات وم�شوؤوليات 

المواطن���ة الحقة، فالتحولت الجتماعي���ة والقت�شادية المعا�ش���رة كر�شت ب�شكل او اخر 

التفاع���ل الجتماعي الديمقراطي والعادل وب���دات تكر�س كذلك “الم�شاواة في المواطنة” 

بي���ن اع�ش���اء المجتمع. فما توؤدي اليه النخبوية هو الحتق���ان الجتماعي والذي يمكن ان 

يتفجر في اي لحظة، وخ�شو�شا حين يمر المجتمع بازمات �شعبة او حين يقع تحت تاثير 

تحولت انتقالية تاريخية.

 ف���ي المجتمع الع���ادل ي�شتطيع اي مواط���ن يمتلك الموؤهالت والمه���ارات والقدرات 

الذاتي���ة  ان يربط امال���ه وتطلعاته لتحقيق نجاحه ال�شخ�شي، ام���ا في المجتمع النخبوي 

فتغل���ي الحتقان���ات النف�شي���ة بي���ن بع����س المواطني���ن تحت �شط���ح الن�شي���ج الجتماعي، 

فالحكوم���ات الج���ادة ت�شعى بكل ما ت�شتطيع من قوة الى م�ش���اواة حقول التناف�س ال�شريف 

بي���ن مواطنيه���ا عن طريق تكري�س هيب���ة القانون في المجتمع وتكري����س مزيد من العدالة 

الجتماعية ومكافحة ت�شارب الم�شالح والتنفيع النخبوي. 
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أضواء على التجربة اليابانية في التعليم
خالد ح�ضن التميمي

اعتم���دت اليابان في نه�شتها الحديثة التي ب���داأت مع اإ�شالحات الإمبراطور المتنور 

»مايجي« عام 1868م �شيا�شة عقالنّية في مجال ال�شتفادة من ثمرات العلم والتكنولوجيا 

الت���ي كان���ت متاحة لدى الدول المتط���ّورة. وكانت البالد قد عا�شت عزل���ة طويلة تجاوزت 

القرنين ون�شف القرن، منطوية على ذاتها، ومكتفية بعلومها التقليدّية. لذلك كان ل�شيا�شة 

النفتاح التي اعتمدها الإمبراطور »مايجي« اأثر بارز في تعزيز تفاعل ال�شعب اليابانّي مع 

ثقافات ال�ّشعوب الأخرى، من دون عقد اأو مرّكب نق�س.

تاأ�ّش�ش���ت اأّول وزارة للتربي���ة ف���ي اليابان ع���ام 1872م، رفعت على الف���ور �شعار: »لن 

يبق���ى اأّمي واحد في اليابان«. وتظهر ال�شيرة الذاتية لالإمبراطور »مايجي« اأّنه بقي �شديد 

الحر�س طوال اأّيام حياته على منح جميع اليابانيين فر�شة التعليم. فاحتفلت وزارة التربية 

عام 1896م بمحو الأمّية في اليابان وتاأمين الدرا�شة لجميع الطلبة.

اليوم، ي�شترط بطالب العمل اأو الوظيفة الح�شول على الحّد الأدنى للتح�شيل العلمّي 

في اليابان، وهو اإنهاء المرحلة الثانوّية. ول ي�شمح للطالب بالعمل في اأّي من اأجهزة الدولة 

اأو الم�شانع اأو ال�شركات اليابانّية قبل الح�شول عليها. 

من���ذ بداي���ة اإ�شالحات مايجي، ترج���م اليابانيون الكثير من الكت���ب والدرا�شات، في 

مختلف حقول المعرفة، ونقلوها عن اللغات الأجنبية اإلى اللغة اليابانية. وكان الهدف منها 

تثقي���ف ال�شع���ب اليابانّي بالعلوم الع�شرّية واأ�شرار التقني���ات العلمّية المتوافرة لدى الدول 

المتطّورة في مختلف دول العالم. وا�شتمرت تلك ال�شيا�شة بوتيرة مت�شاعدة حتى الآن.

ن�شيح���ة الإمبراطور المتنّور مايجي حين خاطب اليابانيين في بداية النه�شة بقوله: 

»الحقوا بالغرب وتجاوزوه«.

المفّكر الجزائرّي مالك بن نبي ي�شف هذه التجربة فيقول:

»الف���ارق العظي���م بين ال�شلة التي ربطتها اليابان بالح�ش���ارة الغربية وبين �شلتنا بها. 

اإّن الياب���ان وقف���ت من الح�ش���ارة الغربية موقف التلميذ، ووقفنا منه���ا موقف الزبون. اإّنها 

ت�شت���ورد منه���ا الأفكار خ�شو�شا ونح���ن ن�شتورد منها الأ�شياء خ�شو�ش���ا. اإنها كانت خالل 

�شن���وات 1868 – 1905م تن�شئ ح�شارة، وكّن���ا ن�شتري ب�شاعة ح�شارة. فكان البون بيننا 
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وت�شي���ر النخبوية الى �شلوكيات وت�شرفات �شلبية في المجتمع تر�شخ وتحاول �شرعنة 

اختي���ار نخبة و�شفوة اجتماعية معينة من المواطنين في الح�شول على منا�شب معينة من 

دون الحتكام الى موؤهالت وقدرات هوؤلء ال�شخا�س. فموؤهل ال�شخ�س النخبوي هو فقط 

انتم���اوؤه لطبق���ة اجتماعية معينة او انتماوؤه لجماع���ة �شيا�شية تملك نوعا من قوة ال�شغط. 

والنخب���وي يعرف تمام���ا انه مهما حاول ال�شخ�س الخر الح�ش���ول على وظيفة او من�شب 

معي���ن بجه���ده وكفاءته الوظيفية والعلمي���ة او خبرته، فمن �شيفرح وي�شع���د اخر المر هو 

النخبوي!

ولع���ل ما هو اكث���ر �شررا حول رواج النخبوية الحتكاري���ة والق�شائية في اي مجتمع 

ان�شاني انها تر�شخ مختلف انواع الحتقانات الجتماعية. فالنخبوية تبقي الجو الجتماعي 

الع���ام م�شحونا بالحتقان النف�شي ال�شلبي، فالمجتمع الذي تروج فيه �شلوكيات وت�شرفات 

النخبوية ال�شلبية ي�شعب على اع�شائه تحقيق تالحم اجتماعي فيما بينهم بينما يعلم كثير 

منهم ان الكلمة الولى والخيرة في تحديد النجاح ال�شخ�شي لي�شت الموؤهالت والقدرات 

ال�شخ�شية لالفراد، بل من هم? ومن ينتمون اليه? وما هي طبقتهم الجتماعية? النخبوية 

تتناق�س مع كل مبادئ المواطنة الحقة واليجابية.

وبالطب���ع، م���ا ان يواجه اي مجتمع ان�شان���ي تحديات تاريخية معين���ة، ف�شتظهر على 

�شطحه طبيعته الجتماعية ال�شا�شية: فاذا كانت العدالة الجتماعية والمواطنة ال�شالحة 

ه���ي الرائجة بي���ن النا�س ف�شتراه���م يتالحمون ويتالف���ون فيما بينهم في وج���ه تحدياتهم 

الم�شتركة. اما اذا كانت النخبوية هي الرائجة في المجتمع، فعادة تكون النتائج �شيئة لكل 

الطراف.

ال�ضيا�ضة  ٢٥ �ضبتمبر ٢٠١٣
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اقت�شادي بنيوي يزيد من ح�شة القطاع الخا�س في الن�شاط القت�شادي وينقل الأعمال 

العديدة والأ�شا�شية من حيز الحكومة اإلى حيز القطاع الخا�س؟ لم تعد الم�شاألة قابلة 

للت�شوي���ف، فق���د اأ�شبحت عملية التنمي���ة الب�شرية اأهم التحديات الت���ي تواجه الدولة 

والمجتم���ع ال�شيا�ش���ي ب�شكل وا�شح. لدين���ا الإمكانات المالي���ة المنا�شبة والتي تمكننا 

م���ن تح�شين القدرة على الإ�شالح وتطوي���ر المرافق والبنية التحتية والخدمات، ولكن 

الأهم من ذلك كيف يمكن اأن نوظف مواردنا الب�شرية المتزايدة على ا�ش�س اقت�شادية 

متط���ورة بما يح�شن من الكف���اءة والرتقاء بالمهارات المهنية؟ الآن ونحن مقبلون على 

ا�شتحقاق���ات انتخابي���ة هل يملك ال�شيا�شي���ون الجراأة على طرح ت�ش���ورات اإ�شالحية 

مقنعة؟

القب�س8 اكتوبر 2012

مكافحة الفساد السياسي واالجتماعي
عبد العزيز عبداهلل القناعي

كث���ر في الآون���ة الأخيرة الحديث عن الف�شاد والمف�شدين وق���وى الف�شاد ومرادفاتها 

م���ن الكلمات والألف���اظ التي تدل على غرقان المجتمع الكويتي ب�شت���ى اأنواع الف�شاد كما 

يتوه���م لمن يقراأ ال�شحف اأو يطالع القنوات الف�شائي���ة داخليا وخارجيا، والالفت للنظر 

ب�ش���كل غري���ب هو اإطالق هذه الته���م دون دليل اأو قيا�س لموؤ�ش���رات الف�شاد عند ا�شتداد 

ال�شراع���ات ال�شيا�شية بالنتخابات اأو اجتماعيا عند ب���روز ق�شايا تتعلق بالأمن الوطني. 

اإن قيا����س ظاه���رة الف�شاد محليا خا�ش���ع لعدة جوانب، �شيا�شي���ة واجتماعية واقت�شادية، 

وحت���ى ن�شتطي���ع اأن نقنع المواطني���ن اأو المتابعين بوجود مثل هذه الظاه���رة، اأو عدمها، 

فالب���د اأن تك���ون القيا�شات محايدة اأو بعيدة عن ال�شبه���ات والمنفعة من اإطالق مثل هذه 

النع���وت، واأي�ش���ا تختلف الموؤ�شرات عند قيا�شها محلي���ا اأو عالميا، فقد حافظت الكويت 

عل���ى ترتيبه���ا ال�شابق عالميا في موؤ�ش���ر مدركات الف�شاد ال�شادر ع���ن منظمة ال�شفافية 

الدولي���ة لعام 2011 لتحت���ل المركز ال� 54 من بين 183 دولة، وتقدمت بف�شل تراجع كل 

م���ن المملك���ة العربية ال�شعودية والأردن الى المركز الخام����س عربيا وخليجيا. واو�شحت 

جمعي���ة ال�شفافية الكويتي���ة ان »الكويت اأحرزت تقدما طفيفا جدا على م�شتوى الدرجات 

بمقدار)1(، حيث ح�شلت العام الما�شي على )4.5( فيما ح�شلت هذا العام على )4.6(«، 
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عقدة اإلصالح
عامر ذياب التميمي

م���ن ك���ان يت�شور في ع���ام 1961 عندما اجري ثاني تعداد ر�شم���ي لل�شكان، وبلغ 

ع���دد ال�شكان اآن���ذاك 265 األف ن�شمة تقريبا، من بينه���م 161 األف كويتي، اأن ي�شبح 

عدد ال�شكان في عام 2011 ما يربو على 3.1 ماليين ن�شمة، منهم 1.1 مليون كويتي؟ 

اأي ان ع���دد ال�شك���ان الآن ي�شاهي ع�شرة اأ�شعاف ما كانوا عليه عام 1961، وهو عام 

ال�شتق���الل. ل �ش���ك اأن تط���ورات مهمة قد حدثت خ���الل العقود الخم�ش���ة الما�شية 

�شيا�شي���اً واقت�شادي���اً واجتماعياً. كما اأن الم�شتويات التعليمية وال�شحية تغيرت ب�شكل 

ملحوظ. ي�شاف اإلى ذلك اأن الإمكانات المالية تح�شنت بقدر كبير بفعل ارتفاع اأ�شعار 

النفط. وبعد اأن كانت قيمة الميزانية العامة للدولة بحدود 200 مليون دينار اأ�شبحت 

الآن 20 ملي���ار دين���ار، اأي 100 �شع���ف م���ا كانت علي���ه. ومن المنا�ش���ب التذكير باأن 

البن���ك الدول���ي لالإن�شاء والتعمير ق���د اأجرى درا�شة حول القت�ش���اد الكويتي في ذلك 

العام، واأ�شدر تو�شيات توؤكد على اأهمية تر�شيد الإنفاق وتح�شين مخ�ش�شات الإنفاق 

الراأ�شمالي وتحفيز القطاع الخا�س، اأي ما ي�شبه التو�شيات التي �شدرت عن الدرا�شات 

القت�شادي���ة الت���ي اجريت خالل ال�شنوات الأخيرة. اإذاً، هل م���ن حقنا اأن نت�شاءل عن 

الأ�شب���اب الكامنة والتي حالت طوال هذه ال�شنوات والعقود دون تنفيذ تلك التو�شيات 

المو�شوعية والر�شيدة، والتي كان يمكن اأن ت�شع القت�شاد على الم�شار ال�شحيح؟ 

ل ب���د اأن ارتف���اع عدد ال�شكان وتزايد اأعداد المواطنين قد زادا من اأعباء الدولة، 

خ�شو�ش���ا وهي تتبن���ى فل�شفة الرعاي���ة والتحمالت الجتماعية. لك���ن األم تكن هناك 

اإمكانات لتطوير قدرات المواطنين مهنياً بفعل نظام تعليمي جاد بما يعزز من دورهم 

في العمل القت�شادي في البالد ويخف�س الحاجة للوافدين؟ ثم لماذا لم نعزز العتماد 

عل���ى الذات بين المواطنين بحيث تنخف�س متطلبات الخدمات ال�شخ�شية والمنزلية؟ 

وعندم���ا يتبين باأن عدد العمال���ة المنزلية في البالد قد تجاوز ال�شتمائة األف فاإن ثمة 

خل���اًل بنيوياً في منظومة القيم الجتماعية يتطلب معالجات نوعية واعتماد �شيا�شات 

حكومي���ة مختلف���ة. كذلك، فاإن اعتماد القطاع الخا�س على عمالة وافدة ورخي�شة في 

مختلف اأعماله واأن�شطته تزيد على 1.1 مليون عامل، في حين ل يوظف �شوى 65 األف 

كويت���ي يعن���ي اأهمية اإ�شالح �شوق العمل.. لك���ن هل يمكن تحقيق ذلك من دون اإ�شالح 
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شو بدهم الكويتيين؟!
ذعار الر�ضيدي

 

»�شو بدهم الكويتيين؟!« �شوؤال �شمعته من اأكثر من �شحافي عربي التقيتهم في الموؤتمر 

الأوروب���ي الآ�شي���وي العا�ش���ر، جميعهم امتدح �شق���ف الحرية في الكويت، ولك���ن ما ان ينتهي 

احدهم من و�شلة مديح حرية ال�شحافة لدينا في الكويت حتى يختم اإعجابه ب�شوؤال: »الكويت 

غنية وجنة حقيقية وعادلة، ف�شو بدهم الكويتيين؟!«، بمعنى اأدق ق�شدهم »لم كل هذا الحراك 

ال�شيا�شي الن�شط والنقد القا�شي الذي يرونه يكتب في �شحفنا �شد الحكومة«؟! 

�شوؤال »�شو بدهم الكويتيين؟!« كان يطلقه ال�شحافيون غير الخليجيين، ولم ا�شتغرب، 

لكون غير الخليجيين لم ولن يفهموا الحالة الكويتية الخا�شة. 

المهم، هو فعال، »�شو بدنا نحنا الكويتيين؟!« ولماذا »ل نبلع العافية« ون�شكت عن كل 

ه���ذا الخي���ر الذي اأغرقتنا فيه حكومتنا الموقرة، هناك اإجابة واحدة منطقية مقنعة يمكن 

ان تق�شع غيوم ا�شتغراب زمالئي ال�شحافيين العرب ممن �شاألوا »�شو بدهم الكويتيين؟!«. 

بلدنا يا �شادة منذ 20 عاما وهي محلك �شر، م�شاريع تكلف المليارات ول يخرج اأيا منها 

الى النور، م�شاريع تكلف خزينتنا الماليين �شنويا وتدخل في رحم الغيب، ول تولد، وان ولدت 

ول���دت م�شوه���ة، مليارات طارت في الهواء ال�شيا�شي الطلق ولم ن�شتفد من اي فل�س منها، فال 

م�شت�شفيات ول جامعات ول �شركات حكومية ول م�شانع ول �شوارع، ومع هذا �شرفنا مليارات 

على اأحالم م�شاريع لم يتحقق اي �شيء منها وتبين لنا في النهاية انها مجرد كوابي�س اقت�شادية 

انته���ت بخ�ش���ارة موجعة لخزينة المال العام، فهناك م�شروع يعل���ن عنه، وتتم تر�شيته وت�شرف 

عليه الماليين، وت�شاف اليها ماليين اأخرى، ثم ل يخرج اإلى النور، وان ح�شلت معجزة وخرج 

ال���ى الن���ور خرج اأعمى ك�شيحا يتنف�س يوما او يومين ث���م يموت بين اأيدينا، وكاأننا �شرفنا عليه 

الماليين ليموت قبل ان يولد، منذ 20 عاما ل يوجد م�شروع حكومي حقيقي ولد. 

«�ش���و بدن���ا؟!«، ح�شن���ا، ل �شيء، فق���ط نريد فلو�شن���ا، »نبي نعرف وي���ن راحت ومنو 

خذاها؟«. 

«�شو بدنا؟!«، ل �شيء، نريد ان نعرف الحقيقة فقط، اعتقد انه ومن حقنا ك�شعب ان 

نعرف الحقيقة كاملة، األم ندفع 37 مليار دينار على خطة التنمية ولم نر �شيئا، ح�شنا من 

حقن���ا ك�شع���ب ان تمنحونا الحقيقة، فقد دفعنا من مالنا العام 37 مليار دينار ون�شتحق ان 
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واأ�شاف التقرير انها »دوليا لم تتقدم بل حافظت على ترتيبها ال�شابق في المركز ال�)54( 

وه���و م���ا يوؤكد ع���دم وجود اأي جه���د يذكر لتح�شين �ش���ورة الكويت عالمي���ا على م�شتوى 

ال�شفافي���ة والنزاهة«. فهنا ن�شتنت���ج من هذه الأرقام والح�شائيات اأن الف�شاد في الكويت 

مازال يراوح مكانه. وحتى ن�شتطيع اأن نتعرف على الأ�شباب الحقيقية لنمو الف�شاد، على 

الرغ���م من ان�شم���ام الكويت الى اتفاقي���ات الأمم المتحدة لمكافح���ة الف�شاد التي وقعت 

عليه���ا الحكوم���ة الكويتية في العام 2003 و�شادق عليها مجل����س الأمة في العام 2006، 

وال���ذي اأو�شح تقرير جمعية ال�شفافية اأن تفعي���ل القوانين بهذه التفاقية لم يطبق، ننتقل 

الى الجزء الثاني من المقال.

 م���ع وجود هذه الحقائق، وعدم اتفاق مجل�س الأمة والحكومة بالتقدم الجدي لمكافحة 

الف�ش���اد، وم���ع معرفتن���ا جميعا باأنه لن يحدث اأي تقدم تنم���وي لأي مجتمع يكون الف�شاد فيه 

موؤ�شرا قويا وم�شونا برعاية �شعبية، فهنا نحن اأمام الماأزق الكبير لجهود مكافحة الف�شاد. اإن 

العمل على �شعيد المجتمع ككل، وهذا ما يجب ان تقوم به الحكومة لمكافحة الف�شاد، والعمل 

عل���ى ال�شعيد الداخلي للموؤ�ش�شات وفي اإط���ار العمل الموؤ�ش�شاتي، وهذا ما يجب ان تقوم به 

الإدارة العلي���ا ل���كل موؤ�ش�شة لمكافحة الف�شاد وال�شيطرة عليه، ق���د يحد من ارتفاع موؤ�شرات 

الف�ش���اد ب�ش���كل جدي، ولكن م���اذا عن النفو����س والقلوب الت���ى توؤمن باأنه لن تنج���ز اأعمالها 

و�شفقاته���ا م���ن دون الف�شاد، ومن دون دفع الر�شا والعمولت، ما اأود اأن اأقوله باأن المواطنين 

ه���م حج���ر الزاوية في نج���اح خطط وم�شاريع مكافح���ة الف�شاد، فالبد م���ن تثقيفهم لإدراك 

التداعي���ات والنهي���ارات الخطيرة والكبيرة العامة والفردية المترتب���ة على الف�شاد، وتعار�س 

الف�ش���اد مع الأخالق والف�شائ���ل والقيم والمبادئ الدينية والوطني���ة والإن�شانية، والإيجابيات 

الت���ي تترتب عل���ى النزاهة، وعلى ع���دم الم�شاهمة في الف�شاد، ب���ل وبالم�شاهمة في الرقابة 

عل���ى الف�ش���اد، لكن لن يك���ون با�شتطاعة المواطنين الوفاء بوظيف���ة المراقبة على الف�شاد اإل 

اإذا ت���َمّ التاأك���د من تحقيق اأعلى درجة من ال�شفافية في المعامالت الحكومية ودورها بتحقيق 

الم�شاواة والعدالة لمختلف فئات المجتمع، وقد يكون هذا العامل هو الأ�شا�س بانت�شار ظاهرة 

الف�شاد لعدم وجود العدالة مما يجعل من المواطنين عر�شة لل�شعف اأمام اإغراءات المف�شدين 

لتحقي���ق م�شالحه���م، ومع احترامنا للموؤ�ش�ش���ات العاملة بمجال مكافح���ة الف�شاد، والقوانين 

الت���ي �ش���درت و�شوف ت�شدر، اإل اأن النجاح الكامل لجهود مكافحة الف�شاد تتحقق حين يوؤمن 

المواطنون بقيم العدالة والنزاهة، وهذا يرجعنا الى المربع الأول لنه�شة المجتمعات والأمم 

ب�شكل �شحيح بالهتمام بالأ�شرة اأول، والتعليم والثقافة ثانيا.

الدار9 اكتوبر 2012
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وقد ت�شدى التقرير لالإجابة عن الأ�شئلة الأكثر اإلحاحاً في عقول وا�شعي ال�شيا�شات 

التنموي���ة، وهي: ه���ل ينبغي للبلدان اأن تجعل ا�شتراتيجياتها الإنمائية تتمحور حول تحقيق 

النمو اأم تركز على نوعية فر�س العمل؟ وهل ينبغي اأن يكون التركيز على حماية الوظائف 

اأم عل���ى حماي���ة العاملين؟ واأيهما ينبغي اأن ياأتي اأولً ف���ي عملية التنمية، خلق الوظائف اأم 

بناء المهارات؟

وتو�شل التقرير الى اأن القطاع الخا�س هو المحرك الرئي�شي في عملية خلق الوظائف 

وفر�س العمل، لكن الحكومات تلعب دوراً �شديد الأهمية بتاأمينها للظروف المواتية لتحقيق 

نم���و قوي يقوده القط���اع الخا�س، وبتخفيفها من �شدة القيود الت���ي تحد من قدرة القطاع 

الخا�س على خلق وظائف منتجة ت�شب في �شالح التنمية.

ه���ذا التقري���ر المتميز �شارك ف���ي اعداده فريق عمل �شم 23 باحث���ا ومحلل بيانات، 

و�شاندت���ه هيئة ا�شت�شارية عالية الم�شتوى، ودعمته عدة حكومات ووكالت دولية، واأنبثقت 

نتائجه من عدة درا�شات ميدانية قطرية، وحظي برعاية خا�شة من الدارة العليا في البنك 

الدولي.

وق���د اأ�ش���ار جي���م يونغ كي���م رئي�س البن���ك الدولي في تقديم���ه لهذا التقري���ر الى اأن 

فر����س العمل الحقيقي���ة )لحظ الحقيقية( تحتل موقع القل���ب بالن�شبة لالأهداف الأ�شمى 

للمجتمع���ات، فهي التي تحقق التنمية، وتوؤدي ال���ى تما�شك الن�شيج الجتماعي، وا�شتقرار 

المجتمع.

ه���ذا التقري���ر �شديد الأهمي���ة لنا في الكويت، فه���و يتناول المع�شل���ة الرئي�شية التي 

يعانيها القت�شاد الكويتي، وهي ندرة الوظائف ذات المردود النمائي، وهي المع�شلة التي 

تت�شب���ب ف���ي تعطيل م�شارات التنمية وتثقل كاهل قاطرتها. والتي اأرى اأن بين اأهم العوامل 

التي تقف وراءها:

1- التدهور الذي اأ�شاب نظام التعليم العام في دولة الكويت، والذي اأدى الى تراجع 
ملمو����س ف���ي معدل التح�شي���ل العلمي، خا�ش���ة في الريا�شي���ات والعلوم، ومه���ارات اللغة 

والقراءة والكتابة، ف�شال عن غياب اأي تخطيط علمي للربط بين مخرجات التعليم العالي 

واحتياجات التنمية.

2- كث���رة القيود والتعقيدات الت�شريعية والدارية التي تحد من قدرة القطاع الخا�س 
عل���ى ايج���اد وظائف حقيقية للمواطني���ن، ف�شال عن عدم مواءمة مه���ارات الخريجين مع 

الوظائ���ف المطلوب���ة، اإ�شافة اإلى ع���دم رغبتهم في �شغل وظائف تتطل���ب جهدا ن�شبيا ول 
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تمنحونا مقابل ملياراتنا هذه الحقيقة، اين ذهبت؟ ولمن ذهبت؟ 

«�شو بدنا؟!«، ول �شيء، نريد ان نعرف لم دفعت ماليين لنواب كانوا ي�شرعون لنا ولم 

لم تتم محاكمتهم اإلى الن. 

«�ش���و بدن���ا؟!«، نريد ان تتوقف ال�شرقة تماما، وان ن���رى فا�شدين وراء الق�شبان، وان 

يت���م تطبي���ق القانون كامال على الجميع، فال يعقل انني كمواطن توقف معامالتي الر�شمية 

لأن علي مخالفة مرورية ب� 30 دينارا، ولبد ان ادفعها قبل ان اجري اي معاملة، في حين 

ان �شركة ح�شلت على م�شروع ب�50 مليون دينار ولم تنفذه، ومع هذا لم تتم مخالفتها، بل 

فوق هذا كله تمنح م�شروعا مليونا ثانيا وثالثا ورابعا وخام�شا. 

«�ش���و بدن���ا؟!«، ل نطلب حرية، فلدينا منها ما يكف���ي لتوزيعها على ثالثة اأرباع الدول 

العربي���ة، ول نري���د ديموقراطي���ة، فلدينا منها الكثي���ر، بل ان وف���رة الديموقراطية احيانا 

تت�شب���ب لنا ف���ي حالة ربو �شيا�شية، نعم ديموقراطيتنا تخنقن���ا احيانا، ولكننا ادمناها، ول 

يمكن ان نتوقف عنها الن. 

نريد بلدنا اف�شل بلد في العالم، ون�شتطيع ذلك فلدينا كل الإمكانيات لأن نتحول وفي 

اقل من عقد من الآن الى باري�س، �شرط ان تتوقف ال�شرقات. 

النباء17 اكتوبر 2012

الكويت في خطر!
د. عبا�س المج��رن

تبنى البنك الدولي في تقريره عن التنمية لعام 2013، وال�شادر للتو، مو�شوع التوظف 

بو�شف���ه منطلقاً اأ�شا�شياً لعملي���ة التنمية، كما تبنى مع�شلة اإيجاد فر�س عمل منتجة كافية 

باعتباره التحدي المحوري الذي يواجهها.

واتبع التقرير منهجية تهدف الى تحديد العوامل التي تجعل من بع�س الوظائف اأكثر 

فائ���دة للتنمية من غيرها، وقد خل�س اإلى اأن الوظائف ذات المردود الإنمائي الأف�شل هي 

تل���ك التي تجعل المجتمع���ات تنه�س بوظيفتها ب�شكل اأف�ش���ل، اأو تمكن من ربط القت�شاد 

المحل���ي بالأ�ش���واق العالمية، اأو تحمي البيئة، اأو تعزز الثق���ة والم�شاركة المدنية، اأو ت�شهم 

في الحد من الفقر.
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باأكمل���ه لإر�ش���اء متنفذين اأو بع�س الن���واب الذين يجهلون اأو يتغافلون عم���داً عن فهم اأبجدية 

التنمية الب�شرية والعمرانية.

اإن تنمي���ة الدول���ة لالإن�شان لي�شت اأموالً تنفق فق���ط للتظاهر اأو المفاخرة ولم تقع �شمن 

خطة خم�شية اأو غيرها، خ�شو�شاً في بداية تاأ�شي�س الدولة وقبل قيام الحكومات المنظمة، بل 

كانت مبداأ مار�شه اأهل الكويت بمن فيهم اأهل البحر وال�شخر والبادية، رجالً ون�شاء، الكل قد 

�ش���ارك ف���ي اإنعا�س التنمية ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، وفي تاريخ الكويت، الذي لم يعد اأحد 

م���ن القادمي���ن الجدد يرغب في اأن ي�شتمع اإلي���ه اأو ي�شتوعبه، الكثير من الممار�شات التنموية، 

اإذ نظ���م اأه���ل الكويت اأنف�شه���م ل�شتيفاء احتياجاته���م اليومية وحماية م�شالحه���م، و»النقعة« 

قب���ل اإن�شاء الميناء الحديث مثال لمن ل يع���رف قراءة التاريخ في مفهوم التنمية. والحكومات 

المنظمة الالحقة قد اأدركت هذا المبداأ وتحملت الم�شوؤولية في هذا التجاه وتعاون معهم اأهل 

الكويت بهذا النف�س الطيب اإلى ان دارت الدوائر خالل ال�شنوات الأخيرة العجاف.

التنمية الب�شرية، وهي كما التنمية العمرانية، توجه نحو التح�شر والنماء وتهذيب ال�شلوك 

والأخ���الق وحقوق الإن�ش���ان وتطوير اأفكار النا�س تجاه العالم والمجتمع وتحريرها من التزمت 

والتخلف والرجعية وتوجيهها اإلى البناء والمدنية. اإذن التنمية في مفهوم اأهل الكويت لم تكن 

يوم���ا اأبني���ة وم�شاريع فقط بل تنمية لالإن�شان لنقله اإلى مرحلة اأف�شل وقد كان لنا ما اأردنا في 

ي���وم م���ا، لكن الوقت لم يعد متاأخراً لكنه بالتاأكي���د يتطلب مجهوداً حقيقياً بعيداً عن الم�شالح 

ال�شخ�شية. ال�شوؤال: كيف نبداأ بالتنمية الب�شرية الآن؟ علينا اأن نمتلك ال�شجاعة والقدرة على 

المطالبة باتخاذ القرار بتحرير التعليم من الدائرة المغلقة، التعليم الذي ف�شل اأن يعلمنا كيف 

نتعام���ل مع الديموقراطية والراأي وال���راأي الآخر والأخالق والمذاهب الأخرى والأديان ويطور 

ال�شل���وك لالأف�ش���ل، وان النفط ثروة نا�شبة وف�شل في اأن يوجه حتى الحكومة اإلى التوقف عن 

نظ���ام الدول���ة الريعية في كل الأحوال وفي ع�شر ي���راد لالإن�شان فيه اأن ي�شارك ويتقدم باأفكار 

وم�شاري���ع، ل اأن تبقى الحكومة ه���ي المفكر والمقرر والمدبر الأوحد فيما يجل�س هو منتظراً 

خي���رات لم يجته���د لتطويرها وان توقفت ناح وا�شتكى وهدد بالويل والثبور والنقالب في ظل 

التطرف الأخالقي والديني والفكري.

هناك مفاهيم مغلوطة ومزدوجة حول التنمية الب�شرية، وعلينا اأن نعلم اأنه ل بد من اإحالة 

اأكب���ر ق���در من قياديي الحكومة والوزارات اإلى التقاعد رغم���اً عنهم ل طيباً منهم وا�شتبدالهم 

بدم���اء واأفك���ار جديدة �شيوؤدي حتم���اً اإلى التنمي���ة الب�شرية المطلوبة التي �شت���وؤدي تباعاً اإلى 

التنمية العمرانية.

القب�س3 نوفمبر 2012

القسم الثاين - اهدار املوارد و هموم التنمية

تحظى “بامتيازات” الوظيفة الحكومية غير المنتجة. بل وانتقلت اأمرا�س الجهاز الحكومي 

ال���ى القط���اع الخا�س الذي بات ملزما بتعيين مواطني���ن دون اإ�شناد مهام حقيقية لهم، في 

�شبيل اللتزام بالحد الأدنى من ن�شبة العمالة الوطنية في الموؤ�ش�شات الخا�شة.

3- ع�شوائي���ة اآلية التوظيف في القطاع الحكومي، حيث يتم مركزيا توزيع الخريجين 
عل���ى جه���ات العمل دون اأدنى مواءمة بي���ن تخ�ش�شاتهم وفر�شه���م الوظيفية التي هي في 

معظمها فر�س غير حقيقية، وتوؤدي في الغالب الى تكد�س اأعداد متزايدة من العمالة غير 

المنتجة اأي “البطالة المقنعة”.

4- غياب اعتبارات الكفاءة والمهارة لي�س في عمليات توزيع الوظائف ونظم الترقيات 
فح�ش���ب، بل ف���ي تحديد �شلم الرواتب والأجور اأي�شا، حيث تنع���دم اآلية الربط بين الجهد 

والأجر.

ك���ل م���ا اأتمن���اه اأن ي�شتفيد القائم���ون على التخطي���ط التنموي في الكوي���ت من هذا 

التقرير، واأن ي�شتخل�شوا منه العبر والدرو�س ال�شحيحة، واأل يكون م�شيره كم�شير ع�شرات 

الدرا�ش���ات ال�شابقة التي ا�شتهدفت ا�شالح نظ���ام التعليم و�شوق العمل في الكويت، وبغير 

ذلك فاإن م�شتقبل الكويت وكويت الم�شتقبل في خطر.

الجريدة 20 اكتوبر 2012

حق أهل الكويت في التنمية
منى علي الفزيع

  

في الفترة الأخيرة من عمر الكويت ارتفعت المطالبات، �شواء الحقة منها اأو غيرها، في 

ما يخ�س تراجع التنمية، وكاأن التنمية في الكويت قد �شهدت تراجعاً مفاجئاً على غرار هبوط 

اأ�شهم ما في �شوق الأوراق المالية، وهو اأمر غير �شحيح على الإطالق. لالأ�شف ان التنمية في 

الكوي���ت ق�شي���ة حق اأريد بها باطل، وقد تم ا�شتخدامها ف���ي ال�شنوات الأخيرة كورقة �شيا�شية 

لت�شفي���ة اأحق���اد وخالفات مجهولة ومعلومة وجهل وانتقام �شخ�ش���ي توقفت على اثره التنمية 

في المجتمع على الأ�شعدة كافة.

لق���د ا�شتوع���ب اأهل الكوي���ت قديماً المفه���وم الحقيق���ي للتنمية بما يتنا�ش���ب مع الواقع 

والحاج���ة بعيداً عن مفهوم الم�شلحة وح�شابات �شخ�شي���ة لم�شلحة اأفراد اأو توقف تنمية بلد 
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ال�ش���الح واعادة تدوير عجل���ة النتاج في الدولة ككل، فهل يمكن ان تتغير الحالة التي تعي�شها 

الكويت?

َمْرنَا ُمتَْرِفيَها َفَف�َشُقواْ 
َ
ن نُّْهِلَك َقْريًَة اأ

َ
َرْدنَا اأ

َ
)ق���ال المولى عز وجل ف���ي كتابه العزيز” َواإَِذا اأ

ْرنَاَها تَْدِميًرا( )الإ�شراء 16( نحن هنا ل نريد ان نذهب في تف�شير  ِفيَها َفَحَقّ َعلَيَْها الَْقْوُل َفَدَمّ

الآي���ة الكريمة ال���ى ابعد الحدود، لكن الي�س من مظاهر التدمير م���ا ن�شاهده من اعمال تنافي 

العراف التي �شادت بين الكويتيين، وبخا�شة ذلك ال�شراف في كل �شيء الى حد البطر?

ك���ل ه���ذا امام الحكومة التي تتمتع حتى الآن بكل هذا التاأييد ال�شعبي وال�شتعداد النيابي 

للتع���اون معه���ا، وبيدها الحل وعالج الكويت م���ن المر�س الهولندي، وكما ج���اء في المو�شوعة 

المذك���ورة اع���اله” بين كل هذا يلتم�س الخبراء والم�شلحون والحالمون اأي�شا مفتاحا �شحريا اأو 

عالج���ا ناجعا لل�شفاء من المر�س الهولندي ب���كل عواقبه القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية، 

وه���ذا الترياق تلخ�ش���ه عبارة واحدة هي: العم���ل... الإنتاج... ال�شتثمار ف���ي تطوير القدرات 

الب�شرية”، فهل �شتعمل حكومتنا  على هذه الو�شفة?

ال�ضيا�ضة 24 دي�ضمبر 2012

فلنبلغ سموه مباشرة؟!
د. ح�ضن عبد اهلل جوهر

من���ذ ت�شلم���ه لمقالي���د الحكم ل تكاد تخلو خطاب���ات وتوجيهات �شاح���ب ال�شمو الأمير، 

حفظ���ه اهلل، م���ن التركيز على �شرورة تطبيق القانون، ودائماً ت���ردد عبارة فر�س القانون على 

الكبي���ر قبل ال�شغير في مفردات �شموه، واآخرها بعد اأداء الحكومة اليمين الد�شتورية والنطق 

ال�شامي في افتتاح مجل�س الأمة الجديد.

 ولع���ل ال�شغي���ر قب���ل الكبير في الكوي���ت يدرك اأن “ثقاف���ة الالقانون” ه���ي الأ�شل في 

بلدن���ا، ول اأعلم اإذا كانت هناك ا�شتطالعات علمية للراأي تعك�س مدى عمق وات�شاع ال�شتهتار 

بالقان���ون، اأو انطباع النا�س ب�شرائحهم التعليمية والجتماعية المختلفة ومن مواقع الم�شوؤولية 

المختلفة عن حقيقة وجود القانون اأو هيبته في الدولة!

 والج���راأة في ع���دم تطبيق القانون تحولت بالفعل اإلى نمط حي���اة على الم�شتويات كافة 

ب���دءاً بالأحداث م���ن ال�شباب وانتهاًء ببع�س من هم على قمة مواق���ع الم�شوؤولية، وي�شمل ذلك 

حتى من بين النواب والوزراء اأي�شاً.
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الكويت... والمرض الهولندي
خالد �ضيدان العتيبي

لي�ش���ت الم���رة الأولى التي يعل���ق فيها الكويتيون الآمال على حكوم���ة جديدة، فدائما عند 

ت�شكيل مجل�س الوزراء اول ما يعتقده المواطن ان باب فرج فتح امامه للخال�س من كل م�شاوئ 

المرحل���ة الما�شي���ة، لكنه يكت�ش���ف بعد فترة وجيزة ان اآماله تلك لي�ش���ت اكثر من حلم في ليلة 

�شيف، وها نحن نعيد الكرة مرة اخرى على امل ان يكون التغيير الذي �شهدته البالد من خالل 

انتخ���اب مجل�س امة جديد مختلفا تماما عن كل المجال�س ال�شابقة ان تلتزم الحكومة بوعودها 

وان تعم���ل جديا على عالج المرا����س القت�شادية وال�شيا�شية المزمنة التي تعاني منها الكويت 

واهمها المر�س الهولندي) Dutch Disease( كما ا�شطلح عليه خبراء القت�شاد وال�شيا�شة، 

وهو وفقا لمو�شوعة “ويكيبيديا” تعريف لحالة الك�شل والتراخي الوظيفي التي اأ�شابت ال�شعب 

الهولن���دي ف���ي الن�شف الأول من الق���رن الما�شي بعد اكت�شاف النفط ف���ي بحر ال�شمال، حيث 

هجع الهولنديون للترف والراحة وا�شتلطفوا الإنفاق ال�شتهالكي الباذخ، فكان ان دفعوا �شريبة 

ه���ذه الحالة ولك���ن بعد اأن اأفاقوا على حقيقة ن�شوب الآبار الت���ي ا�شتنزفوها با�شتهالكهم غير 

المنت���ج، فذهب���ت ت�شميتها في التاري���خ القت�شادي “المر����س الهولن���دي”، فالترهل الوظيفي 

والتراخي النتاجي والعتماد الحكومي الكامل على النفاق غير المجدي من دون و�شع خطط 

لتحري���ك عجلة النتاج ادى الى تغيير الطبيع���ة الإنتاجية الكويتية التي كانت تعتمد في مرحلة 

قب���ل النف���ط عل���ى المبادرة الفردية وب���ذل الجهد لتح�شي���ن �شروط العي�س فك���ان ان ابحر من 

الكوي���ت في الع���ام1912 )اي قبل مئة �شنة من اليوم( اكبر ا�شط���ول تجاري جاب بحار العالم، 

وح�ش���د مردودا بقيت الكويت ل�شنوات عدة تعتمد عليه في م�شروفاتها وبف�شله تجاوزت ازمة 

الحرب العالمية الولى، وحتى في العقدين الولين بعد اكت�شاف النفط اي بين عامي 1932 و 

1952 ا�شتمر الكويتيون على نمطهم الول ما قبل النفط، لكن منذ منت�شف الخم�شينات وحتى 
منت�شف ال�شتينات من القرن الما�شي تغيرت الطبيعة الكويتية بالكامل، وخ�شو�شاً مع العتماد 

الكلي على الوظيفة الحكومية بالكامل، وكان التعليم اولى ال�شحايا عندما ترك مئات ال�شاتذة 

�شل���ك التعلي���م واتجهوا اما الى وظائف اقل جهدا او الى العمل في القطاع الخا�س ا�شتنادا الى 

الغراءات التي قدمتها الدولة في تلك المجالت.

منذ منت�شف ال�شبعينات بدا وا�شحا ا�شابة الكويت بالمر�س الهولندي، وا�شتفحل اكثر في 

مرحلة ما بعد الغزو، ومع تف�شي الوا�شطة النيابية التي خربت كل �شيء في الحياة القت�شادية 

وال�شيا�شية، الآن دلينا حكومة تقول انها حكومة عمل، ومجل�س امة اطنب نوابه في الحديث عن 
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لق���د و�ش���ف ماك�س ويبر ف���ي درا�شته ع���ن البيروقراطية انها ت���زداد بزيادة اعداد 

الموظفي���ن )التعيينات( وتزداد اي�شاً بزيادة تعقيدات الأعباء الوظيفية )اجراءات رقابية 

م�شبقة(، وهما اأمران عادة ما يطالب بهما اأع�شاء مجل�س الأمة بالكويت وعادة ما تنجح 

هذه المطالبات، والنتيجة مع مرور الزمن ا�شتمرار وزيادة �شعوبة وبطء تنفيذ اأي معاملة 

حكومية و�شعف اداء الهيئات الحكومية ب�شكل عام، مما ينتج عنه اأي�شاً مطالبات نيابية 

)مماثلة( جديدة تدخل الدولة ب�شببها في دوامة ل ينتج عنها �شوى المزيد من التردي.

الي���وم، الدول���ة بحاجة ما�شة ال���ى تنمية حقيقية، وللنجاح ف���ي تحقيقها يجب فعاًل 

تغيي���ر كيفي���ة �شير العم���ل )خ�شو�شاً الت�شريع���ي والرقابي( للتخل�س من الآث���ار ال�شلبية 

للدوامة.

وللتو�شي���ح هناك توظيف ب�شبب الحاج���ة الى من يقوم بعمل معين، وهناك توظيف 

ب�شب���ب الحاج���ة الى تقلي���ل الباحثين عن عمل، كما ان هناك رقاب���ة م�شبقة )قبل القيام 

بالعم���ل، ت�شب���ب البطء وتزيد من التعقيد( وهناك رقابة م�شبقة )اأثناء القيام بالعمل، قد 

تزيد من التعقيد(، ورقابة لحقة )بعد القيام بالعمل(.

ف���ي الحقيق���ة، ل يوجد ح���ل ب�شيط اأو اجراء محدد يمكن ان يغي���ر التجاه ال�شلبي 

للبلد، ولكن ممكن و�شع روؤية محددة ووا�شحة وواقعة )قابلة للتطبيق( يوؤمن بها وي�شعى 

الجمي���ع )حكومة وبرلم���ان و�شعب( بال ا�شتثناء لتحقيقها وبع�س مكونات هذه الروؤية في 

نظرنا قد تكون في:

التخطيط والتنفيذ لخلق احتياجات وظيفية حقيقية تتطلب جهدا جادا من الحكومة 

ودعما من البرلمان وحر�شا وت�شحية من ال�شعب.

تقليل الرقابة الم�شبقة )ت�شبح فقط لتفادي الأخطاء الكبيرة اأو ذات كلفة الت�شليح 

العالية( والتركيز على الرقابة الالحقة واأخذها على محمل الجد بالمحا�شبة.

نتمت���ع اليوم باحتياطيات نفطية قد تمتد لأكثر من 100 �شنة قيا�شاً على م�شتويات 

النت���اج الحالي���ة، ولكن هذه الفت���رة لي�شت اأطول من عمر الدول���ة، اذ يمكن النظر دائماً 

واأخ���ذ العب���رة مما ح�شل لدولة ا�شمه���ا ناورو كانت من اأغن���ى دول العالم بم�شتوى دخل 

الف���رد )ب�شبب مخزون من الفو�شفات( في نهاية الثمانينات وبداية الت�شعينات من القرن 

الما�ش���ي وانتهت الى الفال����س تقريباً في 2006 ومطالبة ال�شع���ب بدولة اأخرى )اأر�س 

اخرى يعي�شون عليها( ب�شبب �شوء الدارة.

القب�س 4 يناير 2013م
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 وبالتاأكيد فاإن هيبة القانون هي واحدة وانتهاك اأي قانون و�شع لتنظيم اأمور النا�س واإدارة 

�شوؤون الدولة وحفظ النظام وحماية الثروات والأموال العامة جريمة يفتر�س اأن يحا�شب عليها 

المخال���ف، ولكن يظل هناك تفاوت بي���ن الأر�س وال�شماء بين القوانين تبعاً لحجمها واأهميتها 

من جانب ومتجاوزيها ومواقعهم في البلد من جانب اآخر.

 والكوي���ت ه���ي من الدول الن���ادرة التي لم ت�شهد محا�شبة اأو معاقب���ة كبار الم�شوؤولين اأو 

حت���ى �شغاره���م فيها من ا�شتمراء “الدو�س على راأ�س القانون” بعد كل الف�شائح التي تهتز لها 

الجب���ال م���ن كل حدب و�شوب حتى �شملت تجارة الب�شر واللح���وم الفا�شدة وال�شفقات المالية 

الم�شبوه���ة والختال�شات وت�شخم الأر�شدة بالماليي���ن للموؤتمنين عليها “وعد وخربط” حتى 

يطي���ر عقل���ك، وو�شول البلد اإلى حالة يرثى لها م���ن التخلف والترهل رغم ميزانيته التي باتت 

تتجاوز الع�شرين مليار دينار!

 وق���د اأعجبتن���ي �شجاعة الأخ خال���د المجحم، رئي�س نقابة هيئ���ة ال�شتثمار ال�شابق، في 

مخاطب���ة �شم���و رئي�س ال���وزراء علناً عبر ر�شال���ة اإعالمية موثقة بال�شت���دلل وال�شواهد وذكر 

اأ�شماء الم�شوؤولين لتجاوزات يتحمل م�شوؤوليتها اأدبياً وقانونياً.

 واأتمن���ى اأن تكون مثل هذه الجراأة مدخ���اًل لم�شروع وطني �شلب تتبناه اإحدى موؤ�ش�شات 

النفع العام كجمعية ال�شفافية اأو جمعية الدفاع عن المال العام اأو حتى تاأ�شي�س جمعية جديدة 

مهمتها جمع وتوثيق التجاوزات القانونية بالأدلة والم�شتندات واأ�شماء مرتكبيها من المتنفذين 

والم�شوؤولين اأياً كانوا، وتقديمها مبا�شرة اإلى �شمو الأمير، فلعل الخوف يحل مكان الحياء في 

محاربة الف�شاد والمف�شدين!

الجريدة 28 دي�ضمبر 2012

تناقضات نيابية
محمد رم�ضان

يط���ل علين���ا بع�س الن���واب بمطالبات بزي���ادة الرقابة الم�شبقة للكثي���ر من الجراءات 

والم�شائل المختلفة، وذلك بهدف محاربة الف�شاد و/اأو تحقيق العدالة، ولو رجعنا الى البرامج 

النتخابي���ة اأو ت�شريحات �شابقة لهوؤلء الن���واب �شنجد ان �شمن اأولوياتهم اأي�شاً تخفيف اأو 

الق�شاء على البيروقراطية، والحقيقة ان هناك ت�شاربا ومعاك�شة لهذين الأمرين.
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الدول���ة بالتقاع���د من وكالء ووك���الء م�شاعدين ومن في حكمه���م الوظيفي، ومع هذا 

الكرم الطائي تجد ال�شتجابة خجولة.  

 خال�شة الأمر اأن الت�شبث بتلك الوظائف يدعو اإلى الريبة، فكيف بم�شوؤول تقدم 

ل���ه الدول���ة راتباً تقاعدياً يفوق راتب���ه، وهو على راأ�س عمله ويرف����س؟ اإذن في الأمر 

�شيء، اأو كما يقال “بالفخ اأكبر من الع�شفور”... وهنا بيت الق�شيد.

 الم�شوؤولية تقع على الوزير المخت�س، ومجل�س الوزراء في مراجعة دورية لقيا�س 

كفاءة �شاغلي تلك المنا�شب اأ�شوة ببقية موظفي الدولة يبين مدى التزامهم بالقوانين 

وقدرتهم على مواكبة متطلبات خطط التنمية وفهمهم لها، وبناًء عليه تكون المحا�شبة، 

ومن ثم يتخذ قرار التجديد من عدمه... ولمزيد من ال�شفافية وتعاون ال�شلطات يجب 

اأن يحيل مجل�س الوزراء تلك التقارير اإلى مجل�س الأمة. 

اأخيراً:

 ل���كل م���ن طاله قانون ك�ش���ف الذمة المالية نقول �شاحبتك���م ال�شالمة في الحل 

والترحال. 

الجريدة 4 يناير 2013

ال نريد تنمية في الكويت!
�ضاري بدر المذن

يمك���ن ان يب���دي القارئ لعنوان المقال للوهلة الولى امتعا�شا، وذلك لن التنمية في 

الكوي���ت معطل���ة منذ زمن، وا�شبحت الآن مطلبا �شعبيا، وقط���ار التنمية يحلم به ال�شغير 

قب���ل الكبير. ولك���ن لنقف وقفة لكي نحدد ن���وع التنمية المطلوبة قب���ل انطالق قطارها. 

فال���كل يطال���ب اليوم في الكويت بمبان على اعلى م�شت���وى، وبنية تحتية متطورة، وكذلك 

ببن���اء م�شت�شفيات وجامعات ومدار�س جديدة وتطوير البيئ���ة الت�شريعية والقانونية للبلد، 

وه���ي كله���ا مطالب �شعبية م�شتحقة، ولكن ما فائدة المبان���ي الحكومية الجديدة والذكية 

ومتو�ش���ط انتاجي���ة الموظف الحكومي اقل م���ن �شاعة باليوم؟ وما فائ���دة البنية التحتية 

الحديث���ة والمواطن ي�شيء ا�شتخدامها ويتعدى على مرافق الدولة وممتلكاتها؟ وما فائدة 

البيئة الت�شريعية المتطورة، وثقافة المواطن منذ الن�شوء هي كيفية اللتفاف على القانون 
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القطاع النفطي واإلصالح اإلداري
اأ. د. في�ضل ال�ضريفي

اأن�ش���ودة الإ�ش���الح الت���ي طالما تمنيناها ق���د- “وقبل قد األف خ���ط”- تاأتي من 

“القط���اع النفطي”، تلك المملكة التي فتحت �شهية النواب لفتح ملف الترقيات لعموم 
المنا�شب القيادية في الوزارات والهيئات التابعة لها.

 اإن �شدقت النوايا من هذه الفزعة النيابية باأنها لي�شت انت�شاراً لم�شالح انتخابية 

ول لفئ���ة بعينه���ا دون اأخ���رى، ف�شيك���ون انت�شاراً لدول���ة القانون والعدال���ة الوظيفية 

وبواب���ة اإ�شالح م�ش���ار الف�شاد الإداري عبر اإن�شاف اأبناء الوط���ن وفق معايير الكفاءة 

وال�شتحقاق.

 قب���ل ال�شتر�شال اأود اأن اأربط ق�شية ترقيات القطاع النفطي مع بقية الترقيات 

والتعيين���ات ف���ي وزارت الدولة كاف���ة، وعن الآلية التي ت�شكل فيه���ا اللجان والطريقة 

التي تعتمد فيها اأ�شماء المر�شحين، وهل هناك معايير ترتقي لأن تكون منهجاً يمكن 

القيا�س عليه، والركون اإليه اأم اأنها ل تعدو عن ذر الرماد في العيون لإ�شفاء ال�شرعية 

الالزمة لتمرير م�شل�شل التنفيع والمح�شوبية؟!

 من بين الملفات الأخرى التي اأتمنى اأن يلزم مجل�س الوزراء نف�شه بها من تو�شيات 

بقيت حبراً على ورق ل�شنوات، اإحالة اأ�شحاب المنا�شب القيادية اإلى التقاعد، وعدم 

التجدي���د لأي قي���ادي لأكثر من مرة واحدة، واأن المق�شر لي�س له مكان في موؤ�ش�شات 

الدولة، واأل يتولى قيادة الهيئات ذات الطبيعة الخا�شة اإل �شاحب الخت�شا�س!

 ما يثير ال�شتغراب اأي�شاً حالة التراخي التي ينتهجها بع�س الوزراء عند تطبيق 

القان���ون، فهن���اك اأكثر من من�شب قيادي �شاغر �شمن���اً ومع هذا تجد من انتهت فترة 

تكليفه يزاول عمله دون وجود �شند قانوني، وفي المقابل هناك منا�شب ل يوجد من 

ي�شغله���ا لأ�شه���ر وبع�شها ل�شنوات كاأنه محجوز لفالن دون غي���ره اأو اأن البلد ل يوجد 

فيه غير هذا الولد.

 دول���ة الموؤ�ش�ش���ات ل تنتظ���ر الفرج... فمن غي���ر المعقول األ تج���روؤ الموؤ�ش�شة 

التنفيذي���ة عل���ى اإحالة اأي م�شوؤول اإلى التقاعد اإل عندما يبلغ ال�شن القانونية ٦٥ �شنة 

اأو من خالل الترغيب واإعطاء بع�س المميزات المالية لإحالة من يرغب ويتكرم على 
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دولة« المشاريع تختلف عن »دولة« الرعاية واالستهالك
في�ضل عبدالعزيز الزامل

الثقاف���ة ال�شائع���ة العام���ة في البالد ه���ي مع الأ�ش���ف ا�شتهالكية فق���ط، ل توجد ثقافة 

اإنتاجي���ة ب�شب���ب المفه���وم الخاطئ ل���دور الدولة في توفي���ر العمل للمواطنين، َفْه���م اعتبر ان 

الوظيفة »رعاية اجتماعية« حتى و�شلنا اإلى ميزانية 1.5 مليار دينار �شنويا، لمواجهة البطالة 

ت�شرف عن طريق جهاز هيكلة العمالة، المرحلة القادمة التي تتجه اليها الكويت مختلفة وهي 

تحت���اج اإل���ى نقلة نحو العمل الإنتاجي الذي يحق���ق قيمة م�شافة لل�شخ�س في نف�شه وفي بلده 

الذي ي�شعى ل�شتدراك تاأخر 30 �شنة بميزانية تاريخية. 

بن���اء النف�شي���ة الإنتاجية يتطلب مناخا تنت�شر رائحته في كل مكان، على �شبيل المثال في 

القرن الما�شي كانت م�شر وبالد العرب تهتم بال�شعر، وكانت رائحة الأدب منت�شرة في كل مكان 

بال�شالونات الثقافية والمقاهي وبال�شحف وحتى على الأر�شفة التي كانت تزدحم بالكتب عند 

محط���ات الأوتوبي����س.. الخ، وعليه فقد كان ال�شاب القادم حديث���ا اإلى �شوق العمل ي�شعر بهذا 

الت�شجي���ع فتتج���ه قريحته اما لل�شعر او للنقد الأدبي او لمج���رد ال�شتماع لل�شعر بتذوق ليقوم 

ال�ش���اب ب���دور الم�شتهل���ك في هذا ال�شوق العام���ر، وفي تاريخ العرب القدي���م كانت الفرو�شية 

وال�شجاعة محل اإعجاب بنات الحي فاتجهت ميول ال�شباب نحو هذا النوع من النجومية، وفي 

زمانن���ا الحالي �شجعن���ا اأنماطا كثيرة من النجومية: الريا�شة له���ا �شفحات متخ�ش�شة، نجوم 

التمثيل ت�شغل �شورهم م�شاحات في الجرائد، حتى الطبخ له محطات ف�شائية ونجوم! 

في المرحلة الجديدة يجب اأن تتجه الكويت نحو ت�شجيع الإنتاجية لمواكبة طرح م�شاريع 

بمئ���ات المليارات، وذل���ك با�شتقطاب القوة العاملة القادمة حديث���ا اإلى �شوق العمل واأ�شحاب 

خب���رات رائع���ة �شرفنا على تاأهيلهم الكثير، ثم اجل�شناهم ف���ي البيوت وهم في قمة عطائهم، 

هذه القوة الب�شرية تحتاج لإعادة توجيه نحو العمل الإنتاجي الميداني، ول يجوز ان نكتفي من 

هذه الم�شاريع ال�شخمة بالمباني والم�شانع دون اإ�شهام وم�شاركة من قوى العمل ال�شبابية في 

بن���اء المن�ش���اآت وتطوير الأنظمة التي �شيتركها من بنى الم�شانع للجيل الم�شوؤول عن تطويرها 

واإدارتها وتحقيق القيمة الم�شافة منها. 

لم���اذا ن�ش���رف 1.5 مليار دينار فقط لإبقاء هذه الق���وة جال�شة في البيت ب�شرف رواتب 

للم�شرحي���ن وب���دلت لمن لم ي�شتوعبهم �شوق العمل ال�شحيح؟ هذه المرحلة انتهت، نحتاج الى 

مرونة في توظيف الكويتي لمدة حتى لو كانت موؤقتة هي فترة اإعداد الم�شروع. 
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وع���دم تطبيقه؟ وكذلك م���ا فائدة مبان جامعية �شخمة، وخريجوه���ا لي�شوا على م�شتوى 

الطموح، وبع�شهم دون الم�شتوى؟ وما الفائدة من مدار�س جديدة وجودة التعليم معدومة؟ 

وم���ا الفائ���دة من م�شت�شفيات �شخمة وم�شتوى الرعاي���ة ال�شحية متدن؟ اذن نحن بحاجة 

الى تنمية من نوع اآخر.

نح���ن بحاجة الى تنمية عقل الن�شان قبل تنمي���ة مرافق خدمة الن�شان. نحن احوج 

ال���ى التنمي���ة الب�شري���ة الم�شتدامة م���ن تنمية الكونكري���ت. نحن بحاجة الى ث���ورة لتنمية 

المواط���ن والنهو����س بفك���ره وثقافته وتحويل نم���ط حياة المواطنين م���ن نمط ا�شتهالكي 

اتكال���ي الى نم���ط منتج ينه�س بالبلد. وهذا لي�س بالمر ال�شه���ل، حيث تربت اجيال على 

ثقاف���ة ال�شتهالك وعلى التكالية حت���ى تحولت الواجبات اإلى حقوق مكت�شبة. ولت�شحيح 

ه���ذا العوج���اج المزمن ل���دى بع�س المواطنين يج���ب على الدولة عندم���ا ت�شع الخطط 

التنموي���ة ان ت�ش���ع برنامجا تنمويا يعمل على تنمية المواطن اول، والنهو�س بفكره والرفع 

من انتاجيته، وذلك من خالل البدء بقاعدة الهرم، وهم جيل ال�شباب الذين تقل اعمارهم 

عن 16 �شنة، فهم الى حد ما لم يتاأثروا بالثقافات والفكار الخطاأ في المجتمع، وي�شهل 

تنمي���ة الفك���ر لديه���م وزرع ثقافة النت���اج واحترام القواني���ن وتعزيز قيم ال���ولء. ولنا في 

التجرب���ة ال�شنغافوري���ة خير مثال، فهي الدول���ة التي كانت قبل اكثر من 35 �شنة بال مورد 

اقت�شادي، وتف�شى فيها الف�شاد، وبعد تبني �شيا�شة التنمية الب�شرية ا�شبحت الن نموذجا 

للدولة المتقدمة اقت�شاديا واداريا، و�شعبها من اكثر ال�شعوب التزاما بالقوانين، وذلك من 

خالل الهتمام بتنمية جيل ال�شباب وتعويدهم على العمل والنتاج واحترام القوانين. 

ان اي خط���ة تنموي���ة ل يرتكز ا�شا�شه���ا على التنمية الب�شري���ة وتنمية المواطن، هي 

خط���ة محكوم عليه���ا بالف�شل، حتى لو انفقت عليها الدولة المليارات، وذلك لن المواطن 

هو المحور الذي تقوم عليه الدولة، وبتنمية فكر المواطن تنمو الدولة. فمقيا�س تطور اي 

دولة هو فكر وثقافة مواطنيها، ومدى التزامهم بتطبيق القانون في المقام الول، ثم تطور 

مبانيها وبنيتها التحتية وقوانينها وت�شريعاتها.

وف���ي الخت���ام نتمن���ى من الحكوم���ة ومجل�س الم���ة الجدي���د و�شع برنامج���ا تنمويا 

للتنمي���ة الب�شري���ة، والنهو�س بثقافة المواط���ن، ويكون للبرنامج خط���ط واهداف محددة 

وا�شحة، وتعمل كل اجهزة الدولة مت�شافرة كل في مجاله، لتحقيق الهداف المرجوة من 

البرنامج.

القب�س4 يناير 2013
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ال�ش���وؤال، لم���اذا ال�شتمرار في ه���ذه ال�شيا�شة الخاطئة على الرغم م���ن حقيقة اإن الدول 

ال�شتراكي���ة ودول الخلي���ج العربية اتخذت �شيا�شات بديلة وهي ام���ا خ�شخ�شة قطاع الكهرباء 

والم���اء اأو تحويلها الى هيئات وقد ح�شلت الحكومات على اداء اف�شل وبتكلفة اقل، لماذا؟ لأن 

المواط���ن اأو المقي���م عندما ي�شعر باأن تكلفة الكهرباء والماء مرتفعة يبداأ بتر�شيد ا�شتهالكه من 

الماء والكهرباء ويحر�س على عدم هدر الطاقة.

انا على الم�شتوى ال�شخ�شي يرتفع �شغط الدم وال�شكر لديَّ عندما امار�س ريا�شة الم�شي 

يومي���ا لأني ا�شاهد كمية المياه المهدورة امامي لغ�شل ال�شيارات اأو ال�شارع وكاأن الكويت يوجد 

فيها انهار الهند والبنغال، المواطن يهدر الماء والكهرباء لأنها ل تكلفه �شيئا..

ال�شوؤال، لماذا ل تعيد الحكومة النظر في �شيا�شاتها الخاطئة على الرغم من تو�شيات كل 

الم�شت�شارين المحليين والعرب والدوليون باأهمية اعادة النظر في �شيا�شات الدعم الحكومي؟

النه���ج الحكوم���ي في هدر المال العام لن يتغير لأنها الطريق���ة الوحيدة التي تت�شور فيها 

الحكومة والحكم باأنها تر�شي المواطنين بجميع �شرائحهم، تعرف الحكومة والنواب باأن هنالك 

بدائ���ل ب�شيط���ة لم�شاعدة الب�شطاء والفقراء من المواطنين وه���و اتباع نظام ال�شرائح باأن تمنح 

الدول���ة ل���ذوي الدخل المح���دود 10.000 ع�ش���رة اآلف كيلووات ببال����س اأو بفل�شين فقط، اما 

م���ن زاد ا�شتهالك���ه عن الع�شرة اآلف كيلووات فيزيد ال�شعر علي���ه ح�شب ال�شتهالك، المواطن 

الكويتي الن يدفع ع�شرة فلو�س للكيلووات في ال�شاليهات ولم ي�شتكي احد لأن الجميع بداأ يقنن 

ا�شتهالكه في الكهرباء والماء حتى ل تكون الفواتير غالية عليه.

دول الخليج العربية يدفع المواطن والمقيم ا�شعاف ا�شعار الخدمات التي يدفعها المواطن 

الكويت���ي ول احد ي�شتكي، لأن الدولة لم تعد تدع���م المواطن والموال التي تح�شلها ور�شدتها 

لم�شاريع جديدة للبحث عن الطاقة البديلة مثل الطاقة ال�شم�شية اأو طاقة الهواء.

بع����س المواطني���ن يجادل���ون.. لماذا نرهق ميزاني���ة المواطن الب�شيط بينم���ا الدولة التي 

�شتاأخذ الموال �شوف تهدرها على م�شاريع وهمية خا�شرة اأو لت�شخيم الجهاز الحكومي الفا�شد 

اأو ته���در الموال ل�شراء الولء ال�شيا�ش���ي؟، المواطن قد يكون على حق.. لكن يمكن للمواطنين 

اختي���ار ا�شخا�س يثقون بهم من ذوي الكف���اءة والنزاهة في القطاع الخا�س لدارة الموال التي 

ت���م توفيرها لنفاقها على الم�شاري���ع التنموية التي تعطي عائد للمواطنين اأو لبناء م�شت�شفيات 

اأو مدار����س جدي���دة اأو تمويل البحوث والدرا�شات والم�شاريع الج���ادة في توفير الطاقة البديلة 

في النفط.

الوطن10 يناير 2013
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في ال�شابق كان الكويتي يبحث عن الأمان الوظيفي ولو بغير خبرة ول عطاء حقيقي، والآن 

الو�ش���ع مختل���ف فقد ا�شتوعب النا�س الدر�س بعد الأزم���ة القت�شادية، الآن.. يمكن لل�شركات 

المحلي���ة اأو الأجنبي���ة توظيف المهند�س وغيره لمدة �شنة او �شنتين ينتهي بعدها العقد، يحقق 

خالله���ا الموظ���ف عوائد مالية تفوق راتب هيكلة البطالة، وتزي���د عليه بالخبرة الجديدة التي 

تمنحه قيمة �شوقية بموجبها تطلبه ربما نف�س ال�شركة او �شركات اخرى. 

ناأم���ل اأن ير�ش���ل »الخطاب الر�شمي« م���ن حين لآخر ر�شائل ت�شع���ل الحما�شة في �شدور 

الق���وة العاملة، مثل »ه���ذه بلدكم، ولن يبنيها اأحد بالنيابة عنك���م« و»�شنلزم ال�شركات بتوظيف 

الكويتيي���ن الموؤهلي���ن لمختلف الوظائف.. �شائ���ر العقود بال ا�شتثناء.. ول���و تطلب الأمر ربط 

التكلفة بما ي�شرف في جهاز الهيكلة« و»الم�شروعات ال�شغيرة والمتو�شطة لها ح�شة هامة في 

تنفيذ الأعمال المكملة لم�شاريع البنية الأ�شا�شية«. 

ه���ذه لي�شت مجرد اأمنيات، اأذكر اأنن���ي تابعت اأحد الم�شاريع الكبرى في المملكة العربية 

ال�شعودية � مقر البنك الإ�شالمي للتنمية � جدة � وت�شمنت �شروط المقاولة اأن يتم توريد 70% 

م���ن الم���واد للم�شروع م���ن ال�شوق المحلي، وقد الت���زم المقاول بهذا ال�ش���رط، ونفذ الم�شروع 

بدرج���ة عالي���ة من الج���ودة، واأنجز قبل الموعد النهائ���ي باأ�شبوعين وكان ع���دد اأوامر التغيير 

ي�شاوي »�شفر« وهلل الحمد. 

النباء5 يناير 2013

َمْن يوقف الهدر للمال العام؟
د.�ضمالن يو�ضف العي�ضى

ذك���ر وزي���ر الكهرباء والماء ووزير ال�شغال العامة عبدالعزيز البراهيم ان الكويت تدفع 3 

مليارات دينار لتوفير الكهرباء والماء وان ما تح�شله الوزارة 300 مليون دينار فقط.

ه���ل يعق���ل في هذا الوقت الع�شيب ال���ذي تمر به معظم ال���دول المتقدمة والمتخلفة في 

ازم���ات اقت�شادي���ة خانقة ونه���در نحن في الكويت كل ه���ذه الموال على �شيا�ش���ات اقت�شادية 

خاطئ���ة الهدف منها �ش���راء الولء ال�شيا�شي باإر�شاء كل المواطني���ن، تكلفة الكيلووات للكهرباء 

على الحكومة هي حوالي 40 فل�شاً.. وتبيعها على المواطنين بفل�شين فقط، وتتحمل الدولة 38 

فل�شا من خالل �شيا�شات الدعم الحكومي.
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ماليين و170 األف برميل، عام 2020. 

وي�ش���اف الى ارتفاع انتاج الغاز ال���ذي - اأي�شا - بدوره يقلل العتماد على ال�شتيراد، 

وتتح���دث بع�س التوقع���ات عن اأن اأميركا قد تتحول الى م�ش���درة للغاز في المدى القريب، 

وربما النفط في المدى الأبعد، اأي بعد عام 2030.

النفط الخليجي 

ولكن ما تاأثير ذلك في نفط الدول الم�شدرة خا�شة الدول العربية، ومنها دول الخليج 

بالذات؟ 

التنب���وؤات ح���ول الطلب على النف���ط ت�شير اإلى اأن الزيادة ال�شنوي���ة للطلب على النفط 

�ش���وف ت�شتم���ر بمعدل يزيد على 1 ف���ي المائة �شنويا، واأن دول مث���ل الهند وال�شين وكوريا 

�شتزداد احتياجاتها للنفط.

طبع���اً، النفط �شلعة عالمي���ة تتحدد اأ�شعارها وفق العر�س والطلب في ال�شوق الدولي، 

وتاأثي���ر زي���ادة النتاج في دولة م���ا اأو انخفا�س الطلب يوؤثر في ال�شع���ار، وبالتالي يوؤثر في 

مداخيل وايرادات النفط من بيع ال�شادرات من حيث التاأثير في الطلب، فلي�س من المحتمل 

اأن توؤثر زيادة انتاج اأميركا من النفط في الطلب العالمي الذي يتزايد من جهات اأخرى.

والنف���ط الم�شتخ���رج من ال�شخور تق���در تكاليفه حاليا بحوال���ي 70 دولراً، واحتمال 

النخفا����س وارد بتط���ور التقني���ات، وفي الوقت نف�ش���ه يواجه انتاج هذا الن���وع من النفوط 

م�شكالت ل ي�شتهان بها، بع�شها تمويل التكاليف وبع�شها بيئية. 

هنال���ك اأحاديث عن احتمال انخفا�س ال�شعار في المدى القريب بمعدل 10 دولرات 

لنف���ط برن���ت )نفط القيا�س( وه���ذا يعني خ�شارة في �شعر النف���ط الكويتي بحوالي 10 في 

المائة.

فزع م�ضتحق 

حتى الآن هذه حدود مخاطر زيادة انتاج النفط الميركي، وهي اذا كانت ل تبرر اإثارة 

الفزع، ال اأنها توجب اأن ناأخذ الحذر.

والفزع الأكبر هو النتباه ال�شديد لم�شاألة اأن مخزون النفط محدود، ول بد اأن يجف اأو 

اأن ينتهي، وبالتاأكيد اأنه �شيتناق�س قبل اأن يجف، وهذا ما واجهته اأميركا، وهذا هو الخطر 

الذي يهدد حياة البالد وم�شتقبل اأبنائها، وهذا ما يحتاج اإلى مزيد من البحث.

القب�س16 يناير 2013
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على خلفية تقارير حول إنتاجه من الصخور
قلق من تراجع واردات النفط األميركية

عبداهلل النيباري

تداولت ال�شحف الكويتية اأخيراً مو�شوع تراجع واردات النفط الميركية، م�شيرة اإلى 

ما يثيره هذا المو�شوع من قلق في البلدان التي تعتمد ب�شكل كلي اأو رئي�شي على �شادراتها 

النفطي���ة، وعلى الأخ����س دول الخليج، وعلى راأ�شها الكويت، الت���ي ت�شكل ايرادات النفط 

لديها �شريان الحياة، واأي تاأثير ي�شيب النفط ويخف�س اأ�شعاره - ودع عنك ال�شتغناء كليا 

اأو جزئي���ا - ل ب���د اأن يكون م�شاألة تثير الفزع، وربم���ا الهلع، ذلك لأن ايرادات النفط هي 

�شري���ان الحي���اة ل�شكان هذه البالد، التي لم ت�شتطع خ���الل �شتين �شنة من عمر النفط اأن 

توفر البديل اأو الرديف الذي قد ي�شعفها في حال تاأثر الطلب على النفط اأو اأ�شعاره.

فما هي ق�شة زيادة انتاج النفط الأميركي وانخفا�س وارداتها من النفط، وما تاأثيره 

في الدول المنتجة والم�شدرة للنفط؟

النفط ال�ضخري 

اأ�ش���ار تقري���ر وكالة الطاق���ة الدولية الى اأن انتاج اميركا م���ن النفط بداأ في الرتفاع 

ب�شب���ب تطبي���ق تقنيات حديثة لالإنت���اج من ال�شخور النفطية، بطريق���ة تثقيبها با�شتعمال 

�شغ���ط »مي���اه + رمال« ل�شتخ���راج ما فيها من نفط، والنتاج من ه���ذا الم�شدر �شيتزايد 

لي�شي���ف اأكثر من 4 ماليين برميل يومي���ا في عام 2020، وهذا �شيوؤثر في مدى ا�شتغناء 

اميرك���ا من النف���ط الم�شتورد، وبالفعل، فقد ب���داأ ا�شتيراد اأميرك���ا بالنخفا�س منذ �شنة 

2005، وقد و�شل معدل النخفا�س اإلى حوالي مليوني برميل يوميا من اإجمالي ال�شتيراد 
البالغ 10 ماليين و270 األف برميل عام 2004.

والخب���ر المثي���ر اأن الوليات المتحدة �شيتج���اوز انتاجها ع���ام 2020 انتاج المملكة 

ال�شعودية وانتاج رو�شيا، كل على حدة، لت�شبح المنتج الأكبر في العالم. 

وي�شي���ر التقري���ر ال���ى احتمال اأن ت�ش���ل اأميركا في عام 2030 ال���ى تحقيق الكتفاء 

الذاتي، وهو اأمر اأ�شبح هدفاً ا�شتراتيجياً قومياً منذ عهد نيك�شون، لتقليل العتماد على 

ا�شتي���راد النفط م���ن دول عر�شة للتقلب���ات، خا�شة دول ال�شرق الأو�ش���ط، والعربية منها 

بالذات، والكمية التي يدور الحديث عنها كزيادة في انتاج النفط الأميركي هي حوالي 4 
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ونح���ن، وب���كل اأ�شف، ل نزال بعيدي���ن عن كل ذلك، ول تزال الأفع���ال ل تتجاوز القوانين 

دة. المجمَّ

دع���م ال�شب���اب الحقيقي يج���ب اأن يبداأ اأولً بمخاطبة عقوله���م وتمكينهم من اأداء دورهم 

الحقيقي في اتخاذ القرارات في موؤ�ش�شة الدولة. اأما الأموال التي تتخذ �شكل الهبات والعطايا، 

فهي لن تكون اإل حاًل اآنياً ل ي�شب اأبداً في تاأهيل ال�شباب وتدريبهم وتطوير قدراتهم.

دع���م ال�شب���اب يجب اأن يك���ون كذلك في بناء الق���دوة والمثل الأعلى، وه���و بالتحديد ما 

ثه الف�شاد، وحا�شرته الأخالقيات المري�شة،  يفتق���ده �شبابنا اليوم وه���م يعي�شون في مجتمع لوَّ

وغابت عنه مقومات التحفيز والمبادرة.

�س ال�شباب للملياري دينار التي ُر�شدت ل�شندوق دعم م�شاريعهم ال�شغيرة، لي�س  لم يتحمَّ

لأنه���م يرف�ش���ون الدعم، واإنما لأنهم يدرك���ون خط �شير تلك المليارات، ويعلم���ون اأن موؤ�ش�شة 

الف�شاد �شت�شبقهم اإليها.

الطليعة 17 يناير 2013

ميزانية العازة!
عبد الجليل الغربللي

ق�شي���ة التنمي���ة الب�شرية قتل���ت ونحرت بحثاً في دولنا الخليجي���ة، ولكنها في جميع الأحوال 

ت�شطدم بحائط فولذي �شلب، ت�شقط بمجرد ا�شطدامها بهذا الحائط. بمعنى اأن المجتمع يفتقر 

لأدوات و�شبك���ات لقط���ة لأبعاد هذه الق�شية، ف���ال يتفاعل معها، ويهمل و�ش���ع الخطط للت�شدي 

واحت���واء ظاهرة تخلف ه���ذه التنمية المغلوبة على اأمرها، ونتلم����س اأعرا�س ومظاهر و�شور هذه 

الم�شكل���ة بمجرد زيارة بع����س المولت، حيث ت�شاهد ال�شباب يت�شكع���ون في مقاهيها ومطاعمها، 

يقتل���ون الوق���ت بالتف���رج على »اللي راي���ح واللي ياي«، اأو ق���د تجدهم ف���ي وزارات الدولة ل �شغل 

د في تنمية قدراتهم، واإه���دار الثروة الب�شرية  ول عم���ل، ي�شيق���ون ذرعاً ب�شيا�شة الإهم���ال المتعمَّ

ف���ي البل���د، والعج���ز عن قيامهم باأعمال م���ن �شاأنها اأن ت�شحذ من همتهم، يفرغ���ون فيها طاقاتهم 

المهددة.

ول اأ�شعب من موقف تجد نف�شك في وظيفة تتقا�شى راتباً محترماً، ولكن الوظيفة ل ت�شيف 

ل���ك �شيئ���اً، ول تك�شبك اأي خبرات، بل تتحوَّل لم�شدر الزه���ق والملل، وهذا اأ�شعب موقف يمر به 

ال�شب���اب، حي���ن ي�شبح واحداً من البطالة المقنعة، ما يدفعه للتنفي�س عن حالته النف�شية الماأزومة 
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مليارات الشباب في جيوب الفساد
د.�ضعاد فهد المعجل

م�ش���كالت البل���د لي�شت بحاجة اإلى اإ�ش���دار قوانين جديدة، فالقواني���ن المعلَّبة اأ�شبحت 

�شة في اأدراج الموؤ�ش�شات والم�شوؤولين.  مكدَّ

نح���ن بحاج���ة فقط اإل���ى تفعيل ما لدينا من قواني���ن ب�شكل جاد وفعل���ي، فاأزمتنا في كل 

المجالت لي�شت في حاجة اإلى �شّن ت�شريعات وقوانين جديدة، واإنما في ا�شتخدامنا للقوانين 

الموجودة اأ�شا�شاً. 

�شن���دوق دعم الم�شاريع ال�شغيرة، والذي يُقال باأن الدولة قد خ�ش�شت له ملياري دينار، 

ه���و اإع���ادة �شكلية لقان���ون �شركة الم�شاري���ع ال�شغيرة، ال���ذي تحوَّل من قان���ون داعم لل�شباب 

ولم�شاريعه���م، اإل���ى قان���ون نفعي بحت، ت���م بموجبه تنفيع بع����س التيارات �شيا�شي���اً، ولم يوؤِد، 

ول���و ج���زء �شئيل من مهمته، الت���ي يفتر�س اأن تكون في خلق فر����س وظيفية تهدف اإلى تعزيز 

المواطنة لدى ال�شباب، ولي�س اإلى تنفيع مجاميع محدودة.

ر ب� 51 في المائة م���ن ال�شكان هم دون �شن  ف���ي الكوي���ت تقول الإح�شائيات اإن ما يق���دَّ

العمل، اأي دون �شن ال�21 �شنة. 

قد تكون الظروف المحيطة باإن�شاء �شندوق دعم الم�شاريع ال�شغيرة هي ظروف مختلفة 

عن تلك التي دعت اإلى اإعالن �شركة الم�شروعات ال�شغيرة. فال�شباب اليوم لم يعودوا ن�شبة من 

ال�شكان وح�شب، بل اأ�شبحوا ن�شبة متحّركة وفاعلة ومدركة لق�شاياها وحقوقها، وهو اأمر جعل 

البع����س، ومنهم ال�شباب، يتنباأ خيراً بالقانون الجدي���د، فالمجاميع ال�شبابية التي خرجت، اإما 

دعم���اً لالأغلبي���ة اأو اإيماناً بدورها ال�شيا�شي والقيادي في البلد، لم تحّركها الق�شايا ال�شيا�شية 

كت لأن واقعها الوظيفي  وم�شتقبلها  العادلة، كق�شية مر�شوم ال�شوت الواحد فقط، واإنما تحرَّ

الجتماعي والعملي والتعليمي دفعها اإلى الم�شاركة في الحراك الذي �شهدته الكويت اأخيراً. 

حقيقة اأن اأكثر من ن�شف المجتمع هم دون �شن ال�21 �شنة ت�شتدعي تحرُّكاً وقراراً وفعاًل 

د الخطب الحما�شية والوعود النتخابية والموؤتمرات ال�شكلية. اأكبر بكثير من مجرَّ

فال�شباب هم القوة الدافعة، وهم م�شتودع التنمية الم�شتدامة، وهم معاول الهدم للف�شاد 

وموؤ�ش�شات���ه، وا�شتثم���ار مثل ه���ذه القوة يجب اأن يتج���اوز الوعود اإلى الأفع���ال، والخطب اإلى 

التطبيق، والموؤتمرات اإلى القرارات الفاعلة والملمو�شة.
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ولك���ن على الحكوم���ة اأن تبداأ م�شوار التنمية الب�شرية، من خالل هاتين القاعدتين، توؤدي ما عليها 

من خطوات اإ�شالحية يتم التخطيط لها م�شبقاً لتقطع جزءاً من الم�شوار، حتى اإذا اأتت الحكومات 

المتعاقبة تبداأ من حيث انتهت الحكومات ال�شابقة، وما �شتحققه من اأهداف مرحلية، لتكون التنمية 

الب�شري���ة م�شتم���رة على مراحل زمنية.. وبمتابع���ة مجل�س الأمة لهذه الخط���وات الجادة، �شيتمكن 

مة له لإقرارها. بمعن���ى اآخر، الميزانيات  م���ن متابع���ة جهود الحكومة من واقع الميزاني���ات المقدَّ

المطروحة حالياً على المجل�س فقيرة، ول يمكن متابعة حل لأي م�شكلة من خالل بياناتها التي يتم 

تح�شيرها منذ عقود بالرتابة نف�شها وبالأبواب الخم�شة نف�شها المعروفة، ولن تتمكن هذه الطريقة 

للميزاني���ة من متابعة المجل�س لكيفية حل الم�شاكل القائمة.. خذ مثاًل اإ�شالح التعليم، فلن تتمكن 

اأيها النائب اأن تتعرَّف من واقع الميزانية كيف �شيتم اإ�شالح هذا التعليم المتخلف.

الجميع يجمعون على اأن تعليمنا بحاجة اإلى ثورة حقيقية، ولكن كيف لي اأن اتبع مراحل هذه 

الثورة اإذا عجزت الميزانية عن و�شع ت�شوُّر لمعالجة هذا الخلل في التعليم؟

نرج���ع لق�شي���ة التنمية الب�شري���ة، لأنها ق�شية وطنية ف���ي المقام الأول، وم���ن خاللها يمكن 

اإ�ش���الح القت�ش���اد بكل مكوناته، ولكن هذا الأمر يتطلب تغييراً ف���ي فل�شفة برنامج كل وزارة، كما 

ن�شت عليها مادة الد�شتور، فعلى كل وزارة جادة اأن تقوم بتلم�س الم�شاكل الآنية، وتكون في �شلب 

عم���ل الوزارة، فتقوم بك�شف واإظهار تلك الختاللت والم�شاكل، ثم ت�شع ت�شوراتها لكيفية مراحل 

حلولها، على اأن تقوم ميزانية الحكومة بترجمة هذه الحلول اإلى واقع رقمي، اأي بالدنانير، ليواكب 

نه من اإ�شالح وتنمية للقوى الب�شرية، ومن خالل  الميزانية برنامج الحكومة الإ�شالحي، وما يت�شمَّ

تل���ك الميزاني���ة يمكن مراقبة الحكومة ومدى التزامها بتطبيق ه���ذا البرنامج الإ�شالحي.. لذلك، 

ندع���و اإلى بلورة برنامج حكوم���ي مختلف )من راأ�شه لكريا�شه( يكون كا�شفاً لالختاللت الهيكيلية، 

ويت���م و�شع الخط���ط لمعالجتها، وما قد يترت���ب عليها من تكاليف مالي���ة.. عندها فقط ي�شتطيع 

النائ���ب اأن يتاب���ع خطة وبرنامجا حكومي���ا وا�شحين في ت�شديه لالخت���اللت التي اأ�شابت مرافق 

الدولة والقوى الب�شرية على حد �شواء، وترجمة خطط الحكومة من خالل الميزانية.

اأم���ا البرنامج المعت���اد الحالي للحكومة، والذي داأبت على عر�ش���ه على المجل�س، حيث تمر 

الميزانية، كما اعتادت من قبل، مرور الكرام، من �شاأنه اأن تبقى وت�شتمر م�شاكل البلد على ما هي 

علي���ه، ف���ال الحكومة قادرة على الت�ش���دي لها بعقلية علمية، ول المجل�س »�شيع���ّور« راأ�شه بمتابعة 

كيفي���ة ح���ل الم�شاكل من خالل الميزاني���ة، ويبقى لالأ�شف الو�شع على ما ه���و عليه، وتحت �شعار 

الحكومة والمجل�س »ما لهم اإل �شرفة �شانهم«.

الطليعة17 يناير 2013
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ف���ي قعدات الم���ولت ال�شباحية.. لذل���ك، فالتنمية الب�شرية ه���ي الق�شية الأول���ى الملحة، والتي 

ت�شتل���زم اإعطاءه���ا اأهمية خا�شة، لأنه من خاللها ن�شتطي���ع اأن نتحكم بما يعرف بالخلل ال�شكاني، 

ف���اإذا م���ا اأدَّت التنمية الب�شرية دورها واأخذت طريقها الوا�ش���ح، برفع قدرات ال�شباب اإلى م�شتوى 

القنوات الأكثر اإنتاجية واإبداعية، فاإنها �شتعطي ما يعرف بالدفع الذاتي لهوؤلء ال�شباب في تحقيق 

ذواتهم.

ولك���ن ه���ذه التنمية لها �شروط لكي تنجح، كما ذكر الباحث د.باقر النجار بقوله: »اإن التنمية 

الب�شري���ة اإذا لم يرافقها تط���ور مهم في اآليات الحكم، وعالقاته بالمجتم���ع وموؤ�ش�شاته وجماعاته 

ال�شيا�شي���ة والجتماعي���ة المختلفة، فهي ق�شي���ة فا�شلة، والتنمية الب�شرية تعن���ي في المقام الأول 

الق���درة عل���ى انتفاع النا�س به���ذه القدرات المكت�شبة، اإم���ا للتمتع بوقت الف���راغ، اأو في الأغرا�س 

الإنتاجية، اأو في ال�شوؤون الثقافية والجتماعية وال�شيا�شية، وما لم ت�شتطع مناهج التنمية الب�شرية 

اإيج���اد مناه���ج اأو قدر من التوازن الدقي���ق بين هذين الجانبين، الإن�شان���ي والقت�شادي، فاإن هذا 

�شيقود اإلى �شعور غير عادي بالإحباط«.

اإذن، الموؤ�ش�ش���ات الحكومية المعنية باأمر التنمية الب�شرية عليها اأن تعي اأن مهمتها الرئي�شة، 

الت���ي تتمثل بالب���دء بخطوات جادة لت�شخي�س م�شكلة التنمية الب�شري���ة، واأبعادها ومخاطرها على 

الن����سء، وارتباطه���ا بق�شية الت���وازن ال�شكاني المن�شود، والحد من ه���ذا الخلل الكبير في مكونات 

ال�شكان من الوافدين الذين ي�شغلون وظائف ت�شنف بوظائف اإنتاجية عالية يكت�شبون منها خبراتهم، 

ثم يرجعون بها اإلى بلدانهم، ويظل الوطن في فقر دائم لمثل هذه الخبرات.

لذل���ك، اأنده����س من تكرار عبارات يطلقه���ا اأع�شاء المجال�س النيابي���ة ال�شابقين والحاليين، 

وانتظاره���م لبرنام���ج الحكومة، والذي يقدم في اأول ف�شل ت�شريع���ي وفق المادة 98 من الد�شتور، 

وتقول »تتقدم كل وزارة فور ت�شكيلها ببرنامجها اإلى مجل�س الأمة«، ولم يكلف اأحد نف�شه في البحث 

ع���ن طبيع���ة هذا البرنامج ل���كل وزارة، ولي�س للحكومة ككل، وهذا يعني ف���ي تقديري اأن الحكومة 

عليه���ا اأن تتلم����س، وتتفح����س وتن�شغل بالم�شاكل الرئي�ش���ة في البلد، ومن �شمنه���ا ق�شية التنمية 

الب�شرية، التي تقوم على قاعدتين اأ�شا�شيتين، الأولى ت�شليط ال�شوء على م�شكلة البطالة المقنعة، 

وهي الم�شدر الأول في اإهدار قدرات ال�شباب، وو�شع ت�شوُّر لكيفية الرتقاء بتلك القدرات، علمياً 

ومهنياً، واإعادة تاأهيلها، لكي تنخرط في قنوات فر�س العمل المتميِّزة بالكفاءة والإنتاجية.

 اأم���ا القاع���دة الثاني���ة، فهي في المتلقين للعلم ف���ي موؤ�ش�شات التعليم، وو�ش���ع اآليات لتغيير 

مفاهيم النظام التعليمي، ليحقق الهدف ذاته.

اإذن، البرنامج الحكومي - في ما يخ�س هذه الم�شكلة - لي�س بال�شهولة اأو الم�شمون النتائج، 
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727 المد�شن���ة والم�شنوع���ة اأ�شا�شا ع���ام 63 والتي توقفت »البوينغ« ع���ن �شنعها بعد قليل من 
طل���ب الكويتي���ة )!( وتم اإلحاقها ب�شراء طائرات بوين���غ 747 الم�شنعة اأ�شا�شا اأواخر ال�شتينيات 

والت���ي كان���ت كارثة مالية بحق على »الكويتية« كونها ت�شبح عالة بعد انتهاء مو�شم ال�شيف فيتم 

البح���ث له���ا عن موؤجرين يوؤجرونها �شهرا ويتركونه���ا اأ�شهرا، ثم اأ�شيف الى ذلك �شراء ايربا�س 

310 وايربا����س 300 ث���م طائرات بوينغ 767، ول يمكن ان ترب���ح �شركة طيران �شغيرة بها هذا 
الكم من التنوع حتى تندر علينا المخت�شون واأ�شمونا موؤ�ش�شة »الماكنتو�س« للطيران لتعدد اأنواع 

الطائرات دون مبرر من قبل غير المخت�شين. 

اأت���ى عام 90 وف�شلت الإدارة غير المخت�شة في اإخراج الطائرات الكويتية من المطارات، 

بينما نجحت � للمقارنة فقط � القيادة المخت�شة ل�شركة ناقالت النفط )كابتن بحري( في اإخراج 

جمي���ع الناق���الت من الموانئ رغم ف���ارق ال�شرعة بين الطائرة والناقل���ة ورغم تحفظنا ال�شديد 

عل���ى التجاوزات المالية غي���ر المغتفرة لإدارة الناقالت اآنذاك، وا�شتغلت الناقالت ذات القيادة 

المخت�ش���ة م���ن ال�شارقة فربحت خالل الغزو، بينما رف�شت القيادة غير المخت�شة ل� »الكويتية« 

الت�شغي���ل م���ن ال�شارق���ة رغم اإعطائها جمي���ع حقوق النقل كح���ال الناقالت وف�شل���ت الت�شغيل 

المح���دود وغي���ر التجاري من القاهرة ودون حق���وق نقل كي ل تناف����س »الم�شرية« المت�شررة، 

فتكبدت الخ�شائر قبل واأثناء وبعد الغزو، وبعد التحرير تمت عملية �شراء جديدة لالأ�شاطيل ولم 

يتم تعلم الدر�س بل كبر تنوع علبة »الماكنتو�س« فاأ�شبح اأ�شطول ال�شركة ال�شغير ي�شم ايربا�س 

320 وايربا����س 310 وايربا����س 300 وايربا����س 340 وبوين���غ 400 � 747 وبوينغ 777 اإ�شافة 
بالطبع الى بوينغ 727 وبوينغ 200 � 747، وبوينغ 767 وهي الأ�شاطيل التي نجت من التدمير 

في الغزو نتيجة لوجودها اأ�شال خارج البالد، ول يمكن لطيار �شاحب اخت�شا�س يعرف اأ�شول 

المهنة واأ�شرار هذا التنوع ان ي�شتري هذه الخلطة العجيبة وغير المفهومة للطائرات.. 

النباء30 يناير 2013

الكويت... أموال طائلة واستقرار هش
مظّفر عبداهلل

م���اذا يعن���ي في بل���د غير �شناعي اأو منت���ج مثل الكويت اأن تكون كلف���ة رواتب موظفي 

القطاع الحكومي 10 مليارات و399 مليون دينار، اأي ن�شف الميزانية العامة تقريبا، وماذا 

يعن���ي اأي�ش���ا اأن يكون فائ�س ميزانية ال�شنة المالي���ة الفائتة مايقارب ال�11 مليار دينار، واأن 
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الكويتية« بيد أهل االختصاص وغيرهم
�ضامي عبداللطيف الن�ضف

اعتدن���ا الخط���اأ في بلدنا حتى اأ�شبح عمل ال�شواب يثي���ر ال�شتغراب والتعجب، ومن ذلك 

عدم ت�شاوؤل اأحد عن �شحة عدم تعيين »طيار« خالل فترة جاوزت الربع قرن في القيادة العليا 

ل�شركة »طيراننا« المحلية، وعندما �شحح هذا الخطاأ الج�شيم الذي دفعت الكويت و»الكويتية« 

�شبب���ه الأثمان الباهظة لغياب التخ�ش�س في قيادة عمل تخ�ش�شي، بداأ التدخل والت�شاوؤل: اأين 

الآخرون في اإدارة »الكويتية« )رغم وجودهم( كي ي�شاهموا في اإعادة هيكلتها وتحويلها للربحية؟ 

رغم معرفة الجميع بعدم وجود خبرات وقدرات اقت�شادية محلية مخت�شة باإعادة هيكلة �شركة 

طي���ران واحدة وخ�شخ�شتها من قبل، بينما قامت الإدارة الحالية بال�شتعانة ب�شركات وخبرات 

اقت�شادي���ة وفني���ة �شديدة الخت�شا�س في علوم الطيران قام���ت في ال�شابق بهيكلة وخ�شخ�شة 

مئ���ات من �شركات الطيران ف���ي العالم، كما تظهر �شيرتها الذاتي���ة، فاأيهما اأف�شل: �شخ�شيات 

اقت�شادية محلية دون خبرة او تخ�ش�س، اأم �شركات و�شخ�شيات عالمية ذات خبرة وتخ�ش�س؟! 

الإجابة وا�شحة! 

واأج���د نف�ش���ي م�شطرا ل�شرد تجرب���ة »الكويتية« مع رجال التخ�ش�س ف���ي اإدارتها ورجال 

القت�ش���اد غي���ر المخت�شي���ن، ل انحيازا لهذا الطرف �شد ذاك، بل اإظه���ارا للحقيقة المطلقة، 

فعندما التحقت ب� »الكويتية« عام 1971 كان يقوم على اإدارتها طيار، اأي رجل اخت�شا�س، وكان 

اأ�شط���ول »الكويتية« مكونا من ن���وع واحد هو البوينغ 707، وكان التوظيف يقوم على الحاجة ل 

الوا�شط���ة، ف���ال �شحم زائد بل عمل جاد، وكانت »الكويتية« تربح ف���ال تعلق ح�شاباتها الختامية 

ف���ي مجل����س الأمة، وكان ه���ذا اآخر عهدها في الربحي���ة وانتهاء »ع�شره���ا الذهبي« الحقيقي 

ال���ذي اأ�شاعت���ه الإدارات القت�شادية غير المخت�شة لحقا، مما اأدى الى تنوع عجيب في اأنواع 

الطائ���رات ل مثي���ل له في تاريخ الطيران في العالم كان له اأفدح ال�شرر على ربحية الموؤ�ش�شة، 

واأ�شيف الى ذلك التوظيف ال�شوري وتكد�س ال�شحم الزائد وتحولت الموؤ�ش�شة قليال قليال الى 

وزارة متخمة اأخرى. 

وفي اأوائل الثمانينيات وبعد ابتعاد اإدارة الخت�شا�س كان الخيار الأمثل لأ�شطول »الكويتية« 

ه���و طائرت���ي بوين���غ 757 وبوينغ 767 الجديدتي���ن ذواتي التقنيات الحديث���ة وال�شعة المعقولة 

والمحركي���ن القت�شاديي���ن، والقادرتين على تغطية الم�شافات الق�شي���رة والمتو�شطة والطويلة 

طوال العام بعائد مالي ممتاز، والآن ما حدث هو �شراء الإدارة غير المخت�شة الطائرات بوينغ 
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كلُّ من فيه خير لبلده نقول له.. كفو
عواطف العلوي

و�شط ظلمات، غاب عنها ال�شوء هاربا من قتمة الغبار الثائر تحت اأقدام المت�شارعين 

�شيا�شي���ا و�شجيج الم�شاحنات عل���ى الم�شتوى الأفقي والعمودي، و�شم���وم التلوث ال�شمعي 

والذوق���ي بي���ن الحكومة وال�شعب، تظهر هن���ا وهناك بقع �شوء م�شرق���ة وم�شّرفة بم�شاعل 

تحملها اأيدي كويتية اآلت على نف�شها اأن تخدم بلدها وترفع �شاأنه و�شيته اإقليميا ودوليا غير 

اآبهة بالمطبات ال�شناعية بفعل الح�ّشاد واأعداء النجاح، والمعيقات البيروقراطية التي �شلت 

كثيرا من مفا�شل البلد وعطلت حتى الجمود العديد من الم�شاريع والخطط والتطلعات.

�شيط���َرت عليَّ فكرة ه���ذا المقال، واأنا اأتجول بناظريَّ بين متاجر ومقاهي التو�شعة 

الجديدة في مجمع الأفنيوز، ماأخوذة بذلك الت�شميم العمراني الذي جعلني اأعي�س اأجواء 

الأ�ش���واق العالمي���ة ال�شهيرة في اأوروبا واأميركا، بكل روعته���ا ومتعتها واإبهارها الهند�شي 

واللون���ي وال�شوئ���ي، طراز جمع بي���ن الفخامة والب�شاط���ة، بين التن���وع والتخ�ش�س، بين 

الع�شري والتقليدي، تجارب ت�شوق فريدة هي الأولى من نوعها في الكويت عبر اأكثر من 

50 عالم���ة تجاري���ة عالمية من اأن�شط واأ�شرع ال�شركات نموا وتو�شعا، بعد اأن كان الكويتي 
ي�شاف���ر اإليها خ�شي�شا ليتباهى بعد عودت���ه بما اقتناه منها، باتت الآن على بعد خطوات 

فقط من الجميع تحت �شقف واحد متوازية مع اأن�شطة وفعاليات ترفيهية عائلية وثقافية 

ووطني���ة بديع���ة ينظمها المجمع على مدى العام وفي ك���ل المنا�شبات، حتى بات المجمع 

معلم���ا رئي�ش���ا جاذبا ل ي�شتقطب الكويتيين فح�شب، بل ك���ل ال�شعوب المجاورة بما فيها 

تل���ك التي اأن�شئت في بلدانها مجمعات تجاري���ة ي�شار اإيها بالبنان، لكن الأفنيوز وب�شهادة 

الزائرين من تلك البلدان يتمتع باأجواء متميزة ونكهة مختلفة لم يلم�شوها هناك.

�شرحت بتفكيري لأقارن بين العمل التنموي الفا�شل للحكومة بجيو�شها الجرارة من 

الموظفي���ن و»الم�شت�شاري���ن« والميزانيات ال�شخمة المر�ش���ودة اأو بالأ�شح المهدورة، اإل 

اأنه���ا ل���م تنجح في اإنجاز عمل تنموي واحد، ع���دا الختال�شات وال�شرقات ودعم الف�شاد 

و»تربي���ط الع�شاع����س«، وبين �شاح���ب م�شروع الأفني���وز ال�شيد محم���د ال�شايع، التاجر 

ال�ش���اب ال���ذي ا�شتطاع من خالل م�شروعه ه���ذا نقل �شوارع اأوروب���ا واأميركا برمتها اإلى 

الكوي���ت )تذك���رت م�شروع ح�شين في درب الزلق حين ع���زم على نقل الأهرام اإلى �شاحة 

ال�شفاة.. ليتنا �شجعناه!(.

القسم الثاين - اهدار املوارد و هموم التنمية

يك���ون م�شدر تغذية الميزاني���ة المالية للدولة ل�شنة -2012 2013 من النفط وبما مقداره 

20 مليار دينار، بينما الم�شادرغير النفطية تتجاور مليارا واحدا بقليل.

 هذه اأرقام تدل على خلل كارثي يهدد اأمن الدولة ال�شتراتيجي، اإذ يبلغ تعداد الموظفين 

في القطاعات الحكومية اليوم 394 األف فرد من مواطنين وغيرهم من الجن�شيات، وي�شكلون 

%94 في المئة من قوة العمل والباقي في القطاع الخا�س المهمل. وتن�شر ال�شحافة المحلية 
بي���ن حي���ن واآخر اأخبارا عن �شع���ف اإنتاج الموظف الحكومي، وا�شتهت���ار اأعداد هامة منهم 

بالوقت والأداء عبر الإجازات والتغيب وال�شتهتار بقيم الوظيفة. وي�شتكي المواطن العادي 

من �شوء الخدمات العامة التى ي�شرف عليها مبالغ طائلة من دون مردود يحقق الر�شا كما 

ه���ي الح���ال مع ال�شرف على ال�شحة والتعليم اللذين يعدان من اأ�شواأ القطاعات التي تقدم 

الخدمات المجانية للمواطن بدليل الهروب اإلى المدار�س والم�شت�شفيات الخا�شة.

 وهناك اأي�شا م�شاألة الفوائ�س المالية التى يتكرر الحديث حولها مع بداية كل ميزانية 

عام���ة، والت���ي تاأتي من ارتفاع اأ�شعار النفط ولي����س من قوة العمل المحلية، وتحقق في اآخر 

ميزاني���ة م���ا يزي���د على ال�10 ملي���ارات دينار بقليل، وه���و ما يعني عدم ق���درة الدولة على 

توظي���ف الم���ال في التنمي���ة الحقيقية في مج���الت مطلوبة ب�شبب تره���ل الأجهزة المعنية 

بالتنمي���ة، وه���ذه اأزمة حقيقية يقف وراءه���ا المتعا�س ال�شعبي من تاأخ���ر البلد وتعثره في 

تحقيق تقدم يذكر.

 نح���ن الي���وم ل�شنا بحاجة اإلى ق���رار وزير في وزارته، اأو مب���ادرة رئي�س هيئة في �شاأن 

يخ����س موؤ�ش�شت���ه، نحن نواجه اأزمة اقت�شادي���ة بحاجة اإلى ت�شحي���ة �شيا�شية تتمثل بتخلي 

الدولة عن البحث عن ال�شتقرار الداخلي عبر �شخ الأموال في خدمات رديئة ل ينتج عنها 

�شوى مزيد من عدم الر�شا ال�شعبي. وم�شتقبال لن تتوافر الفر�س التي يوفرها �شعر برميل 

البت���رول الي���وم، وكما قلنا �شابقا اإن حال الوزارات والهيئ���ات الحكومية ل يخدم ال�شتقرار 

ال�شيا�ش���ي ب�شب���ب اأنها اأجهزة معطوبة، فه���ي كالمنخل اأو “الجرب���ة المخرومة”، فبقدر ما 

ي�شكب فيها من اأموال نجد عك�س ما نتوقعه.

 الم���ال الكويت���ي على كرمه وفوائ�شه ل ي�شتطيع اليوم خدمة العملية ال�شيا�شية، وغير 

ق���ادر على تحقيق ال�شتقرار لتعويم ملف التنمية، وتكمن الم�شاألة في طبيعة الإدارة العامة 

الت���ي تفتقد للطريقة ال�شليم���ة لختيار طاقم مجل�س الوزراء، ومن���ع الف�شاد، وتحقيق مبداأ 

تكافوؤ الفر�س والعدالة لت�شيير م�شالح النا�س اليومية.

الجريدة  3 فبراير 2013
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ول اأدري مدى �شحة ما قراأت، اأخيراً، ول�شت اأدري ما رد الحكومة على الطلب، 

ولك���ن م���ا هو وا�شح ول يقبل ال�شك اأن ه���ذا الطلب الجديد حلقة من �شل�شة طلبات 

م���ا فتئ���ت تطول: زيادة الرواتب، ثم اإلغاء الديون، ثم اإلغ���اء فوائدها ثم تو�شيع نطاق 

الزيادات، وهلّم جرا.

واأول م���ا تب���ادر اإل���ى ذهني عن���د قراءتي هذه الأخب���ار: اأعن���د الحكومة خبراء 

اقت�شادي���ون ين�شحونها بما ينبغي اتخاذه من اإجراءات؟ وهل ا�شت�شار هوؤلء الخبراء 

اأح���داً؟ وما كان���ت تو�شياتهم؟ وهل تدف���ع الحكومة رواتبه���م، اأم ين�شحون الحكومة 

كم���ا اأفعل اأن���ا الآن، لوجه الكريم تعالى؟ واإذا كانت الحكوم���ة الجليلة قد ا�شت�شارت 

م�شت�شاريها، فما كانت تو�شياتهم؟ ولماذا اأخفيت عن ال�شعب؟ 

ودارت ف���ي ذهن���ي المرتبك اأ�شئلة اأخ���رى: هل طلب اأح���د راأي »�شندوق النقد 

العربي«؟ وما اأْمُر الوجهاء، خبراء »�شندوق النقد الدولي« الذي اأقحمت الكويت فيه 

�شن���ة 1962، وبقيت الوف���ود الكويتية تحج اإليه عاماً بعد عام منذئذ؟ هل بلغ معالي 

وزير المالية اأن من واجبات هذه الموؤ�ش�شة ن�شح الدول الأع�شاء في مواقف، كالتي 

تجد الكويت نف�شها فيها اليوم؟

وق���د اأقلقتني هذه الأ�شئلة، وبعد اأن اأدرتها في ذهني �شاعات و�شلت اإلى نتيجة 

زادت م���ن قلقي على م�شتقبل هذه الدولة الت���ي يفتر�شها اأبناوؤها بوح�شية، ل رحمة 

فيها ول هوادة، وهم غير �شاعرين! 

ي���ا اأيها الم�شوؤول���ون ل تثقوا بما اأ�ش���رخ به، ا�شت�شيروا من �شئت���م، ف�شترون اأن 

�شيا�ش���ة الدول���ة المالية ق�شيرة النظ���ر، ل تح�شب ح�شاباً للم�شتقب���ل المظلم الذي 

ينتظر البالد قريباً.

واأخي���راً، �شاألت نف�شي �ش���وؤالً ما فتئت اأبحث عن الجواب ل���ه: تُرى، ما ال�شبب 

الذي يحمل الدولة على هذه الت�شرفات؟

اأن���ا والحكوم���ة الموقرة ل نجه���ل الدوافع التي تكمن وراء ه���ذا ال�شلوك، ولكن 

الحكوم���ة - ومعه���ا مجل�س الأمة الأجل - ل تميل اإلى بحث المو�شوع جهاراً، وتزعم 

اأنه���ا تتوخ���ى م�شلحة ال�شع���ب، واأن »الم�شلح���ة العامة« هي التي تمل���ي عليها هذه 

الت�شرف���ات، ول �ش���ك عندي اأن في هذا الرد بع�س الحق، فقد ُخِلَق في البلد - على 

م�ش���ي ال�شنين - جو ع���ام يجبر الحكومة على تلبية رغب���ات ال�شعب مهما ا�شتطت، 

وق���د بول���غ في ذلك، حتى و�شلن���ا اإلى حد »الدلع«، ذلك لأن ال�شلط���ة التنفيذية )اأي 
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اأفال يحق لنا نحن الكويتيين اأن نفخر بهذه ال�شخ�شية القت�شادية الفذة ومجموعته 

الت���ي يتراأ�شه���ا وما حققه من اإنجازات تغلّب فيها عل���ى اأ�شعب الظروف التي مرت على 

المنطق���ة، بدءا بالأزمة المالية العالمية، مرورا باأزم���ة الديون الأوروبية، وانتهاًء باأزمات 

المنطق���ة الت���ي اأ�شابت القت�ش���اد بمقتل، وفي الوقت الذي تراج���ع فيه عمل الكثير من 

ال�شرك���ات واأعلن���ت اإفال�شها، فاإنه ا�شتم���ر ومجموعته بالتو�شع والنم���و وتقديم الأف�شل 

والأرقى والأعلى جودة حتى و�شلت اإلى ما و�شلت اإليه اليوم!

ل يكفي الفخر والعتزاز به، بل ي�شتحق منا هذا الرجل كل التقدير وال�شكر، فيكفي 

اأن���ه اأ�ش���ر على ا�شتثمار تل���ك الأموال داخل الكوي���ت، متحديا كل المعيق���ات، بينما كان 

بو�شعه ت�شغيلها في دبي مثال حيث الت�شهيالت والدروب الخ�شراء المي�شرة!

اأم���ا م���ن يريد خد�س عمل ال�شايع بالإيجار الرم���زي الذي يدفعه �شنويا للدولة على 

اأمالكها التي بنى الأفنيوز عليها، فاأقول، في بلد �شارت ال�شرقة فيه »حاّللي« دون تقديم 

اأي خدمة للبلد بالمقابل، ولو بربع ما �شرقه منها، ل يمكننا اإل اأن ن�شنف ال�شايع �شمن 

»الأفا�شل« النادرين!

الكويتية  5 فبراير 2013

الفوضى االقتصادية تتزايد.. لتتزايد!
فخري �ضهاب

ق���راأت في جرائد الثالثاء اأخب���اراً اأقلقتني عن الإجراءات المالية الجديدة التي 

تن���وي الحكومة الموقرة اتخاذها لزيادة روات���ب بع�س القطاعات الحكومية، التي لم 

قّرْت، اأخيراً، وم���ا اأح�شب اأن الكثير من القراء اأعاروا اهتماماً 
ُ
تنله���ا الزيادات التي اأ

لر�شال���ة كنت ن�شرتها في القب�س، اأي�شاً، قبل �شه���ور وّجْهتُها اإلى معالي وزير المالية 

يومئ���ذ، ال���ذي اتفق اأن يكون هو نف�ش���ه وزير المالية الحالي، وم���ن ف�شول القول اأن 

اأ�شي���ف اأن �شيحت���ي الأول���ى ذهب���ت هب���اء، واأن المقالة كانت مم���ا حملته عوا�شف 

»الط���وز«، فا�شتق���ر بها المطاف ف���ي �شوارع المدين���ة لتلوث البيئ���ة، وتزعج العباد! 

وت�شلّم الموظفون زياداتهم، وبداأت دوامة الغالء في الدوران، وبداأ البحث عن طلبات 

جديدة. 
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ث���م بعده���ا جاءت الفك���رة ان التعليم م�شكلته ه���و بع�س المعلمي���ن والمعلمات وتدني 

الم�شتوى فاأ�شبح العبء الأكبر على الوالدين فالمعلم همه النتهاء من المنهج دون النظر الى 

مدى التح�شيل وتفاعل الطلبة، فقام بع�س المعلمين حتى يحل م�شكلته بكتابة الجابة على 

�شبورة ال�شف ويتاأكد ان الطالب كتبها والبطيء يقوم المعلم بالكتابة في كرا�شته، ثم �شجب 

الهالي من اأن اأبناءهم ليعرفون الكتابة ول القراءة ول جودة الخط و�شوء الخط، وخرجت 

»مو�ش���ة« الدرو����س الخ�شو�شية وا�شتنزاف ميزانية الأ�ش���ر، فاأ�شبح الذي ياأتي بالمعلم الى 

بيت���ه ي�شمن درجة متمي���زة لبنه ثم فكرت الوزارة بعمل درو����س تقوية في المدر�شة وكانت 

عبارة عن التمارين وحل الواجبات، ثم فتحت معاهد من خالل تاأجير مباني ريا�س الأطفال 

وبع�س الجمعيات الخيرية وتاأجير بالباطن من اأجل حل الواجبات وتعليم نماذج الختبارات 

وهكذا... ثم توجه الهالي ناحية التعليم في المدار�س الخا�شة من ثنائية اللغة والنموذجية 

وال�شالمية لن المعلم يبذل جهودا م�شنية ولالأ�شف ان مدار�س الحكومة فقط يريد المعلم 

الح�شول على كادر وزيادة في الراتب دون بذل الجهود المطلوبة.

ثم تناف�شت المدار�س على اأعلى المعدلت تخرج من مدار�شها فخرجت ظاهرة انت�شار 

الختب���ارات النهائي���ة والجابة النموذجية عليها ب�شكل مخي���ف ولأول مرة ي�شل هذا العدد 

الكبي���ر ال���ى الجامعة ولم�س ال�شات���ذة في الجامعة خالل ال�شه���ر الما�شي تردي الم�شتوى 

وبدوؤوا يترحمون على الطلبة في العوام القادمة في الغالب. 

ث���م عزمت ال���وزارة على جعل الختب���ارات الفعلية والنهائية تكون م���ن عندها ل�شبط 

الدرج���ات ف���ال يكون للمعل���م ال درجات ب�شيطة ج���دا حتى لي�شتغل و�ش���ع الدرجات على 

اأ�شا����س العالق���ات الأ�شري���ة »قرابة بين المعلمي���ن« او فاتورة الدرو����س الخ�شو�شية او بيع 

الختب���ارات! وهن���ا انك�ش���ف ان الزمة في ان المعلمين يحتاجون ال���ى دورة في �شرح طرق 

التدري����س وزي���ادة الم�شتوى في التح�شيل العلمي... واأي�ش���ا لم�شنا ان الموجه او من يكلف 

في و�شع الختبارات لي�شعها من الكتاب او مما تعارف عليه بل ياأتي باأ�شئلة تعجيزيه حتى 

بع����س المعلمي���ن ليعرف حلها كما ح�شل في المعاهد الدينية وبع�س المواد العلمية واللغة 

العربي���ة واللغة الجنبي���ة.. فكان يقول الذي و�شع الختبار ان ه���ذه اختبارات عادية ولكن 

ك�شف���ت م�شتوى المعلمين والحقيقة ان الختبارات تعجيزيه وهذا مادفع الطلبة اإلى ار�شال 

الر�شائل لبع�شهم لإقامة تجمع كبير امام الوزارة وبم�شاعدة المدار�س التي وفرت لبع�شهم 

البا�ش���ات وطالبوا اأولياء المور باأخذ ابنائهم وت�شهيل الخروج وعدم ت�شجيل الغياب لتكون 

ظاهرة خطيرة نرجو األ تتكرر.

عالم اليوم  28 فبراير 2013
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الحكوم���ة( اإذا رف�شت، انبرى مجل�س الأمة الموق���ر لمطالبتها بتلبية هذه الرغبات. 

فا�شت�شارة هذه الموؤ�ش�شات، واإعالن فتاواها لل�شعب، حجة قوية تحتج بها ال�شلطة - 

بجناحيها التنفيذي والت�شريعي - لوقف هذا التيار من ال�شرف المطلق العنان، وقد 

اأثلج فوؤادي ما يبديه معالي وزير المالية، في اللحظات الأخيرة، من مقاومة متاأخرة 

لهذا الفي�شان من الطلبات. وعلى عقالء الأمة موؤازرته في م�شعاه.

ولي دوافع جمة على التذرع بال�شمت عند هذا الحد، اأهمها: حب ال�شالمة، اأو 

الجبن، ولي�س بين الثنين من فرق كبير

القب�س14 فبراير 2013

تصحيح المسار التعليمي
د. ب�ضام ال�ضطي

وزارة التربي���ة اعتق���دت ان م�شكل���ة التعليم تكمن ف���ي الكتب المدر�شي���ة، فقام بع�س 

الوزراء ال�شابقون باعداد ميزانية لخراج الكتب باأحلى الألوان وتكبير حجم الخط وال�شور 

ولم���ا ت�شخم���ت الكت���ب وا�شبح �شعبا على الطال���ب حملها فقام الوزير ال���ذي يليه بتجزئة 

الكتاب الى كتب والعام الدرا�شي الى ف�شلين واأ�شاف اليه ال�شيفي. 

ث���م اعتق���دت الوزارة ان م�شكلة التعليم تكمن في عدد �شاع���ات الدرا�شة فقام البع�س 

بزي���ادة ع���دد ال�شاعات اأو تقليلها ثم اقترحوا ان تك���ون هناك انظمة، نظام الف�شلين ونظام 

المقررات ونظام التخ�ش�شات »�شناعي، تجاري، علمي، اأدبي، ديني« ولم ينجح التعليم.

بعده���ا ان�شغلت الوزارة هل ن�شميها التربي���ة والتعليم اأو التعليم اأو التربية وعا�شوا في 

جدل حتى هداأت الأمور ووافقوا على ت�شميتها بوزارة التربية ولي�شت المعارف. 

ث���م بع���د 11 �شبتمبر والخروج ب�شيغ���ة ان التعليم هو وراء الإره���اب ولبد من تغييره 

واع���داد ميزاني���ات لالجابة على �شوؤال دولي »ماذا فعلتم للق�ش���اء على الإرهاب؟« وا�شغلوا 

التعلي���م به���ذه الإ�شطوان���ة الم�شروخة، ثم مح���اولت زج التعليم اأن���ه وراء الطائفية وتعكير 

�شف���و الوح���دة الوطنية حتى قاموا بحذف احاديث عن ف�شائل ال�شحابة وعقوبة من ي�شيء 

لل�شحابة واأمهات الموؤمنين ر�شي اهلل عنهم.
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زادت قدما مع مرور ال�شنين، )3( عدم خلق مراكز مالية داعمة لعمل ال�شركة الأم، بل تم في 

المقابل تعليق الح�شابات الختامية ل�»الكويتية« وعدم تغطية خ�شائرها، مما جعلها تتجه منذ 

اأوائ���ل عام 2011 لل�شحب على المك�شوف م���ن البنوك حتى قارب ال�شحب مبلغ 160 مليونا 

م���ع نهاي���ة العام الما�شي، )4( ب���دل مما هو معتاد من التحول للربحية بعد 4 �شنوات من بدء 

م�ش���روع الخ�شخ�ش���ة كما هو قائم ف���ي »جميع« التجارب المماثلة، تم���ت م�شاعفة الخ�شائر 

بن�شبة %1000 اأي من 10 ماليين عام 2007 اأي قبل اإعالن الرغبة بالخ�شخ�شة الى 105 

ماليين دينار مع نهاية العام الما�شي. 

اآخ���ر محطة: )1( دعوة �شاحب ال�شمو الأمير، حفظه اهلل، ام�س لخلق موارد اقت�شادية 

بديل���ة للنفط تعن���ي العمل على اإحياء م�شروع »كويت المركز المال���ي« الذي ركيزته الرئي�شية 

كما تظهر تجارب الدول المجاورة والمراكز المالية العالمية مثل �شنغافورة، هي �شركة طيران 

عمالق���ة مزودة باأحدث الطائ���رات تجلب الم�شتثمرين وال�شائحي���ن والزائرين لذلك المركز، 

فهل في محاربة »الكويتية« تلبية وتحقيق لذلك المطلب ال�شامي المهم؟! 

)2( ال�شبب الرئي�شي لخ�شائر »الكويتية« ال�شخمة هو اإلغاء خطة تحديث اأ�شطولها عام 

2007 وهو ما ت�شبب في ا�شتنزاف مئات الماليين من المال العام عبر ال�شنين وقد كان �شبب 
الإلغ���اء، كم���ا اأتى في بيان الموؤ�ش�شة ال�شادر في 2007/8/29، ه���و اإلغاء اللجنة المخت�شة 

بمجل�س الأمة العتمادات المالية المخ�ش�شة لذلك التحديث. 

)3( ت�ش���دى الخيرون من اأه���ل الكويت لمخطط تدمير الكويت وح���ان الوقت للت�شدي 

لمخطط تدمير.. »الكويتية«! 

النباء13 مار�س 2013

ما رّكبت »إيميل«!
نا�ضر العبدلي

ت���ردي الخدمات ال�شحية والتعليمي���ة والإ�شكانية »حتمية« لواقع الإدارة في البالد، وهي 

الم�شكل���ة الحقيقي���ة التي نعانيها جميعا، فالإدارة لم تكن يوما م���ا بم�شتوى التمويل والتجهيز 

الذي توفره الدولة لمثل تلك الخدمات، بل كان عامال �شلبيا في اإظهار تلك الخدمات بالمظهر 

ال�شيئ، رغم كل تلك الأموال التي توفرها الدولة، وما لم تتم اإعادة النظر في البنية الحكومية 

ب�شكل كامل، واإنتاج موؤ�ش�شات �شغيرة لتقديم الخدمات، ف�شوف تظل الأو�شاع نف�شها قائمة.
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خصخصة شركات الطيران.. للمبتدئين!
�ضامي عبداللطيف الن�ضف

لو ذهبت لمهند�س مدني وقلت له انني اأنتوي بناء منازل ل قواعد ول حيطان ول ا�شمنت 

ول حديد فيها لجاز له اأن يكذبك واأن يطلب منك اأن ت�شطحبه وتريه اأي منزل في الدنيا تم 

بناوؤه دون الخارطة الزرقاء المعتادة ودون توافر الأ�شا�شيات وال�شتحقاقات ال�شالف ذكرها. 

بالمث���ل لخ�شخ�ش���ة �شركات الطيران خارطة زرقاء ثابت���ة معمول بها في جميع �شركات 

الطي���ران الت���ي مرت بهذه التجربة منذ ما ق���ام به لورد كنغ في الخط���وط البريطانية اأعوام 

81 – 87 و�ش���ول ال���ى ما تم في الملكي���ة الردنية والميدل اي�شت وم�ش���ر للطيران و»جميع« 
�شركات الطيران الخرى عدا بالطبع ما تم في »الكويتية« في الفترة التي تلت �شدور مر�شوم 

خ�شخ�شته���ا ع���ام 2008 والذي ل���م ي�شهد له عال���م الطيران مثيال، والغري���ب اأن هناك من 

يطالب هذه اليام بال�شتمرار في ذلك الم�شار.. المدمر! 

من بديهيات العمل القت�شادي ارتباط الخ�شخ�شة بالربحية، حيث ل ي�شتري الم�شتثمرون 

ال�شرك���ات الخا�ش���رة )ع���دا ال�شركات التي تباع ب���دولر واحد(، كما ترتب���ط الربحية بقاعدة 

معروفة حتى للمبتدئ في عالم القت�شاد وهي »تقليل الم�شروفات« و»زيادة اليرادات« التي 

ترجمت في تجارب خ�شخ�شة �شركات الطيران الخرى الى: 

)1( التخل����س الف���وري من العمالة الفائ�شة، )2( البدء الف���وري بتحديث الأ�شاطيل وما 

يحتاج���ه م���ن �شخ اأم���وال مبدئية في ال�شرك���ات، فالطائرة القديمة تزيد كلف���ة ت�شغيلها عما 

يح�ش���ل منه���ا من اأموال، )3( خلق مراكز دعم مالي )Profit Center( عبر اإدخال مطورين 

و�شركاء ا�شتراتيجيين في الأعمال الم�شاندة التي تملكها �شركة الطيران عبر اإدخالهم ك�شركاء 

ف���ي �شركات التموين الغذائ���ي والهند�شة واأعمال المناولة في المط���ارات والحجز والتدريب 

والأ�ش���واق الحرة... اإلخ، وتتوقف بع����س ال�شركات عن اإدخال �شركاء ا�شتراتيجيين في العمل 

الأ�شا�ش���ي، اأي النق���ل الجوي كونه يخدم اأهدافا ا�شتراتيجية للدول قد ل ير�شى بها ال�شريك 

الخا�س الذي يبحث عن الربح ال�شريع على ا�شتثماراته وقد ل يقبل بخطط التو�شع اأو خدمة 

ا�شتراتيجيات كبرى كالمركز المالي. 

ول���و اأتينا لتجربة »الكويتي���ة« لراأينا اأنها قامت تماما بعك�س الم�ش���ار والمعتاد ال�شحيح 

للخ�شخ�شة، وذلك عبر: )1( اإبقاء العمالة الفائ�شة لمدة 5 �شنوات، اأي من عام 2008 حتى 

نهاي���ة عام 2012، )2( ع���دم تحديث ال�شاطيل والإ�شرار على اإبقاء ال�شاطيل القديمة التي 
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فاقد الشيء ال يعطيه
يا بوفتين اشرب شاي

طارق محمد م�ضاعد ال�ضالح

تابعن���ا الإعالمي ال�شاب المتميز عبداهلل بوفتي���ن، يخاطب �شاحب ال�شمو اأمير 

الب���الد في الفعالية الختامية للم�شروع الوطني لل�شباب، ناقاًل هموماً ومطالب عّبرت 

عم���ا يجول بخاط���ر الكثير باأداء واإلق���اء ا�شتمال القلوب قبل العق���ول. قال ل�شاحب 

ال�شم���و: ل تعطنا �شمكاً، بل علمنا كيف ن�شط���اده )نحدق بكلماته باللهجة الكويتية(. 

وذل���ك في �شياق كرم الدولة في المنح والعطاي���ا والوظائف الحكومية والزيادات في 

الرواتب وما اإلى ذلك.

الحكومة يا بوفتين اأعطتك ما تملك ول ت�شتطيع اإعطاءك ما ل تملك وتعلمك ما 

ل تعرف. كيف تعلمك الحكومة كيف ت�شطاد وهي نف�شها ل تجيد ال�شيد؟ لقد حبانا 

اهلل بنع���م تفجرت من باطن الأر�س، فن�شين���ا كيف نغو�س في اأعماق البحار، ونجوب 

اأرجاء البلدان بحثاً عن الرزق.

ل تبحث عن حل لدى الحكومة، ول اأقول ذلك انتقا�شاً من حكومتنا، فالحكومات 

في العالم اأجمع ل تخلق الثروات بل ال�شعوب والعمل الحر الخاّلق. اإذا اأردت اأن تتعلم 

بح���ق، فاذهب اإلى محمد ال�شاي���ع وتعلم منه تجارة التجزئة، اذهب اإلى جميل وطارق 

ال�شلط���ان ف���ي الأ�شواق المركزية والنق���ل والتخزين، اذهب اإل���ى اإبراهيم دبدوب في 

الم�شارف، اذهب اإلى �شعد البراك في الت�شالت، ومن بعد ذلك اذهب اإلى الحكومة 

وق���ل لها كما قال حزب ال�شاي في الوليات المتحدة: ابتعدي عن التحكم بكل �شاردة 

وواردة ف���ي القت�ش���اد، ول تعيقي العمل الحر الخ���اّلق، وذلك جل ما يمكن اأن تفعله. 

ولكن في الوقت الحالي واإلى اأن يتم ذلك، ا�شرب ال�شاي يا بوفتين.

القب�س17 مار�س 2013
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هناك موؤ�شرات يمكن ال�شتدلل بها من داخل البنية الحكومية لت�شويق فكرة اأن الم�شكلة 

لي�شت في اأنها جزء من الحكومة، بل في عجزها عن توفير قيادات اإدارية قادرة على اإحداث 

تغييرات رئي�شة.

 فمثال وزير الداخلية الأ�شبق، ال�شيخ محمد الخالد، فّكك الخدمات التي تم�س المواطن 

ب�شكل مبا�شر وي�شتكي منها اإلى وحدات �شغيرة في المناطق، وطوى ملف ال�شكوى من قطاعات 

وزارة الداخلية اإلى الأبد، وكلما دخلت ديوانية من دواوين البالد، فاإنك ل تجد اإل اإ�شادة بتلك 

الخطوة.

وزير ال�شحة الأ�شبق، رو�شان الرو�شان، اأ�شدر قرارا بفتح العيادات الخارجية في الفترة 

الم�شائي���ة لأجل المواطنين الكويتيين فقط، وهو ما �شرب ع�شفورين بحجر واحد، خفف من 

ال�شتئذان من الدوام في الفترة ال�شباحية، واأدى اإلى تطوير خدمات وزارة ال�شحة، واأعتقد لو 

اأن د.محمد الهيفي الآن اأ�شدر قرارا بتفكيك خدمات الوزارة اإلى وحدات �شغيرة في المناطق 

ال�شكنية، مثل التحليل والأ�شعة وال�شونار وتخطيط القلب بكافة اأنواعها، لخفف اإلى حد كبير 

من تجّمع المراجعين في الم�شت�شفيات.

حت���ى وزارات الكهرباء والم���اء والموا�شالت والتربية، ت�شتطي���ع اأن تنقل جزءا كبيرا من 

خدماته���ا اإلى داخ���ل المناطق ال�شكنية، وتحل بتلك الخطوة ج���زءا كبيرا من معاناة المواطن، 

وتعط���ي فر�ش���ة للقي���ادات ال�شبابي���ة لإظهار تميزه���ا وقدرتها عل���ى التطوي���ر، وخ�شو�شا اأن 

التكنولوجي���ا المتط���ورة يمك���ن اأن تكون ج���زءا من العملي���ة، ومثل تلك الق���درات ل تتوافر اإل 

لالأجيال الجديدة، الأمر الذي تعجز عنه بع�س 

القيادات الحالية.

مدير اأحد الم�شتو�شفات عندما اقترحت عليه اأن ي�شع رقم بريده الإلكتروني على مدخل 

مكتب���ه لأي �شخ����س لديه �شكوى من الخدمات في ذلك الم�شتو�شف، رد علّي باأنه لم »يرّكب«، 

وق�ش���ده ل���م ين�شئ، »اإيميال« حتى الآن، وعندما �شاألته: ومت���ى �شتفعل؟، قال اإن الإدارة وعدته 

بتجهيزه خالل �شهر!

فهل من الممكن اأن ننتظر من مثل تلك القيادات اأن يطوروا خدمات اأو تعمل القطاعات 

التابعة لهم بال�شكل ال�شحيح؟

 فعال، هناك حاجة ما�شة اإلى »غربلة« كاملة للقطاعات الحكومية، بدءا من الهياكل حتى 

معايير تعيين القيادات.  

الكويتية  12 مار�س 2013
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عل���ى تنام���ي الف�شاد في المجتمع وعلى تنامي ثقافة تقب���ل الف�شاد وتدخله كظاهرة عادية في 

الحياة العامة والخا�شة.

واخي���راً ما العمل؟ كيف يمكن انقاذ مجتمعنا ودولتنا من هدر المال العام؟ الخ ال�شديق 

النائ���ب نبي���ل الف�شل اقت���رح ان تقوم الحكومة بمنح ك���ل المواطنين ام���وال الدعم الحكومي، 

وبعده���ا ترفع الدعم الحكومي او تلغيه تماما.. وتت���رك للمواطن دفع التكلفة الحقيقة للوقود 

والم���اء والكهرب���اء وال�شحة والتعليم والتمويل وغيرها، نحن متاأك���دون بان ا�شتهالك الكهرباء 

وه���در المياه �ش���وف ينخف�س وكذلك ا�شتهالك البترول في محط���ات البنزين، لن كل مواطن 

ومقيم �شيكون حري�شا على المال الذي بيده، فالمواطن الكويتي ليختلف عن المواطن الهندي 

فكلهم �شوف ي�شعرون بالم�شوؤولية اكثر لنهم �شوف يعون ويعرفون اأن التكلفة العالية لي�شت من 

م�شلحته���م اذا كان���ت الحكومة جادة في تطبيق م���ا طالب به �شمو المير موؤخراً بخلق مواطن 

م�شوؤول.. كل ما عليها هو وقف �شيا�شات الدعم الحكومية.

الوطن27 مار�س 2013

ال اقتصاد قويًا بتعليم ضعيف
د. فهد بن عيد

طبعا هناك عالقة ملتحمة بين النظام التعليمي في اي دولة وبين اقت�شادها الوطني. 

فمن �شبه الم�شتحيل ان تجد دولة ذات اقت�شاد قوي تتمتع بنظام تعليمي �شعيف والعك�س 

�شحي���ح، واقول �شب���ه م�شتحيل لوجود بع�س الدول النفطية الت���ي تجمع بين اقت�شاد قوي 

وتعلي���م �شعيف.. وهن���اك ال�شوؤال الملح دائما لماذا تعلم الطلبة م���ا تعلمهم؟ واأين �شيعمل 

ه���وؤلء المتعلم���ون؟ وهناك ال�شوؤال الأكثر الحاحا هل �شيعمل الطالب وفقا لما اكت�شبه من 

تعليم ومهارات مهنية؟ 

طبعا هناك اكثر من درا�شة ن�شرت بجريدة القب�س تعني بتقويم النظام التعليمي 

الأ�شا�شي في الكويت والتي في مجملها تنتهي بالتو�شيات لمعالجة الخلل في النظام، 

وانا لن اأدعي معرفة بت�شميم المناهج التعليمية وتقويمها، ولكن عندما نبذل الموال 

الطائل���ة في التعليم ومازلنا ل نعرف ه���ل هذه الموال لها المردود التنموي المتوقع، 

يحق لنا ان نت�شاءل عن فعالية التعليم الحالي، باخت�شار ما تكلفة تحويل المتعلم الى 
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أوقفوا الدعم الحكومي
د.�ضمالن يو�ضف العي�ضى

ن�ش���رت �شحيفة الفاينن�ش���ال تايمز البريطانية الم�شهورة مقال���ة رائعة عن تجربة فريدة 

ف���ي احدى وليات الهند حيث تدعم الحكومة المحلي���ة الكيرو�شين ل�شتخدامه للطبخ وحيث 

ان ه���ذه الولية لديها حكومة م�شتني���رة ارتاأت ان تجري تجربة جديدة تحد من ازدياد الطلب 

على الكيرو�شين المدعوم، وتو�شلت الحكومة المحلية ان �شيا�شة الدعم توؤدي الى الهدر للمال 

العام.. لذلك ارتاأت الحكومة ان تلغي الدعم عن الكيرو�شين وتدفع للمواطن مبلغ الدعم نقداً. 

وبع���د فت���رة لحظت الحكومة تغير ت�شرفات المواطن الهندي ف���ي هذه الولية حيث انخف�س 

ال�شته���الك م���ن الكيرو�شين الى الن�شف بن�شبة 50% مما يعني ان المواطن ي�شتطيع ان يقلل 

من ا�شتهالكه من الكيرو�شين عندما �شعر بان التكلفة مرتفعة وان ما يوفره يعود اليه بالنفع.

نح���ن ف���ي الكويت م���ن اكثر ال���دول اعتماداً عل���ى الدول���ة الريعية من النف���ط ورغم كل 

التحذي���رات الت���ي اطلقها المتخ�ش�شون في عل���م القت�شاد والدارة داخ���ل الكويت وخارجها 

ب�ش���رورة تخفي����س الدع���م الحكومي او الغائ���ه ال ان الحكومة ا�شتمرت ف���ي �شيا�شة دعم كل 

�ش���يء تقريب���اً �شواء دع���م الخدمات التي تقدمه���ا الدولة للمواطنين او دع���م الوقود او غيره. 

الم�شوؤول���ون في وزارة الكهرب���اء والماء دقوا ناقو�س الخطر بالع���الن بان ا�شتهالك المواطن 

الكويت���ي للمياه العلى في العالم رغ���م حقيقة ان الكويت لي�شت دولة �شناعية او زراعية.. بل 

ه���ي دول���ة متخلفة من دول العالم الثالث.. ارقام ا�شته���الك الكهرباء مهولة فهي تكلف الدولة 

40 فل�ش���اً للكيلوواط وتبيعه للمواطن والمقي���م ب�شعر فل�شين فقط وهذا ال�شعر ي�شمل الغنياء 
المي�شوري���ن والفقراء المفل�شين – الرقام الم�شتقبلية مخيفة فهي ت�شير الى اننا �شوف نحرق 

بع���د ع�ش���ر �شنوات ما ل يقل عن مليون برميل نف���ط يومياً وهذا يمثل ن�شبة كبيرة من الداخل 

القومي الذي يمكن ال�شتفادة منه في حال ت�شدير هذه الكمية ومن المتوقع ان ت�شل ما ن�شبته 

40% عام 2023.

انن���ا ل نذي���ع �شراً اذا ذكرنا ان �شيا�شات الدعم الجنوني قد و�شلت تكلفتها الى اكثر من 

6 ملي���ارات دين���ار يعني حوالي 21 مليار دولر وان تكلفة ارتفاع الرواتب والجور قد فاقت 11 
مليار دينار يعني حوالي 35 مليار دولر كل هذا الهدر للمال العام على موظفي دولة ل ينتجون 

اي �شلعة ول يلتزمون بالعمل والنتاج.. بل يعرقلون عمل القطاع الخا�س عند التعامل معهم.

التج���ارب الن�شانية تخبرنا ان العتم���اد المفرط على القت�شاد والريعي النفطي ي�شجع 



198199

القسم الثاين - اهدار املوارد و هموم التنمية

مازال في األفق متسع لإلصالح!
د. عبا�س المجرن

الروؤية ال�شتراتيجية لقت�شاد ما، هي �شورة ذهنية لما ينبغي اأن يكون عليه هذا القت�شاد 

في الم�شتقبل. وقد تبنت الدولة في وثيقة الطار العام للتنمية في منت�شف عام 2009، الرغبة 

الت���ي عبر عنها �شاحب ال�شمو اأمير الب���الد، بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، منطلقا 

للروؤي���ة ال�شتراتيجي���ة. ال اأن الروؤية هذه ظلت دون تحديد اآليات وم�شارات تمكن من النتقال 

اأو التح���رك من الو�شع الراهن اإلى عالم الروؤية. ويتطلب تحديد مثل هذه الآليات والم�شارات 

مفكري���ن ا�شتراتيجيي���ن وجهودا ابتكارية تفوق في حجمه���ا قدرة من اجتهدوا في اعداد خطة 

التنمية الراهنة التي لم تخرج عن الطار التقليدي للخطط التي �شبقت تبني هذه الروؤية.

 ول �ش���ك ان اأخطر ما يواجه اأي اقت�شاد، ه���و غياب الآليات والم�شارات ال�شتراتيجية، 

فه���ذه مع�شلة تعادل، ان لم تتعد، ف���ي اأهميتها م�شكلة عدم توفر بنية تحتية، بل اإن ال�شتثمار 

في البنية التحتية ذاته ل يمكن اأن يكون كفوؤا ومنا�شبا في ظل غياب هذه الآليات والم�شارات. 

وف���ي و�شع كهذا تكثر الجتهادات وتتزاحم الفتاوى وتت�شعب التقاطعات، فيقف القت�شاد في 

مفترق طرق عاجزا عن التقدم نحو روؤيته ال�شتراتيجية، بل وعن النمو.

 خطط التنمية ت�شبح هي الأخرى �شحية ذلك التجاذب بين الجتهادات، وقد تتبنى، بل 

ل تمل���ك، والحال هذه، ال اأن تتبنى، اأهدافا مت�شعبة متعار�شة يعوزها التناغم ال�شروري، كما 

ل تمل���ك ال اأن تك���رر اأنماطا من البرامج والم�شروعات التي تفتقر هي الأخرى الى الن�شجام 

والتكامل. كما ل يمكن لأي حكومة في و�شع كهذا ال اأن يقع وزراوؤها �شحية هذه التناق�شات، 

فتب���دو مواقفهم وقراراتهم اليوم نقي�س مواقفه���م وقراراتهم بالأم�س، وقد ي�شن اأحدهم اليوم 

قانونا وينق�شه بتعديل له في الغد، كما قد ت�شمع من اأحدهم اليوم ت�شريحا يبتعد 180 درجة 

عن ت�شريحه بالأم�س. وكل ذلك ل يعبر عن انف�شام في ال�شخ�شية بقدر ما يعك�س حالة غياب 

اآليات الروؤية. 

اأطنان القوانين 

وعندم���ا تتناق�س المواقف، وتتاأرجح القواني���ن، وتتقلب القرارات، وتتراق�س الجراءات، 

ي�شبح اللتزام بهذه المواقف والقوانين والقرارات والجراءات اأمرا مزاجيا وانتقائيا، وبتكرار 

تلك المزاجية والنتقائية تفقد القوانين احترامها، والقرارات اأهميتها، كما تفقد مراكز القرار 

ف���ي الدول���ة هيبتها، ومن ثم ي�شع���ف التزام النا�س بالقان���ون، فت�شبح لدين���ا اأطنان هائلة من 
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عامل؟ وما هو المردود القت�شادي لعملية التحويل.. 

يكف���ي ان نتذك���ر ما قيل ف���ي احد اجتماع���ات منظومة الموؤهالت المهني���ة الكويتية 

بع���د اختب���ار 400 معل���م انه ل���م ينجح �شوى 15 معلم���ا!! )مع تحفظي ال�شدي���د على اآلية 

الختبار(...اح���د المتخ�ش�شي���ن في عل���م الدارة يقول انه لديك كل الح���ق في تقييم اداء 

موظ���ف لدي���ك وان تف�شله من عمله لكن ب�ش���رط ان يعرف هذا الموظف ما هي الإنتاجية 

الت���ي تتوقعه���ا منه، ف���ال يجوز ان نتهم الموظفين ب�ش���وء الأداء دون ان نعلمهم اأ�شال ماهو 

المطلوب منهم... 

وهذا يجعلنا ان نوؤ�ش�س لراأي توجيهي متطرف، وهو ان اأي م�شوؤول تعليمي لم ي�شمع اأو 

ل يعرف الم�شطلحات التالية عليه اأن ياأخذ اجازة درا�شية لدرا�شة هذه الأطر والمفاهيم 

 National Qualification التعليمي���ة المهم���ة.. فم�شطل���ح الط���ار التعليم���ي الع���ام

Framework والذي يتم العتماد عليه في الدول الوروبية في تاأ�شي�س المناهج التعليمية 
الحيوي���ة التي ترتب���ط ارتباطا مبا�شرا بحاجة �شوق العمل، وكذلك م�شطلح عالمية مناهج 

التعلي���م Internationalization of Curriculum والت���ي تجعل من خريجي مناهج 

الكوي���ت بالم�شتوىنف�ش���ه مع خريجي مدار����س الدول المتقدمة، اأم���ا م�شطلح »تعلم كيف 

تتعل���م« Learning to Learn ف���ال يهت���م »بماذا نعلم الطالب« فقط ب���ل يهتم بتعليمهم 

»كيف يتعلمون باأنف�شهم«.. 

اأتمن���ى اأن يج���يء اليوم الذي ي�ش���رح فيه م�شوؤول تعليمي ويطمئنن���ا باأن لخوف على 

م�شتقبل اأبنائنا وبناتنا، وان جرعة التعليم )كما ونوعا وكيفا( كافية لأن يناف�شوا في اأ�شواق 

العمل الأقليمية والعالمية.. 

ام���ا بالن�شب���ة لتعليم القت�شاد والتجارة، اذا جاز لنا ان نجمع بينهما بالحالل، فهناك 

كثير من المفاهيم الولية يجب اعادة تاأ�شي�شها وتاأ�شيلها مرة اأخرى كما جاءت من الغرب 

دون تحويل او تبديل.. 

ولالأ�ش���ف ه���ذا لن يتم ون�شبة الموظفين لدى القطاع الحكومي تفوق 90% من حجم 

قوة العمل.. 

القب�س11 ابريل 2013
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الح�ش���ول على مردود له���ا، والأهم التوقف عن تحويل مثل تل���ك الخدمات اإلى »فخ« 

ل�شطياد الفرائ�س.

م�شروع الحكومة لزيادة الر�شوم يقع في اإطار الت�شبث بو�شائل الإنتاج والحتفاظ 

بالقط���اع الع���ام، حتى تعطي هي لكل مواطن »م�شروف جي���ب«، ي�شمن لها ان�شياعه 

لأوامرها باعتبارها الأب الذي يعطف على اأبنائه نهاية كل �شهر بحزمة »اأنواط«، دون 

اأن يعمل في بع�س الأحيان، وهي بهذا الإجراء ت�شعى ل�شمان ولئه بالكامل لي�س اإل، 

الأمر الذي ن�شتطيع تف�شيره باأنها لي�شت جادة.

اإذا كان���ت هن���اك جدي���ة لدى الحكومة في خل���ق مجتمع ن�شط ومب���ادر ي�شتطيع 

العتماد على قدراته، فالخيار الوحيد اأمامها هو اأن تحول كل تلك القطاعات الخدمية، 

الت���ي ت�شتهلك جزءا كبي���را من الميزانية العامة للدولة ولي����س لها ذلك المردود، اإلى 

�شركات حكومية في المرحلة الأولى، ثم ال�شروع بعد ذلك في بيع جزء منها ل يتعدى 

ربع ملكيتها للقطاع الخا�س، على اأن يوزع المتبقي على المواطنين.

تلك هي المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية يفتر�س بها بيع ال�شركات القائمة، 

مث���ل �شركة البت���رول الوطني���ة و�شرك���ة البتروكيماوي���ات وال�شركات الكثي���رة التابعة 

لموؤ�ش�ش���ة البت���رول بنف����س الن�شب التي �شب���ق اأن اأقرتها هي ف���ي المجال�س ال�شابقة، 

عندما وافقت على قانون الخ�شخ�شة، لكنها ل تريد ذلك، فهي تتهرب دائما من مثل 

ذلك ال�شتحقاق، وتحبذ الطرق الملتوية، مثل م�شاريع زيادة الر�شوم الوهمية.  

�شن���ع دول���ة حقيقية يتطلب ت�شحي���ات، اأبرزها اأن تتحول الحكوم���ة اإلى حار�س 

لالقت�ش���اد وت���رك المواطنين يديرون م�شالحهم باأنف�شه���م، كما يتطلب قانونا �شامال 

لل�شريب���ة عل���ى �شكل �شرائ���ح، يبداأ بمن ي�شل دخله���م ال�شنوي اإلى مائ���ة األف دينار، 

ويتطل���ب اأي�ش���ا �شرامة في تطبي���ق القانون عل���ى المتجاوزين، وبمث���ل تلك الخطوة 

ن�شتطي���ع الحف���اظ على المال العام و�شم���ان األ يبعثر في القن���وات ال�شتهالكية، اأو 

ي�شرق، والت�شحيات لي�شت ق�شرا على الحكومة، بل حتى على المواطن الذي يطالب 

من الآن بحكومة منتخبة!!

الكويتية  13 ابريل 2013
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القواني���ن غي���ر المفعلة، ومن الق���رارات المن�شية، التي ل ينف�س الغبار ع���ن اأحدها ال ار�شاء 

لفالن اأو عقابا لعالن.

 بيئ���ة كه���ذه ل يمك���ن اأن تك���ون جاذبة لال�شتثم���ار بقدر ما تك���ون طاردة ل���ه، فم�شطرة 

معايي���ر المفا�شلة في توزيع المنافع وتوقيع الجزاءات لي�شت م�شتقيمة بل متعرجة، والقوانين 

والت�شريع���ات غير نافذة، والجرعة ال�شيا�شية ف���ي ال�شاأن القت�شادي تفوق في حجمها وفعلها 

الجرع���ة القت�شادي���ة والفنية والمهنية، وداء البيروقراطي���ة يعرقل ويعطل كل قدرات وخطط 

وم�شروعات الأفراد والموؤ�ش�شات. 

خطر ملمو�س 

اأخط���ر م���ا يمكن اأن تفرزه هذه البيئ���ة هو واأد البداع في عقول ال�شب���اب، وقتل الحافز 

ف���ي نفو�شهم نحو التعلم و�شقل المهارات، وع���دم التزامهم بقوانين ل يوؤمنون بجديتها. وهذا 

خطر قد خرج من عتمة »الظن« الى �شوء النهار، خطر بتنا نلم�شه في ال�شوارع والأ�شواق وفي 

قاعات الدر�س.

 حال���ة كه���ذه ما زال ف���ي الأفق مت�شع لمعالجته���ا قبل اأن ت�شتفحل وت�شب���ح ع�شية على 

الع���الج. حال���ة كهذه تقت�ش���ي وقفة مراجعة جادة لواقع مرير. وقف���ة للتوافق على اآليات تدفع 

قاطرة القت�شاد الوطني نحو م�شار وا�شح، اآليات توقف هذا الترهل والف�شاد الم�شت�شري في 

اأجه���زة الدول���ة، اآليات تتطل���ب التخلي عن تقليد المحا�ش�شة في توزي���ع المكا�شب والوظائف 

وتعتمد مبداأ تكافوؤ الفر�س بين المواطنين، اآليات تتخذ من الكفاءة معيارا اأ�شا�شيا ل تزاحمه 

معايي���ر اأخرى في الو�شول الى المراكز القيادي���ة، وتلزم الكبير قبل ال�شغير باحترام القانون، 

اأما دون ذلك »ف�شلملي« على التنمية.

الجريدة  13 ابريل 2013

زيادة الرسوم!
نا�ضر العبدلي

الحكوم���ة م�شرة على الهروب من اإعادة هيكلة القطاعات الحكومية التابعة لها، 

وتحوي���ل قطاعات الكهرب���اء والماء والهاتف اإلى �شركات حكومي���ة، تمهيدا لبيع جزء 

منه���ا للقطاع الخا�س، وتوزيع بقية الأ�شهم عل���ى المواطنين لتطويرها اأول، ول�شمان 



202203

القسم الثاين - اهدار املوارد و هموم التنمية

وزارة التربية نف�شها ذكرت في الموؤتمر الوطني لتطوير التعليم عام 2008 اأن النظام الموحد 

ل يت���الءم مع حاج���ات الطلبة ول مع متطلبات الع�شر واأن هن���اك م�شكالت عدة واجهت اأهل 

المي���دان واأن ق���رار تطبيقه ل���م ت�شبقه درا�شة تجريبي���ة للك�شف عن م���دى فاعليته وقد تمت 

التو�شية على �شرورة اجراء التعديالت الالزمة للنظام. ومع هذا العتراف وال�شكوى القادمة 

م���ن الجامع���ة تعال���ت الأ�شوات الداعي���ة الى الغاء النظ���ام والعودة الى نظ���ام التعليم الثانوي 

القدي���م، فيم���ا كانت هناك اأ�شوات اأقل ح���دة تدعو الى اجراء تعديالت عل���ى النظام تتالفى 

ال�شلبيات التي اكت�شفت في التطبيق.. 

التعليم يحتاج وقفة جادة ت�شحح م�شاره لأن حالة التخبط الع�شوائية التي يمر بها نظامنا 

التعليمي �شتكون �شببا في تراجع كل تنمية اأو تطور.. التعليم يجب اأن يكون اأولوية على جميع 

الم�شتويات الت�شريعية والتنفيذية وال�شيا�شية اأي�شا. 

النهار17 ابريل 2013

مو غشمرة...!!!
م.اأحمد ح�ضن كرم

�شدتن���ي كلمة الدكتورة رول د�شتي وزي���رة التنمية عندما قالت »مو غ�شمرة« في ال�شبوع 

الما�شي محذرة من تكرار المطالبات المالية التي بدورها تزيد من قيمة م�شروفات الموازنة 

العامة للدولة.حيث جاءت كلمة الدكتورة كمحاولة منها لوقف هذه المطالبات المالية ال�شعبوية 

من نواب الأمة. وذكرت باأن الكويت �شتدخل في مرحلة العجز في الموازنة بين 2021/2030 

ولك���ن �شت�ش���ل الى مرحلة ال�شتدانة لتغطية العج���ز في عام 2035 حيث �شتكون قيمة العجز 

تفوق ال�4 مليارات دينار.

وهن���ا نح���ن نتفق مع ما ذكرته وزي���رة التخطيط فالموازنة العام���ة الكويتية حاليا تعتمد 

اعتم���ادا كلي���ا على ايرادات النفط في تغطية م�شروفاتها. وعلى ح�شب انتاجنا الحالي للنفط 

الذي يقدر ب�2.8 مليون برميل وا�شعار النفط التي تتراوح عند ال�100 دولر في وقتنا الحالي 

ل���ن ن�شع���ر بالمخاطر الحقيقية نتيجة لتغطي���ة ايراداتنا النفطية م�شروف���ات الموازنة العامة 

للدولة.ولك���ن عل���ى ح�شب ن�شب���ة نمو الموازنة الكويتي���ة التي تقدر ب�10% �شنوي���ا �شنرى باأن 

الموازنة الكويتية في عام 2020 �شتبلغ حوالي 40 مليار دينار وفي عام 2030 �شتتراوح عند 

100 ملي���ار دين���ار...! فل���و و�شعنا احتمال و�ش���ول الكويت للقدرة على انت���اج 4 ماليين برميل 
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تراجع النظام التعليمي
نا�ضر المطيري

واقع التعليم في الكويت بمختلف مراحله اأ�شبح ي�شكل اأزمة تقلق الجميع �شواء من جهة 

واقع���ه الترب���وي اأو م�شتوى التح�شل العلمي اأو م�شت���وى المخرجات من المدار�س والجامعات، 

واإن م���ن ينظ���ر الى الم�شهد التربوي الكويتي حالياً، يجد ان���ه على الرغم من الجهود التربوية 

الكبي���رة والتوظيف���ات المالي���ة ال�شخمة التي قامت به���ا وزارة التربية، وعل���ى الرغم من كثرة 

اللج���ان والموؤتمرات والبحوث التي تناولت ق�شية التربية والتعليم في الكويت، فاإن النجاحات 

التي حققها نظام التعليم الكويتي ل تزال جزئية ومحدودة.

وعلى الرغم من اأن التعليم في الكويت قد اأحرز تقدماً كمياً في هذا الجانب او ذاك من 

جوانب التعليم، فاإن نوعية هذا التعليم لتزال مو�شع ت�شاوؤل، كما بينت النتائج المتوا�شعة التي 

حققته���ا الكويت ف���ي الختبارات العالمية لقيا�س التح�شيل الدرا�شي للتالميذ في الريا�شيات 

والعل���وم واللغ���ة النكليزية وعل���ى اأر�س الواقع اأدى التراجع في م�شت���وى التعليم عما كان عليه 

ف���ي ال�شتينيات وال�شبعينيات من القرن الما�شي الى تنامي اقبال الكويتيين، خ�شو�شا الطبقة 

الو�شط���ى منه���م، على التعليم الخا����س الذي يوا�شل تو�شعه في الكوي���ت، و�شط �شعور متزايد 

بع���دم الر�شا عن اأداء المدر�شة الحكومية، فهذه المدر�ش���ة تحولت، لأ�شباب كثيرة ومتداخلة، 

الى بيئة طاردة للتلميذ، غير جاذبة له يتذمر المعلمون منها كما يتذمر اأولياء اأمور الطلبة..

... ث���الث مراح���ل مرَّ بها النظام التعليم���ي في الكويت، عام فثنائ���ي ومقررات وموحد، 

تحول���ت م���ن خاللها مدار�شنا الى م���ا ي�شبه حقول التجارب، لم تتوقف ع���ن طبيعة النظام بل 

و�شل���ت الى المناهج التي ا�شتوردت لها اأ�شاليب واأنظمة اأثبتت الأيام عدم نجاعتها ومالءمتها 

للكويت. 

راأين���ا اأن التاري���خ يعيد نف�شه، وها هو نظام التعليم الموحد يقع في محظور، حيث ارتفع 

�شوت جامعة الكويت بال�شكوى من �شعف م�شتوى خريجي الثانوية العامة من نظام المقررات 

الذي���ن ل���م ي�شتطيعوا ال�شير في الدرا�شة الجامعية.. فكانت فك���رة النظام الموحد الذي جمع 

بي���ن النظ���ام العام والمقررات، واتخذ قراراً بالغاء المقررات التي توقف القبول بها وا�شتمرت 

حتى اأعلن الوفاة الر�شمية له وولدة نظام التعليم الموحد.

الي���وم، وبعد �شت �شنوات من تطبيق النظام الجديد عادت الأ�شوات لترتفع مجددا حول 

تدني م�شتوى مخرجات الثانوية، ما اأعاد الى الأذهان ال�شكوى من المقررات، زد على ذلك اأن 
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ف����ي الديرة، منا�شدة المواطنين والمقيمين المحافظة والحر�س على هذه المرافق الحيوية، 

مو�شح����ة ان الو�ش����ول ال����ى بيئة نظيف����ة و�شحية يمر عب����ر بوابة التخ�شي����ر.. فتحية للهيئة 

ولأن�شطتها المثمرة، وللقائمين على هذه الحملة التوعوية. 

���
تعتبر الكويت من الدول التي تحتاج الى اللون الخ�شر مج�شدا باأ�شجار عالية، و�شجيرات 

جميلة، والكثير من الم�شطحات الزراعية، لنها من البلدان التي ت�شكو من ارتفاع درجات 

الحرارة وكثرة عوا�شف الغبار خا�شة في ف�شل ال�شيف الذي يطول ويطول. 

ه����ا هي الهيئ����ة، تفاجئنا م�شكورة يوما بعد اآخر باهتمامه����ا بت�شجير وتخ�شير وتجميل 

ار�س الديرة با�شجار النخيل البا�شقة، وبغيرها من انواع ال�شجار وال�شجيرات الوارفة، والوان 

الزه����ور الم�شرقة، التي تتحمل جو الكويت، وطق�شه����ا المتقلب، والجمل زيادة الم�شطحات 

الخ�ش����راء، الممتدة في ال�ش����وارع والطرقات، وذلك لتوفير بيئة �شحية ممتعة لكل من يرتاد 

الحدائق العامة وغيرها من المرافق الترفيهية المزدانة بالخ�شرار. 

من المور الخرى التي تزيد �شعادتنا كمواطنين ومقيمين، عدا الغطاء النباتي الخ�شر 

ال����ذي ترتديه الديرة، فيزيدها جمال وتاألقا وبهج����ة ولفتا لالنظار، حين نتذكر ان ال�شجار 

الت����ي تزين الدي����رة لي�شت للتجميل فقط، وانم����ا لفائدتها الكبيرة ف����ي التخفيف من التلوث 

البيئ����ي، ولتقين����ا من حدة وهج �شم�س ف�ش����ل ال�شيف، فتلطف الجو وترطب����ه، وتبعت ن�شمة 

عذب����ة وبظالل على المكان ك����الأم الحنون، وتحمينا من الرياح والمط����ار في ف�شل ال�شتاء، 

واله����م انه����ا تمت�س غاز ثاني اوك�شيد الكربون، لتهبنا الوك�شجين الذي هو �شريان حياتنا.. 

فكيف ل نحافظ على هذا الخ�شرار؟! غير متنا�شين اي�شا ان الت�شجير والتخ�شير يعتبران 

الرئ����ة الت����ي تتنف�س منها الدي����رة، وقد تنخف�س درج����ة الحرارة بمق����دار 3.5 درجات مئوية 

وبالتالي فان المحافظة على هذا الخ�شرار دليل وعي ح�شاري، وهو مطلب وطني! 

���
دورنا كمواطنين ومقيمين ت�شجيع الهيئة و�شكرها على اهتمامها وتطويرها م�شروعات 

التخ�شير، وذلك بالمحافظة على الممتلكات العامة والمال العام، والحد من ظاهرة التعديات 

والتدمي����ر وات����الف الزراعات في ك����ل المرافق العامة كالحدائق والم����زارع وحديقة الحيوان 

وال�شواط����ئ البحرية، حت����ى ن�شتمتع بالخدمات المجانية المقدمة م����ن الدولة التي توفر لنا 

�شبل الراحة والرفاهية.. نتمنى! 

القب�س26 يوليو 2013
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نفط���ي يوميا ف���ي عام 2020، على ح�شب خطة القطاع النفطي، والتي ا�شك بجدية تنفيذها، 

�شنحتاج ان يكون �شعر النفط الكويتي اعلى من 100 دولر لكي يتم معادلة الموازنة.ولكن بما 

ان ا�شتهالكنا النفطي المحلي في تزايد وانتاجنا النفطي مربوط بح�ش�س منظمة الوبك اذن 

فم���ن المتوق���ع ان تكون قدرة الكويت على ت�شدي���ر ما يقارب 3 ماليين برميل يوميا فقط مما 

يعني اننا نتطلب ان تكون ا�شعار النفط تفوق ال 128 حتى ن�شتطيع ان نعادل الموازنة في عام 

2020. وعل���ى ح�شب توقعاتنا ف���ي عام 2030 �شتحتاج الكويت ان تكون ا�شعار النفط تفوق ال 
3000 دولر لتتم معادلة الموازنة...!

ان توقعات خبراء النفط والبيوت ال�شت�شارية ووكالت الطاقة لأ�شعار النفط الم�شتقبلية 

عل���ى ح�ش���ب معدلت نم���و الطلب العالمي، في الو�ش���اع الطبيعية، لن ت�ش���ل لأكثر من 250 

دولرا للبرمي���ل ف���ي عام 2030 ب�شب���ب ارتفاع مع���دلت النتاج من النف���ط ال�شخري والغاز 

الطبيعي بال�شافة الى ارتفاع انتاج الطاقة البديلة والمتجددة، وهو مما يعني باأن الكويت قد 

تكون دخلت في مرحلة العجز الفعلي وربما ال�شتدانة...!

ان لم ت�شع الكويت على تنويع م�شادر الدخل وان ت�شتثمر في الطاقة البديلة والمتجددة 

وان تعي���د درا�شة الرواتب الوظيفية والك���وادر وان لم ت�شتغل فوائ�شها المالية الموجودة حاليا 

ف���ي تنمية الدولة وتقوية اقت�شادها ودعم الم�شاري���ع المتو�شطة وال�شغيرة وال�شناعية وان لم 

تفتح المجال للم�شتثمر الجنبي وان تفكر جديا ب�شيا�شة فر�س ال�شرائب وتقليل قيمة الدعم 

�شريعا، ف�شتكون الكويت في حال �شيئ بلمح الب�شر.

قالتها د.رول ونقولها نحن، الو�شع �شج »مو غ�شمره«.

الوطن19 يونيو 2013

تحية لحملة.. »األخضر أكبر«
منى ال�ضافعي

كثي����را ما ت�شتفزنا ال�شلبيات في الديرة، فن�شير اليها طلبا لالإ�شالح، ولكن هناك اي�شا 

ايجابيات ت�شتدعي التوقف للتعرف عليها وال�شادة بها. 

وبالتال����ي فتح����ت �شعار »الخ�شر اكبر««.. بداأت الهيئة العام����ة ل�شوؤون الزراعة والثروة 

ال�شمكي����ة باإط����الق حملتها التوعوية للمحافظة على الحدائ����ق والمنتزهات والمرافق العامة 
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بعدم ال�شرار بم�شالحهم، او �شمان تجيير هذه القرارات لم�شالحهم ال�شخ�شية. 

اذا اردن���ا تنمي���ة ف���ي هذا البلد وح���ل جميع م�شاكل���ه، يجب ان ن�شم���ن القدرة على 

اتخ���اذ الق���رارات، وتوفير بيئة منا�شبة لتخاذ القرار، بعيدا ع���ن البيروقراطية والم�شالح 

ال�شخ�شية. 

ومنا الى متخذي القرار في هذا البلد. 

القب�س26 يوليو 2013

رد على جاسم السعدون: نملك أكثر من ذلك
طارق محمد م�ضاعد ال�ضالح

اطلع���ت عل���ى مقال الأ�شت���اذ جا�شم ال�شعدون في اح���دى ال�شح���ف الإلكترونية بعنوان: 

»وم���ا ملك���ت اأيمانكم«، ح���ول ال�شاأن العام في الكوي���ت، وما و�شل اليه من ت���رد في الأو�شاع. 

يقول: »ف�شلت الحكومات المتعاقبة في خلق الوظيفة وتوفير ال�شكن وتوفير الخدمة ال�شحية 

الالئق���ة، والتعلي���م في اأ�ش���واأ حالته والبنى التحتية مهترئة والف�ش���اد يزكم الأنوف«، ورغم كل 

ذل���ك ما زلنا ن���ردد »اهلل ل يغير علينا«. وفي ختام المقال اأكد باأننا »ل نملك �شوى العترا�س 

ال�شلمي«، وتمنى ان تتبنى بع�س موؤ�ش�شات المجتمع المدني عري�شة للتغيير.

يعل���م الع���م بو عبد اهلل ما اأكنه له من احترام وتقدير، فهو في نظري �شيخ القت�شاديين، 

واأنا من موقعي كرئي�س لإحدى موؤ�ش�شات المجتمع المدني، وهي الجمعية القت�شادية، اأتطلع 

دائم���اً الى راأيه وم�شورته، واأنا اليوم ل اكتب ب�شفتي هذه وح�شب، ولكن كمواطن حري�س على 

خدمة بلده.

�شاأب���داأ من حيث انتهى اأ�شتاذي الفا�شل، وه���و اأننا ل نملك �شوى العترا�س ال�شلمي. ل 

يختلف اثنان حول ت�شخي�س الواقع والختاللت التي نعانيها. لقد قامت الجمعية القت�شادية 

ف���ي �شهر ماي���و المن�شرم بعقد موؤتمرها العلمي حول الختاللت الهيكلية لالقت�شاد الكويتي: 

�شبل المعالجة والدور المن�شود من الدولة والمجتمع. ولقد كان لالأ�شتاذ جا�شم دور ي�شكر عليه 

ف���ي اختي���ار مو�شوع الموؤتمر والمحاور التي ي�شتند اإليها، ولم يبخل علينا بالم�شورة والتوجيه. 

المه���م هنا بعد ت�شخي�س هذه الختاللت ان الحل���ول والتو�شيات ل تقت�شر على دور الدولة، 

بل تمتد الى المجتمع باأ�شره. كمثال عندما يدرك المواطن باأن النزعة ال�شتهالكية والمطالب 
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مشكلتنا في ضعف آلية اتخاذ القرار
�ضاري بدر المذن

عندما تقف في ال�شارع وت�شاأل اي مواطن كويتي امامك عن اهم الم�شاكل في الكويت 

�شيجيب���ك على الفور، و�شيذكرها ل���ك. ولو �شاألت اآخر �شيجيبك عن الم�شاكل نف�شها التي 

ذكرها الول، اذن م�شاكلنا معروفة ومعلومة لدى ال�شعب كافة، ول تحتاج الى خبير اجنبي 

ي�شخ����س ما ه���ي الم�شاكل التي نعاني منه���ا وطرق حل تلك الم�شاك���ل. ومن المعلوم لدى 

المواطني���ن كاف���ة ان اهم م�شاكل الكويت التي ت�شعى الحكومة والمجل�س منذ عقود لحلها، 

ل تتع���دى م�شكلة الزمة ال�شكاني���ة، وم�شكلة البطالة، وم�شكلة تدن���ي الخدمات ال�شحية، 

والع���الج بالخارج، وم�شكلة البدون، وم�شكلة تطبيق القوانين، وم�شكلة تفعيل خطة التنمية 

وغيره���ا...، كله���ا موا�شيع وم�شكالت لم يخل منها اي برنامج حكومي، او برنامج انتخابي 

لمر�شحي مجل�س المة. 

ولم يخل حديث في اي ديوانية في الكويت من ذكرها وعن طرق حلها، وبال�شافة الى 

ذل���ك ان هذه الم�شكالت والموا�شيع ا�شبعت درا�شات وا�شت�شارات وانفقت عليها الحكومة 

الماليين من تكاليف درا�شات وا�شت�شارات ومكافاآت لأع�شاء لجان �شكلت خ�شي�شا ليجاد 

الحل���ول. وف���ي النهاية باتت هذه الدرا�شات والحلول مرمي���ة في ادراج الحكومة والمجل�س 

في انتظار قرار الموافقة عليها. 

وخي���ر مث���ال يتجل���ى فيه مو�ش���وع المقال ه���و م�شروع مدين���ة الحرير ال���ذي اعلنت 

الحكوم���ة ع���ن تنفيذه ف���ي �شنة 1983، وظل ال���ى يومنا هذا على م���دى 30 عاما حبي�س 

الدراج، ف���ي انتظار قرار تنفيذ الم�شروع، وكذلك م�ش���روع المترو وتطوير الجزر وغيرها 

من الم�شاريع. 

اذن نح���ن امام م�شكلة، وهي م�شكلة اتخاذ القرار. فالحلول والتو�شيات كلها موجودة 

ومعلوم���ة، ول تخف���ى عل���ى الجميع، ولي�شت محتاج���ة الى عال���م ذرة او م�شت�شار من ذوي 

العي���ون الزرق���اء للتو�شل اليها، فلو تتبعنا كل م�شكل���ة لنجد ان العثرة امام حلها هي اتخاذ 

قرار ولكن! 

ان م�شكل���ة تعطي���ل اتخاذ القرار ف���ي البلد �شببها ام���ا البيروقراطي���ة وطول الدورة 

الم�شتندية لتخاذ القرار، او تعار�س م�شالح ا�شخا�س منتفعين من الو�شع الحالي، واتخاذ 

اي ق���رار تنم���وي قد ي�شر بم�شالحهم، فهم ي�شع���ون جاهدين لل�شغط على متخذي القرار 



208209

القسم الثاين - اهدار املوارد و هموم التنمية

البت���رول الكويتي���ة ع���ن قائمة الع�ش���ر الأوئل لل�شرك���ات العالمية في حي���ن دخلت �شركات 

خليجي���ة القائم���ة؟ الكويت تمتل���ك احتياطيات نفطي���ة هائلة تقدر ب����%10 من المخزون 

العالمي وطاقة تكريرية ت�شل الى اأكثر من مليون برميل واأ�شطول كبير من الناقالت، ورغم 

ك���ل ه���ذه الإمكاني���ات لالأ�شف لم تتمكن القي���ادة النفطية من رفع م�شت���وى الداء وتحقيق 

بع����س اله���داف ال�شتراتيجي���ة مثل رفع انتاج النف���ط والغاز ورفع طاق���ة التكرير خا�شة 

ف���ي م�شاري���ع ال�شراكة، بل و�شل الأمر الى عدم قدرتها على اختيار ال�شريك ال�شتراتيجي 

الناجح للم�شاريع الخارجية.

هناك اأخطاء ا�شتراتيجية كبيرة وقعت فيها موؤ�ش�شة البترول الكويتية و�شركاتها التابعة 

كلفت الدولة الكثير من الخ�شائر المالية، اأبرزها �شفقة كي – داو الكارثية في عام 2008 

وبعد مرور اأربعة اأعوام تبين ان ال�شفقة خا�شرة ول تحقق اأهدافها، في حين اأعلن البع�س 

اأنها �شفقة ناجحة! وغياب وا�شح لمفهوم ال�شراكة ال�شتراتيجية العالمية وخلط بين حجم 

ال�شرك���ة وق���وة ال�شهم! وحتى يومنا هذا لم تج���د داو كيميكال �شريكا اآخ���ر لتلك ال�شفقة! 

وبناء الم�شفاة الرابعة لتوفير منتج زيت الوقود قليل الكبريت لمحطات الكهرباء، في حين 

ت�شتخدم الوزارة توربينات تعمل بالغاز لتوليد الكهرباء علما اأن الم�شفاة الرابعة لن ت�شتطيع 

تغطية احتياجات وزارة الكهرباء من زيت الوقود قليل الكبريت بعد عام 2020، لأن انتاجها 

لن يزيد على 230 األف برميل يوميا بينما �شتزيد الحتياجات على 550 األف برميل يوميا 

لنت���اج 22 غيغ���اواط من الكهرباء! بناء محطة موؤقتة ل�شتقبال الغاز الم�شتورد عام 2007 

والتجاه الآن لبناء محطة دائمة ل�شتقبال الغاز الم�شتورد لتغذية محطات توليد الكهرباء! 

وعدم القدرة على رفع النتاج من النفط والغاز وفق الخطط للو�شول الى 4 ماليين برميل 

رغم توفر عقود النتاج المبكر وعقد �شل ال�شت�شاري 800 مليون دولر!

 ه���ذه الأخط���اء ال�شتراتيجية التي ذكرنا بع�شها تعود بالدرجة الولى الى عدم توفر 

قي���ادة احترافية ت�شتطي���ع تحقيق نجاحات وتبني ا�شتراتيجي���ات عملية مبنية على حقائق 

�شلب���ة في قطاع النتاج والتكرير والتكرير الخارج���ي وال�شراكة في قطاع البتروكيماويات 

كتلك التي حققتها �شركات نفطية وطنية خليجية مناف�شة، فكان لزاما اإعفاء تلك القيادات، 

ولكن العفاء لالأ�شف �شمل قيادات اأخرى ناجحة ولأ�شباب غير مهنية.  

اإن���ه ي�شعب تجاهل التذم���ر الوا�شح لدى ال�شعب الكويتي وال���ذي عبر عنه في قاعة 

عبداهلل ال�شالم  خالل مجل�شين متتاليين مطالبا با�شتجواب وزير النفط ال�شابق وم�شاءلته 

ع���ن تردي الو�شاع في موؤ�ش�ش���ة البترول الكويتية والمالحظات الت���ي اأبديت ب�شاأن بع�س 

القيادات النفطية في حينها.  
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ال�شعبوي���ة ل تخ���دم م�شتقبل البالد، �شن�شع حدا لل�شلوك ال�شلب���ي للمواطن، وهذا تغيير نحو 

الأف�شل.

وكذلك تدرك الجمعية القت�شادية اأهمية دور الدولة في الإ�شالح لذلك تقدمت بمبادرة 

لإ�ش���الح القط���اع العام ت�شتند اإلى اربع �شيا�شات: حوكمة القطاع العام كمدخل لالإ�شالح، بناء 

قاع���دة قوي���ة من القادة لالإدارة العامة، خلق »جزر الكف���اءة« في القطاع العام وحمايتها، وبناء 

اآلي���ات التن�شيق بين الهيئات الحكومية وتعزيزه���ا لتح�شين القرار القت�شادي. تم تقديم هذه 

المب���ادرة ال���ى المجل�س العل���ى للتخطيط والتنمي���ة، ولقد قامت القب�س م�شك���ورة بن�شر هذه 

المب���ادرة اأخيراً )٣ حلقات ابتداء من ٢٧/٧/٢٠١٣(. والمهم هنا دعوة الجمعية لمراجعة العقد 

الجتماعي بين الدولة والمواطن في تق�شيم الثروة نحو الحد من الإنفاق ال�شتهالكي والتوظيف 

الهام�شي، والتوجه نحو توزيع عادل للثروة ب�شكل ل يعيق الإنتاجية والعمل الخالق.

اأق���ول لأ�شت���اذي الفا�شل اإن كنا ل نملك �شوى العترا����س ال�شلمي، فهل ن�شت�شلم للياأ�س؟ 

كم���ا ذكرت لقد حاول���ت الجمعية القت�شادية م���رارا وتكرارا ت�شخي�س مواط���ن الخلل وو�شع 

الحل���ول اإيمانا بدوره���ا كاأحد موؤ�ش�شات المجتمع المدني. وبغ�س النظر عن مدى فاعلية هذا 

الك���م الهائ���ل من الدرا�شات والتو�شيات من الجمعية وغيره���ا لدى اأ�شحاب القرار، ل نتوقف 

عند هذا الحد. نحن نخاطب المجتمع باأ�شره بجميع مكوناته موؤ�ش�شات واأفراد. عندما يدرك 

المواطن اأن هناك خلال، ويعي اأ�شبابه و�شبل التغيير، فهي خطوة في التجاه ال�شحيح، ويجب 

ان نبني على ذلك لنغير الى الأف�شل. نحن، �شواء كنا جمعيات نفع عام اأو مواطنين، نملك اأكثر 

من العترا�س ال�شلمي.. حتى ل نكون جزءا من الم�شكلة يجب ان نتجه الى التفاعل الإيجابي 

لن�شبح جزءا من الحل.

القب�س12اغ�ضط�س 2013

القيادات النفطية الجديدة وتحديات المستقبل
عبدالحميد العو�ضي

م���ر القطاع النفطي بالعديد من حالت عدم ال�شتقرار منذ بداية الت�شعينيات وفترة 

الغزو العراقي الغا�شم وتدميره للمرافق النفطية. وتولى وزارة النفط اأكثر من 15 وزيراً في 

غ�شون ع�شرين عاماً! كان فيها انخفا�س لم�شتوى الأداء ب�شكل عام، وابتعد ترتيب موؤ�ش�شة 
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العاملة هي في القطاع الحكومي، فلن ت�شتطيع الحكومة ا�شتيعاب هذا الكم الهائل من 

الموظفي���ن، خ�شو�ش���اً اإذا علمنا ان عددهم الآن في الخدمة العامة يزيد بمعدل 3 الى 

4 م���رات لل�شخ����س مقارنة ببع�س ال���دول ك�شنغافورة والوليات المتح���دة والنرويج، اأي 
ان ما يقوم به الموظف من مهام وظيفية في �شنغافورة على �شبيل المثال، يقوم بمثلها 

اأثنان اأو ثالثة في الكويت.

ومم���ا يفاقم هذا التح���دي تزايد الطلب عل���ى البنية التحتية كال�شك���ن والكهرباء 

والماء، وما يقابلها من عراقيل كايقاف الكثير من الم�شاريع التنموية كالم�شفاة الرابعة 

وخط انابيب الغاز ومحطات توليد الطاقة، وذلك مما يزيد ال�شغوط على القطاع العام 

في التوظيف وهو المثقل حالياً.

تح���دي الطاقة: ي�شكل النفط ع�شب الحياة ف���ي الكويت، وهو يلعب دوراً اأ�شا�شياً 

حا�ش���راً وم�شتقب���اًل، وي�ش���كل حالي���اً 94% من �ش���ادرات البالد، وحت���ى بالم�شتويات 

الحالي���ة لالإنتاج تق���در الحتياطيات بانها �شتدوم 70 عاماً، ولك���ن يجب األ نغالي في 

هذا الفترا�س وذلك لالأ�شباب التالية:

اأ - ع���دم ال�شتق���رار ب�شاأن خط���ط التو�شع في اإنتاج النفط، وذل���ك ب�شبب القيود 

المفرو�شة على الم�شاركة الأجنبية في قطاع الطاقة التي حرمت الكويت من الح�شول 

على التكنولوجيا والمهارات ل�شتغالل النفط الثقيل والغاز الطبيعي.

ب - تراج���ع ن�شي���ب الفرد من الإنت���اج على افترا�س انتاج النف���ط �شي�شل الى 4 

ماليي���ن برمي���ل، حيث ان النمو ال�شكاني بهذا المعدل �شيخف�س ن�شيب الفرد من 907 

براميل اإلى 705 براميل �شنوياً، وهذا اذا اخذنا بعين العتبار ان النفط �شيظل مناف�شاً 

ف���ي مجال الطاقة، فلربما تزيد ال�شغوط وتدفع لتراجع اأ�شعار النفط عند التو�شع في 

م�شادر الطاقة البديلة.

ج - خطر ن�شوب �شريع لالحتياطيات، بينما تقدر الحتياطيات 100مليار برميل 

هن���اك �شك���وك متزاي���دة بهذا الرقم، كم���ا ان زيادة النتاج الى 4 ماليي���ن برميل يوميا 

�شي�شرع عملية الن�شوب.

التح���دي المالي: هناك �شبابية ف���ي اليرادات الحكومية يقابلها نمو �شكاني كبير 

ورواتب ومزايا �شخية جداً �شتوؤدي حتما الى عجز في الموازنة العامة �شنة 2030 اذا 

لم تعالج بطريقة جوهرية.

تح���دي تنويع القت�ش���اد: بينما نجحت بع�س الدول في الخلي���ج بتنويع اقت�شادها 
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اإنن���ا متفائلون ان القيادات النفطية الجديدة ق���ادرة على مواجهة تحديات الم�شتقبل 

ونذك���ر منها اإيج���اد نمط جديد لت�شعير النفط الخام والمنتج���ات البترولية والغاز، وزيادة 

انت���اج الزيت والغاز ال�شخري، والمعايير البيئية العالمية ال�شارمة، ومرحلة ن�شوب النفط 

وم���ا بعد النفط، وزيادة الطلب على الطاقات البديل���ة، والمناف�شة الخليجية والقدرة على 

التن�شي���ق اأو الندم���اج، وال�شتثم���ار المثل والآم���ن للعوائد المالية النفطي���ة كم�شدر اآخر 

للدولة.

 لطالما �شمعنا منذ �شنوات عن تنويع م�شادر الدخل، ويبقى اختيار وزير نفط جديد 

تغي���ب عن���ه المعرفة الخا�شة بال�شناعة النفطية وم�شتقبلها ه���و تحد اآخر تواجهه القيادة 

النفطية عند �شياغتها لتخاذ قرارات ا�شتراتيجية حا�شمة تتعلق بم�شتقبل �شناعة النفط 

داخليا وخارجيا على �شوء التحديات والمناف�شة العالمية. 

الجريدة  14 اغ�ضط�س 2013

عليكم بمواجهة التحديات
صها تقرير طوني بلير التي شخَّ

د. �ضالح عبداللطيف العتيقي

لقد قراأت تقرير طوني بلير مرتين، وفي كل مرة اأجد نف�شي معجبا بمحتواه، وقد 

ن�شرت���ه القب�س في نوفمب���ر 2009 لعل وع�شى ان ينتبه الم�شوؤول���ون اليه وي�شل �شداه 

ال���ى متخ���ذي القرار، ولك���ن ل حياة لمن تنادي، وكان بودي اأي�ش���اً ان اأرى هذا التقرير 

وانعكا�ش���ه على واقعنا الحالي الذي نعي�شه، ولكن م���ع الأ�شف كان م�شيره الدراج ولم 

ن�شتفد منه �شيئاً رغم الماليين التي �شرفت عليه.

الآن نح���ن اأم���ام مجل�س جدي���د وحكومة جديدة اأرجو ان ياأخ���ذا بعين العتبار ما 

ج���اء به من تحدي���ات التي تحتاج الى حلول جذرية، �شاألخ�شه باخت�شار �شديد للتذكير 

فقط.

التحدي الديموغرافي: النمو ال�شنوي للمواطنين هو بمعدل 3%، اأي انه في �شنة 

2030 �شيك���ون عدد المواطنين 2.2 مليون يقابلها نمو �شريع في الأيدي العاملة، وذلك 
نتيج���ة لرفع �شن التقاعد وارتفاع معدل العم���ر اأي�شاً، فاإذا علمنا ان 80% من الأيدي 
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وارتف���اع ثان���ي اأك�شيد الكربون، والت�شحر، وتلوث البيئة ال�شاحلية. كما ان الكويتيين من 

اأكثر ال�شعوب ا�شتهالكاً للكهرباء والماء لذلك يجب الحد من هذا الهدر.

التح���دي الجغرافي: هناك فر����س اقت�شادية واعدة في ال�شم���ال )اإيران والعراق( 

ولكنهما دولتان غير م�شتقرتين وت�شكالن م�شدراً للمخاوف الأمنية، لذلك ينبغي للكويت 

ان ت�شعى لفر�س ال�شتقرار في هذه الدول من خالل م�شاركتها اقت�شاديا عبر م�شروعات 

تنموية.

التحدي الأمني: الكويت بحاجة الى تنوع �شماناتها الأمنية خ�شو�شاً بعد ان�شحاب 

اأميرك���ا م���ن العراق، لذلك يجب ان توؤيد تطوير مجل�س التعاون الخليجي ليوؤدي بالنهاية 

ال���ى حماي���ة اإقليمية، فف���ي جميع ب���الد العالم هناك ه���ذا التعاون كالتح���اد الأوروبي 

والآ�شيان، ول يزال مجل�س التعاون في بدايات هذه العملية و�شعيفاً في توفير ال�شمانات 

الأمنية.

تحدي الت�شور: يُنظر للكويت الآن انها بلد تتمتع باإمكانات كبيرة ولكن متاأخرة عن 

غيره���ا، اأي انه���ا بلد دون قدرات���ه الحقيقية، وهي بلد الفر����س ال�شائعة، كما انه يُنظر 

اليه���ا انها دولة من الما�شي. هذه الت�شورات له���ا تاأثير في نفوذها الدولي وطموحاتها 

القت�شادية، لذلك نحن بحاجة الى تغيير هذه ال�شورة.

تح���دي الأداء: الديموقراطي���ة الكويتي���ة تعاني اخت���الل في الت���وازن، فهناك �شلل 

�شيا�شي اأعاق التقدم، وهذا ياأتي ب�شبب اختالل في توازن المنافع وم�شوؤوليات النظام.

- �شيناري���و التقاع����س عن العمل: ان خيارات التغيير ل يمكن ان تقوم بها الحكومة 

لوحدها، فال�شعب والقطاع الخا�س بحاجة الى اإجراء تعديالت وتقديم ت�شحيات ل�شمان 

نجاحه���ا، وتتطلب هذه الإ�شالحات قيادة وروؤية ومبادرة، لنه من ال�شعب التغيير، وقد 

تعود هذا الجيل على اأ�شلوب حياة الرفاه.

- عج���ز هيكلي في الميزانية بحلول 2015: في حال حدوث العجز في الميزانية، 

ف���اإن تجن���ب الفو�شى ال�شيا�شية �شي�شبح على راأ�س اأولوي���ات الدولة، كما ان التاأخر في 

و�ش���ع الحل���ول �شيجعل من ال�شع���ب اقناع ال�شعب الذي تعود على حي���اة الرفاهية ب�شد 

الأحزمة والم�شاهمة في تمويل الدولة، ول يمكن للكويت ان تتحمل تبعات هذه المخاطر، 

لذلك هناك حاجة ملحة لنظرة �شاملة لالإ�شالح واقتنا�س الأمل في الغد المنظور.

القب�س20 اغ�ضط�س 2013
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غي���ر النفط���ي، لم ت�شتط���ع الكويت مجاراة ذل���ك، فالن�شيب الحالي للنف���ط في الناتج 

المحل���ي 50% بينما في النرويج 17% وفي فنزويال مثاًل 30% هناك اجماع على ان 

التنوي���ع يج���ب ان ياأتي من القطاع الخا����س، ال ان بيئة العمل في الكويت تعاك�س ذلك، 

والأ�ش���واأ م���ن هذا ان انتاجية الموظف الكويتي تع���ادل 27% من انتاجية الموظف في 

الوليات المتحدة.

- ا�شالح���ات �شرورية في مجال قط���اع الأعمال: حقق اقت�شاد دبي م�شتوى عاليا 

من التنويع خ�شو�شاً في مجال تجارة التجزئة وال�شياحة والخدمات المالية واللوج�شتية 

مم���ا خف�س م�شاهمة النفط الى 40% في هذا المجال، ال�شعودية اأي�شاً تحاول اللحاق 

بدبي بتح�شين بيئة الأعمال، كما ان معظم الدول الآن تقوم بتخفي�س ال�شرائب وت�شمح 

بملكية الأجانب لل�شركات المحلية وتحاول الق�شاء على البيروقراطية.

- اإن�ش���اء مراك���ز اإقليمي���ة: قط���ر اأ�شبح���ت مرك���زاً اأ�شا�شي���اً للغ���از الطبيع���ي في 

المنطقة. 

ال�شعودية مركز اأ�شا�شي لل�شناعات البتروكيماوية. اأبوظبي تعزز قيادتها في مجال 

الطاقة البديلة. البحرين بها قطاعات مالية جاذبة لالحتياجات المحلية والأجنبية. دبي 

تبني اأكبر مطار بالعالم ) 120 مليون م�شافر �شنوياً( واأكبر �شعة لل�شحن الجوي عالمياً. 

الق���درة ال�شتيعابية للموانئ تنمو بوتيرة مت�شاعدة و�شعة المطارات تنمو ب�شورة هائلة. 

ال�ش���كك الحديدي���ة في ال�شعودية �شتغط���ي معظم المملكة، و�شتق���وم ال�شعودية بتحويل 

حائل الى مركز لتدفق التجارة البرية.

التح���دي الب�شري: من ال�شرورة لبناء اقت�شاد م�شتدام توظيف ال�شباب في القطاع 

الخا�س، ولكننا مع الأ�شف لم نوؤهل هوؤلء للقيام بذلك، حيث تعتمد الأجور في القطاع 

الخا�س على الإنتاجية ولي�س النخراط في العمل فح�شب، لذلك يجب معالجة نقطتين، 

الأولى، نظام التعليم المنا�شب ل�شوق العمل، والثانية، توقع عمل يتنا�شب مع الأجور.

التح���دي الجتماعي: الكويت بحاج���ة الى تح�شين خدماته���ا العامة، فبالرغم من 

الميزانيات ال�شخمة ل نزال اأقل بكثير من الم�شتوى الدولي، فال يزال الطلبة الكويتيون 

يحتلون �شبه المراكز الأخيرة في المتحانات الدولية، وتعاني الكويت الكثير من معدلت 

الأمرا����س كال�شمنة وال�شكري، حيث ان هناك 30% يعتبرون من البدناء و15% يعانون 

اأمرا����س ال�شكري مما يوؤدي الى م�شاعفات م�شتقبلية كاأمرا�س القلب وال�شرايين والتي 

ت���وؤدي بدوره���ا الى تكلفة عالجية كبيرة. هن���اك اأي�شاً تحديات بيئية ك���دورة النفايات، 
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لأنها بب�شاطة لم يتم حل اأي منها بل ازداد تراكمها اإلى درجة النفجار، ومع اأن مجل�س 

الأم���ة ل يمل���ك الق���رارات التنفيذية اإل من خ���الل بع�س الت�شريع���ات الأ�شا�شية، لكن 

الواج���ب ه���و التركيز على اأن تت�شمن خطة الحكومة حلولً عملية لكل م�شكلة من تلك 

الم�شاكل وجدولً زمنياً للحلول يتعهد بها الوزراء المخت�شون، وتتم محا�شبتهم عليها.

الثالثة: الأهم من بيان اأولويات المواطنين وترتيبها بح�شب الأهمية هو اأن ي�شعى 

مجل�س الأمة لجعل تلك الأولويات على راأ�س اأولوياته في جل�شات المجل�س واأن يخ�ش�س 

لها الوقت الكافي واأن يتابع الحكومة في تنفيذها ويحا�شبها اإذا ق�شرت في اأدائها.

رابع���اً: الم�شاأل���ة ل تتعل���ق باإيجاد ت�شريع���ات منا�شبة اأو بالنف���اق على المجالت 

المختلف���ة فقط، واإنم���ا لبد من �شيا�شات وخطط وا�شحة ل�شم���ان تطور تلك الأمور 

ومنه���ا الق�شية التعليمية على �شبي���ل المثال، فتتحدث درا�شة مجل�س الأمة عن اأن من 

اأه���م اأ�شباب تدهور التعليم في الكويت هو غي���اب الروؤية ال�شتراتيجية الم�شتقبلية - 

مم���ا انعك�س عملياً على الإدارة التعليمية والمدر�شية وما اأ�شابها من ت�شارب و�شعف، 

وربطت الدرا�شة بين غياب ال�شتراتيجية وبين �شعف الربط بين المخرجات التعليمية 

و�شوق العمل.

نتمنى من مجل�س الأمة اأن ي�شعى »لتركيد« اأع�شائه عن الت�شابق في ال�شتجوابات 

والتهديدات لوزراء الحكومة واأن يجعل نف�شه �شريكاً لهم في حل م�شاكل البلد وتحقيق 

اأولوي���ات المواطني���ن، فقد �شئم ال�شعب الكويتي من �شيا�شة ف���رد الع�شالت والتهديد 

والوعيد ولم يعد يثق اإل بالإنجازات التي تتم بالتعاون مع الحكومة. 

الراي20 اغ�ضط�س 2013

اإلصالح اإلداري بين الحقيقة والواقع
وليد المجني

�ش���دد �شمو الأمير حفظ���ه اهلل ورعاه في دور النعقاد الع���ادي الأول من الف�شل 

الت�شريع���ي الرابع ع�شر لمجل�س الأمة على التركي���ز على المحاور الأ�شا�شية للم�شروع 

الوطن���ي، واأوله���ا »اإ�شالح الجه���از الإداري للدولة«، والرتقاء باأدائ���ه فهو اآلة الإنجاز، 

كم���ا دعا �شموه الحكومة اإلى مراجعة منهجي���ة للعمل وفل�شفته في الأجهزة الحكومية 
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أولويات المواطن هي أن تكّفوا الزعيق في المجلس!
د. وائل الح�ضاوي

  

اأعل���ن رئي����س مجل�س الأم���ة مرزوق الغان���م باأنه قد ق���ام بتكليف الأمان���ة العامة 

واإدارة البح���وث في مجل�س الأمة باإج���راء )اأكبر ا�شتبيان �شعبي( للوقوف على اأولويات 

المواطنين الفعلية.

ل �شك اأن هذا ال�شتبيان المطلوب اإجراوؤه مهم ومفيد، ولكني اأذكر رئي�س المجل�س 

بق�شايا اأ�شا�شية عدة:

الأول���ى: اأن الكويت ه���ي اأكثر دولة تج���ري ا�شتبيانات ل�شعبها لمعرف���ة اأولوياته، 

وهنال���ك العديد من ال�شتبيان���ات المن�شورة حول تلك الأولويات واأهمها الدرا�شة التي 

ق���ام به���ا مجل�س الأمة ف���ي مايو 2009 وهي من�شورة على موق���ع مجل�س الأمة، واأذكر 

ببع�س نتائجها:

1 - النهو�س بالتعليم )35.8 في المئة من حيث الأولوية)

2 - تطور الرعاية ال�شحية )34.9 في المئة)

3 - اإ�شقاط القرو�س )27.2 في المئة)

4 - الق�شية الإ�شكانية )24.5 في المئة(

5 - زيادة الرواتب والحد من ارتفاع الأ�شعار )17.8 في المئة)

6 - حل م�شكلة البطالة )16.3 في المئة)

7 - حل م�شكلة غير محددي الجن�شية )15.8 في المئة)

8 - الهتمام بق�شايا المراأة الجتماعية )14.3 في المئة)

9 - التنمية القت�شادية )10.9 في المئة)

10 - حل الم�شكالت المرورية )10.6 في المئة)

وتن���درج تحت هذه الأولوي���ات تف�شيالت كثيرة واإح�شائي���ات متعددة تم اإدراجها 

�شمن تلك الدرا�شات.

الثاني���ة: من الوا�شح اأن تل���ك الأولويات المذكورة لم تتب���دل خالل تلك ال�شنوات 
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يج���ب اأن ت���وزع ب�شكل من�شف بين الموظفين على اأن يح�شل الموظف على راتب كامل 

غي���ر مخ�شوم من التاأمينات في حال ح�شوله على درجة امتياز، ون�شف راتب بتقدير 

جي���د جدا، وربع راتب لتقدير جيد، مع مراع���اة اآلية التطوير والتدريب للعمالة ب�شكل 

عادل، وت�شجيعهم على الح�شول على موؤهالت عالية.

الباب الثالث:

م�شح �شوئي و�شامل لالأجور لجميع الفئات وال�شرائح الجتماعية في الدولة، بما 

في ذلك الخليجيون والأجانب، لمعرفة حجم الفروقات بين القطاع الخا�س والعام وما 

بينهما، لال�شتدلل على اأ�شباب عزوف المواطن عن العمل في القطاع الخا�س، ولبلورة 

العم���ل الحقيقي وتحقيق الهدف المن�شود في توزي���ع العمالة الوطنية على القطاعات 

المختلفة، وتخفيف العبء عن القطاع العام.

الباب الرابع:

توحيد �ُشلم الرواتب بما يتوافق مع الدرجات الوظيفية والم�شميات وطبيعة العمل 

والتخ�ش����س، مع تمييز العاملي���ن في الميدان عن الوظائف المكتبي���ة والإدارية للحد 

م���ن الت�ش���رب الوظيفي بين القطاع���ات، ب�شبب الفروقات المالي���ة وللحد من تكري�س 

الوا�شط���ة والمح�شوبي���ة، وفتح اأبواب العمل الحر في عملي���ات اتخاذ القرار بالهيئات 

 وموؤ�ش�ش���ات الدول���ة، عل���ى �شبيل المث���ال منح الموظفي���ن تاأمينا طبي���ا �شامال ونهاية 

خدمة داخلية. 

الباب الخام�س:

ف�ش���ل القوانين الخا�شة عن قانون العمل الأهل���ي، واأق�شد بذلك اأن يكون هناك 

ا�شتقاللي���ة ف���ي بع�س القوانين التي من �شاأنها اأن تو�شح تحركات كل موؤ�ش�شة م�شتقلة 

بال�ش���كل ال�شحي���ح، دون اللجوء اإل���ى قانون ي�شمل في جعبته ك���ل القوانين، فال تظهر 

بال�ش���ورة المنا�شب���ة كقانون العمالة المنزلية، وقانون خا����س ينظم اآلية النقابات، كما 

ت�شع الحكومة اآلية وا�شحة و�شفافة للتعامل مع المنظمات النقابية وموؤ�ش�شات المجتمع 

المدن���ي، وتتعامل مع الجميع بم�شط���رة واحدة، وتعي ثقافة الخ�شومة والندية، وتقدم 

الج���زرة عل���ى الع�شا، عبر تبادل الخطابات بين الموؤ�ش�ش���ات النقابية ومجل�س الوزراء 

ومجل�س الخدمة المدنية، لتكون على توا�شل مبا�شر مع الج�شم النقابي، حتى ل تُفاجاأ 

الحكومة بمطالبات متكد�شة تكبر وتتراكم ككرة الثلج.

الكويتية  ٢٥ اأغ�ضط�س ٢٠١٣
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المختلف���ة، ومفاهي���م الوظيفة العامة ف���ي اتجاه تح�شين الخدم���ات، وت�شهيل م�شالح 

المواطنين، وت�شريع دورة العمل وتفعيل ال�شراكة الإيجابية البناءة مع القطاع الخا�س، 

وت�شجيع الإبداع والمبادرات لتحقيق النطالقة المن�شودة.

ولو نظرنا بعين فاح�شة لخطاب �شمو الأمير لوجدنا اأن المحور الأ�شا�شي الداعم 

لنطالق الم�شروع الوطني هو اإ�شالح الجهاز الإداري للدولة، وبال �شك لن يتحقق هذا 

الإ�شالح اإل اأن يقوم مجل�س الوزراء باإيعاز وتفوي�س كامل للجهات المعنية في الدولة، 

وعل���ى راأ�شها مجل�س الخدمة المدنية، لإيجاد اأف�شل الحلول العملية الكفيلة بمعالجة 

الخلل الحا�شل في الجهاز الإداري والمالي في الدولة، وبما اأن مجل�س الخدمة المدنية 

ي�ش���كل العمق الإ�شتراتيجي المبني على اإ�شالح الهياكل التنظيمية في الدولة، �شاأ�شع 

بع�س النقاط التي تعين على تحقيق الإ�شالح الإداري، التي لبد اأن تاأخذها الحكومة 

بعي���ن العتب���ار لأنه���ا ت�شاهم في اإنه���اء باب المطالب���ات، �شواء العمالي���ة اأو الإدارية، 

وتحقق الم�شاواة، وتخلق جيال واعيا طموحا قادرا على قيادة دفة التنمية:

الباب الأول:

تفعي���ل دور مجل�س الخدمة المدني���ة واإعطاوؤه �شالحيات وا�شع���ة للعمل، وتغيير 

ن����س قان���ون المجل�س، على اأن يتم تعيين مجل�س متخ�ش����س من كوادر وطنية بدلً من 

الأع�ش���اء ال���وزراء الذين يحملون م�شوؤوليات ج�شيمة ف���ي وزارات الدولة تفوق عملهم 

ف���ي مجل�س الخدمة المدنية، لتمكنه���م -اأي الكوادر الوطنية- من البحث ب�شكل يومي 

وم�شتق���ل عن اآخر الإ�شتراتيجيات الخا�شة باإعادة هيكلة العمل، وتحقيق �شبل التنمية 

الب�شرية وتطوير القطاعات، وتدريب الكوادر وتخ�شي�س الميزانيات.

الباب الثاني:

غربل���ة �شاملة لقوانين الخدم���ة المدنية، واإعادة تنقيحها ك���ي تتالءم مع الحركة 

العمالي���ة الدوؤوبة الت���ي تغيرت خالل الثالثي���ن �شنة الما�شي���ة، وخ�شو�ًشا في البنود 

الخا�شة ب�شوابط التعيينات الإ�شرافية، وو�شع الرجل المنا�شب في المكان المنا�شب، 

من خالل مراجعة �شيغة اأداء التقييم ال�شنوي للموظف، بدلً من اأن يكون بيد الم�شوؤول 

المبا�ش���ر فقط يت���وزع على ثالث جهات ه���ي ال�شوؤون الإدارية ومدي���ر الإدارة ورئي�س 

الق�ش���م، وكذلك التعديل في نظام الترقيات ليتمكن الموظف من الح�شول على ترقية 

بالأقدمية اأو بالختيار، وهو حا�شل على تقدير ممتاز اأو جيد جًدا، كنوع من الت�شجيع، 

ول�شالم���ة توزيع الن�شب الدنيا للتقييم، والعمليات الخا�ش���ة بتوزيع الأعمال الممتازة، 
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لذلك، وبف�شل خدماتنا الإلكترونية »المتطورة« هو رقم البطاقة المدنية ل�شاحب العالقة، 

والذي باإمكان الح�شول عليه بي�شر من الجميع في الغالب الأعم من الأحوال. 

نع���م، نح���ن بحاجة لإ�شدار ت�شريعات حديثة وتعديل القائ���م منها، لكن ذلك يجب اأن 

يك���ون متزامنا اأو �شابقا عل���ى الواقع الإلكتروني والتكنولوجي الفعل���ي لدينا، ولي�س لحقا 

عليه، فال يمكن تح�شير الدواء »قبل الفلعة«، ول يمكن التعلل بالق�شور الت�شريعي لحكومة 

اإلكتروني���ة ل تع���دو اأن تكون اإل في مرحلة »المراهقة«، بال ن�شج ول روؤية، ومجردة من اأي 

حماية للخ�شو�شية والحياة الخا�شة لالأفراد.

الكويتية  ٢٥ اأغ�ضط�س ٢٠١٣

ماذا نعني بالتنمية؟
خالد عبداهلل العو�ضي

عندما يكون لدينا مطار �شخم يكلّف بنيانه مئات الماليين من الدنانير الكويتية، فهل 

ه���ذا يعن���ي اأن لدينا تنمية؟ اأو هل عندما نبني مدار�س جديدة ت�شتوعب الأعداد المتزايدة 

م���ن الطلب���ة، ونبني جامعة جديدة، ل بل مدينة جامعي���ة �شتكلف الدولة مليارات الدنانير، 

هذا يعني اأننا حققنا التنمية المن�شودة؟ او هل عندما نبني ميناء كميناء مبارك، باأر�شفته 

المتع���ددة، وبتكاليف���ه الباهظة، هل هذا يعني اأننا خرجنا م���ن كوننا دولة نامية، واأ�شبحنا 

دول���ة متط���ورة؟ اأو هل عندما نبني ا�شت���ادا ريا�شيا حديثا، اأو �شرح���ا طبيا كبيرا، ونن�شئ 

طرق���ا �شريع���ة وج�شورا جديدة، ونبني محطات لتوليد الكهرباء، ولتحلية المياه، كالتي في 

ال���زور وف���ي ال�شعيبة ال�شمالية، هل ذلك يعني اأننا حققنا ما ن�شبو اإليه من تنمية؟! ل اأظن 

ذلك. 

فالتنمية التي اأفهمها هي اأن تناف�س مخرجات التعليم لدينا تلك التي في الدول 

المتقدم���ة، ل اأن يق���ارن م�شتوى التعليم لدينا بم�شت���وى التعليم لدى جيبوتي واليمن، 

كم���ا ه���ي الحال الي���وم. والتنمية براأي���ي ل تقت�شر على وجود مط���ار �شخم، �شيكلف 

بناوؤه ما يقرب من مليار دينار، و�شي�شتوعب 25 مليون راكب �شنويا، بل يتعدى المعنى 

الحقيق���ي للتنمية لي�شمل وجود خطة اقت�شادية وتجاري���ة متكاملة مبنية على اأ�شا�س 

وج���ود مطار بهذا الحجم، وبهذه الطاق���ة ال�شتيعابية. واأي�شا التنمية تعني اأن نبحث 
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هي »مراهقة« وليست حكومة إلكترونية..
د. فايز عبداهلل الكندري

كم���ا ال�ش���اأن في البني���ة التحتية بحديث متاأخ���ر ومتوا�شع عند ح���د تو�شعة ال�شوارع 

والأر�شف���ة وتو�شع���ة م�شت�شف���ى وجامعة »بي�س ال�شع���و«، ما زال حديثنا ف���ي الكويت عن 

الحكومة الإلكترونية قا�شرا نظريا على اأهمية التكنولوجيا الحديثة والثورة العلمية الكبيرة 

في مجال �شبكات المعلومات ونظم التبادل الإلكتروني للبيانات! 

لي����س في ال���دول المتقدمة فقط، بل جميع ال���دول المجاورة �شبقتن���ا اأي�شا باأ�شواط 

واأمي���ال في اإنجاز متطلبات »الحكومة الإلكترونية«، ونحن ما زلنا »ننظر« اإلى اأهميتها في 

تقدي���م الخدمات للمواطنين، ودف���ع عجلة التنمية ودعم القت�شاد ف���ي موؤتمرات وندوات 

وحلق���ات نقا�شي���ة، والم�شحك المبكي م�شاركة المعنيين فيه���ا عند هذا الحد دون �شواها 

بتعريف المفهوم العام لها وعوامل النجاح وال�شوابط المطلوبة للعمل بها من دون اأن ت�شعر 

كمواط���ن وم�شتثم���ر و�شاحب اأعمال حت���ى باأي موؤ�شرات جدية بخدم���ات اإلكترونية فعلية 

وقاعدة بيانات حقيقية! 

ك���ل م���ا لدينا الآن، والذي يتغنى ب���ه م�شوؤولونا الكرام ويتفاخ���رون، ل يمثل اأي معنى 

حقيقي »للحكومة الإلكترونية«، بل حد »رتو�شها« بعدد من ال�شفحات الإلكترونية المتوا�شعة 

البعي���دة حتى عن الجودة الفنية والتقنية الحديثة، التي توفر فح�شب عددا من المعلومات 

التعريفي���ة عن الجه���ة الحكومية بمكتب وزيره���ا ووكالئها وهيكله���ا الوظيفي وتركها بعد 

ذلك من دون تحديث. واإن تعدت ما �شبق، وفرت لك خدمات اإلكترونية ل ت�شعر بطماأنينة 

ف���ي التعام���ل معها، لعدم وجود ما ي�شعرك بذلك في دف���ع فواتير الكهرباء والماء والتلفون 

وغرامات المرور! 

فع���ال م�شتغرب، اإل���ى يومنا هذا لي�س لدينا �شوى معلوم���ات تعريفية ومجرد خدمات 

اإلكتروني���ة لدفع فواتير وغرامات، بل والأكثر غرابة وفح�شا، هو النيل بخ�شو�شية الأفراد 

والم�شا�س بحياتهم الخا�شة. 

فف���ي الكويت، وبف�ش���ل ما »تو�شف« بالحكوم���ة الإلكترونية، ل���ك اأن تعرف بي�شر ما 

لل�شخ�س من دعاوى مرفوعة منه اأو �شده خا�شة بالطالق لل�شرر اأو عدم الإنفاق والنفقة 

والن�ش���وز والطاعة والحجر والإفال�س والمديوني���ة وغيرها، ف�شال عن الغرامات المرورية 

الت���ي وقع���ت عليه، باختالفها، من تجاوز الخطوط اإلى القي���ادة ب�شكر بين! كل ما تحتاجه 
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الت�شجي���ع لذل���ك الموظ���ف واإ�شراكه في عملي���ة و�شع الهداف واآلي���ة تنفيذها مع 

تو�شي���ح العوائ���د والمزاي���ا لاللتزام بالداء المخط���ط له وو�شع موؤ�ش���رات �شمن عملية 

تخطي���ط الداء والتفاق عليه بين الموظف وروؤ�شائه في مدة معينة �شنوية او ربع �شنوية 

او �شهري���ة او ا�شبوعي���ة وحتى يومي���ا، فت�شتبدل الطرق التقليدية ف���ي اللزام بالح�شور 

والغي���اب ظنا ان ذلك اجبار للموظف ليعم���ل وينجز، الى طرق اخرى تعتمد على الدارة 

باله���داف والدارة بالم�شاريع والرقابة بالموؤ�شرات وهي ما ندعو اليه حيث هنا تتحقق 

عملية الرقابة الذاتية والدارية على الموظف في ا�شلوب اكثر فاعلية واكثر رقيا في ادارة 

القوى العاملة، بل تتجاوزه لمفهوم �شاعات العمل المرنة والتي تق�شي بان ينجز الموظف 

عمل���ه خالل �شاعات محددة العمل ولكن لي�س بال�ش���رورة �شاعات العمل الر�شمية. فمن 

ح�ش���ر ف���ي ال�شاعة التا�شع���ة يق�شي �شبع �شاع���ات عمل كمن يح�شر ف���ي الثامنة فعليه 

�شب���ع �شاعات عمل، مع �شرورة مراعاة طبيعة العمال والتي ل تخدم الجمهور المبا�شر 

ه���ي الت���ي ت�شلح فيها تل���ك المرونة في �شاعات العمل، اما العم���ال التي تتطلب خدمة 

مبا�شرة للجمه���ور فموؤ�شراتها النتاجية وم�شتوى ر�شا العميل وتختلف حوافزها المالية 

والعتبارية. 

ال�ش���وؤال الجوه���ري عزيزي القارئ م���ا موؤ�شرات الداء؟ ما تل���ك البدائل المعيارية 

الفاعل���ة عن نظام الب�شمة، اأجيبك باخت�شار ايها الق���ارئ الكريم بانها تعرف بموؤ�شرات 

الداء )KPIs( او موؤ�شرات االنج���اح )KSIs(، وه���ي تل���ك المعايي���ر الكمي���ة المتع���ددة 

الم�شتوي���ات والمجالت التي تقي�س اداء وعم���ل المنظمة اإما نجاحا اإما اإخفاقا، فتعك�س 

م�شت���وى الخل���ل او الن�شباط في العمل عن المخطط له، وه���ي تتكون من مجموعة من 

القي���م الت���ي تقي�س مدى النجاح في تحقيق اأهداف المن�ش���اأة ويمكن ت�شنيف اأنواعها في 

ع���دة جوانب منه���ا الموؤ�ش���رات الكمي���ة Quantitative indicators )كالإح�شاءات 

 Practical/Action indicators والبيانات الرقمية المختلفة( والموؤ�شرات التطبيقية

 Directional تتعام���ل مع عمليات الموؤ�ش�شة الت�شغيلية وغيرها، والموؤ�شرات التوجهية

Indicators تو�ش���ح ان كان���ت الموؤ�ش�شة تتح�شن وتتق���دم اأم العك�س وموؤ�شرات خارجية 
وداخلي���ة، وغيره���ا كثير ومت�شعب، بب�شاطة هي كموؤ�شر الح���رارة والبنزين في ال�شيارات 

ت�شير الى حالة قدرات ال�شيارة التامة او الناق�شة في رحلة القيادة. 

ومو�ش���وع الموؤ�شرات هذا مو�ش���وع اخت�شا�س علمي ودقيق وا�شبح تخ�ش�شا اإداريا 

مهم���ا وحيوي���ا في علم الدارة، لكننا ن�شير اإليه للتوعية العامة باأن هناك بدائل عن نظام 

الب�شم���ة ل�شب���ط ورقابة الداء، فنظ���ام الب�شمة اإن زال او �شقط توق���ف الموظفون عن 
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ع���ن م�شادر جديدة للطاقة، كالطاقة الناتجة عن ال�شم�س على �شبيل المثال، واإجراء 

الأبح���اث والدرا�ش���ات حولها لمعرفة كيفية ال�شتف���ادة الق�شوى منها، بدل من اإن�شاء 

محط���ات جدي���دة كل ما �شتفعله هو اإح���راق مزيد من الثروة الوحي���دة النا�شبة التي 

نمتلكها لن�شيء بها بيوتنا و�شاليهاتنا ومزارعنا. والتنمية ل تعني باأي حال من الأحوال 

اأن نبن���ي مين���اء جديدا من دون اأن يكون لدينا هدف وا�شح ن�شعى لتحقيقه بم�شاعدة 

مين���اء بهذه الإمكان���ات، كاأن يكون هدفنا هو اأن ت�شب���ح الكويت محطة حقيقية لنقل 

الب�شائ���ع بي���ن ال�شرق والغرب. وبالطبع فاإن التنمية ل تعني اأبدا اأن يكون لدينا ا�شتاد 

بحج���م ا�شتاد جابر، بينما نحن ل نملك اأدن���ى مقومات النجاح في الحقل الريا�شي. 

واأخي���را، ف���اإن التنمية ل تعني اأن يكون لدينا �ش���رح ا�شمنتي �شامخ كم�شت�شفى جابر، 

بينما م�شتوى الخدمات ال�شحية والإدارية المقدمة ل يرقى الى الم�شتوى المطلوب، 

ول يغنينا عن ال�شفر للخارج، وذلك لتلقي العالج الالزم والناجع. 

القب�س١ �ضبتمبر ٢٠١٣

نظام البصمة ومؤشرات األداء
د.هنادي عبداهلل الحملي

تجته���د الموؤ�ش�شات والوزارات وال�شركات ل�شبط نظام الح�شور والغياب للموظفين 

في تطبيق نظام الب�شمة وهو نظام يوفر نوعا من الم�شوؤولية ونوعا من ال�شبط والربط 

والرقاب���ة على الح�شور والغياب، ولكنه ليوفر مع ال�ش���ف اي موؤ�شر لم�شتوى الإنتاجية 

او الداء او الج���ودة، فوج���ود الموظف على مكتبه وفق نظام الب�شمة ل يعني انها �شمانة 

عل���ى فاعلية ه���ذا التواجد وح�شن ا�شتغ���الل ذلك الح�شور في انج���از العمال والمهام 

المنوط���ة به، فالإل���زام ل يعني اللتزام. تتمتع العقلية الداري���ة الحديثة بنوع من الذكاء 

الداري والمرونة والتفهم في ادارة الموارد الب�شرية والرقابة على ح�شن ادائها والزامها 

باله���داف ل ب�شاعات العمل �شكليا او اجرائي���ا، وذلك ليعني اننا نطالب بالت�شاهل في 

مو�ش���وع الح�شور والغياب، ولك���ن الدارة الحديثة تطرح طرق���ا وو�شائل مختلفة وبديلة 

ت�شج���ع وتحفز العاملين على التواجد مبكرا لإنجاز المتفق عليه من الهداف والخطط، 

فالح�ش���ور للعم���ل وفق �شاعات محددة لي�س هدفا بذاته ولكنه اطار للتركيز على تحقيق 

الهداف في احكام عن�شر الزمن والمكان. 
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اإ�شالح )ال�شلمة المك�شورة(، الجميع يعرف عنها ول معلق للجر�س.

من يم�شي ب�شكل طبيعي في دهاليز البيروقراطية الكويتية ل بد له من دليل، واأول 

�ش���وؤال ي�شاأل���ه كثيرون ف���ي الديوانية اأو في غيرها )يا معود تع���رف واحد في الكهرباء( 

اأو )تع���رف واحد ف���ي ال�شحة( اأو اأو.. يو�ش���ع في مجتمعنا نوعان م���ن القوانين، الأول 

للعام���ة والثان���ي للخ�شو����س، الخ�شو�س ل يحتاج اإل���ى قانون خا�س، فق���ط يحتاج اإلى 

ا�شتثن���اء من القواني���ن، ذلك هو قانونه،ل يحتاج اإلى جهد وتع���ب مثل المواطن العادي، 

حت���ى يم���رر المعامل���ة التي يتابعه���ا، في كثير من الأوق���ات دون اأن يتح���رك من مكتبه، 

واآخرون ت�شيبهم لعنة البيروقراطية، فت�شيع اأوقاتهم في �شفوف طويلة في الم�شت�شفى 

اأو المرور اأو البطاقة المدنية اأو الوحدة ال�شحية اأو اإ�شدار جواز، اأو اإدخال ابن اأو ابنة 

اإل���ى المدر�ش���ة، اأو اأية معاملة كبرت اأو �شغرت، ل �شيء يحدث اإن لم يكن معك )دليل!( 

اإم���ا معنوي���ا اأو حتى )ماديا(، نعم مادي، حتى اأعمال القطاع الخا�س تخ�شع لذلك النوع 

ف���ي الغال���ب من الأت���اوة �شغرت اأو كب���رت، البيروقراطية الكويتي���ة معادية حتى العظم 

للقطاع الخا�س، ياأخذ اإن�شاء ال�شركات �شنين، واإبطالها �شنوات اأكثر، اأما ت�شهيل مهمتها 

فهي رابع الم�شتحيالت.

 تحدثن���ا كثيرا عن )الحكوم���ة الإلكترونية( فبداأت الإلكتروني���ة للبع�س القليل من 

الم�شالح! وبقيت )الحكومة ال�شلحفاتية( لالآخرين الكثر، ما دام لدينا �شقفان في اإنجاز 

المعام���الت، �شق���ف لمن ي�شع القوانين كي يخترقها، و�شق���ف اآخر لبقية خلق اهلل، فلن 

ي�شلح �شلمنا المك�شور اأحد، لأن المت�شرر من تلك ال�شلمة ل �شوت له، وغير المت�شرر 

ي�شتخدم  )الأ�شان�شير( للو�شول اإلى الطابق الذي يريد دون عناء. 

ق���ال �شاحبي اأتعرف لماذا تت���ردى الخدمات في بالدنا، وتركب بيروقراطية كثيفة 

وثقيل���ة؟ قل���ت ل���ه ل! ترى لم���اذا؟ قال لأن من ي�ش���ع القانون ل يطبق علي���ه، الآخر في 

المجتمع���ات المختلفة الطبيعية عندما يو�شع القانون وت�شكل الدورة الم�شتندية، يعرف 

وا�شعوه���ا اأنه���م في يوم ما �شوف تطبق عليهم! ولك���ن اإذا تاأكد وا�شع تلك ال�شل�شلة من 

القيود اأنها لن تطبق عليه، فليذهب الآخرون اإلى وادي ال�شمت، ل يهم!

من يعلق الجر�س!! ويقوم بجهد لإ�شالح )ال�شلمة المك�شورة(! اهلل اأعلم! لقد ركبت 

في بالدنا ترو�س متعار�شة في عجلة البيروقراطية، كل مجموعة من الترو�س تعمل �شد 

بع�شها، ف�شاع المواطن وهدرت الحقوق و�شعر النا�س بالإحباط، ولزالوا يفعلون!!

الكويتية  ٤ �ضبتمبر ٢٠١٣
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الح�ش���ور او اللتزام وان ت�ش���دد الم�شوؤولون فيه بالخ�شم او النذار ان�شبطت الموؤ�ش�شة 

بالح�شور. 

ان م�شكلتنا ج�شيمة فعملية ادارة الداء وو�شع الهداف وقيا�س م�شتويات النجاح في 

تحقيقها اأو ما يعرف بموؤ�شرات الأداء او النجاح، وربط تلك العملية بالخطط ال�شتراتيجية 

والخطط الت�شغيلية وفجوات الداء ومعدلت النحراف عن التخطيط وم�شتوى الإ�شراف 

والدارة والقي���ادة ه���ي ما نعاني منه ونطلب حلول جذري���ة له ولي�شت الم�شكلة في �شبط 

�شاعات العمل ح�شورا وان�شرافا. ان التزام الموظف باهدافه وتقييمه على جهوده وتدريبه 

لتح�شين م�شتوى ادائه اأولى واأهم ومطلوب اأكثر من اإلزامه بالب�شمة. 

النباء٢ �ضبتمبر ٢٠١٣

الّسلمة المكسورة والبيروقراطية الكويتية
د. محمد الرميحي

الم�شري���ون يت�شفون بخف���ة الدم حتى في الأوقات ال�شعب���ة والمواقف المحرجة، 

لمة  وخفة دمهم تخفي مرارة داخلية لها طعم الطرفة، وحد ال�شكين، يقال عن ق�شة )ال�ُشّ

المك�شورة( اإن �شابا و�شابة تزوجا، و�شكنا في بيت )عمارة( به �شلمة مك�شورة، اإي اإحدى 

درج���ات ال�شلم مك�شورة! فكان اأي زائ���ر لهم يُنبه باأن ال�شلمة مك�شورة، خللي بالك واأنت 

�شاع���د، وه���و نازل يذكر اأي�شا بال�شلمة المك�شورة، ياأت���ي الأولد ويكبرون ويذهبون اإلى 

المدر�شة، وفي كل يوم يُذكرون اأثناء نزولهم اأو �شعودهم ب� )ال�شلمة المك�شورة(، ثم يكبر 

الأولد ويتزوج���ون فيذك���رون اأبناءهم من جديد بال�شلم���ة المك�شورة! الجيران يتحدثون 

ع���ن ال�شلمة المك�ش���ورة اأي�شا، الجميع يعرف اأن هناك في تلك العمارة �شلمة مك�شورة!! 

الجميع يعرف عن ال�شلمة المك�شورة ولكن ل اأحد يقوم باإ�شالحها! 

م���ا بال ذلك والبيروقرطية الكويتية!! اإنه���ا نف�س الق�شة، منذ تقرير ال�شيخ محمد 

مب���ارك منذ �شنوات ح���ول الف�شاد في الجهاز الحكومي اإل���ى تقرير رول د�شتي الأخير، 

مرورا بعدد وافر من التقارير المكتوبة والمن�شورة لعدد من الجهات الر�شمية، والنداءات 

والتو�شالت التي تطلق، والكتابات حول المو�شوع بل الت�شريحات الر�شمية، التي تتحدث 

عن ذلك الف�شاد وبطء الإدارة الحكومية وترهلها و�شعف الخدمات، ول اأحد يرغب في 
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والرقابة على الف�شاد ان يكون لها دور في ا�شالح هذا الخلل ومحا�شبة المت�شبب في ذلك 

حماي���ة لالأموال العام���ة وم�شلحة البلد في اإنج���اح م�شاريعها لتحقي���ق تقدمها المطلوب، 

خ�شو�ش���ا ان البل���د لديه ك���ل المكانيات المادي���ة والمعنوية ماعدا ف�ش���ل ادارته وت�شييع 

الفر�س والوقت لتحقيق م�شلحة وتقدم هذا البلد الطيب.

ال�ضاهد٥ �ضبتمبر ٢٠١٣

إيواء الكالب الضالة..!
وليد عبداهلل الغانم

�شاه���دت مقابل���ة تلفزيونية لقيادي من هيئة الزراعة، وقد �شاأله المذيع عن اجراءات 

الهيئ���ة لمن���ع ظاهرة ايج���ار الجواخير في كب���د، وا�شتغاللها بالمخالفة لم���ا خ�ش�شت له، 

وعل���ى الف���ور انكر القي���ادي وجود جواخير مخالف���ة، و�شدد على يقظ���ة الهيئة في متابعة 

اعماله���ا، وفق���ا للقانون، وفي الحال اي�شا قام المذيع - وعلى الهواء مبا�شرة - با�شتخراج 

جري���دة اعالني���ة ثم اخرج منها ام���ام الم�شاهدين عددا من اعالن���ات تاأجير جواخير كبد 

كا�شتراح���ات ا�شبوعي���ة و�شهرية، وقام بالت�ش���ال باحد المعلنين وبح�ش���ور القيادي الذي 

تقلب وجهه، وحاور المذيع �شاحب العالن عن خدمات الجاخور، فقال له انه مجهز بكل 

الكمالي���ات والعاب الطف���ال وم�شبح خا�س اي�شا، ف�شاأله المذي���ع: ال تخافون من تفتي�س 

هيئ���ة الزراعة؟ ف�شحك المعلن، وقال: »ل تحاتي من هالجانب«.. انتهى الت�شال وا�شقط 

ف���ي يد القيادي، ولم يمل���ك ردا امام هذا الفحام العلني.. وهذا الم�شهد باخت�شار يحكي 

لنا كيف تدار بع�س اعمال هيئة الزراعة والثروة ال�شمكية. 

اع���الن غريب ن�شر قبل ا�شابي���ع قليلة من هيئة الزراعة عن تخ�شي�س مواقع في كبد 

والوفرة للراغبين في ايواء الكالب ال�شالة، والقيام برعايتها وبيعها بل وت�شديرها، العالن 

العجيب حدد مهلة ا�شبوع واحد فقط للتقدم لهذا الم�شروع، وهو ما يزيد الغرابة فيه. 

اع���الن الهيئ���ة ه���ذا جاء على اثر ح���وادث اعتداء ال���كالب ال�شالة عل���ى بع�س رواد 

ال�شاليهات في الخيران في رم�شان، وهو اعالن غريب فعال ل�شرعة تبني الهيئة لم�شروعها 

المزع���وم، وقدرته���ا على توفي���ر الرا�شي ل���ه، ودرا�شتها لجدواه وعن فائدت���ه للمواطنين 

وللث���روة الحيوانية، لدرج���ة انها اتخذت قرار تخ�شي�س الجواخي���ر، واعلنت عنه وحددت 
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وشهد شاهد من أهلها
حامد ال�ضيف

  

ن�ش���رت جري���دة القب�س ف���ي 3 �شبتمب���ر 2013 ا�شتعرا�س اأمين �ش���ر اللجنة الوطنية 

لعداد الكودات للم�شاريع الوطنية عبدالكريم الزيد التابعة لوزير البلدية عمل اللجنة من 

خالل ا�شتعرا�شه المرئي لعمل اللجنة �شمن ور�شة عمل نظمتها الموؤ�ش�شة العامة للرعاية 

ال�شكني���ة و�ش���رح ان دور اللجنة هو و�شع الكودات الوطنية عل���ى م�شتوى الدولة وتطبيقها 

عل���ى م�شروع���ات الدولة الوطنية من خالل لجنتي عمل عن طريق فريق ا�شتراتيجي واخر 

فني واأ�شار الى ان الم�شكلة لي�شت في و�شع الكودات الوطنية بل في تاأخر الم�شاريع بحيث 

ان ل���دى وزارة ال�شغ���ال «244» م�شروعا منه���ا «174» م�شروعا معطال وذلك ب�شبب طول 

الدورة الم�شتندية في تنفيذ مراحل الم�شروع اي الدرا�شة والت�شميم.

وا�شاف ان ما اكت�شفته اللجنة خالل فح�شها لهذه الملفات ان احدى خطوات الم�شروع 

لمرحل���ة واحدة وهي الت�شمي���م ت�شتغرق «16» �شهرا ونفاجاأ ب���ان النجاز ي�شل الى «53» 

�شه���را موؤكدا ان هناك م�شكلة في انج���از م�شاريع الدولة فالم�شاريع ل تم�شي ال بوا�شطة 

ور�ش���وة والم���ور ال�شريفة تتعطل، وا�شتطرد الخ الزيد عن ر�ش���ده للم�شكالت والمعوقات 

وحللناه���ا فمنها طول الدورة الم�شتندية، م���ا يجعل البلد غير جاهز لال�شتثمارين المحلي 

والجنب���ي، كم���ا ان اي�شال التيار الكهربائي ي�شتغرق «5» �شهور، كما ان وزارة ال�شغال كان 

لديه���ا «25» م�شروعا للدولة ا�شتبعدت منها «23» م�شروعا ووافقت على م�شروعين فقط 

نظ���را لعدم تخ�شي�س ارا�س للم�شاري���ع المتبقية وقال: وجدنا بالوى في ملفات الم�شاريع 

وعلق: فهل هذه اغنى دولة في العالم؟!

وا�ش���ار الى ان خطة التنمية لعام «2013» «2014» نبهت الى تراجع الداء الحكومي 

والنزاه���ة و�شع���ف اللتزام بالقوانين وب���طء تطبيق الحكومة اللكتروني���ة، ما يوؤكد وجود 

تخبط في الداء ب�شبب الجراءات المعقدة.

مم���ا تق���دم نرى ان عبدالكريم الزيد كان �شجاع���ا ووا�شحا و�شفافا في �شرح م�شاكل 

الحكوم���ة ف���ي تطبيق وتنفيذ الم�شاري���ع وان هناك عدم تطبيق للقواني���ن وعدم ال�شفافية 

والم�شاري���ع ل تم�ش���ي ال بوا�شط���ة ور�شوة والمور ال�شريفة تتعط���ل وان البلد غير م�شتعد 

لال�شتثماري���ن المحلي والجنبي، ان ما عر�شه ال�شيد الزيد يعتبر كالما خطيرا ويجب األ 

يم���ر مرور الكرام وان على الدولة ومجل�س الم���ة والجمعيات العامة المخت�شة بال�شفافية 
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الظواه���ر المعطل���ة لكل عمل ج���اد، وقد كانت هذه الو�شاع تقبل عل���ى م�ش�س في �شنين 

م�ش���ت، عندما كان���ت الكويت تفتقد الخب���رات والكفاءات الوطنية، ام���ا اليوم وقد عادت 

الين���ا نخ���ب من �شبابنا، وهم م�شلحون بكفاءات ومعارف بع�شها نادر ت�شعى الى ا�شتقطابه 

موؤ�ش�شات عالمية، فلتعلم هذه الظواهر المعطلة والفاقدة لكل قيمة عملية او اخالقية، اأنه 

ل مك���ان لها بعد اليوم بل يج���ب ان ينتهي بها المر الى النفايات لتحل محلها تلك العقول 

ال�شابة النيرة التي �شتحدث التغيير والتطوير ل محالة.

وهذه هي �شنة الحياة، البقاء لالأ�شلح. 

النهار٢٤ اأبريل ٢٠١٣

البركات في إدارة األزمات
دالي الخم�ضان

تعتبر بالدي الحبيبة الكويت من اأهم الدول واأف�شلها من حيث اإنها ت�شير على »بركة 

اهلل«، وه���ذا �شيء جيد في بع�س الأمور ولك���ن في حالت الطوارئ والكوارث الطبيعية اأو 

الب�شري���ة يج���ب اأن تكون هناك خطط ودرا�شات واجبة التطبي���ق الفوري وبدرجة جاهزية 

عالي���ة ج���دا واإدارة ب�شرية متدربة ومتخ�ش�شة في اإدارة الأزم���ة اأو الكارثة، لن�شرب مثال 

تو�شيحيا بذلك فلو �شمح اهلل تعر�شت اإحدى الطائرات القادمة اإلى مطار الكويت الدولي 

لح���ادث �شق���وط على اإحدى المناط���ق ال�شكنية القريبة كالفرواني���ة اأو المناطق ال�شناعية 

النفطي���ة كمنطق���ة �شبحان وف���ي وقت متاأخر من اللي���ل، فماذا �شتك���ون ردة فعل الأجهزة 

الحكومي���ة؟ وم���ا مدى فاعليتها للتعام���ل مع تلك الكارثة؟ وهل بمقدوره���ا اأن توفر لموقع 

الح���ادث وعلى وج���ه ال�شرعة وخالل 4 اإلى 5 دقائق عددا من �شي���ارات الإ�شعاف بحدود 

40 �شي���ارة لإنقاذ المت�شررين؟ وهل بمقدرة وزارة ال�شح���ة تجهيز الم�شت�شفيات والأجهزة 
الطبي���ة فورا واإج���راء العمليات الفورية بحدود 20 عملية في وقت واحد؟ )اأ�شتبعد ذلك(. 

وهل الحكومة الموقرة قادرة على ايجاد وا�شتدعاء عدد من فرق الإطفاء في وقت قيا�شي؟ 

)اأ�شك في ذلك(. وهل جاهزية رجال الأمن والجي�س والحر�س الوطني الم�شاهمة في تلك 

الكارث���ة والح���د من اآثارها؟ )اأعتق���د ذلك( وهل الأجهزة الإعالمي���ة الحكومية كالتلفزيون 

والإذاعة قادرة على نقل الوقائع مبا�شرة واإبالغ الراأي العام عن الجهود المبذولة اأم ت�شتمر 

كالمعتاد في �شباتها العميق. 
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�شروطه الخا�شة خالل فترة زمنية �شريعة جدا لم نعتد عليها من الهيئة وغيرها، فهل هذه 

ه���ي اولوي���ات هيئة الزراعة في خطة التنمية مثال، وه���ل تملك الهيئة برنامجا لم�شاريعها 

ال�شنوي���ة، وكان م���ن �شمنه جواخير ايواء الكالب يا ترى؟ وهل ل���دى الهيئة ارا�شي ف�شاء 

تحدد كيفية توزيعها بهذا ال�شكل الرتجالي؟ 

ح�شنا فعل النائب ريا�س العد�شاني برف�شه لهذا الم�شروع الغريب، واريد ان اذكر هيئة 

الزراعة بان اجراءات تخ�شي�س الجواخير والمزارع وال�شطبالت ما زالت تثير ال�شكوك، مما 

دع���ا مجموعة من نواب المجل�س المبطل لقتراح لجن���ة للتحقيق في هذا المو�شوع، واتمنى 

ان يع���اد طرح هذا القتراح من جديد ف���ي المجل�س القائم لظهار الحقائق للكافة.. و�شنظل 

نت�شاءل متى ت�شترد هيئة الزراعة والثروة ال�شمكية والحيوانية دورها الحقيقي في البلد؟ 

القب�س١٠ �ضبتمبر ٢٠١٣

البعض يصل إلى المنصب بالدناءة ال بالكفاءة
اأ.د. �ضهام الفريح

عجي���ب اأم���ر البع�س ف���ي مجتمعنا فيم���ا ي�شلكون ولعل العجب ه���و فيمن ي�شتجيب 

ل�شلوكهم المنحرف و�شلوكهم الذي ا�شبح ظاهرة يعاني منها المجتمع، هو ما ان ي�شت�شعر 

احده���م بوجود من�شب او موقع قيادي حتى يندفع متهافتا لغت�شابه من مر�شحين لديهم 

الخب���رة والكفاي���ة التي يحتاجها ذلك المن�شب و�شبله���م وو�شائلهم ل تذهب بهم الى تنمية 

خبراتهم ومعارفهم، انما تبداأ عندهم بتقبيل اليادي، وهدر ماء الوجه، ان كان في وجوههم 

ذرة من ماء الحياء، ول يتوقف �شلوكهم عند هذا الحد من الدناءة، بل يتعداها الى تاأليف 

الق�ش����س، وحياكة الموؤامرات �شد كل عن�شر كفء وقدي���ر مر�شح لهذا المن�شب، لت�شويه 

�ش���ورة ذل���ك المر�شح الغافل عما يقوم���ون به، ولال�شف ال�شديد فانه���م ي�شلون بالعيبهم 

الق���ذرة الى مبتغاهم، ولي�س ب�شطارة فيه���م وانما لغفلة، وعدم تقدير عند المفتر�س فيهم 

و�ش���ع الن�شان المنا�شب في المكان المنا�ش���ب، فلهذا ولغيره من النحرافات �شاد الف�شاد 

وعمت الفو�شى وتوقفت عجلة التطور الحقيقي في مناحي الحياة المختلفة في المجتمع، 

ما دام من يتولى معظم موؤ�ش�شات العمل امثال هوؤلء الفاقدين لكل معرفة في العمل، ولكل 

قيم���ة في الخالق، لذا فمهم���ا ان�شئت الهيئات وو�شعت الدرا�ش���ات للمعالجة فلن تجدي 

نفع���ا، م���ا دامت مقاليد المور بيد من ل يقدرها حق قدرها، فالبد من الق�شاء على هذه 
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لإدارة �شوؤون الدولة والمجتمع الذي فيما لو ا�شتمر، كما تقول الدرا�شات المحلية والعالمية، 

ف�شي���وؤدي خ���الل �شنوات قليل���ة قادمة )-7 10 �شن���وات( لي�س فقط اإلى تراج���ع الكويت في 

موؤ�ش���رات التنمي���ة ال�شاملة على الم�شتويي���ن الخليجي والعالمي، بل �شي���وؤدي اإلى عدم قدرة 

الحكومة على المحافظة على م�شتوى المعي�شة الحالي، رغم توا�شعه مقارنة باإمكانات الدولة 

وموارده���ا، اإلى درجة اأنها، اأي الحكومة، �شتكون عاجزة عن دفع رواتب موظفيها ب�شبب �شوء 

اإدارة المالية العامة للدولة الذي يعتبر ت�شخم الباب الأول من الميزانية اأحد نتائجه.

و�شي���زداد الأم���ر �شوءاً، م���ن دون �شك، في ما لو انخف�شت اأ�شع���ار النفط التي تتحكم 

فيها عوامل خارجية.

عل���ى اأي ح���ال فاإنه وعلى الرغم من اأهمية نتائج التقاري���ر الدولية اأو التو�شيات التي 

تت�شمنه���ا الدرا�شات والبحوث الكثيرة التي ت�شخ�س الواق���ع وتتنباأ بالم�شتقبل، فاإنها تبقى 

مجرد حبر على ورق ما لم تتخذ قرارات و�شيا�شات عامة جريئة ب�شاأنها، وهو الأمر الذي لن 

يتحقق ما لم تتوافر اإرادة �شيا�شية تتبنى م�شروعاً جدياً لالإ�شالح ال�شيا�شي والديمقراطي، 

حيث اأثبتت الأيام المرة تلو الأخرى اأن النموذج الحالي لإدارة �شوؤون الدولة والمجتمع نموذج 

فا�شل لن يوؤدي ا�شتمراره اإل اإلى المزيد من الف�شل والتراجع على الم�شتويات كافة.

م���ن العب���ث، كما ذكرنا مراراً وتكراراً، الحديث عن اإ�شالح���ات اقت�شادية اأو اإدارية اأو 

اجتماعية اأو ثقافية جدية وذات معنى من دون البدء اأولً بم�شروع كامل لالإ�شالح ال�شيا�شي 

والديمقراطي الذي اأ�شبح اليوم مطلباً �شعبياً ملحاً. 

الجريدة  ١١ �ضبتمبر ٢٠١٣

الكويت والتنافسية
د.عادل الإبراهيم

تعتبر تقارير المنظمات الدولية على اختالف اأنواعها التي تت�شمن موؤ�شرات اإح�شائية 

ل����دول العال����م، موؤ�شرا على ما تقوم به ال����دول في كل الأن�شطة والمج����الت وبالتالي يتحدد 

مرك����ز الدول����ة ودرجة ترتيبها بمدى التزامها بالمعايير الدولي����ة وان كان هناك اختالف بين 

تقارير تلك المنظمات والواقع في الدولة يكون التو�شيح من الجهات المعنية فيها لت�شحيح 

م����ا ق����د ي�شوب تلك التقارير من مبالغة ان وجدت. كان����ت تلك مقدمة �شرورية لقراءة تقرير 

التناف�شية العالمي الذي ن�شر موؤخرا لعام 2014/2013 والذي و�شع الكويت في غالبية تلك 
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ومثال اآخر كذلك لحالة متوقعة الحدوث ل �شمح اهلل وهي حالة انقطاع كلي للكهرباء 

بالب���الد بفعل تخريب���ي اأو فني، هل الأجهزة الحكومية م�شتع���دة للتدخل كل في تخ�ش�شه 

للتخفي���ف من تلك الكارث���ة و�شبط الأمور؟ وهل تحاول تلك الأجه���زة التن�شيق فيما بينها 

للحيلولة دون وقوع ذلك وتفادي الآثار المترتبة؟ 

اإذن ال�شوؤال المهم هو: هل هناك خطط حكومية و�شعبية للطوارئ والكوارث الطبيعية 

وال�شيا�شية الإقليمية المدمرة التي تحيط بنا من كل التجاهات؟ وهل هناك جهاز حكومي 

يك���ون �شميم عمله التدخل ف���ي حالة الكوارث والتن�شيق بين الأجهزة العاملة تحت م�شمى 

اإدارة الأزمات يعمل عندما يقف الآخرين؟ ل يمكن اأن تدار الأمور على البركة دائما وتترك 

عل���ى اأن اهلل حافظن���ا فقط، فاهلل �شبحانه وتعالى هو خير حاف���ظ ولكن على الإن�شان اأن 

يحتاط ويعمل ما هو مطلوب منه حفاظا على نعم اهلل وخلق اهلل، وجميع الت�شاوؤلت التي 

ت�شغل الجميع ل تجد لها من اإجابات كافية اإل لدى ال�شلطة التنفيذية وبتوجيه ومتابعة من 

ال�شلطة الت�شريعية، حفظ اهلل بالدنا الكويت من الكوارث واأبعد عنها الأزمات. 

النباء٥ �ضبتمبر ٢٠١٣

عن تقرير »التنافسية العالمي«
د. بدر الديحاني

ل���م يك���ن مفاجئاً البت���ة اأن تح���ل الكويت و”بج���دارة”! ف���ي المركز الأخي���ر خليجياً 

وف���ي مراك���ز متاأخرة ج���داً عالمياً في تقري���ر التناف�شية العالم���ي )2013/ 2014( الذي 

ي�ش���در ع���ن “المنت���دى القت�ش���ادي العالمي” بم�شارك���ة 148 دولة، فماذا كن���ا نتوقع من 

نتائ���ج ف���ي ظل النهج الحالي لإدارة �ش���وؤون الدولة والمجتمع غي���ر التراجع التنموي الذي 

ر�ش���دت بع����س موؤ�شراته منظم���ات دولية مثل “منظم���ة ال�شفافية العالمي���ة”، و”المنتدى 

 القت�ش���ادي العالمي”، و”البن���ك الدولي”، وحذرت منه درا�شات محلي���ة وعالمية كثيرة؟!

وب�ش���رف النظ���ر عن تفا�شيل الموؤ�ش���رات التي ذكرها تقرير “التناف�شي���ة العالمي”، وهي 

موؤ�ش���رات في غاي���ة الأهمية، فاإن مو�شوع تراجع الكويت ل يحت���اج اإلى اأدلة جديدة، فكل 

�شيء من حولنا ي�شير اإلى ذلك.

ناهيك���م ع���ن اأن درا�شات وبحوثاً كثيرة قد نبهت مرات عديدة اإلى خطورة النهج الحالي 
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للتنمية... خطط وسّراق!
وليد اإبراهيم الأحمد

من اراد ان يرى التطور القت�شادي الذي و�شلنا اليه ومدى انجاز م�شاريعنا التنموية 

بال�شرعة المجنونة فعليه ان ي�شترجع عدد ال�شنوات التي بداأ بها انجاز م�شروع تو�شعة 

مط���ار الكويت حتى اللحظة ثم ي�شاهد اليوم اكوام المغادرين والوا�شلين يوميا لر�س 

الوطن ثم يعرج على ت�شريح وزير ال�شغال وزير الكهرباء والماء المهند�س عبدالعزيز 

البراهي���م ب���ان م�ش���روع مبنى المطار �شيطرح قب���ل نهاية العام الحال���ي لياأخذ ورقة 

وقل���م ي�شجل بها هذا التاريخ كم���ا �شجل الوطن من قبل تواريخ م�شاريعنا الم�شتقبلية 

وخططنا الخم�شية! 

ومن اراد ان يرى كيفية تن�شيط ال�شياحة في البلد ويتاأثر بتفاوؤل ون�شاط المدير 

العام للهيئة العامة للبيئة �شالح الم�شحي بتطوير جزيرة كبر... يعود في�شعر باحباط 

عندم���ا يتذك���ر ت�شريح���ات حكوماتن���ا المتعاقبة منذ ما بع���د التحري���ر وحتى اليوم 

وم�شاريعها الهوائية لتطوير وتاأهيل جزيرة فيلكا التي بقت تندب حظها العاثر مابين 

�شراع التجار وكثرة الدرا�شات وف�شل المناق�شات ب�شبب �شيا�شة فتح الدراج لغالق 

الباب على �شيا�شة الح�شد والح�شاد! 

ومن اراد ان يالم�س مدى التطور الذي و�شلنا اليه في مختلف المجالت و�شول 

للريا�شة عليه ان ينظر الى الحال المائل في ان�شاء ا�شتاد جابر )الدولي( الذي تم�شلح 

في���ه م���ن تم�شلح حتى طارت الطي���ور باأرزاقها ثم ي�شمع ما قال���ه مدير الهيئة العامة 

لل�شب���اب والريا�ش���ة في�شل الجزاف عن اأر�شية ال�شت���اد الريا�شي التي كلفت حوالي 

250 ال���ف دين���ار ويعرف ان من قاما بالتبرع بها لي����س الدولة او المت�شبب بالكارثة بل 
رئي�س مجل�س الأمة مرزوق الغانم ورجل الأعمال فواز الح�شاوي!

الراي١٦ �ضبتمبر ٢٠١٣
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المعايير في مراتب متاأخرة من اإجمالي الدول البالغ 148 دولة حيث جاءت الكويت مقارنة 

م����ع اأخواتها دول مجل�س التعاون الخليجي في ذيل القائمة والمرتبة الخيرة وبمراجعة ذلك 

التقري����ر وفق����ا لمعيار الهدر في الإنفاق الحكومي نجد الكويت في المرتبة 102 من مجموع 

القائم����ة وفي المرتب����ة الأخيرة بين دول المجل�����س وفي معيار جودة التعلي����م الأ�شا�شي نجد 

الكوي����ت ف����ي المرتبة 92 واأي�ش����ا المرتبة الأخيرة بين دول المجل�����س وفي معيار جودة نظام 

التعلي����م العال����ي ح�شلت الكويت على المرتبة 106 واأي�شا المرتبة الأخيرة بين دول المجل�س 

وفي مجال جودة التعليم العالي في العلوم والريا�شيات نجد الكويت في المرتبة 99 والمرتبة 

الأخي����رة بي����ن دول المجل�س وفي معي����ار جودة التعليم العالي ف����ي الإدارة كان ترتيب الكويت 

ف����ي المرتب����ة 92 واأي�شا المرتبة الأخي����رة بين دول مجل�س التعاون وف����ي معيار مدى تدريب 

العاملي����ن احتل����ت الكويت المرتبة 94 واأي�شا المرتبة الأخيرة بي����ن دول المجل�س وفي معيار 

فعالية �شيا�شة منع الحتكار نجد الكويت في المرتبة 119 واأي�شا المرتبة الأخيرة بين دول 

المجل�����س وفي معيار اإجراء بدء ن�شاط تجاري نجد الكويت في الترتيب 129 واأي�شا المركز 

الأخي����ر بي����ن دول المجل�س وفي معيار قدرة البل����د على الحفاظ على المواهب ومعيار جذب 

المواه����ب كان����ت الكويت في المركز 66 و45 عل����ى التوالي واأي�شا ف����ي المركزين الأخيرين 

فيهم����ا بي����ن دول المجل�س وفي معياري توافر الخدمات المالية وغير المكلفة احتلت الكويت 

المرتب����ة 75 و55 عل����ى التوالي واأي�شا المرتبة الأخيرة فيهم����ا، وفي معيار �شهولة الح�شول 

عل����ى قرو�س وقعت الكويت في المرتبة 75 واأي�شا المرتبة الأخيرة وفي معيار توافر احدث 

التكنولوجيا ومعيار ال�شتثمار الأجنبي المبا�شر كانت المرتبة 64 و144 من ن�شيب الكويت 

واأي�ش����ا المرتب����ة الأخي����رة فيها، وفي ع����بء القواني����ن الحكومية وفي معايي����ر الدفعات غير 

المنتظم����ة والر�شاوى وبراءات الختراع وحماي����ة الملكية الفكرية واقتناء الحكومة لمنتجات 

تقني����ة متطورة ومعيار القدرة على البتكار نج����د الكويت اأي�شا في المراتب 145 و54 و86 

و62 و120و136 عل����ى التوالي واأي�شا لالأ�شف ف����ي المرتبة الأخيرة بين دول المجل�س، ولنا 

الح����ق كمواطني����ن ومتابعين لل�ش����اأن المحلي ان نت�ش����اءل: اأين الم�شوؤولون م����ن تلك المراتب 

المتدنية للكويت في هذا التقرير؟ حيث لم نجد اأي تحرك من الجهات المعنية لتو�شيح تلك 

النتائج، وخا�شة اأننا نقراأ في كل يوم ت�شريحات رنانة عن تطوير الخدمات والرتقاء بالتعليم 

والهتمام بالبحث العلمي ومكافحة الف�شاد وتب�شيط الإجراءات واأخيرا: اأين المبالغ الطائلة 

والميزاني����ات الباهظة التي ت�ش����رف؟ وهل النتيجة اأن تكون الكويت في المرتبة الأخيرة بين 

دول المجل�س في هذا التقرير؟ األ يحق لنا اأن نتح�شر على هذا الو�شع؟

النباء١٥ �ضبتمبر ٢٠١٣
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الأعم���ال الإداري���ة ب�شيطة ول تتعار�س اأبدا مع التدري�س، ثم اإن مهنة التدري�س لي�شت 

�شهلة بالتاأكيد، ولذلك راتب المعلم وامتيازاته المالية كبيرة مقارنة ببقية المهن، فنرجو األ 

يت�شب���ب بع�س الزم���الء �شواء عن ق�شد اأو جهل في ر�شم �شورة �شلبية عن المعلمين تتمثل 

بالج�ش���ع والك�شل والتهرب من الم�شوؤولية والعمل، فه���ذا ل يليق بالمعلم ور�شالته التربوية 

على الإطالق. 

النباء١٦ �ضبتمبر ٢٠١٣

هيئة »التطبيقي«... من جديد
د. بدر الديحاني

اأن�شئ���ت “الهيئة العامة للتعلي���م التطبيقي والتدريب” ع���ام 1982، وكانت عبارة عن 

عملي���ة “تجمي���ع” لأجهزة واإدارات حكومي���ة تعليمية وتدريبية عدة بع���د اأن تم “نقل اإدارة 

التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والمعاهد التابعة لها، وكذلك الإدارة المركزية للتدريب 

ب���وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل ومراكز ومعاهد التدريب التابعة لها”. ثم ُحّولت بع�س 

الإدارات والمعاهد الفنية والمهنية والتدريبية بعد ذلك اإلى كليات “اأكاديمية”.

وف���ي اأبري���ل 2012 اأقر، ب�شكل �شريع، ومن دون تقيي���م مو�شوعي لالأداء العام للهيئة 

ول���كل كلي���ة على حدة، قانون اإن�شاء “جامعة جابر للعلوم التطبيقية” التي تتكون، كما ين�س 

قان���ون اإن�شائها، من “الكليات التطبيقية التابعة للهيئ���ة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

واأي كيان���ات اأخ���رى تدع���و الحاجة اإلى اإن�شائه���ا”، وهو الأمر الذي زاد الطي���ن بلّة، اإذ اإن 

الجامعة “الجديدة” لي�شت جديدة بل هي مجرد ا�شم لمعاهد واإدارات قديمة تم تجميعها 

تح���ت �شق���ف واحد ثم ُحّول بع�شه���ا لحقاً اإلى كليات، وكاأن تغيي���ر “ال�شم” فقط �شيحل 

الم�شاكل الأكاديمي���ة والإدارية والمالية التي تعانيها “هيئة التطبيقي” و�شيحقق الأهداف 

التي اأن�شئت من اأجل تحقيقها بالرغم من اأن العك�س هو ال�شحيح.

وكما �شبق اأن ذكرنا ذات مقال، فاإن “ا�شتمرار الو�شع غير الطبيعي الحالي “للهيئة”، 

خ�شو�شاً الزيادة غير الطبيعية في اأعداد الطلبة والمتدربين، والنق�س الحاد في الإمكانات 

الب�شري���ة والمادية، وانع���دام الربط بين المخرجات و�شوق العمل هي هدر هائل في موارد 

الدولة الب�شرية والمادية”.
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معلم ال يريد التدريس!
محمد الخالدي

كن���ت اأقف مع بع�س الزمالء ال�شحافيي���ن اأمام مكتب وزير التربية الأ�شبوع الما�شي، 

و�شاهدت عددا من اأخواتنا وزميالتنا بع�س رئي�شات الأق�شام العلمية في المرحلة البتدائية 

ينظم���ن اعت�شامه���ن ال�شغير ويتفقن على ما الذي يج���ب اأن يقال وما الذي يجب األ يقال 

فيم���ا يتعلق باعترا�شهن على تكليف رئي�س الق�شم العلمي بتدري�س مقرر درا�شي. �شمعتهن 

كي���ف يتحدث���ن وكيف ينتقين حججهن �شد هذا القرار، وي���ا للخيبة، كنت اأتمنى اأن تجتمع 

الجهود على غير هذا، على الحق وعلى ما ينفع اأبناءنا ويبني وطننا. 

اأمر غريب وم�شتهجن فعال اأن يطالب بع�س روؤ�شاء الأق�شام العلمية بمثل هذا الطلب 

غي���ر المعقول، وكي���ف يقولون باأن التدري�س لي�س من مهام رئي����س الق�شم العلمي الذي هو 

اأ�ش���ال معل���م، فاإذا كان المعلم ل يقوم بالتدري�س فما مهمت���ه الأ�شا�شية اإذن؟ رئي�س الق�شم 

العلم���ي معلم واإدارت���ه للق�شم ل تتعار�س مع هذا الدور الأ�شي���ل، اأما الحجج التي يوردها 

زمالوؤنا وزميالتنا في اعترا�شهم الغريب ف�شنوردها ونرد عليها هنا، لي�س من باب الح�شد 

اأو النحا�ش���ة كم���ا �شيقول بع�س ال�شذج والتافه���ون بالتاأكيد، واإنما م���ن منطلق الم�شوؤولية 

الوطنية. 

بداية اأنا زميل لكم، موجه فني وكنت قبلها معلما ثم رئي�شا لق�شم علمي، واأعرف تماما 

حقيق���ة الأعباء والم�شوؤوليات الت���ي يواجهها المعلم ورئي�س الق�ش���م والموجه الفني وبقية 

الزم���الء التربويي���ن، م�شالحنا الوظيفية واحدة، وبالتال���ي ف�شهادتي هي للحق والم�شلحة 

العام���ة حت���ى واإن كان ذلك �ش���د م�شالحي ال�شخ�شي���ة، فالحق اأب���دى والم�شلحة العامة 

اأهم. 

يقول روؤ�شاء الأق�شام الراف�شون للتدري�س اإن التو�شيف الوظيفي لرئي�س الق�شم العلمي 

ل يت�شم���ن التدري����س، وهذا غير �شحيح، لأن التو�شي���ف الوظيفي الذي يتحدثون عنه هو 

مجرد مهام »اإ�شافية« ل تلغي المهام الأ�شا�شية له كمعلم ليزال يعمل في المدر�شة، وهذا 

اأم���ر يختلف ع���ن الموجه الفني الذي يتغير عمله لي�شمل مدار����س المنطقة التعليمية كلها 

ولي����س مدر�ش���ة محددة بال���ذات، واإذا لم يقم رئي����س الق�شم بالتدري�س فم���اذا يبقى له كي 

يكت�ش���ب الخبرة الالزمة التي �شتوؤهله لحقا للترقية في وظائف تربوية اأعلى مثل التوجيه 

الفني اأو الإدارة المدر�شية والتي تتطلب الكثير من الخبرة التربوية والفنية؟ 



234235

القسم الثاين - اهدار املوارد و هموم التنمية

عاي�س في الع�شل ون�شوة ال�شرف بدون وعي او ح�شاب للم�شتقبل.

اأما اأن م�شكلتنا �شيا�شية ولي�شت اقت�شادية، فهذه بدعة فيجب و�شع النقاط على الحروف 

فنحن م�شكلتنا اقت�شادية وتردي القت�شاد يوؤدي الى التردي ال�شيا�شي، وقوة الدولة ال�شيا�شية 

وم�شت���وى رفاهية مواطنيها الدائم���ة، والم�شتقرة ترتبط ب�شكل مبا�شر بحجم ومتانة اقت�شادها 

وتت�شاب���ق ال���دول في تنمي���ة اقت�شادياتها لتح�شين م�شت���وى معي�شة مواطنيها ولزي���ادة تاأثيرها 

الإقليم���ي والعالم���ي، ولكن كيف يقا�س حج���م القت�شاد في دولة معين���ة؟ وكيف يقا�س م�شتوى 

انتاجية الفرد وم�شتوى رفاهيته في دولة ما؟ ان اهم معيار اقت�شادي لقيا�س حجم اأي دولة هو 

النات���ج المحلي الجمالي والناتج المحلي الجمالي ه���و اجمالي قيمة جميع ال�شلع والخدمات 

النهائي���ة الت���ي ينتجها اقت�شاد الدولة خالل فترة معينة وهو بهذه الطريقة يكون اجمالي الناتج 

المحل���ي = «ا�شته���الك الف���رد + النفاق الحكوم���ي +ال�شتثمارات+ ال�ش���ادرات مخ�شوم منها 

الواردات»، من ذلك ن�شتطيع اأن ن�شل اإلى الناتج المحلي للفرد وا عكا�شه على م�شتوى النتاجية 

للمواطن وم�شتوى رفاهيته وهذه قاعدة عامة في القت�شاديات الطبيعية ولي�س في اقت�شاديات 

الدولة الريعية، مثل الكويت لأن غالبية دخل الدولة ناتج من �شلعة واحدة ل ينتجها المواطنون 

اإنما يتم ا�شتخراجها وبيعها مبا�شرة من دون ان يكون للفرد دور موؤثر لذلك اإن اقت�شادنا وم�شاره 

�شاذ علميا ويجب ت�شحيحه وعمل توازن اقت�شادي يتبع ال�ش�س العلمية من تنمية حقيقية للفرد 

والمجتم���ع وا�شتعمال الأدوات القت�شادية الحقيقية من �شريبة ورقابة نقدية وموؤ�ش�شية بحيث 

نتجه باقت�شادنا الى طريق الم�شتقبل الذي نن�شده جميعا لما فيه �شالح هذا البلد الطيب.

ال�ضاهد١٩ �ضبتمبر ٢٠١٣

طرمان وصمخان وعميان!
بدر نا�ضر الحميدي

يت�ش���اءل الكثي���ر من الأق���ارب والأ�شحاب لماذا لهذه اللحظة ل���م اأمل من الكتابة 

ح���ول اأو�شاع البل���د، ويقولون عجزت واأنت تكتب وتق���دم القتراحات وكاأنك تنفخ في 

جرب���ة مخرومة؟! وك���ان جوابي هو: راح ا�شتمر في الكتابه اإلى اأن يحرك اهلل �شبحانه 

وتعالى �شمائرهم، واأنت تريد واأنا اأريد واهلل يفعل ما يريد... �شبحانه. 

ال����كل يعل����م اأن كثيراً من الكتاب المخل�شين كتبوا حول اأو�شاع البلد وما و�شلت اإليه من 
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له���ذا فاإن الم�شاكل التي ح�شلت اأخي���راً في عملية القبول في الهيئة وما ترتب عليها 

من تداعيات لم تكن مفاجئة بعد اأن تراكمت الم�شاكل الأكاديمية والإدارية والمالية طوال 

العق���ود الثالثة الما�شية نتيجة لعدم و�شوح اأهداف “الهيئة” من جهة وتدخالت الحكومة 

في �شيا�شاتها الداخلية من الجهة الأخرى، ف�شاًل عن �شوء الإدارة.

والمطل���وب الآن، لي����س فقط اإج���راء تغييرات اإدارية ف���ي الإدارة العليا للهيئة بالرغم 

من اأهمية ذلك بل، كما �شبق اأن ذكرنا غير مرة، القيام بعملية مراجعة �شاملة وتقييم عام 

لأداء “الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب” بجميع كلياتها ومعاهدها واإداراتها حتى 

نع���رف مدى ا�شتفادة الدولة من وجوده���ا، اإذ ربما يحتاج الأمر اإلى اإعادة هيكلة كاملة قد 

تتطلب اإلغاء بع�س الأق�شام والمعاهد والكليات اأو دمجها، وهو الأمر الذي قد يترتب عليه 

اإج���راء تعدي���الت على قانون اإن�شاء “جامعة جابر للعلوم التطبيقية” كي يكون لدينا جامعة 

نوعية جديدة فعاًل. 

الجريدة  ١٨ �ضبتمبر ٢٠١٣

تحذير من عجز الميزانية عام 2018
حامد ال�ضيف

اجتمع���ت لجنة الميزاني���ات والح�شاب الختامي مع �شندوق النق���د الدولي الذي كان بناء 

عل���ى طلب ال�شن���دوق وبناء على التفاقية المبرمة بين ال�شن���دوق والكويت وقال رئي�س اللجنة 

الأخ الفا�ش���ل عدن���ان عبدال�شمد اإن اللقاء تناول ت�شخي�س الخل���ل في القت�شاد الكويتي وقال 

رئي����س اللجن���ة انهم لم ي�شيف���وا لنا �شيئا في معلوماته���م وهي اقل من الموج���ود لدينا اأي اننا 

متفق���ون عل���ى الت�شخي�س واأ�شار اإلى اأن حلول ال�شندوق تنظيرية وما نحتاجه هو الآلية العملية 

لعالج الم�شكلة وهذا لم يقدم ونحن نرى اأن الم�شكلة في اأ�شا�شها �شيا�شية ولي�شت اقت�شادية.

م���ن هذه المقدم���ة المنقولة عن ت�شريح رئي�س لجنة الميزاني���ات والح�شاب الختامي في 

مجل�س الأمة بعد اجتماعه ب�شندوق النقد الدولي وهو يتفق مع ال�شندوق في ت�شخي�س الم�شكلة 

ولكنه يريد حلول عملية من ال�شندوق؟ واأن الم�شكلة �شيا�شية ولي�شت اقت�شادية اإنه اأمر عجيب 

اأن الت�شخي����س اأه���م عملية لو�شع اأي حلول لأي م�شكلة، فعندما تعرف العلة ي�شهل حلها، فنحن 

ف���ي الكوي���ت م�شكلتنا معروفة ول تريد كثيرا م���ن النقا�س والجدل، بل ل نريد اأن نحلها، فالكل 
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الُمدهش وغير الُمدهش... 
في تقرير التنافسية الدولي

د. طارق الدوي�ضان

 

اأث���ار تقري���ر التناف�شية الدول���ي الأخير 2013/2014 ال�شادر ع���ن الُمنتدى القت�شادي 

الدول���ي ردود فعل ُمتباينة ف���ي اأو�شاط الراأي العام بين ُم�شتغرب وغا�شب وُمتجاهل وُم�شتنكر 

ول ُمبال وُمتحفظ على النتائج ال�شيئة التي حققتها الكويت.

وعل���ى الرغم من ُمحاول���ة البع�س الت�شكيك بدقة النتائ���ج، اإّل اأن ُكل ُمتخ�ش�س ح�شيف 

يُ���درك اأن مثل هذه التقاري���ر - التي تعتمد على م�شادر واأدوات ُمختلفة - يُ�شيبها هام�ٌس من 

الخط���اأ الذي قطع���اً ل يوؤثر باأي حاٍل من الأحوال على م�شداقيته���ا، خا�شة اإن كانت الجهات 

التي تُ�شدرها تملُك ما تملكه من �ُشمعة عالية.

لقد هال الكثير من الكويتيين عند اطالعهم على تقرير التناف�شية الدولي 2013/2014 

مرك���ز الكويت الُمتاأخر في اأغلب الأ�شعدة التنموي���ة، فاأ�شابتهم ال�شدمة والذهول التي ما اأن 

اأفاقوا منهما حتى اأطلقوا الَعنان لعقولهم وغالباً لميولهم ت�شدر الأحكام والتهم يمنة و�شمالً، 

ُتحّمل هذا الطرف اأو ذاك وزر الم�شوؤولية. 

ده�س ُمطلقاً مما جاء في التقرير، بل الذي اأده�شني هو ردود الفعل! 
ُ
ولكنني �شخ�شياً لم اأ

فالأم���ر لي�س في���ه اأي ُمفاجاأة، فال�شواهد على الأر�س اأق�شى واأكث���ر من اأن ت�ُح�شى، والتقارير 

الدولية واللجان التخ�ش�شية ما انفكت تدق نواقي�س الخطر على مدى ال�شنوات الأخيرة.

ولك���ي ل يكون حديث���ي ُمر�شاًل، اأعر�س فيما يلي بع�س النتائج التي تُبّين ما ُكنا عليه في 

2008/2009 واأي���ن اأ�شبحن���ا اليوم ف���ي 2013/2014 بالن�شبة للموؤ�ش���رات العامة وعددها 
11 ف���ي تقري���ر التناف�شية الدولي وذل���ك بالُمقارنة مع �شقيقاتنا دول الخلي���ج العربي وعالمياً. 
وقب���ل ذل���ك، اأود الإ�ش���ارة اإل���ى اأن ُكل موؤ�ش���ر من الموؤ�ش���رات العامة يتكون م���ن مجموعة من 

الموؤ�ش���رات التف�شيلي���ة، فعلى �شبي���ل الِمثال يتكون موؤ�شر »البتكار« م���ن �شبعة موؤ�شرات هي: 

»الق���درة عل���ى البتك���ار« و »جودة موؤ�ش�شات البح���ث العلمي« و »اإنف���اق ال�شركات على البحث 

والتطوي���ر« و »التع���اون بين ال�شرك���ات والجامعات في البح���ث والتطوير« و »�ش���راء الحكومة 

لُمنتج���ات تقنية حديثة« و »توّفر ُمهند�شي���ن وُمتخ�ش�شين في العلوم« و »ن�شبة طلبات ت�شجيل 

براءات الختراع«.
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تده����ور في جمي����ع المجالت، و�شعرت اأن هن����اك �شيئاً محيراً فعاًل، لأن����ه ل يعقل اأن العدد 

الكثي����ر م����ن الكّتاب يوجهون النقد البن����اء للجهات المعنية وهم مث����ل ال�شمخان ل ي�شمعون، 

وعميان ل يرون، وطرمان ل يتكلمون... فهل يعقل اأن يحدث هذا ولديهم خطط وطموحات 

ت����م طرحها على البرلم����ان، وهو ممثل ال�شعب؟! لو تم قيا�شها، لو�شل����ت اإلى اأطراف اأميركا 

الجنوبية! حول الإنجازات التي ي�شعون في تنفيذها! هل يعقل هذا؟ دولة مدخولها كل �شباح 

يق����در ب�����400 ملي����ون دولر ل يوجد لديها ح����ل لتطوير البلد وتنميته ف����ي جميع المجالت، 

وم����ا نرى اإل الفو�شى العارمة في موؤ�ش�شاته����ا وانكما�س اقت�شادها وتدهور تعليمها وانت�شار 

ف�شاده����ا وانهي����ار اأمنها حتى اأ�شب����ح اأبناوؤها خارج معادلتها لتعينهم عل����ى الحياة المعي�شية، 

وحت����ى ال�شب����اب ال����ذي يجد متعته ف����ي ممار�شة الريا�ش����ة وعلومها ل توجد لدي����ه اإل اأندية 

ريا�شية منهارة مترهلة ل يقطنها اإل العمال!. 

فهل نرى هذه الأمور ول نجد من يتحرك اأو يبدي ا�شتعداده لزحزحتها؟ ولن اأقول حتى 

نرى الكويت كما كانت وقت الرجال المخل�شين، ولكن نريد �شيئاً نتلم�شه باأنف�شنا وي�شت�شعر 

المواطن بتطور بلده من الناحية الأمنية، وهو الأهم، و�شقف يحميه ويحمي اأولده، ومعي�شة 

مر�شية تعفيه من غدر الزمن، ومن القرو�س التي تق�شم ظهره! هل هذه الأمور �شعبة على 

الحكومة بما لديها من اأموال وجيو�س من الموظفين والمديرين والوكالء، وعلى راأ�شهم رئي�س 

و15 وزيراً وبرلمان فيه خم�شون نائباً يمثلون ال�شعب؟! 

ل اأخف����ي عليك����م اأن تفكيري ت����اه ول اأجد اأي جواب لهذا ال�شك����وت حول ما يجري في 

البلد، والمتابع لطرح الم�شاريع والقيمة التي تدرج لإن�شاء هذه الم�شاريع، وعلى �شبيل المثال 

تكلفة اإن�شاء المطار تعدت ملياراً ول اأعلم اأي م�شت�شار تبنى فكرة هذه التكلفة، والآن ن�شمع 

ع����ن تكلفة المترو، وح�شب ما قراأت����ه 6 مليارات وغيرها من الم�شاريع المطروحة زاد عليها 

بناء الجامعة الذي تعدى كذلك ملياراً؟! 

وتكلفة بناء م�شت�شفى و�شلت اإلى رقم خيالي، والت�شويق لمدينة الحرير - وهي بالأ�شل 

ل يوج����د له����ا مخطط اأو فكرة لدى الحكومة، واإنما هي فكرة طرحت من قبل �شركة و�شعت 

الأفكار والت�شورات لعمل هذه المدينة وتم عر�شها على الحكومة منذ �شنين وانتهت الفكرة 

- والعجيب اأنها اأ�شبحت مثل قمي�س عثمان تدرج من �شمن كل خطة تنمية! وهذا يدل على 

اأن جميع طروحات التنمية هي �شرب من الخيال. 

لهذه الأ�شباب ل بد من وجود �شر لم ن�شل اإليه اإلى الآن؟ 

القب�س٢٢ �ضبتمبر ٢٠١٣
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وعدد الأطباء بالن�شبة اإلى عدد ال�شكان، اأو موؤهالت الهيئة التمري�شية وعددها بالن�شبة اإلى 

المر�شى وم�شتوى تجهيز الأجنحة وغرف المر�شى والنظافة العامة.

ويب���دو اأن الحكومة لي�شت عاجزة عن تطوير منظومة الرعاية ال�شحية فح�شب، بل اإنها 

اأ�شبحت اليوم غير قادرة اأي�شاً على توفير الرعاية ال�شحية الحالية رغم �شوئها اإل من خالل 

التبرعات، حيث اعترف وزير ال�شحة قبل اأيام قليلة بذلك عندما قال لل�شحافيين اإن “وزارة 

ال�شح���ة ل ت�شتطي���ع اأن تق���وم باأعمالها لول ك���رم المتبرعين �شواء من الأف���راد اأو ال�شركات 

الخا�شة والعامة” )“الراي” 17 �شبتمبر 2013(.

وهنا يتبادر اإلى الذهن اأ�شئلة محّيرة مثل: األهذه الدرجة و�شلنا؟

اأين تذهب الميزانية ال�شخمة لوزارة ال�شحة؟ وعلى اأي اأ�شا�س تم ر�شدها؟

ه���ل هن���اك �شيا�شة �شحية تعمل ال���وزارة بناء عليها اأم اأن الق�شي���ة ل تتعدى اجتهادات 

فردية تختلف من وزير اإلى اآخر؟

وكيف تعجز دولة نفطية ثرية عن تقديم رعاية �شحية متطورة رغم قلة عدد ال�شكان؟

ث���م ماذا عن المبالغ ال�شخمة الت���ي ت�شرف منذ �شنوات طويلة على العالج في الخارج، 

والت���ي يكفي ن�شفه���ا لبناء اأرقى الم�شت�شفيات وا�شتقطاب اأف�ش���ل الكفاءات الطبية الأجنبية 

التي يبحث مر�شانا عنها في الخارج؟

واإذا ك���ان ه���ذا هو م�شتوى الخدمات ال�شحية حالياً رغ���م الإيرادات النفطية ال�شخمة، 

فم���اذا �شيك���ون م�شتواها فيما لو انخف�شت اأ�شعار النفط لم���ا دون المئة دولر، وهو اأمر من 

المتوقع حدوثه خالل ال�شنوات القليلة القادمة؟!

لذلك، ل بد من اإ�شالح منظومة الرعاية ال�شحية، لكن ل نن�شى اأن القيام بعملية اإ�شالح 

�شام���ل وجذري لأي جه���از من اأجهزة الدولة، كال�شحة اأو التعلي���م اأو القت�شاد اأو الثقافة، ل 

يمك���ن اأن يتحق���ق في ظل و�ش���ع �شيا�شي �شي���ئ لأن المنظومة ال�شيا�شي���ة الفا�شدة لن تكون 

م�شتعدة لإ�شالح اأجهزة الدولة وتطوير خدماتها.

م���ن هنا ي�شبح من ال�شرورة بمك���ان عدم اإغفال ق�شية الإ�ش���الح ال�شيا�شي الموؤ�ش�شي 

عن���د المطالبة بتح�شين م�شتوى جودة الخدم���ات ال�شحية لأن القرارات الموؤ�ش�شية هي التي 

ت���دوم، اأما القرارات التي تتخذ بناء على اجته���ادات وم�شالح فردية فتخ�شع لعتبارات غير 

مو�شوعية وقد تلغى بجرة قلم في اأي لحظة. 

الجريدة  ٢٣ �ضبتمبر ٢٠١٣
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وبالع���ودة لنتائ���ج الموؤ�شرات العام���ة، يتبين من الجدول التال���ي اأن الكويت قد تراجع 

مركزه���ا في الترتيب الدولي في جميع تلك الموؤ�شرات في 2013/2014 عما كانت عليه 

في 2008/2009 كما هو ُمبّين في عامود »التغيير«، كما اأن ترتيبها ُمقارنة مع �شقيقاتها 

ف���ي دول الخلي���ج العربي اإما تراجع اأو ل���م يتغير في جميع الموؤ�ش���رات، وفي هذا ال�شدد 

يُمكننا ر�شد التراجع الملحوظ في ترتيب الكويت من المركز الثاني اإلى الأخير في موؤ�شر 

م الأعمال التجارية«.  »تقدُّ

وبالعودة اإلى نتائج 2013/2014 نلحظ اأن الكويت قد تبواأت المركز الأخير ُمقارنة مع 

م  دول الخليج العربي في جميع الموؤ�شرات عدا موؤ�شرين هما »بيئة القت�شاد الُكلي« و»تقدُّ

الأعم���ال التجارية« حيث حلّت بالمركزين الأول والخام�س على التوالي. كما ناُلحظ البون 

ال�شا�شع بين ترتيب الكويت وترتيب الأول خليجياً في جميع الموؤ�شرات عدا »بيئة القت�شاد 

الكلي«، لي�شل اأق�شى الفارق في الترتيب مع قطر اإلى 102 في موؤ�شر »البتكار«!

اإذاً بعد هذا العر�س ال�شريع الذي قارنا فيه مركز الكويت التناف�شي اليوم مع مركزها 

قب���ل �ش���ت �شنوات ل يجب اأن تُ�شيبنا الده�شة.. بل الذي يج���ب اأن يُده�شنا ويُغ�شبنا اأيما 

غ�شب هو غياب ح�س الم�شوؤولية لدى قيادات التنمية ف بلدنا الم�شكين! 

الراي٢٢ �ضبتمبر ٢٠١٣

إصالح منظومة الرعاية الصحية
د. بدر الديحاني

ل يحتاج الأمر اإلى ا�شتبيانات ودرا�شات كي نكت�شف معاناة النا�س اليومية، وتذمرهم من 

�شوء الخدمات ال�شحية �شواء طول فترة النتظار، خ�شو�شاً للعيادات التخ�ش�شية والفحو�س 

الدقيق���ة والعملي���ات الجراحية اأو ع���دم توافر اأ�شّرة داخ���ل الم�شت�شفي���ات ورداءة تجهيزات 

الأجنحة والغرف.

ويكف���ي فقط اأن نعرف اأن “اأح���دث” الم�شت�شفيات الحكومية الموجودة حالياً قد اأن�شئ 

ف���ي بداية ثمانينيات الق���رن الما�شي اأي قبل اأكثر من ثالثة عقود ازداد خاللها عدد ال�شكان 

اأكث���ر من ثالثة اأ�شع���اف، وتطور ب�شكل مذهل م�شتوى خدمات الرعاي���ة ال�شحية في العالم، 

�ش���واء فيما يتعل���ق بنوعية العالج و�شهولة الح�شول عليه ب�شرعة، اأو عدد اأ�شّرة الم�شت�شفيات 
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وك���اأي ظاهرة يتداخل فيها الفردي بالجتماع���ي يكون الم�شهد معقدا، اإل اأن ف�شل الدولة 

ف���ي تقدي���م ما ي�شعر المواط���ن برغبتها في اإدارة البلد ب�شكل �شلي���م وواع له الدور الأكبر، 

فف���ي اأجواء م�شبعة بالف�شاد المالي والداري، م���ع �شعف الرقابة ال�شعبية -اأو اإ�شعافها-، 

في ظل تعامل م�شلحي مع مكونات المجتمع والتالعب ال�شيا�شي المح�س بمكوناته، تكون 

الر�شال���ة الوحي���دة الوا�شحة مم���ن بيدهم القرار للمواطن الب�شيط ب���اأن ما عليه القيام به 

هو... ال�شمت... ول �شيء غيره! 

هنال���ك من يحاول تكري�س هذه الحالة ف���ي نفو�س النا�س، ويقتات على عدم اكتراثهم 

وياأ�شهم، ويعمل على تحطيم اأي �شورة جميلة ل�شخ�س اأو موؤ�ش�شة تحاول زرع الأمل وتغيير 

الواق���ع، لي�شتمر الح���ال على ما هو عليه، خدمة لأجندات خا�ش���ة، محاولين في طريقهم 

ايهامن���ا اأن الكوي���ت لي�ش���ت اإل م�شروعا تجاريا موقتا على الجمي���ع اللتفات فيه لقت�شام 

�شيء من الكيكة، اأو البتعاد... توخيا لل�شالمة... وفق الحكمة الخالدة للفنان طلعت زكريا 

التي قالها في اأحد الأفالم:

»عي�س يا با�شا... و�شيبني اأعي�س«! 

الراي٢٤ �ضبتمبر ٢٠١٣

..وأيضًا التربية
خولة العتيقي

ق���د تك���ون هذه المقال���ة اللف عن التربي���ة، وقد يياأ�س من يكت���ب مقالت بهذه 

الكث���رة من ا�ش���الح التربية، وقد يتوقف كما توقف كثي���رون، حين كلّت ايديهم وجف 

حب���ر اقالمه���م، وهم يكتبون نا�شحين ومطالبين، ال اأنا ف�شاأظل اكتب الى ان تتح�شن 

الو�شاع، وكان اهلل في عوني. 

�شاأكت���ب الي���وم عن مو�ش���وع ل يُلتفت الي���ه ول يعمل به ف���ي وزارة التربية، وهو 

مو�ش���وع »التقيي���م« لم�شاريع التربية، التقييم بمعناه اللغ���وي: هو اعطاء قيمة لل�شيء 

تف�شح عن نجاحه وال�شتمرار فيه او ف�شله والغائه او تعديله. 

والتقييم او التقويم مالزم لكل عملية في اي موؤ�ش�شة من موؤ�ش�شات الدولة، ولكنه 

اكثر مالزمة للتربية والتعليم، فالكل في هذه المنظومة يتعر�س للتقييم مفردة مفردة 
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حالة الالمباالة... الكويتية جداً !
د. �ضليمان الخ�ضاري

 

الكثي���ر من ال�شم���ات التي قد تميز فردا ما، من الممك���ن ا�شتخدامها لو�شف حالت 

ق���د تعت���ري المجتم���ع باأ�شره، ت�شتوي في ذل���ك ال�شفات ال�شلبية واليجابي���ة، فكما هناك 

الف���رد المنت���ج والمبدع، هنال���ك في المقابل المجتم���ع المنتج والمب���دع، وكما نجد بع�س 

الأف���راد ال�شلبيي���ن قليلي الفائدة لمحيطه���م ال�شخ�شي والجتماع���ي، هنالك المجتمعات 

الهام�شي���ة الت���ي تقتات على انتاج المجتمع���ات الأخرى وتطوره���ا، والعالقة بين ال�شفات 

الفردية لالأ�شخا�س وال�شمات العامة للمجتمعات هي عالقة جدلية، لكن هنالك ثمة اجماع 

عل���ى وجود تنا�شب ما في التجاه الطردي بي���ن �شفات الأفراد والمجتمعات، فكلما ازداد 

عدد الأفراد الحاملين ل�شفة ما في المجتمع، ازداد احتمال جنوح المجتمع ككل لتبني تلك 

ال�شفة، والعمل بمقت�شاها، والعك�س �شحيح اأي�شا.

اإح���دى تل���ك ال�شفات التي قد تعتري الأفراد والمجتمع���ات على حد �شواء هي �شفة 

الالمب���الة، والت���ي قد نختلف عل���ى حجمها وحدودها، اإل اأنه م���ن ال�شعوبة ال�شديدة نفي 

�شلبيتها ونتائجها الكارثية اأحيانا، خ�شو�شا اإذا ما اأخذت �شكل التعاطي ال�شلبي مع ق�شايا 

ملحة تعتري م�شيرة وطن باأكمله، وتهدد بازدياد واقعه وخياراته الم�شتقبلية.

قب���ل اأيام م���ر علينا خبر يتعل���ق بتراجع الكويت ف���ي تقرير التناف�شي���ة العالمية لعام 

2013، وتذيله���ا جمي���ع دول مجل�س التعاون الخليجي في جميع الموؤ�شرات تقريبا، مع تبووؤ 
المراك���ز الأخي���رة عالميا في بع�س تلك الموؤ�شرات، هذا الخبر الذي ي�شتوجب وقفة جادة 

من جميع موؤ�ش�شات الدولة وموؤ�ش�شات المجتمع المدني المعنية يكاد يجد طريقه للتال�شي 

م���ن قائم���ة الموا�شيع المطروحة للت���داول على الم�شتوى العالم���ي وال�شعبي، بل لعلنا ل 

نبالغ اإن قلنا ان التفاعل مع المو�شوع من حيث البداية كان مت�شفا بعدم الكتراث باعتباره 

�شيئا طبيعيا ومتوقعا لكل من له اأدنى اطالع على اأحوال الدولة وموؤ�ش�شاتها.

ل يعنين���ي في الحقيقة ذل���ك التقرير، بقدر ما تعنيني حال���ة الالمبالة التي اأ�شحت 

القا�ش���م الم�شت���رك في ردود اأفعالنا تجاه جميع ما يل���م بنا من كوارث ومخاطر تهدد كيان 

الدول���ة وم�شتقب���ل المجتمع باأفراده، ول اأحتاج ل�شرد قائمة م���ن الأمور الكبرى التي مرت 

على م�شامعنا واهتماماتنا مرور الكرام طوال ال�شنوات والعقود الما�شية للتدليل على الكم 

المده����س من »التطني����س« الذي �شاب تعاملنا م���ع كل ذلك! الأ�شباب كثي���رة لهذه الحالة، 
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إنجاز على الورق!
د. فايز عبداهلل الكندري

»م�شت�شفى جابر يعد الأكبر في ال�شرق الأو�شط ب�شعة �شريرية تبلغ 1165 �شريراً وهو 

اأول مركز لالإ�شابات في الكويت ي�شم 26 غرفة عمليات«!

ذل���ك ك���ان ه���و الخبر كما بثت���ه وكالة الأنب���اء الكويتي���ة الخمي�س الفائ���ت. واحد من 

بي���ن العديد من الأخبار الت���ي تبث ر�شمياً لت�شويق اإنجازات الحكوم���ة بوزاراتها وهيئاتها، 

الإنج���ازات التي لم تتج���اوز الورق والمخططات الإن�شائي���ة. المفارقة في خبرنا هنا لي�س 

بذلك تحديدا، بل بما يحمله من تباٍه وتفاخر في الإنجاز على الم�شتوى الإقليمي والدولي، 

فل���م نعد نرت�شي بالإنجازات »الورقية« بل بالمناف�شة عليها و�شول لت�شجيل اأرقام قيا�شية 

من خاللها!

م�شت�شفى جابر، ا�شتاد جابر، جامعة ال�شدادية، مدينة الحرير وغيرها من الم�شروعات 

»يتغن���ى« به���ا م�شوؤولو جهاتها الحكومية، ل تجد ت�شريح���ا منهم اأو لقاء اإل وتحدثوا عنها، 

واأ�شهب���وا، رغ���م عجزهم عن تنفيذها على اأر�س الواق���ع وتاأخرهم فيها. اعتدنا على ذلك، 

لك���ن اأن نب���داأ لنتحدث عن »عظم���ة« هذه الم�شاريع وتفوقها وتاألقه���ا مقارنة بدول الجوار 

فذلك غير مفهوم بل وم�شتغرب بحق! 

مقابل الإنجازات الورقية، هناك اأي�شاً تنمية بالمثل مجرد درا�شات تتبعها ا�شتراتيجيات 

وخط���ط جميعها على الورق. وال�شاأن كذلك بالن�شبة اإلى حل الأزمات، فهل تذكرون عندما 

ُوزِّع���ت اآلف الق�شائ���م ال�شكنية على الموطنين على »المخط���ط« واإلى يومنا هذا لم ينجز 

اإ�شالح اأرا�شي هذه الق�شائم ولم تمد بالبنية التحتية؟! 

اأتمن���ى، كما الجمي���ع، اأن ن�شهد تطبيق وتنفيذ الذي على ال���ورق من م�شاريع وخطط 

تنموي���ة ب���ل وت�شريعات من قوانين ولوائح وقرارات. لن نتق���دم بالتمني، ولن نناف�س بما لم 

يتحقق، بل بمواجهة الواقع والعمل الجاد، وبعيداً عن البهرجة الزائفة.

الكويتية  ٢٩ �ضبتمبر ٢٠١٣
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الى ان ي�شل الى قمة الهرم، تقييم الطالب ياأخذه الى النجاح والرتقاء الى ال�شفوف 

العلي���ا، وتقيي���م المعلم يوؤدي الى ا�شتمراره في العم���ل او اخراجه منه )ل يح�شل في 

الكوي���ت(، وتقيي���م المناهج يوؤدي الى تغييرها، ولكل نوع م���ن التقييم ادواته الخا�شة 

ب���ه والمالئم���ة لظروفه، وهذه عمليات تتم في كل مكان، وعلى كل م�شتوى في العالم، 

ولك���ن تبقى مف���ردات ل يطولها التقوي���م وان ف�شلت ولم توؤد المطل���وب منها، وتترك 

للزم���ن ال���ى ان ين�شاها القائمون عليها، وتذوب في عالم الن�شيان كما ذاب غيرها من 

م�شاريع. 

يب���داأ الم�ش���روع قويا، يجّي���ر له العالم، وتقام من اجله ور����س العمل، وينفذ في 

بع�س المدار�س او كلها، ويتابع لفترة زمنية محدودة، وي�شج المجتمع التربوي والمحلي 

بالنقد والت�شاوؤل عن فائدة الم�شروع، ول يُلتفت لحد، وينتظر الم�شوؤولون في التربية 

ان يمر الزمن ويعفى عليه ويلغى. 

ام���ا م�شاأل���ة تقيي���م الم�شروع والغائ���ه او تعديله، فهذه م�شاأل���ة ل تمار�شها وزارة 

التربي���ة، تقيي���م الم�شاريع له ادوات وله طرق وله متخ�ش�ش���ون يقومون به، ول ادري 

ان كان���ت ف���ي وزارة التربي���ة ادارة لتقييم م�شاريعها، وم���دى �شالحيتها او جديتها او 

منا�شبته���ا للواق���ع التعليم���ي القائم، تعر�س عليه���ا الم�شاريع قب���ل تقديمها للمجتمع 

التعليم���ي، وي�شتفتى ب�شاأنها الطالب والمعلمون، والذي���ن يخ�شهم الم�شروع، وتجرب 

على عينة �شغيرة لح�شر ال�شرر في اقل عدد ممكن من الطالب حين الف�شل. 

ه���ذه ام���ور بديهية، ولك���ن ان ياأتي وزير او وكيل زار بل���دا معينا او اعجب بفكرة 

معين���ة او �شم���ع بم�شروع جديد، فا�ش���در قرارا بالتطبيق من غي���ر درا�شة �شالحيته 

للبيئ���ة التعليمي���ة او المحلية، وعن غير �شماع ل�شوت المي���دان الذي بح ليخبر بعدم 

�شالحية او فاعلية الم�شروع. 

وكن���ا ومازلنا ن���ردد ان ابناءنا امانة في رقابكم ايها الم�شوؤولون التربويون فكونوا 

على قدر الم�شوؤولية. 

اأملنا كبير في وزيرنا الجديد ونحن نرى ت�شريحاته في ال�شحافة، لعله ل يتوقف 

وي�شتمر في ر�شد اخطاء التربية المتوارثة ممن �شبقنه بالتحديد والح�شر. 

الوطن١٨ مايو ٢٠١٣
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تقارير المفوضية األهلية لشفافية االنتخابات
د. عبد المح�ضن يو�ضف جمال

ك���ان للمفو�شي���ة الأهلية ل�شفافية النتخاب���ات التي يراأ�شها الأخ �ش���الح الغزالي دور 

مهم في مراقبة النتخابات، منذ بداية فتح باب التر�شح اإلى اإعالن النتائج. ولقد اأ�شدرت 

المفو�شية عدة تقارير، قراأت الرابع منها في ال�شحف، واأحببت ان اعلق على ما فيه اإفادة 

للقارئ الكريم، وم�شاركة في خلق حوار �شيا�شي ديموقراطي، يخدم العملية النتخابية في 

الم�شتقبل:

1 - �شجلت المفو�شية تقديراً طيباً لروؤ�شاء اللجان النتخابية من الق�شاة الذين اأداروا 
النتخابات بنزاهة وكفاءة.

2 - »عدد قليل من ال�شادة الق�شاة لم ي�شمحوا للمراقبين المحليين والدوليين بدخول 
اللج���ان اأثن���اء عملية القتراع والفرز، رغم حملهم هويات �شادرة من اللجنة الوطنية العليا 

لالنتخاب���ات«. وراأيي هن���ا انه لبد من تنبيه الجهات المعنية لتالف���ي ذلك في الم�شتقبل، 

حي���ث اإن للمراقبين دوراً مهماً في تعزيز �شفافية النتخابات، وت�شجيل ذلك في تقاريرهم 

التي تُقراأ على م�شتوى العالم.

3 - »تم اإيقاف عملية النتخابات ب�شبب الغداء اأو ال�شالة، وهو غير م�شرح به قانونا«. 
واني اإذ اأتمنى ان يتم ا�شتمرار النتخابات بالتناوب، وهذا اأف�شل، لأن التوقف اأحياناً ي�شتمر 

اأكثر من ن�شف �شاعة، والنا�س ت�شطر اأحياناً للمغادرة.

4 - »لحظت اللجنة غياب عدد غير قليل من مندوبي المر�شحين طوال فترة القتراع، 
ف���ي حي���ن تواجدوا بكثافة اأثناء الفرز«. واأرى ان ذلك اأم���ر طبيعي، لأنهم يكتفون ببع�شهم 

ثق���ة منهم بعملي���ة القتراع، وب�شبب �شيق قاع���ات القتراع عن ا�شتيع���اب عدد كبير، كما 

ان ح�شوره���م م���ن عدمه راج���ع اإليهم، وهو في النهاي���ة خيارهم، ول يوؤث���ر ذلك في �شير 

النتخابات ب�شيء. 

5 - »بع����س روؤ�شاء اللجان لم يمكن���وا اأع�شاء اللجنة والح�شور من الطالع على ورقة 
القتراع اأثناء عملية الفرز«، واني اأوؤيد المفو�شية باأن عليهم ان يطلعوا على الأقل عدداً من 

المندوبين زيادة في �شفافية العملية النتخابية، خ�شو�شا ان ذلك �شيطمئن الجميع.

6 - »ت���رى المفو�شية ان ترخي�س م�شي���رة خالل ال�شمت النتخابي اأي قبل يوم واحد 
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الفساد أيضًا.. يحتاج إلى ترخيص!
عو�س �ضقير

ق���د يك���ون الف�شاد مبرراً، او ربما يكون مفهوماً في بع�س البلدان، التي ت�شكو من 

�شوء الو�شاع القت�شادية والمعي�شية، ال ان وجود الف�شاد في و�شع مثل و�شعنا اأمر 

غريب، لي�س لننا اف�شل من الآخرين، وانما لن ظروفنا تختلف عن تلك التي تعي�شها 

المجتمع���ات الخ���رى، الت���ي ابتالها اهلل باآفة الف�ش���اد، فاذا كان الفق���ر هو ما يقود 

قاط���رة الف�شاد في البلدان الموبوءة ب���ه، فان من يقود قاطرة الف�شاد في بالدنا لي�س 

الفقر، وانما �شوء الدارة والتغييب الر�شمي للقانون، وهي م�شوؤولية تتحملها الحكومة 

باغلب اع�شائها ومراتب قياداتها، بل ان ازماتنا ال�شيا�شية المتتالية وما نراه اليوم من 

م�شيرات �شعبية لم ن�شهد لها مثيال من قبل، ما هي في الواقع ال اداة تعبير حقيقي 

وعف���وي عن م���دى غ�شب النا�س على �شوء الدارة الحكومي���ة التي تحولت الى راعية 

وحامية للف�شاد، بف�شل هيمنة قوى النفوذ عليها وعلى قرارها وتوجهاتها. فالوا�شطة، 

وه���ي العن���وان الرئي�شي للف�شاد في بالدنا، ما كان له���ا ان تتف�شى بمثل هذه ال�شورة 

الب�شع���ة، ل���و لم تحظ بمباركة من بع�س اع�ش���اء الحكومة، اما اتهام النواب بانهم هم 

ال�شب���ب ف���ي تف�شي الوا�شطة وتخريب الدارة الحكومية، فهذا امر مخجل، وهو يدين 

الحكوم���ة اكثر مما يبرئه���ا، لن الن�شان - اأي ان�شان - مهما عظمت قدراته، وكبرت 

مكانته ل يمكن له ان يتجاوز القانون، ان لم ت�شمح له الجهة المعنية عن تنفيذه بذلك 

وتمنح���ه ترخي�شا بتجاوزه تحت م�شمى »وا�شطة«، من هنا فان اأي اختراق للقانون او 

تج���اوز له هو م�شوؤولية حكوم���ة بالدرجة الولى، ولي�شت م�شوؤولية افراد، لذلك نقول 

ل�شم���و رئي����س مجل�س ال���وزراء: ان الف�شاد الذي اخ���رج النا�س الى ال�ش���ارع للمطالبة 

بال�شالح���ات يتحمل���ه اأغلب ال���وزراء في حكومت���ك، واإن مكافحته تب���داأ من مجل�س 

الوزراء ومراقبة اعمال الكثير من وزرائك الذين اأ�شغلوا الق�شاء بتجاوزاتهم الدارية. 

ْكَرى تَنَْفُع  ْر َف���اإَِنّ الِذّ وه���و ام���ر ربما ل نظنه يخفى علي���ك.. وانما نورده من باب »وَذِكّ

الُموؤِْمِنيَن«.

القب�س28 نوفمبر 2012
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ان غي���اب تطبي���ق القانون اأو التباطوؤ والتلكوؤ في تطبيق���ه وعدم محا�شبة المعتدي 

تجعل الظلم ي�شت�شري والجاني يتحدى ويتمرد، فمتى ما اطلق �شراح المجرمين والجناة 

بع���د ال�شفاع���ة له���م فاإنهم �شيع���ودون الى جرائمه���م وجناياتهم، لذا فال ب���د من تعديل 

القواني���ن وتفعيله���ا ليحا�شب من ي�شفع للمجرمين والجناة، وا�شدار قانون يحا�شب على 

الوا�شطة اأو ال�شفاعة ويجرمها لأن �شفاعة بع�س النواب للمجرمين والجناة تمثل تحديا 

للمجتمع وا�شتهزاء بالقانون وتغليبا للباطل على الحق.

يق���ول اهلل تعال���ى في الآية رقم )85( من �شورة الن�ش���اء }من ي�شفع �شفاعة ح�شنة 

يكن له ن�شيب منها، ومن ي�شفع �شفاعة �شيئة يكن له كفل منها، وكان اهلل على كل �شيئا 

مقيتا{.

فم���ن �شع���ى في عمل الخير اأو كان �شببا لح�شوله م���ن نفع �شعيف، اأو اي�شال حق 

لم�شتحق، اأو عون م�شكين، اأو الوقوف مع مظلوم فله ح�شة عظيمة من الثواب على فعله 

الح�ش���ن وم�شعاه الحمي���د، وو�شاطته الفا�شلة، وبال�شد فمن �شع���ى في باطل ومنع حق 

وحج���ب خير، وتعطيل حد، وانزال ظلم بب���ريء فله ق�شم وافر من الوزر، وق�شط عظيم 

من الثم.

وكم���ا داأبت �شكرتارية مجل�س المة على ن�شر اأ�شماء النواب المتخلفين عن ح�شور 

الجل�ش���ات اأو المتغيبي���ن عنها بال عذر في ال�شحافة المحلي���ة ليعرف الناخبون حقيقة 

نوابهم وجديتهم في العمل النيابي فاإنني اقترح على وزارتي الداخلية والعدل واجهزتهما 

المخت�ش���ة ان تن�ش���ر عل���ى �شفحات ال�شحافة المحلي���ة اأ�شماء الن���واب الذين يترددون 

عل���ى المخاف���ر اأو النياب���ة العام���ة اأو مكاتب ادارة تنفي���ذ الحك���ام اأو ادارات المباحث 

لل�شفاع���ة للمجرمي���ن والجناة ومحاولة اطالق �شراحهم وحف���ظ ق�شاياهم اأو ا�شقاطها 

ليعل���م الناخبون اي�شا حقيق���ة بع�س النواب المغلبين لم�شالحهم النتخابية وال�شخ�شية 

على الم�شالح الوطنية وامن وا�شتقرار الوطن والمواطنين.

ولن تقلع تلك ال�شرذمة من النواب الحائدين عن الطريق القويم والمتنكبين لل�شراط 

الم�شتقي���م ع���ن نهجها الخاطئ من ال�شفاعة للجن���اة والمجرمين، لن تقلع حتى تردعهم 

ال�شلطة التنفيذية وتتجاهل �شفاعتهم وتعر�س عنها ول تن�شاع لممار�شاتهم الخاطئة.

الوطن1 يناير 2013
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من النتخابات لم يكن منا�شباً«، واأرى ان ذلك يمكن الأخذ به في اأي انتخابات مقبلة.

عل���ى العم���وم فاإن م���ن الجيد وجود مراقبي���ن محليين و�شي���وف خارجيين لم�شاهدة 

النتخاب���ات والتعامل معهم بحكم���ة، لأن ذلك يعزز النظرة الإيجابية من العالم كله لنزاهة 

النتخابات الكويتية و�شفافيتها.

القب�س12 دي�ضمبر 2012

}… َوَمْن يَشْفَع َشفاَعًة سيَئًة يَُكن له ِكْفٌل ِمنها{
عبداهلل الهدلق

درج بع�س النواب ال�شابقين على التردد على مخافر ال�شرطة اأو اروقة النيابة العامة 

اأو مكاتب الم�شوؤولين في ادارات تنفيذ الحكام لل�شفاعة لمجرم في ق�شية مخدرات اأو 

تزوير اأو قتل اأو هتك عر�س اأو اية جناية اخرى، وكلها من الممار�شات الفردية الخاطئة 

للن���واب ومن التدخل في غير اخت�شا�شاتهم ولكنها كانت وما زالت و�شتبقى متوقعة من 

بع����س النواب ان ي�شتمروا ف���ي �شفاعاتهم ال�شيئة طمعا في م�شالحهم النتخابية ال ان 

غير المتوقع وغير المقبول وغير المعقول ان تن�شاع الجهزة الحكومية المخت�شة لتلك 

ال�شغ���وط النيابي���ة وبهذا تفقد الحكومة هيبتها ويفقد القان���ون حجيته وردعه، وت�شيع 

الحقوق العامة والخا�شة، وي�شطرب امن وا�شتقرار الفراد والمجتمعات.

لق���د كان لتهاون الحكوم���ات المتعاقبة وت�شاهلها في تطبيق القانون على ُكلِّ عابث 

بالم���ن اث���ر كبير في تفاق���م الجريم���ة وتناميها، و�شعف ال���رادع القانون���ي للمجرمين 

والجن���اة، كم���ا ك���ان لل�شفاعة ال�شيئ���ة من بع�س الن���واب للموقوفي���ن اأو المحكومين من 

الجن���اة والمجرمين تاأثي���ر على تطبيق وتنفيذ القوانين والحك���ام على الكبير وال�شغير 

وعلى ال�شريف وال�شعيف وعلى الغني والفقير، و�شاهم بعد ذلك كله خ�شوع الحكومات 

المتعاقب���ة وان�شي���اع اجهزتها المني���ة والقانونية لل�شغ���وط النيابية �شاه���م في ارتفاع 

مع���دلت الجريمة ب�شبب انت�شار الجن���اة والمجرمين بين �شفوف افراد المجتمع ب�شبب 

ال�شفاع���ات ال�شيئ���ة للنواب وب���دل من ان يكون هوؤلء الجن���اة والمجرمين خلف ق�شبان 

ال�شج���ون اأو عل���ى اع���واد الم�شانق نجدهم بينن���ا مترب�شين ومتوثبي���ن لقتراف جرائم 

وجنايات جديدة.
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بم�شروع ج�شر جابر ول �شيء غيره. ل ل�شيء ال لن م�شروعا اآخر لم ينفذ حتى الن، 

وتقارير ديوان المحا�شبة الخيرة ت�شهد على ذلك. 

ان عل���ى الحكوم���ة ان ت�شرف النظر تمام���ا عن م�شاألة ا�شق���اط القرو�س، غير 

العادلة وغير ال�شرورية. كما ان عليها اي�شا ان ت�شرف النظر عن المنح العامة التي 

تمن���ح للمحت���اج ولغير المحتاج، للمول���ود ولمن يعيل وعليه التزام���ات الدنيا. اذا كان 

هناك نية لرفع ال�شنك عن المواطنين، فليكن فعال رفعا لل�شنك ودرءا للحاجة، ولي�س 

تبذيرا على من هم لي�شوا بحاجة وعلى الذين من المفرو�س ان يردوا بع�س ما عليهم 

للدولة بدفعهم ال�شرائب اأو بت�شديدهم تكاليف الخدمات الحقيقية. 

القب�س16 يناير 2013

إسقاط القروض.. وثقافة االستهالك
في�ضل فهد ال�ضايع

ف���ي البداي���ة، ل ب���د ان اأ�شي���د بموقف معالي وزي���ر المالية م�شطف���ى ال�شمالي 

المبدئ���ي، �ش���د التيار الجارف با�شقاط فوائد القرو�س م���ن معظم النواب الحاليين، 

كم���ا ك���ان موقفه م���ن الن���واب ال�شابقي���ن، لقناعته التام���ة والرا�شخة بع���دم منطقية 

ال�شق���اط، وكذلك حر�شه ال�شديد على عدم هدر المال العام لم�شلحة فئة قليلة من 

المواطنين.

لال�ش���ف، ان م���ن يقف مع ا�شقاط الفوائ���د معظم النواب، وم���ن بينهم ا�شحاب 

اخت�شا�س في القت�شاد، ومن لديهم اللمام الكامل بخطورة ا�شقاط الفوائد، خا�شة 

بع���د ح�شوره���م اجتماع اللجنة المالية، بح�شور الجه���از الفني للبنك المركزي الذي 

�ش���رح كل المور، ورد على كل ال�شئلة.. ولكن لال�شف، م�شالح بع�شهم لر�شاء بع�س 

المقتر�شين من ناخبيهم طغت على الم�شلحة العامة، علما بانهم يعلمون علم اليقين 

خطورة اإ�شقاط الفوائد وعدم منطقيتها ل�شباب كثيرة، ومنها كالتالي:

1 - مخالفة �شريحة للد�شتور )عدم العدالة(.

2 - تعوي���د المواطن على القترا�س بغر�س ال�شته���الك، على اأمل ا�شقاطها في 
الم�شتقبل )بالمثل(.
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ساعدوا المحتاجين فقط
عبداللطيف الدعيج

المجاميع ال�شتحواذية من النواب، وبالذات النواب وال�شيا�شيون ال�شابقون، اذونا 

وازعجون���ا كثي���را بق�شايا الف�شاد، وبالتعديات المزعومة عل���ى المال العام. وكل هذا 

بهدف فتح الباب على م�شراعيه للمنح والعطايا التي يعدون بها ناخبيهم ومن يتعي�س 

على هبات وعطايا الدولة من المواطنين.

تقارير ديوان المحا�شبة الخيرة التي ن�شرت بع�شها القب�س في ال�شبوع الما�شي، 

لم ي�شر اأي منها الى ق�شايا اختال�س مالية اأو حتى ت�شيب ملحوظ في �شرف الدارات 

والموؤ�ش�شات الحكومية، عدا مجل�س الوزراء على ما اظن. التقارير خلت من اي اعتداء 

وا�ش���ح وبّين على الم���ال العام، لكنها زخرت بالكثير م���ن المبالغ على �شكل غرامات 

وحق���وق لم يت���م تح�شيلها منذ زمن لكثي���ر من الدارات الحكومية عل���ى المواطنين. 

اغل���ب الدارات الحكومي���ة التي تتعامل مع الجمهور، وتقدم الخدمات - التي هي في 

ال�ش���ل مدعوم���ة ورخي�شة التكاليف - لديه���ا مبالغ بالماليين تعج���ز عن تح�شيلها 

ب�شب���ب مماطلة المواطنين وا�شرارهم على ع���دم دفع م�شتحقات الدولة عليهم. هذا 

يوؤك���د ما طرحناه، وكررناه، من ان الحرام���ي »العود« هو المواطنون. والنهب وال�شلب 

الحقيق���ي �ش���واء الم�شروع، على �شكل خدم���ات مدعومة، اأو غي���ر الم�شروع المتمثل 

بالتهرب من دفع م�شتحقات الدولة اأو ال�شتحواذ غير ال�شرعي على الخدمات والمنح 

ال�شافي���ة، ه���ذا النهب وال�شلب يتولهم���ا المواطنون الذين يج���دون الدعم والتاأييد 

م���ن نوابهم وممثليهم في البرلمان الذين تولوا ل�شنين حمايتهم والدفاع عن اخطائهم 

بحج���ة محدودي���ة الدخ���ل اأو بحج���ة ان الكل ي�ش���رق ويختل�س فلماذا لي����س المواطن 

المحتاج..؟!

ازعجون���ا وق�شوا م�شاجعنا بدعاوى الف�شاد وال�شرقات، علما باننا منذ �شنوات، 

ب���ل عق���ود لم ننفذ اي م�شروع حكومي، ولم يتم تحقيق اي اعمار اأو القيام باي انتاج. 

حت���ى م�شاري���ع »البوت« تم ايقافها منذ زمن. بينم���ا الم�شاريع العمالقة وال�شخمة تم 

الغاوؤه���ا و�ش���رف النظر عنها ب�شبب دع���اوى الف�شاد والتك�ش���ب المزعوم، تم �شرف 

النظر عن حقول ال�شمال والداو كيمكال والم�شفاة الرابعة، وتوقفت الى حد ما حركة 

الت�شييد والنتاج. نواطير المال العام ومكافحو الف�شاد �شار لهم �شنين وهم يطنطنون 
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جواخير« كبد!
نا�ضر العبدلي

الحكوم���ة من���ذ زمن طوي���ل تركت الحبل على الق���ارب اأو »الغ���ارب« فهما �شيان 

ويوؤدي���ان نف����س المعن���ى، فبالأم�س منحت عددا م���ن المواطنين ق�شائ���م �شناعية في 

منطقة ال�شويخ من اأجل اإقامة م�شانع عليها اأو حرف ب�شيطة مثل »الحدادة والنجارة« 

لكن فجاأة تحولت تلك الق�شائم ال�شناعية اإلى مجمعات تجارية واأ�شواق �شخمة تحت 

نظر و�شمع الحكومة، اإن لم يكن ذلك بتحري�س منها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد 

بل �شمحت بتداول مثل تلك الق�شائم الخدمية في اأ�شواق العقار.

وبالأم����س كذلك رع���ت الحكومة و�شاركت في التعدي عل���ى ال�شاحل الممتد من 

ال�شعودي���ة جنوبا حتى العراق �شمال، با�شتثن���اء بع�س المناطق في العا�شمة، ليتحول 

ال�شاح���ل اإلى ملك خا�س لعدد قليل من المواطني���ن خدمهم الحظ ورعاية الحكومة، 

ف���ي حي���ن ال�شواد الأعظم م���ن المواطنين ل ي�شتطيعون التمت���ع بال�شاطئ وكاأنما هم 

مواطن���ون م���ن الدرجة الثانية فيم���ا اأولئك الذين يملك���ون »ال�شاليهات« مواطنون من 

الدرجة الأولى.

الي���وم وزع���ت الحكومة مئات بل اآلف الق�شائم على �ش���كل حظائر للموا�شي في 

منطقة كبد تحت ذريعة اأن هناك مواطنين يمتلكون موا�شي ول ي�شتطيعون التنقل بها 

داخ���ل ال�شحراء لأ�شباب كثيرة، كما كان يحدث خالل ال�شنوات الما�شية، تحولت مع 

م���رور الأي���ام اإلى منتجعات وفلل وربما تتحول م�شتقبال اإل���ى مجمعات تجارية مع اأن 

التراخي�س الممنوحة لها ت�شير اإلى اأنها »جواخير« للما�شية وبع�شهم ل يمتلك ما�شية 

بل تمكن من »ت�شليك« اأموره.

كل يوم تكون هناك بدعة حكومية تنهب خاللها اأمالك الدولة، تارة تحت م�شمى 

نوادي ال�شيد والفرو�شية، وتارة تحت م�شمى تربية الخيول، وثالثة تحت م�شمى الأمن 

الزراعي، ورابعة لإنتاج الع�شل، وربما تطرح غدا م�شميات جديدة لنهب اأرا�س جديدة 

م���ن دون اأن تك���ون هناك مراجعة حقيقية للحاج���ات وترتيبا ي�شمن عدم العبث بمثل 

تلك الأمالك و�شمان اأن تكون ال�شتفادة منها في م�شارها ال�شحيح.

الحكوم���ة م�شوؤولة عن هذا العب���ث، واإذا اأرادت فعال اأن ينتظم الجميع في اإطار 

القانون فعليها اأن تفتح كل تلك الملفات وتجد لها عالجا دائما ي�شمن األ يتحول المال 
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3 - تعوي���د المواط���ن على عدم �شداد اي التزام مال���ي عليه في الم�شتقبل، اي�شا 
عل���ى امل ا�شقاطه، وغيره وغيره م���ن ا�شرار على المواطن نف�شه وعلى المجتمع في 

الم�شتقبل. 

وهناك عدة ا�شئلة لبع�س النواب، خا�شة من �شّرح با�شتجواب وزير المالية:

هل قرار ا�شقاط الفوائد او عدمه بيد وزير المالية، وهل يجوز ا�شتجواب وزير - 

فق���ط - لنه ابدى راأيا وا�شحا لحماية المال العام، وهل من يحمي المال العام يكون 

مغ�شوبا عليه، ويتم ا�شتجوابه؟!

الكل يعلم ان قرار ا�شقاط القرو�س بعد الجراءات الالئحية والد�شتورية يكون بيد 

المجل����س للت�شويت عليه، ولديكم العدد، ومن ثم يحال الى الحكومة بغر�س الموافقة 

عليه او الرف�س )ولي�س وزير المالية(، ورف�شه بمر�شوم وارجاعه الى المجل�س من قبل 

�شاحب ال�شمو )حفظه اهلل(.

اذن، لم���اذا ا�شتجواب وزير المالية، وانت���م تعلمون ان قرار ا�شقاط الفوائد لي�س 

بي���ده وحده؟! هل ه���ي ر�شالة لكل من يحافظ على القان���ون والد�شتور ويحمي المال 

العام من الهدر؟ ام هي ر�شالة لبع�س المواطنين المقتر�شين باأنكم عملتم الواجب وما 

ق�شرتم معاهم؟! وكل ذلك على ح�شاب ا�شتقرار البلد وعلى ح�شاب المال العام.

واخي���راً، اأرج���و من الحكوم���ة - ومن بيده القرار - ان تع���ي جيدا خطورة ثقافة 

ال�شتهالك التي تم غر�شها خالل ال�شنوات الما�شية، ومن ثم عّو.د المواطن على تلك 

الثقاف���ة الخطيرة، وهي عدم المبالة وال�شراف في ال�شتهالك وعدم �شداد ما عليه 

من التزامات مالية، ب�شبب تراخي الحكومة! وعلينا واجب وطني باإيقاف وتغيير تلك 

الثقاف���ة الخطي���رة من خالل تعليم اولدنا من خ���الل وزارة التربية والبيت - اي�شا - 

خط���ورة ال�شتهالك غير المبرر وتعليمهم اهمي���ة الدخار للم�شتقبل، وكذلك خطورة 

الهدر في ا�شتهالك الكهرباء والماء وغير ذلك، وحتى الطعام وتعويدهم على ا�شتهالك 

منطقي عقالني للحفاظ على ثروة البلد، لتدوم اطول مدة، خا�شة ان الكويت تعتمد 

على م�شدر واحد للدخل )النفط(، وفي حالة انخفا�س �شعره تكون الكارثة!

القب�س5 فبراير 2013
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رغب���ة القط���اع في توظيف العمال���ة الوطنية لي�س مرجعه ارتف���اع الراتب وح�شب، بل 

هن���اك ا�شب���اب اخرى لعل اهمها ثقافة العمل لدى القطاع الخا�س نف�شه التي لم تعد 

تتقب���ل العمالة الوطنية نتيجة تواف���ر البديل، وهي امور ل يمكن معالجتها بال�شاليب 

المالي���ة وحده���ا، لذلك يج���ب اعادة النظر في ط���رق المعالج���ات الحكومية لق�شية 

الت�شغيل، وان تحمل القطاع الخا�س جزءا من كلفة ا�شالح �شوق العمل، وان تحد من 

تدفق اليدي العاملة الوافدة، وان ت�شع �شوابط م�شددة فيما يتعلق بعمليتي الت�شغيل 

وال�شتقدام، اما عدا ذلك فنحن مقبلون على كارثة ت�شغيل وبطالة بداأت معالمها في 

الظه���ور م���ن خالل زيادة اع���داد العاطلين وتكد�س الموظفين ف���ي موؤ�ش�شات الدولة. 

لذل���ك علين���ا األ ن�شتغرب اذا ما ا�شبحت كلفة موازنة �شندوق البطالة و�شندوق دعم 

العمالة في الموازنة العامة للدولة مقاربة لرقام الباب الول للرواتب خالل ال�شنوات 

القليلة المقبلة. 

القب�س7 فبراير 2013

لماذا تعجبت؟!
عالية في�ضل حمود الخالد

عطفاً على مقالتي التي اأبديت فيها ا�شتغرابي من موافقة المجل�س البلدي على 

ق���رار بيع العقارات المخالف���ة و�شرائها في منطقة جليب ال�شيوخ، لحظت الكثير من 

الت�شاوؤلت وال�شتف�شارات بخ�شو�س هذا المو�شوع، وهذا لوجود افراد، اإما اأنهم غير 

مدركين لحيوية هذا المو�شوع واأما اأنهم اأفراد اآخرون �شد ما ذكرته وغيرهم لم يعن 

لهم �شيئا هذا المو�شوع، لذلك �شاأ�شرح وباإيجاز محتوى القرار و�شلبياته:

< الق���رار بكل ب�شاطة �شيجيز لأ�شحاب العق���ارات المخالفة في منطقة الجليب 
فقط اإ�شدار �شهادات اأو�شاف للعقار ت�شمح لهم ببيع هذه العقارات و�شرائها بالرغم 

م���ن مخالفتها لنظمة البناء. هذا القرار يكافئ المتج���اوز للقانون و�شيفتح المنطقة 

لم�شاربة عقارية �شر�شة على ا�ش�س خاطئة وغير قانونية. 

< الق���رار �شيظلم ك���ل ا�شحاب العقارات وم���ن �شكان المنطقة غي���ر المخالفين 
والملتزمي���ن باأنظمة البناء من حيث انخفا����س قيمة عقاراتهم بالتثمين لكون التثمين 
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الع���ام اإلى و�شيلة ل�شتر�شاء النا�س عل���ى ح�شاب القانون وعلى ح�شاب حق الآخرين. 

فنحن اليوم نرى في عدم اإ�شقاط القرو�س وفوائدها على عدد من المواطنين عدالة، 

وهناك من يريد تعوي�شنا من المال العام باألف لكل مواطن ا�شتمرارا ل�شيا�شة العبث، 

لكن ماذا عن العدالة في ق�شية الق�شائم ال�شناعية وال�شاليهات والجواخير، األي�س من 

العدالة �شحبها وتنظيمها من جديد؟

الكويتية  6 فبراير 2013

المعضلة في سياسة التشغيل
عو�س �ضقير

قان���ون التاأمين �شد البطالة الذي اقرته اللجنة المالية في مجل�س المة موؤخرا، 

ل���م ي���اأت بهدف طماأنة العم���ال مثلما قد ي�شور البع�س، فه���و، وان كان مطلبا عماليا 

ال ان���ه ف���ي الواق���ع حاجة حكومية اكثر م���ن اي �شيء اآخر، فالحكوم���ة عودتنا دائما 

عل���ى �شت���ر عجزه���ا بالمال، لذل���ك ل ن�شتغرب ان يق���ر مثل هذا القان���ون في بلد ل 

تتج���اوز ن�شب���ة عمالت���ه الوطنية حدود 27% م���ن اجمالي العاملين ف���ي �شوق العمل 

المحلي، بل ان ال�شريحة الم�شتهدفة بم�شروع القانون ل تتعدى ن�شبتها حدود 1% من 

اجمالي العاملين في �شوق العمل المحلي، وهو ما يوؤكد مدى عجز الحكومة عن حماية 

العمالة الوطنية في القطاع الخا�س، وتخبطها وعدم قدرتها على ر�شم �شيا�شة ت�شغيل 

وا�شح���ة المعال���م ت�شتثمر ق���درات العمالة الوطنية وامكاناتها ف���ي مختلف قطاعات 

العم���ل، وتعم���ل في الوقت نف�شه عل���ى خلق فر�س عمل منا�شب���ة للعمالة الوطنية في 

القطاع الخا�س، وهو القطاع الذي امتالأت خطابات رئي�س الحكومة بعبارات التمجيد 

في���ه باعتب���اره القطاع الذي يمك���ن ان يحل ازمة الت�شغيل في الب���الد، رغم ان الواقع 

يق���ول ان م���ا يح�شل في هذا القطاع من ممار�شات وتجاوز للقانون ومتاجرة بالعمالة 

ه���و �شب���ب ازمة الت�شغيل، وهو �شبب البطالة ب�شقيه���ا ال�شافر والمقنع، فازمة ت�شغيل 

العمال���ة الوطني���ة في القط���اع الخا�س لن تح���ل بال�شاليب وال�شيا�ش���ات التي تتبعها 

الحكومة والتي ترتكز على الدعم المالي وانما بزيادة كلفة العمالة الوافدة والحد من 

تدفقه���ا ل�شوق العمل، فالقطاع الخا�س يبن���ي ح�شاباته و�شيا�شة الت�شغيل التي يتبعها 

في موؤ�ش�شاته على ما يدفع هو من مال ل على ما تدفع الحكومة، ا�شافة الى ان عدم 
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المخالف���ات او دف���ع الغرامات او التثمي���ن على ا�شا�س الم�شاح���ة القانونية وا�شتبعاد 

تقييم الدخل في التثمين.

�شوؤالي الن اوجهه لوزير البلدية: هل تدرك اأبعاد وخطورة م�شكلة الجليب؟ وهل 

تدرك ما ترتب على قراركم بالموافقة على قرار المجل�س البلدي المو�شي بالموافقة 

على بيع العقارات المخالفة و�شرائها بالمنطقة وكيف موافقتكم �شتجر المنطقة لبالء 

اكبر مما هي عليه الآن؟! 

وهل �شتوافقون لبقية العقارات المخالفة في مناطق الدولة الأخرى للبيع وال�شراء 

اأ�شوة بعقارات الجليب المخالفة؟! 

القب�س9 فبراير 2013

ثقافة الفساد.. ومعارضة تلد أخرى
اأ.د. محمد عبدالمح�ضن المقاطع

ل���و اأجري���ت درا�شة م�شحية ع���ن الف�شاد في الكوي���ت، فاإنها لن تج���د م�شتودعات كافية 

لتخزي���ن ملف���ات الف�ش���اد، فقد م�شى على البلد م���ا يقارب ال�٥٠ عاما من���ذ توافقت الحكومة 

م���ع مجل����س الأمة على ت�شكيل اأول لجنة لمكافحة الف�ش���اد، و�شار الحديث عن الف�شاد و�شيلة 

ك���ل �شيا�ش���ي وم�شوؤول ونائب، ب���ل والحكومة للخروج م���ن دائرة التهام، ول�ش���رف النظر عن 

ممار�شاته���م واأعماله���م الفا�ش���دة، ثم بداأ م���زاد المتاجرة بورقة الف�ش���اد، فتوالت المقترحات 

وتع���ددت الم�شروع���ات وتزاحم���ت اللج���ان الحكومية والبرلماني���ة، وتزاي���دت التفاقيات، بل 

و�ش���درت الت�شريعات وتكررت الجتماعات، واأعلنت الخطب والبيانات وجميعها تدين الف�شاد 

وتدع���ي محاربت���ه واجتثاث���ه، ولكن ل���م تتغير حال الف�ش���اد، بل هو في ازدي���اد، لأن من يدعي 

محاربت���ه هم رموزه ومروجوه و�شما�شرته ومراكز الدفاع عنه، باخت�شار الف�شاد �شار لكل تلك 

الحقائ���ق ثقاف���ة مجتمعية، فال�شلطة ربما تف�شح المجال للف�شاد وتديره، والبرلمان يدافع عنه 

ومت���ورط فيه، والأجه���زة الحكومية اآلة تنفيذي���ة للف�شاد، وال�شعب يت�شاب���ق لتحقيق م�شالحه 

وتك�شبات���ه الوظيفية والمالي���ة والدرا�شية والعالجية واليومية بكل طرق الف�شاد والإف�شاد. لذا 

فاإن البلد بانحدار م�شتمر، لأن الف�شاد هو حال الجميع. 

ولع����ل اأح����وال البلد الي����وم، وما اآلت اإلي����ه �شيا�شيا، هي نتيجة لتراكم����ات عمل حكومي 

وبرلماني م�شوه وفا�شد ومف�شد، فالم�شالح ال�شخ�شية و�شيق الأفق وال�شراع العلني والخفي، 
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يقا�س على ا�شا�س الموقع والم�شاحة والدخل المادي للعقار.

< م�شكل���ة الجلي���ب اكبر من مجرد عقارات مخالفة لنظم���ة البناء. فهي تحتوي 
على 170000 وافد مخالف لقوانين الإقامة ال�شرعية في الدولة، وهذا بدوره يعني:

اأ �� عدم وجود �شيطرة �شحية عليهم من خالل الفحو�شات ال�شحية والك�شوفات 

الدورية لتجديد الإقامات. 

ب �� عدم وجود �شيطرة امنية من خالل تحديد اماكن �شكنهم وعملهم، هوياتهم، 

وكفالئهم. 

ج �� تكد�س 170000 فرد في منطقة �شغيرة الم�شاحة يوؤدي الى �شعف واإجهاد 

ف���ي البنية التحتية و�شرف المجاري والنظافة العامة لل�شوارع وال�شاحات، وهذا اأمر 

غير �شحي ي�شاعد على ن�شر الأمرا�س والأوبئة.

د �� انت�شار الجرائم والتجارة غير الم�شروعة بكل اأنواعها مثل تجارة الرق والبغاء 

والمخدرات والممنوعات.

ه�� �� عدد كبير من الوافدين القاطنين بهذه المنطقة يعمل في مناطق اأخرى، وفي 

محالت و�شركات ومطاعم ومقاه، وهذا يعني انت�شارا لالمرا�س والوبئة والجريمة.

ونح���ن نعي ك���ل ذلك، هل يكون الحل المثل هو ال�شماح ببيع العقارات المخالفة 

و�شرائه���ا، خ�شو�شا بع���د تفعيل القانون ال�شابق الذي يمن���ع البيع وال�شراء لكل عقار 

مخالف وال�شرامة في تطبيقه لمدة �شت �شنوات؟! 

الأج���در ب�شاح���ب الق���رار اأن يعمل على ح���ل الم�شكلة جذريا، م���ن خالل عمل 

الآتي: 

اأ ����� تنظيف المنطق���ة من كل المخالفين لالإقام���ة ال�شرعية من خالل ت�شفيرهم 

ولي����س نقله���م لمناطق اخرى، وهذا يتطل���ب فتح الملفات ف���ي وزارة ال�شوؤون للتنفيذ 

ولي�س للتنفذ. 

ب �� تدخل وزارة الداخلية لتطهير المنطقة من كل الجرائم وبكل ا�شكالها والعمل 

الحازم والفوري في التنفيذ والتطبيق. 

ج ����� تدخ���ل وزارة ال�شحة لعمل فحو�شات طبي���ة ك�شفية لم�شح المنطقة والتاأكد 

من خلوها من اأي اأوبئة. 

د ����� فتح البلدية للملفات وح�شر المخالفين م���ن مالك العقار وتخييرهم بازالة 
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بعد التحرير وق�شية ‘الخ�س والطماط’ و�شفقات الأ�شلحة الم�شبوهة وم�شاريع الكهرباء، وبعد 

ذلك ‘المياه المعالجة’ و’ال�شور الرابع’ و’قالدة مبارك الكبير’، بالإ�شافة اإلى الفحم المكل�شن 

والم�شف���اة الرابعة و�شفق���ة الداو، وانتهاء با�شتاد جابر وميناء مب���ارك وجامعة �شباح ال�شالم 

وج�ش���ر ال�شبي���ة كلها ق�ش�س تحول���ت اإلى طال�شم واألغ���از دفنت بين رك���ام الأوراق والملفات 

وم�شحت من الذاكرة اإلى الأبد.

 وق�شايا ت�شخم اأر�شدة نواب مجل�س الأمة والتحويالت الخارجية التي تعتبر علّة الأزمة 

ال�شيا�شي���ة الراهنة حفظ���ت لدى النيابة العامة بحجة النق�س الت�شريع���ي، بينما ي�شتمر القيل 

والقال عن تحويل خارجي لن�شطاء �شيا�شيين وتاأجير العمارات للدولة والمناق�شات الحكومية 

لفالن وعالن، �شواء من التجار اأو النواب اأو التجار الجدد اأو كبار الم�شوؤولين في الدولة.

 واآخر الحديث يدور حول الميزانية ال�شخمة لخطة التنمية وما �شرف منها، واأين �شرفت، 

ولم نجد اأثراً عمرانياً ول نظرياً لأي من م�شاريعها على اأر�س الواقع؟ ومع ذلك ي�شتمر م�شل�شل 

التعيينات القيادية والمزايا المالية المبا�شرة وغير المبا�شرة لها مو�شع ا�شتفهام كبير.

 ه���ذه الق�ش����س وم���ا تت�شمنها من مبال���غ والتي من �شاأنه���ا اأن ت�شع���ق المواطن العادي 

المغل���وب على اأمره متداخل���ة ومتبادلة حول التهم، وقد ت�شمل جميع القوى المت�شارعة اليوم، 

والأ�شئلة البرلمانية القديمة منها والجديدة ولجان التحقيق، بل اأحكام الق�شاء التي لم تُِدن اأي 

متهم في ق�شايا نيابة الأموال العامة ول محكمة الوزراء ول حتى المحاكم الإدارية والجنايات 

تك�ش���ف اأمري���ن ل ثال���ث لهم���ا: اأولهم���ا، اأن خزينة المال الع���ام ما�شية في طريقه���ا اإلى عالم 

المجه���ول. والثان���ي، اأن ال�شرب م�شتم���ر على الحمار، وكلما زاد ال�ش���رب ابتعد هو والخزينة 

التي يحملها.

 ويبدو اأن الحكومة التي طالما وقفت في طريق الت�شريعات التي يمكن من خاللها وقف 

الحم���ار واإن���زال حمولت���ه، مرتاحة من هذا الو�ش���ع، ما دام الجميع ي�ش���رب الحمار، و�شيكون 

ال�ش���رب اأق���وى واأكث���ر لأن م�شاريع خط���ة التنمية الهائل���ة و�شعت للتو على ظه���ره، والقوانين 

الجدي���دة مثل الذمة المالية وهيئة مكافحة الف�شاد الت���ي اأقرتها الحكومة، وبالتاأكيد �شيب�شم 

اإليه���ا مجل�شها الذي في جيبها بعدما اأفرغت من اأهم موادها، �شنزين بها قامو�س الت�شريعات 

الكويتية لتلحق بقانون غ�شل الأموال ومحاكمة الوزراء، ف�’ل ته�س ول تن�س’ في المحاكم، ولهذا 

ف���اإن الكثير م���ن الم�شتفيدين من و�شع الحمار يدعون له بطول العمر رغم ال�شرب المتوا�شل 

حتى ل يك�شف عن الم�شتور.

الآن15 فبراير 2013
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الماأجور اأو ال�شخ�شي، اأعمى العقول كما الأب�شار، فقام كل طرف ي�شرب البلد كيدا بخ�شمه، 

ويه����دم الوطن عداء بغريمه، فانهار ب�شببهم البلد، وهم على عنادهم واإ�شرارهم ومكابرتهم، 

فكل منهم يريد ال�شتفراد، فاإما واإل، والنتيجة هي اأن الخا�شر هو الوطن.

واأوج���ه خطابي لل�شلط���ة وللمعار�شة معا رحمة بالوطن وب�شعبه، فلي�س هناك انت�شار 

�شيا�ش���ي حقيق���ي، واإنه لوهم العي����س بن�شوة انتخاب���ات تنتق�س الر�شا ال�شعب���ي والتوافق 

الوطن���ي، وا�شتخ���دام موؤ�ش�شات الدولة لفر�س الأمر الواقع، وما اأخطره من م�شلك وخيار، 

كم���ا اأنه لي�ش���ت هناك دولة ب���ال مرجعية وا�شحة، فللوط���ن د�شتوره وق�ش���اوؤه وفيهما من 

المرجعي���ة ما يحفظ الحقوق ويمنع الظل���م وال�شتبداد، فال داعي للمكابرة والدوران على 

النف����س، فالأغلبية المبطلة ه���ي مجاميع �شيا�شية و�شخ�شيات معار�شة ولد عنها ما �شمي 

بالجبه���ة الوطني���ة، وولد عنهما ما اأطلق علي���ه ائتالف المعار�ش���ة، وحقيقتها هي هي لم 

تختلف بمكوناتها، فال يوجد في الكويت من ل يدرك هذه الحقيقة، فقد �شارت معار�شة 

تلد اأخرى، ولنتجه جميعا الى ما يخرج البلد من ماأزقه، ويحقق وحدته الوطنية بم�شالحة 

تختف���ي معها كل الح�شابات الخا�شة، واعتبارات النت�شار للنف�س، وبعيدا عن م�شطلحات 

الغال���ب والمغل���وب، اأو العناد والمكابرة، اأو التراجع والعتذار، فالوطن ي�شتحق اأن نت�شالح 

لحفظ مكانته والتنازل عن حظ النف�س لأجله، واإل نكون قد �شيعنا الأمانة واأ�شعنا الوطن. 

فهل اآثرنا الوطن على اأنف�شنا؟

القب�س11 فبراير 2013

حمار المال العام
د. ح�ضن عبد اهلل جوهر

ثمة م�شاحة كبيرة م�شتركة بين مختلف الفرقاء والخ�شوم ال�شيا�شيين فيما يتعلق بالمال 

الع���ام، حت���ى تحول هذا ال�شعار اإلى ما ي�شبه الحمار )اأجلّكم اهلل( الذي يحمل فوق ظهره كنزاً 

من الأموال الوفيرة والكل ي�شرب على موؤخرته ليكمل ال�شير.

 فال���كل اأ�شب���ح ي�ش���رب الكل تحت �شعار الم���ال العام، و�شارت تهمة الم���ال العام مجرد 

و�شيلة لت�شويه ال�شمعة ال�شيا�شية بالحق والباطل، وبدءاً بق�شة ‘الناقالت’، ال�شهيرة وبالتزامن 

مع �شرقة ال�شتثمارات الكويتية في الخارج اأثناء الغزو العراقي، ومروراً بف�شائح اإعادة الإعمار 
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واأبا�شي لك« اأو عقلية »وقع لي وا�شكت لك«. 

ه���ذه العقلي���ة قتلت كل �شيء فينا، هذا هو النهج ال���ذي لبد اأن يتغير، هذا هو النهج 

ال���ذي لب���د اأن يتوق���ف، واأن ياأتي نهج حكومي جديد ي�شير وفق مب���داأ الكفاءة والمحا�شبة 

الفورية والآنية، فالنائب دوره م�شرع، �شانع قانون، ولي�س مندوب معامالت، وهذه العقلية 

يجب اأن تتوقف نيابيا اأول قبل اأن تتوقف حكوميا، والمالم اأول واأخيرا هم النا�س ال�شاعون 

بمعامالت دينا�شورية اإلى النواب، واإذا رف�شها النائب لعدم قانونيتها اأو ا�شتحالة تمريرها 

قال���وا عن���ه:« م���ا فيه خير ما ينف���ع« وهكذا تالحق���ه لعنة »ما فيه خير« حت���ى ي�شقط في 

النتخاب���ات، لذا يجد اأغلب النواب اأنف�شه���م يحاولون الخروج من تلك اللعنة بالتحول اإلى 

مندوبي معامالت. 

المل���وم لي�ش���ت الحكومة فق���ط ول النواب، ب���ل العقلية ال�شعبية لدين���ا التي ترى في 

النائب الذي يمرر المعامالت الم�شتحيلة »�شوبرمان« ي�شتحق التحليق في �شماء موؤ�ش�شتنا 

الت�شريعية. 

النباء21 فبراير 2013

ديرة ماشية سماري
ح�ضن العي�ضى

ف���ي كل مرة يتحدث النا�س عن الف�شاد في الدولة تاأتي اإجابة الم�شوؤول جاهزة معلبة 

بجمل���ة “هات���وا الدليل” و�شنحاك���م المتهمين عن الف�ش���اد! اإجابة خاوية، فيه���ا تهّرٌب من 

الم�شوؤولي���ة وتحميله���ا لل�شدفة والق���در... والنتيجة الحتمية هي تكري����س الف�شاد ر�شمياً 

وتوطيد اأركان الالمبالة، وتبلد م�شاعر الغ�شب والرف�س عند الب�شر، حين ت�شبح قناعتهم 

مخت�شرة في كلمات من �شاكلة “ماكو فايدة اأو خلها على اهلل وال�شق عود”.

اأكث���ر من �شحيفة، خالل هذه الأيام، تناولت اأزمة الختناقات المرورية، ونقلت قلياًل 

من حجم هذه الماأ�شاة... ول اأدري اإن كان �شيادة الم�شوؤول �شاحب مقولة “هاتوا الدليل” 

فّك���ر ول���و مرة واحدة ع���ن اأ�شباب الكارث���ة المرورية بالدولة، وت�ش���اءل اإن كانت هي وليدة 

واقع الف�شاد المتر�شخ بالدولة اأم ل؟! يعرف، ونعرف معه، اأن هذه الكارثة في الكويت هي 

التج�شي���د الحي لف�ش���اد الإدارة ال�شيا�شية في الدولة من ناحية، واإظهار عجز ال�شلطة عن 
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ديناصورات المعامالت النيابية
ذعار الر�ضيدي

دخ���ل نائ���ب اإلى مكتب اأحد ال���وزراء حامال معه 8 معامالت وطل���ب من الوزير الذي 

ا�شتقبل���ه اأح�ش���ن ا�شتقبال اأن يقوم بتوقيع المعامالت الثمان���ي بال مانع، الوزير تاأنى قليال 

وق���راأ المعامل���ة الأولى والثانية ثم قال: »اإذا كل معامالت���ك چذيه اأنا ما اأقدر اأوقعها لأنها 

م���و م�شتوفي���ة ال�شروط«، وكانت ردة فعل النائب في جملة تخت�شر واقعنا ال�شيا�شي باأكمله 

اإذ خاطب الوزير قائال: »اأنا چذيه بفتح ملف المناق�شات في وزارتك واأفتح تجاوزات كذا 

وك���ذا وك���ذا« وعدد عددا م���ن الم�شاريع في الوزارة بدعوى اأن فيه���ا �شبهة تعد على المال 

العام. 

باخت�ش���ار �شع���ار بع�س الن���واب، »يا توقع.. ي���ا اأفتح عليك تج���اوزات وزارتك«، طبعا 

ه���ذا الأ�شل���وب لي����س منح�شرا في ن���واب مجل�س دي�شمب���ر 2011 بل حتى ن���واب مجل�س 

فبراير 2011 وما قبلهما، هناك من يتعامل بهذا الأ�شلوب، ومن بينهم من يرتدي الآن رداء 

المعار�شة، تمرير المعامالت مقابل ال�شكوت عن التجاوزات. 

الحكوم���ة وبع�س الوزراء لالأ�شف عملوا به���ذا الأ�شلوب، وظلت هذه العقلية م�شيطرة 

عل���ى الطرفين النيابي والحكومي، وهي ال�شبب الرئي�شي ل�شرطان الف�شاد الذي ا�شت�شرى 

ف���ي معظ���م الم�شاريع، فهذا يمرر وذاك ي�شكت، وال�شعب نايم، األ ترون اأن اأغلب ال�شرقات 

والتج���اوزات ل تظه���ر اإل بع���د حدوثها بعام اأو عامين، لأنها ظل���ت تدفن تحت �شعار »وقع 

لي وا�شكت«، وهو �شعار متهم به اأغلب النواب، حتى الحكومات المتعاقبة تعمدت اأن تدفع 

فواتيرها ال�شيا�شية لمن يقف معها من النواب، بتمرير معامالت، حتى ولو كانت المعاملة 

بحج���م الدينا�ش���ور �شتمررها الحكوم���ة من »�شم خياط اإبرة« التج���اوز رغما عن الجميع، 

التعيينات اأغلبها ت�شير وفق مبداأ »عين لي وا�شكت عنك وعن وزارتك«، بهذه العقلية تدار 

مفا�شل الدولة، لذا لم نتقدم منذ �شنوات، وتوقفت عجلة التنمية، هل تعتقدون اأن التاأزيم 

ال�شيا�شي هو ال�شبب؟، ل اأبدا، هل تعتقدون اأن ال�شتجوابات المتكررة في المجال�س ال�شابقة 

كان���ت ه���ي �شبب تعطل التنمية؟، ل واهلل، بل هي التعامل بعقلية �شراء الولءات والمواقف 

ال�شيا�شية عن طريق تطييب خاطر النائب اأو التيار بتعيين اأو بمعامالت دينا�شورية. 

اإذا كنت���م تعتق���دون اأن الإيداعات المليونية كارثة، فه���ي لي�شت �شوى راأ�س جبل جليد 

كوارثن���ا، اإذا اأردن���ا تنمي���ة حقيقية فعلين���ا التوقف تماما ع���ن التعاطي بعقلي���ة »�شوت لي 
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مستثمر أجنبي عن الكويت: يا خرطي يا خرطي..
اأحمد النبهان

منذ عدة �شنوات ونحن ن�شمع عن الحكومة اللكترونية وعن المركز المالي والتجاري 

ومدينة الحرير والكثير من الأحالم الوردية التي يت�شارع الم�شوؤولون على تف�شيرها دون اأن 

نرى ما يوؤكد اأن تلك الحالم قد تتحول الى واقع حقيقي يلتم�شه الجميع 10 �شنوات منذ 

�شق���وط نظام �شدام ح�شين وبالتالي انتهاء الخطر الأمني الذي كانت تتذرع به الحكومات 

ال�شابق���ة ف���ي خلق البيئ���ة المنا�شبة لال�شتثم���ار وبالتالي ج���ذب روؤو�س الأم���وال المحلية 

والعالمي���ة و�ش���ط عوامل كثي���رة مميزة منها ارتف���اع اأ�شعار النفط ووج���ود الخبرة الكافية 

لدي الكثير من رجال الأعمال في �شناعة ال�شركات العالمية التي ت�شتطيع اأن تفتح اأبواب 

التعامل التجاري من ال�شرق والغرب.

- ولك عزيزي القارئ اأن تتخيل نف�شك م�شتثمرا اأجنبيا قادما للكويت لعمل ا�شتثمار 

ناج���ح يع���ود بالنفع عليك وعلى الدولة الم�شت�شيفة لن�شاط���ك، حيث من لحظة دخول الى 

المط���ار ينك�ش���ف ل���ك اأن البلد مغلق حت���ى ا�شعار اآخر، حي���ث ت�شتطيع اأن ت���رى الفو�شى 

والالمبالة وا�شحة على وجوه الحا�شرين، وعندما تركب �شيارة الأجرة باتجاه الفندق في 

منطق���ة العا�شم���ة ت�شتطيع اأن تتاأكد اأن القانون هو اآخر �ش���يء يتم تطبيقه في هذا البلد، 

م���ن خ���الل عدم ربط حزام الأمان من قبل ال�شائق وعدم تنبيهه لك تتاأكد اأن القانون فقط 

موج���ود داخ���ل الأدراج، وعندما ت�شل الى الفندق ل ب���د اأن تكون هناك مواقف مخ�ش�شة 

وكافية للفندق ولكنك تن�شدم باأن المواقف محدودة جدا هذا ان وجدت بالفعل!!!

- بعد الراحة من الطبيعي اأن يذهب هذا الم�شتثمر الى الدوائر الحكومية لال�شتف�شار 

ع���ن اآلي���ة عمل الأجانب وطرق ا�شتخراج التراخي�س التي تكفل له قانونية عمله، وبالتاأكيد 

�شي�شاب بالغماء والتعب من خالل م�شاهدته للفو�شى المتزايدة داخل الأروقة الحكومية 

والبيروقراطية المملة، بال�شافة الى جهل اأغلب الموظفين بطريقة عملهم وعدم ادراكهم 

لأهمية المحافظة على هذا الم�شتثمر لأنه يفتح اأبوابا لدخول الأموال وبالتالي الم�شاهمة 

في زيادة الدخل القومي للدولة، ولكن لالأ�شف ل حياء لمن تنادي. 

- ح���اول ه���ذا الم�شتثمر اأن يلملم جراحه قليال ويخرج ليتفقد الأماكن ال�شياحية في 

البلد لعل وع�شى تخفف عليه ال�شدمة من خالل ما �شمع بالخارج من اأن الدولة هنا ت�شجع 

ال�شتثم���ار الأجنبي وتفت���ح له كل اأبواب الم�شاعدة ومن واقع موؤل���م و�شيئ، ولكنه لالأ�شف 
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معالجته���ا اأو حت���ى التخفيف من وقعها من ناحية اأخرى، وم���ن الموؤكد اأن اأ�شحاب القرار 

وال�شي���ادة المطلق���ة ل ت�شكل عندهم الق�شي���ة المرورية اأولوي���ة، فاأولوياتهم م�شتغرقة في 

ت�شفي���ة ح�شاباتهم الداخلية، وحدود المعار�شة وكيف يمكن الق�شاء عليها، وتوزيع الكعكة 

المالية على دوائر المقربين من جماعات الموؤلفة قلوبهم.

  كارث���ة الم���رور هي نتيجة ف�شاد �شنوات طويل���ة، ف�شاد م�شتوطن في وزارة الأ�شغال، 

وف�ش���اد مثل���ه في بلدية الكويت، واآخ���ر في اإدارة المرور، واأخيراً ه���ي نتيجة ف�شاد اأخالق 

ِمنوا العقوبة فاأ�شاوؤوا الأدب.
َ
الكثير من ال�شائقين الذين اأ

  وزارة الأ�شغ���ال ل���م تخطط لحجم ال�ش���وارع وقدرة ا�شتيعابها ف���ي الم�شتقبل، فهي 

كبلدي���ة الكويت تع���د مرتعاً خ�شباً ل�”الهبر” وال�شرقات والف�ش���اد، وتف�شيل هدم الأر�شفة 

واإعادتها من جديد من اأجل عيون فالن وعالن... فاأين هي من التدبير والتخطيط لل�شارع 

مادام���ت ال�شلطة التي فوقها غي���ر مكترثة بال�شارع ال�شيا�شي؟ اأما البلدية... فحدثوا عنها 

ول ح���رج... م���ن العمارات الت���ي ترخ�س من دون مواق���ف �شي���ارات للم�شتاأجرين... ومن 

غ����س النظر عن عمارات وم�شاكن خا�شة مخالفة في عدد الأدوار، وتنا�شي توفير مواقف 

ل�شيارات ال�شاكنين، فيوقفون �شياراتهم في ال�شارع العام فتغلق الطرق... اأما اإدارة المرور 

فقد اأ�شبحت “حّمال الأ�شية” التي عليها اأن تفك مع�شلة تتجاوزها بكثير... فاأ�شحى اللواء 

م�شطف���ى الزعاب���ي مثل “�شريم” كيف ل���ه اأن ينفخ من غير “براط���م” )�شفاه(... لكن في 

الوقت ذاته، هناك م�شوؤولية تاريخية على الإدارة المرورية وعلى وزارة الداخلية، اإذ هناك 

الآلف م���ن ال�شائقين ح�شلوا على اإجازتهم بالر�شوة اأو بالوا�شطة، وهناك اآلف ال�شيارات 

الت���ي مرت من الفح�س الفني رغم عدم �شالحيتها، وهناك حكايات مزعجة عن اأ�شحاب 

“التكا�ش���ي” الجوالة وارتباطهم ب�شباط من وزارة الداخلية... والقائمة عري�شة وطويلة مع 
تاري���خ تل���ك الإدارة ل ي�شتطيع م�شطفى مهما اأخل�س في عمل���ه اأن يحل عقدها الملتوية، 

فه���ي عق���دة ال�شلطة ال�شيا�شية بداية ونهاية... وهي عق���دة الكويتي الذي ي�شتورد ال�شائق 

والطب���اخ والعام���ل والموظف مثلم���ا ي�شتورد ال�شي���ارات “من غير ر�ش���وم” وبقية الب�شائع 

ويت���رك الأمور على عواهنها... فالأزمة لي�ش���ت اأزمة مرور... بل هي اأزمة دولة “م�شمرة” 

تم�شي على البركة.

الجريدة  19 مار�س 2013
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الزرق���اء اأ�شب���ح على حافة مجاعات ل تبقي ول تذر، بع���د ان بداأوا يفقدون وظائفهم 

وي�شتنفدون مدخراتهم، وبات الأطفال ل يذهبون للمدار�س او يذهبون والجوع يقتلهم، 

كم���ا ا�شتُب���دل الطعام اليوناني الفاخر بالعد�س والمعكرون���ة الم�شلوقة بالماء ال�شاخن 

والخبز »الحاف«. 

وال�شب���ب الرئي�ش���ي لكارث���ة اليون���ان القت�شادي���ة ا�شرافهم عل���ى اأنف�شهم وعدم 

التح�ش���ب لل�شن���وات العجاف، تماما كحالنا هذه الأيام، ومما يزيد الطين بلة ان جميع 

المنظم���ات المالية الدولية تطلب منهم ايقاف دعم المواد الأ�شا�شية، وهو ما �شيعجل 

بالنهي���ار التام للدولة قب���ل ان يعاد بناوؤها على اأ�ش�س جديدة ان لم تتفتت وتفَن لالأبد 

كحال كثير من دول وح�شارات �شادت ثم بادت واأ�شبحت اأثرا بعد عين. 

ويق���ول بع����س من التقاهم مرا�شل���و ال�شحيفة الدولية وه���م يعي�شون دون مال او 

كهرباء او ماء او غذاء بعد ان كانوا يتمتعون برغد ورفاه العي�س: ان ما نراه هو اأق�شى 

م���ن اأب�شع كابو����س يمكن لنا ت�شوره ب���ل ان الكابو�س ينتهي بال�شتيق���اظ، اأما كابو�شنا 

ف���ال ن���رى نهاية له عدا ان ن�شبح دولة بائ�شة فقيرة مق�شمة مثل دول البلقان. كل هذا 

واليون���ان تح�ش���ل على الدعم الأوروب���ي والأميركي وهو ما ق���د ل يتوافر لنا في حال 

انخفا����س اأ�شع���ار النفط في ال�شن���وات القادمة وهو اأمر محتمل ج���دا، فاحذروا اأيها 

ال�شادة من الم�شتقبل المظلم الذي نح�ّشر له هذه الأيام.. مع �شبق ا�شرار وتر�شد! 

انن���ا ن�شاأل من يت�شابق���ون على �شفك موارد الدولة في اأمور ل عوائد مالية منها: 

هل فكروا فيما �شيحدث لالأبناء والأحفاد والأجيال المقبلة؟! األم يحن الوقت لإيقاف 

خط���ة التنمية الفري���دة وغير الم�شبوقة في تاريخ المم، كونها ل توفر الموارد المالية 

البديل���ة للنفط بل تقوم عل���ى �شرف مئات المليارات على م�شاريع التر�شية ال�شيا�شية 

ث���م �شرف مئات المليارات الأخ���رى لت�شغيلها عبر الكهرباء والمياه المدعومة دون اأي 

عائد مالي يذكر؟! 

اآخر محطة: لماذا ل ن�شكل م�شتودع عقول اقت�شاديا من �شخ�شيات وطنية بارزة 

ل اأجندات خا�شة لها تبحث في م�شتقبل اأبناء الوطن ل م�شتقبل اأبنائها، ثم نطبق ما 

يو�شون به بدل من حب�شه في الأدراج؟! 

النباء20 ابريل 2013
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ل���م يجد من الأماكن ال�شياحية �شوى المجمع���ات التجارية المغلقة التي ت�شجع على ثقافة 

ال�شته���الك ول ت�شجع على ثقافة البداع والبتكار، حاول اأن يبحث عن الم�شارح العالمية 

اأو قاع���ات الأوب���را اأو الأماكن التاريخية والتراثية الت���ي تحكي ق�شة هذا الوطن، ولكن كل 

م���ا �شاه���ده هو كثرة المطاعم في كل زاوية فا�شتنت���ج اأن اأغلب ال�شعب هنا ل يفكر ال في 

معدته!!!

فكر هذا الم�شتثمر اأن يلتقي اأحدا من ال�شخ�شيات المهمة في البلد التي تملك �شنع 

القرار، وا�شتغرب من �شرعة قدرته على ذلك، وبالفعل التقى باأكثر من م�شوؤول وتم النقا�س 

حول الم�شاكل التي واجهته في فتح فر�س ال�شتثمار في البلد، وبالفعل وعدوه خيرا باأنهم 

�شي�شاعدونه في ذلك وتم تحويله الى عدة م�شت�شارين كي ي�شاعدوه في حل اأموره، وبالفعل 

اجتمع مع الم�شت�شارين ولكنه ان�شدم باأنهم ي�شاومونه على عمولة لهم، خرج من الجتماع 

غا�شبا الى الفندق ومن ثم الى المطار ول�شان حاله يقول: يا خرطي يا خرطي!!!

تلك كانت ق�شة من ن�شج الخيال ولكنها بالواقع تحدث للكثير من الم�شتثمرين الذين 

يحاول���ون فتح اأب���واب ال�شتثمار في الكوي���ت ولكنهم ين�شدمون م���ن البيروقراطية المملة 

والوع���ود الكاذبة، حقيقة الأمر اأن البلد م���ا زال مغلق ولأ�شباب معروفة وهي اأن مجموعة 

م���ن المتنفذي���ن تري���د ال�شتحواذ على كل �شيء ف���ي هذا البلد ول تريد اأح���د اأن ي�شاركها 

بذل���ك، ان الحكوم���ة اأجمل م���ا فيها اأنها تجيد ت�شخين المياه ولكنه���ا فا�شلة في الم�شاك 

بالديوك!!!

القب�س22 مار�س 2013

مهاًل أيها السادة.. ماذا يُخطط للكويت؟!
�ضامي عبداللطيف الن�ضف

ن�ش���رت �شحيف���ة »الهيرالدتربيون« الدولية على �ش���در �شفحتها الأولى من عدد 

الخمي����س الما�ش���ي اأخب���ارا ولقاءات م���ن اليونان تظه���ر ان حالتهم هذه الأي���ام اأ�شواأ 

بكثي���ر م���ن حالتنا ابان الغ���زو، حيث توافرت لنا بالداخل والخ���ارج م�شتلزمات الحياة 

الكريم���ة حت���ى في اأ�ش���واأ واأحلك الظروف، بينم���ا يظهر التقري���ر ان ال�شعب اليوناني 

�شاح���ب الح�شارة العريقة والأر�س الخ�ش���راء والجزر ذات ال�شواحل البي�شاء والمياه 

القسم الثالث - االفساد السياسي و ترشيد األداء الربملاين



266267

بهذه ال�شهادات واعتمادها بعد اأن يكون قد زاد عليها ال�شغط يوما تلو الآخر، فغدت 

الحكوم���ة فاق���دة لالإرادة ال�شيا�شية ف���ي البالد، وربما راعية للف�ش���اد اأحيانا. ويتكرر 

الم�شهد ذاته في العمل ال�شيا�شي والثقافي والقت�شادي، بما جعل الف�شاد دليال على 

اأن الإرادة الحكومي���ة لي�ش���ت غائبة فقط، واإنما قد تكون داعمة له. وقد كان لمجل�س 

الأمة منذ التحرير وحتى اليوم م�شاركة مبا�شرة في واأد الإرادة ال�شيا�شية التي ت�شعى 

اإلى محاربة الف�شاد وتحقيق الإ�شالح في البالد.

 2 �� و�ضائل لك�ضب الولء وال�ضتر�ضاء 

يالحظ اأنه منذ خم�س �شنوات تقريبا والبلد يتحقق فيه ارتفاع �شارخ في م�شتوى 

الموازن���ة العام���ة للدول���ة، الت���ي و�شلت اإلى 3 اأ�شع���اف قيا�شا اإل���ى حجمها قبل 10 

�شن���وات، ومع ذلك هناك �شوؤال م�شروع: اأي���ن ذهبت اأموال هذه الميزانيات التي يبلغ 

حجمه���ا التقريب���ي 100 مليار دينار ف���ي ال�شنوات الخم�س الما�شي���ة، اإذا لم تتحقق 

اأي م�شروع���ات عل���ى اأر�س الواقع؟ فال م�شت�شفيات ول محطات لتحلية المياه وتوليد 

الكهرب���اء ول ج�ش���ور اأو اأنفاق وقط���ارات، بل ول جامع���ات اأو م�شت�شفيات، بل البنية 

التحتية في �شبكات ال�شرف والمطر في ترّهل م�شتمر، فاإذا قبلنا باأن ن�شف المبلغ، 

وهو 50 مليارا، �ُشرف على المرتبات والمعا�شات والمكافاآت وغيرها، فاإن هناك 50 

ملي���ارا اآخر ل توجد م�شروعات تقنع النا�س باأنها تمثل هذه المبالغ، وفي ظل ت�شخم 

ثروات البع�س من الم�شوؤولين والنواب وال�شخ�شيات التي ظهرت عليها مظاهر الغنى 

الفاح����س في ال�شنوات القليلة الما�شية، فاإن رائحة الف�شاد المالي هي ال�شبب الآخر 

المبا�ش���ر لتعطل جه���ود الإ�شالح و�شيوع اأح���وال الف�شاد، وقد �ش���اع النا�س بق�شائد 

محاربة الف�شاد المالي، التي يتغنى بها النواب وقبلهم الحكومة، ولكن الواقع يقول اإن 

ك���ل تل���ك الق�شائد هي لمجرد ال�شتهالك ال�شعبوي، ف�شركاء الف�شاد المالي ربما هم 

من يّدعون الدفاع عن الأموال العامة بكل اأ�شف. 

3 �� المجامالت في طرح مواطن الف�ضاد 
اإن الطبيعة المجاملة لل�شعب الكويتي -لالأ�شف- طغت عليه حتى في تعامله مع 

الف�شاد والمف�شدين، فتجد اأغلب ال�شيا�شيين وال�شخ�شيات العامة والمثقفين يطرقون 

الف�شاد و�شخ�شياته ومواطنه على ا�شتحياء، وي�شبقونه بمقدمات وبخاتمات توؤدي الى 

تمييع المو�شوع وت�شييع جوهره، بل اإن التورية والعبارات غير المبا�شرة والتعميم هي 

م���ن الأ�شاليب التي اأدت اإلى ع���دم �شعور الحكومة وموؤ�ش�شاتها، باأن النا�س معتر�شون 

على الف�شاد اأو راف�شون له، حتى بلغ الأمر اأن النا�س في مجال�شهم ودواوينهم يتكلمون 
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اإلصالح ومحاربة الفساد.. إلى مجامالت!
اأ.د. محمد عبدالمح�ضن المقاطع

المع�شل���ة الحقيقية وراء ع���دم اإمكانية نجاح جهود الإ�ش���الح وا�شتمرار انت�شار 

الف�شاد في الكويت، تكمن في ثالثة عنا�شر رئي�شية، كل منها يعرقل الإ�شالح، ويتيح 

اأر�شية منا�شبة لزدياد رقعة الف�شاد وتمكين الفا�شدين، من اأن يعيثوا بالبالد والعباد 

ف�شادا، وهذه العنا�شر هي:

1 �� غياب الإرادة ال�ضيا�ضية في محاربة الف�ضاد 

اإن المتعقب ل�شلوك وطريقة اإدارة الحكومات المتعاقبة في الكويت ب�شوؤون الدولة 

العام���ة واأمواله���ا، يخل�س، وب�شورة وا�شحة، اإل���ى اأن الرادة ال�شيا�شية لدى الحكومة 

ف���ي محارب���ة الف�ش���اد، وال�شير نحو الإ�شالح، تك���اد تكون معدوم���ة، فعلى الرغم من 

الت�شريح���ات الكثيرة والمتتالية التي ت�شدر عن الحكومة في �شاأن محاربتها للف�شاد، 

وعل���ى الرغم من ال�شع���ارات الرنانة التي تعتل���ي الخطابات الحكومي���ة، وربما بع�س 

برامجه���ا ف���ي �شاأن �شيرها نح���و الإ�شالح، فاإن ذلك جميع���ه ل ي�شمد اأمام الحقيقة 

الُم���رة، الت���ي تتمثل في اأن الممار�ش���ات الفعلية والواقعية للحكوم���ة، اإنما تعمل على 

اإ�شاع���ة الف�ش���اد وت�شجيعه وحماي���ة اأ�شخا�شه، بل ورم���وزه، ول اأدل على ذلك من اأن 

الحكوم���ة تفتح مجالت التنفيع والتك�ّشب ف���ي ت�شهيل عطاءات مالية وخدمات عامة 

من دون اأن يكون لديها اأ�شا�س في ذلك، اللهم اإل التر�شيات ال�شيا�شية اأو الجتماعية 

اأو الم�شلحي���ة البحت���ة، فرحالت العالج للخارج ب���اب مفتوح على م�شراعيه، وما زال 

كذل���ك من اأجل ك�ش���ب الولءات والتر�شية، فظهرت علين���ا ال�شياحة العالجية ب�شبب 

ف�ش���اد البع�س ف���ي الإدارة الحكومية، وظهرت لدينا التعيين���ات الوهمية اأو التنفيعية 

اأو الوظائ���ف المحج���وزة التي يتم توزيعها كما لو كان���ت عطاءات �شخ�شية وامتيازات 

خا�شة، فال يعين ال�شخ�س لكفاءته ول موؤهله ول لحاجة الوظيفة اإليه، واإنما لأ�شباب 

تنفيعية اأدت اإلى ترّهل الجهاز الحكومي، و�شيوع حالت الالمبالة والت�شيب والبطالة 

المقنعة في الوظيفة الحكومية، وكذلك في التعليم، الذي راجت في دهاليزه ال�شهادات 

العليا الم�شروبة وال�شهادات الجامعية المزّورة، وتزايد �شما�شرة ال�شهادات الجامعية 

يوم���ا بع���د يوم، حتى �ش���ارت ال�شهادات تمنح ف���ي دول خارج الكوي���ت وبلغة اأجنبية، 

والطالب في معظم اأوقاته متواجد في الكويت، والحكومة تتفرج، بل تقوم بالعتراف 
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رابعاً: الم�شروع �شيقوم بت�شغيل اآلف الأيدي العاملة الكويتية �شواء في فترة بناء 

الم�شفاة اأو بعد النتهاء منها، وهي خطة ا�شتراتيجية مهمة يجب اأن تركز الدولة اأكبر 

اهتمامها عليها، كما اأنه �شيوفر لنا مهارات متعددة لل�شباب الكويتي.

خام�شاً: �شيتم ا�شتيعاب النفوط الثقيلة التي ترف�شها الأ�شواق.

اأم���ا م�ش���روع الوقود البيئي فهو م�ش���روع مهم كذلك اإذ انه يتعل���ق بتوفير المواد 

النفطي���ة النقية عالية الج���ودة التي يحتاجها ال�شوق ل�شيما ف���ي الدول الغربية التي 

ترف�س منتجاتنا التي تزيد فيها ن�شبة الكبريت عن ن�شبة معينة، كما اأن هذا الم�شروع 

ي�شتوعب 771 األف برميل نفط يومياً لتكريرها وت�شديرها اأو ال�شتفادة منها محلياً، 

ويعمل الم�شروع على تطوير الم�شافي القائمة وتح�شين كفاءتها، كما �شيوظف الكثير 

من ال�شباب الكويتي ليخدم بلده في واحدة من اأهم ال�شناعات.

ل اأريد ال�شتطراد في و�شف الم�شروعين، لكنني اأردت بيان اأهمية ت�شجيع ودعم 

تلك الم�شاريع وعدم عرقلتها تحت مظلة ال�شراع ال�شيا�شي الذي عطل عجلة التنمية 

في بالدنا، وكم اأتعجب اأن يتم التوافق على قوانين ل�شقاط فوائد القرو�س عن بع�س 

المواطني���ن بمليارات الدولرات بينما نت�ش���ارع ونتخانق حول الم�شاريع الحيوية التي 

تمث���ل م�شتقب���ل البلد ثم ننفق المليارات على ذلك التردد كما فعلنا في م�شروع )الكي 

داو( وم�شروع حقول ال�شمال وغيرهما!!

الراي2 مايو 2013

غرامة »الداو«.. ليست هي المصيبة
فخري �ضهاب

الغرام����ة التاريخية التي ُمنيت الكويت بها اأخي����را، والتي اأرغمت على دفعها الى �شركة 

»داو«، على فظاعتها و�شخامتها البالغتين، هي لي�شت وحدها الم�شيبة الحقيقية التي األمت 

به����ذه الدولة ال�شغي����رة المغلوب على امرها، ولكن النكبة اأدهى م����ن ذلك واأعظم! هي نكبة 

مبّرح����ة، مقيم����ة، دائمة، بداأت وا�شتمرت تنخر في ج�ش����م الدولة ال�شيا�شي منذ ا�شتقلت ويا 

لالأ�شف. النكبة الكبرى، هي النظام الإداري ال�شاذج الذي ا�شتخدمه الجيل البريء الما�شي، 

و�ش����ار علي����ه الجي����ل الحالي، في اختي����ار الم�شوؤولي����ن لإدارة دفة الأمور في اأجه����زة الدولة، 
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ع���ن الف�ش���اد ب�شدة وق�شوة تظن اأنهم بعدها �شتكون لهم وقفة حازمة في وجه الف�شاد 

والمف�شدي���ن، وفج���اأة يدخل عليه���م اأحد رموز الف�ش���اد و�شخ�شيات���ه، فيقدمونه في 

مجال�شهم ويُ�شمعونه اأف�شل الكالم ويخرجونه بانطباع اأنه م�شلح ويقود حركة اإ�شالح، 

على الرغم من اأنهم قبل دخوله عليهم ب�5 دقائق كانوا يتكلمون عليه باأق�شى العبارات 

واأ�ش���د النتقادات، ف�شاروا كالتي نق�شت غزله���ا، فانهارت قيم و�شجاعة الم�شارحة 

وج���راأة الكلم���ة و�شداد الراأي اأم���ام المجاملة والحر�س عل���ى الم�شالح الخا�شة، فال 

عزاء لالإ�شالح ول محاربة للف�شاد في اأجواء المجامالت هذه.

القب�س23 ابريل 2013

رجاء من السياسيين... ال تتدخلوا !
د. وائل الح�ضاوي

م�شروع���ان كبي���ران يكلف���ان اأكثر من ت�شعة ملي���ارات دينار ت���م طرحهما للتنفيذ 

و�شيب���داأ العم���ل بهما ه���ذا ال�شهر ب���اإذن اهلل ليكونا جاهزين في ع���ام 2018 ليمثال 

الم�شتقبل الحقيقي للكويت.

هذان الم�شروعان هما م�شروع الم�شفاة الرابعة الجديدة وم�شروع الوقود البيئي، 

اأم���ا بالن�شبة للم�شفاة الرابعة فقد مر الم�شروع بعراقيل عجيبة وغريبة اأخرت البدء 

بتنفيذه بالرغم من اأهميته للبلد، وذلك لأ�شباب عدة:

اأولً: اأن الم�شاف���ي الث���الث القائم���ة ق���د اأ�شبحت قديمة ول ب���د لها من �شيانة 

وتجديد، وبالن�شبة لم�شفاة ال�شعيبة ف�شيتم توقيفها حالما ينتهي العمل من الم�شفاة 

الجديدة لقدمها.

ثاني���اً: باإدخ���ال الم�شفاة الجديدة الى الخدمة �شيرتف���ع حجم النتاج الى 1.41 

ملي���ون برمي���ل يومياً وهو ما يعادل ن�شف النفط ال���ذي تنتجه الكويت )النفط الخام( 

وهو م�شدر مهم للدخل وبديل للنفط في حال عدم ا�شتطاعة ت�شديره.

ثالثاً: اإن النفط المكرر من الم�شفاة الجديدة هو من النوع النقي الذي تقل فيه 

ن�شب���ة الكبريت عن 1 ف���ي المئة، ويكفي اأننا نحتاجه لتزوي���د محطات توليد الطاقة 

الكهربية في الكويت حيث يقلل من انبعاث الغازات ال�شامة والتلوث.
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الفتي����ة، فثم����ة بحار من الأدل����ة ت�شعفني اأختار منه����ا نكبة ال�»داو« الدال����ة دللة قاطعة على 

اخفاق »معايير الختيار« للمنا�شب القيادية في البلد: فقد كانت الكويت ت�شتطيع اأن تختار 

اأعل����ى موظ����ف في ال�»داو« نف�شها، وت�شتاأجره بع�شر مع�شار الغرامة التي دفعتها �شاغرة، ولو 

فعل����ت لََجنْت فوق تجنب الخ�ش����ارة التي واجهتها، اأرباحا بالباليي����ن! والم�شحك المبكي اأن 

»الع�ش����و المنتدب« الذي يقود ال�شركة المحظوظة لي�س موؤهال لقيادة ال�شركة الكويتية، لأنه 

ل يحمل �شهادة عليا من جامعة ال� »زقازيق« الغنية عن التعريف، واأنكى من ذلك اأنه لم يولد 

»كويتيا داخل ال�شور«.

اأم����ا الدلي����ل الثاني، فهو اأن ال�شوي����د و�شوي�شرا وبريطانيا العظم����ى والوليات المتحدة 

الأميركية وكندا وبولندا وهولندا وحتى قبر�س وجبل طارق المتوا�شعة كلها ل تتطلب �شهادة 

جامعية من اأي م�شدر لرئا�شة اأي �شركة اأو وظيفة عامة اأو خا�شة فيها: والماألوف في الدول 

المتقدم����ة اأن تعلن الوظائف في ال�شحف، ويدع����ى من يح�شب اأن لديه الموؤهالت لأي منها 

اأن يتقدم بطلبه م�شفوعا بموؤهالته وخبراته والمنا�شب ال�شابقة التي اأ�شغلها والخبرات التي 

اكت�شبها، ليبرر طلبه المن�شب المعلن عنه؛ ولي�س هناك ذكر للجواز ول ال�شهادة الجامعية!

اأفيح�شب الم�شوؤولون الكويتيون الأفا�شل اأن هذه الدول كلها دول حمقى اأم ماذا؟

الجانب القانوني

بق����ي جان����ب مهم اآخر له����ذه الماأ�شاة ل اأرى بدا من اإثارته، وه����و الجانب القانوني. من 

البديه����ي اأن مجل�����س الأم����ة الموقر ه����و م�شدر ال�شلط����ات، و�شاحب الق����ول الف�شل في كل 

�شغيرة وكبيرة تخ�س م�شالح البالد؛ كما اأنه مما ل نزاع فيه اأن تنفيذ القوانين واجب منوط 

بالجهاز التنفيذي اأي »الحكومة«، وعمليا هذا يعني الوزارات المختلفة، كل وفق اخت�شا�شها: 

فال�شوؤال الأول الذي يرد هنا - هل تم ان�شاء ال�شركة في �شمن �شالحيات الوزارة المخت�شة؟ 

وه����ل و�شع����ت القوانين حدودا مالي����ة اأو غيرها لهذه ال�شالحيات؟ وم����ن المعروف اأي�شا اأن 

الوزير يوكل �شخ�شا )اأو اأكثر( للتنفيذ، اأي الإدارة، فمجل�س الإدارة الذي اأناط الوزير به هذه 

الم�شوؤولي����ة هو ممثل الدولة م����ن برلمانها، الى وزارتها - ما �شالحيات هوؤلء الذوات، وهل 

حدده����ا القان����ون؟ وما م�شوؤولياته����م وواجباتهم؟ وهل ُحّددت لهم؟ وه����ل تجاوزوا ما خولهم 

القان����ون؟ ثم ما موؤه����الت هوؤلء الذوات لت�شريف اأمور ال�شركة وم����ا خبراتهم ال�شابقة التي 

اأهلته����م لمنا�شبه����م؟ واخيرا هل كان ل�شلطاتهم ح����دود اأم هم يمار�شونه����ا ممار�شة مطلقة، 

ممار�شة من غير قيد ول �شرط؟ ومن ترك لهم هذه الحرية المطلقة؟

هذه هي الأ�شئلة التي يجب اأن ت�شلط عليها الأ�شواء. وفي اعتقادي اأن الم�شاءلة �شتطول 
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ه����و جهل الجهاز ال�شيا�شي الما�شي والحا�شر في انتق����اء الأ�شخا�س لإدارة الموؤ�ش�شات من 

�شركات وغيرها في الكويت.

قبل اأربعة واأربعين عاما اختارني وزير المالية يومئذ لفح�س ادارة �شركة البتروكيماويات 

الكويتي����ة، وت�شخي�����س اأ�شباب خ�شاراتها المزمنة، وفعال بداأت بالمهمة، واأم�شيت في فح�س 

ط����رق العم����ل والدارة فيه����ا نحو اأ�شب����وع، فدعاني ما اطلع����ت عليه فيها اإل����ى ال�شتقالة من 

المهمة التي ُعهد الّي بها: اذ كانت اإدارتها، وطرق العمل فيها وراء خ�شائرها المتكررة �شنة 

بعد اأخرى. ولعلمي، علم اليقين، اأن المبادئ التي اأقرها ال�شيا�شيون واختيرت اإدارة ال�شركة 

بموجبه����ا ه����ي ثوابت يتعذر تغييره����ا، و�شلُت اإلى قرار ا�شتقالتي، وت����رك المهمة التي كانت 

عهدت اإلّي.

دعن����ي اأ�ش����رح ما قد يبدو معمى: عندما بداأ عهد ال�شتق����الل في اأوائل �شتينات القرن 

الما�شي، وبداأ ان�شاء »موؤ�ش�شات« الدولة الفتية )كالوزارات وما يتبعها من ادارات، وكال�شركات 

الت����ي اأريد من تكوينه����ا خلق �شناعات تنوع قاع����دة القت�شاد الوطن����ي، وكالجامعة... الخ(، 

واجهت الكويت اأزمة حقيقية في ايجاد رجال موؤهلين ذوي خبرة لإ�شغال المنا�شب الإدارية 

التي تطلبها الو�شع الجديد وعلى الأخ�س في المنا�شب التي ل يمكن اأن ي�شغلها ال كويتي، 

كال�شف����راء مث����ال. هذا النق�س في المدربين ا�شطر الإدارة ال�شيا�شية الى الت�شاهل في قبول 

من وجدت، و»تجنيده« لخدمة الكويت رغم �شاآلة كفاءاته وتعليمه وخبرته. نقطة البتداء هذه 

التي ا�شطرت الكويت فيها الى قبول م�شتويات وموؤهالت دنيا ا�شتمرت، وتاأ�شلت واأ�شبحت 

القاعدة في اختيار العاملين في القطاع العام؛ ثم جاء ع�شر ال�شهادات والخريجين، فا�شيفوا 

الى »الموؤهلين« في هذا القطاع، وا�شتمر العمل بهذه القاعدة، فارتبطت ال�شهادة بالوظيفة، 

و�شارت الكويت على هذا المنوال، وهو ما كان مطبقا في البالد العربية الأخرى، فاأ�شبحت 

ال�شهادة اأهم معيار لالختيار في القطاع الحكومي، وفي القطاع الخا�س اأي�شا الى حد كبير: 

فاإذا ُوِلْدَت في الكويت، وح�شلَت على �شهادة »جامعية«، كائنا م�شدرها ما كان، واإن �شدرت 

من »مغادي�شو« اأو »البلجانية« اأو »طوزخرماتو«، واذا ا�شيف الى ذلك ا�شم عائلة من العائالت 

المعروفة، �شَمنَت الجنة التي ُوِعد بها المدللون، و�شمنَت م�شتقبلك حتى باب المقبرة.

ه����ذا التقلي����د الذي رفع ال�شهادة الجامعية الى مرتب����ة التقدي�س اعالن �شريح، فا�شح، 

للجه����ل ال����ذي تميز به الجي����ل الموؤ�ش�س والجي����ل الحا�شر؛ ولي�شت الكوي����ت ال مثال واحدا 

متك����ررا لم����ا يدور بين اآل يعرب الذي اأحمد اهلل تعالى اأن اأتاح لي م�شقة خدمتهم ون�شحهم، 

ول يحمد على مكروه �شواه.

واذا اأغ�ش����ب كالم����ي الم�شوؤولين عن الفو�شى التي نتجت عن طريقتهم في بناء الدولة 

القسم الثالث - االفساد السياسي و ترشيد األداء الربملاين



272273

وتختفي، ويكتب اأفراد من ال�شعب الكويتي تقريرهم ومنهم ال�شديق الدكتور فهد الرا�شد حول 

هذه ال�شرقة، فماذا يحدث؟ يلب�س جريمة الناقالت واحد، وي�شيع تاريخ على الحكم، وت�شقط 

الدعوى الجنائية ويختفي ال�شريك الأميركي!

ومع ذلك يبقى حق الدعوى المدنية، وحق المطالبة باإرجاع المال، ولم ي�شبط المت�شرف 

بالمال، وعلى وزن قاتل الكلب ترك ي�شرح ويمرح وي�شب ويقدح ويذم ول يمدح! 

ح�شن���ا.. وتم�ش���ي ال�شن���ون، وتاأتي �شركة كويتي���ة نفطية توقع عقداً مع ال���داو كيميكال، 

بمباركة من حكومة ومجل�س اأعلى للنفط، يراأ�شه رئي�س الحكومة، وتو�شع غرامة بملياري دولر، 

ونكت�ش���ف م�شال���ح متعار�شة لأع�شاء في المجل����س الأعلى للبترول، ويث���ور الوعيد والتهديد، 

وتخ���اف الحكومة وت�شط���ك اأرجلها فتلغي ال�شفقة، فيخرج علينا من ه���و مت�شرر من الإلغاء 

في�شرع في دفع الغرامة! لماذا؟ لأننا لم نقتل قاتل الكلب قبل ع�شرين عاماً ونيف! 

لم ننته.. ولن ننتهي.. فكل يوم يدخل على الكويت مائة مليون دينار، وهناك العديد ممن 

يترب�ش���ون الآن بالغ���زو على م�شارب هذه الدولة الم�شكين���ة، ولماذا يفعلون ذلك؟ لأنهم علموا 

ويعلمون باأنه ل اأحد �شوف يطالب بدم الكلب المقتول! ولن يقتل اأحد من قتل الكلب، اأو حتى 

ي�شائله: باأي ذنب قتلت؟ وهكذا يكون الأمر.. وهلل الأمر من قبل ومن بعد.. 

الكويتية  13 مايو 2013

حول الثقافة الداوية
ح�ضن العي�ضى

الثقاف���ة الداوي���ة )ن�شبة لل���داو( تعني ممار�شة ال�شلط���ة ب�شورة منفردة م���ع غياب كامل 

للم�شوؤولية، فالمعروف اأنه ل �شلطة دون م�شوؤولية، وبقدر حجم ال�شلطة يتحدد مدى الم�شوؤولية، 

لك���ن ف���ي الثقافة الداوية كم���ا اأنتجتها الدولة الكويتي���ة، ل ترابط بين ال�شلط���ة والم�شوؤولية، 

ول تتح���دد الثقاف���ة الداوية بق�شي���ة تحمل المال العام اأكثر من ملي���اري دولر، تنفيذاً ل�شرط 

جزائ���ي بي���ن المتعاقدين لم تكترث الحكومة ال�شابقة بالنظر اإلى مو�شوع العقد، ول لأحكامه، 

وح���ددت مهامه���ا فق���ط بتجنب اأي م�شا�س بالكبري���اء الم�شيخي يتم من خ���الل مجل�س الأمة، 

واإنم���ا تمت���د الثقافة الداوية الى عمق منهج ال�شلطة في اإدارة الدولة في ال�شيا�شة والقت�شاد، 

فل���م تكن �شفقة “�شانتا في” الخا�شرة في الثمانيني���ات بداية اأعرا�س مر�س الثقافة الداوية، 
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وتتعق����د، و�شيرتب����ك فيه����ا النقا�س ول يخيل ل����ي اأن الحكومة الموق����رة ب�شلطتيها الت�شريعية 

والتنفيذية �شتنتهي الى حلول �شافية - فيما تبقى من �شنّي حياتي اإن تبقى منها �شيء.

البلية الكبرى

ان البلي����ة الكبرى لي�شت الغرامة الفادح����ة التي منيت بها الكويت، بل هي النظام الذي 

ت����م بموجبه اختي����ار الم�شوؤولين عن اإدارة ال�شركة المعثرة التي عار�شُت قيامها قبل اأكثر من 

خم�شي����ن �شن����ة، ولكني غلبت على اأمري، وت�شهد لتاأييد دع����واي ملفات البنك الدولي وبعثته 

حين زارت الكويت عام 1961.

واأع����ود فاأك����رر م����ا قلت قب����ل هذا: يب����داأ الإ�شالح م����ن ريا�����س الأطفال اأيه����ا الوجهاء 

الأبرياء.

القب�س11 مايو 2013

اقتلوا قاتل الكلب !
�ضالح الها�ضم

ف���ي الأث���ر، اأن اأعرابياً دخ���ل على م�شارب قوم، فنبح عليه كلبه���م، فقتله، فت�شامح القوم 

مع���ه، وبع���د حين عدا عليهم اأعداوؤه���م و�شبوا ن�شاءهم واإبلهم، فذهب���وا اإلى حكيمهم ي�شاألونه 

العمل، فاأجاب »اقتلوا قاتل الكلب«، وظنوه يخرف ويهذي، و�شكتوا عن غزوهم، وتكاثرت عليهم 

الغزوات وال�شلب والنهب، وا�شت�شهل القوم غزوهم، ف�شاقوا ذرعاً وذهبوا اإلى حكيمهم ي�شاألونه 

العم���ل فاأجابه���م »اقتلوا قاتل الكلب«، و�شاقوا بما يقوله ف�شاأل���وه عن الحكمة في قتل الكلب، 

فقال: لو قتلتم قاتل الكلب في حينه ما تجراأ عليكم اآخرون وراأوكم مغنماً �شهاًل.

ا�شتذك���رت ه���ذه الق�شة واأن���ا اأتابع اآثار غرامة الداو كيميكال، ول���ن اأ�شتطرد اإلى ما قبل 

الغزو، فالغزو يجُبّ ما قبله، اأو هكذا نح�شبه، ولكن حين اأ�شتذكر ق�شايا ال�شتثمارات الكويتية 

في اإ�شبانيا ودلرو�س والمليارات الم�شروقة من المال العام، اأ�شتذكر ثم اأتح�شر!

ه���ل ا�شطدنا �ش���ارق المال على وزن قاتل الكلب؟ هل عوق���ب الفاعلون على فعلهم وهم 

الآن ف���ي ج���زر البهاما؟ هل اأعيد ترتي���ب هيئة ال�شتثمار بحيث ل يتك���رر الأمر؟ حدث الغزو 

و�شرق���ت اأم���وال الناق���الت وال�شتثم���ارات، وفي وقت الغ���زو ذاته يخرج لنا ف���رد اآخر �شلمت 

اإلي���ه المالي���ة فيت�شرف بالمليارات بحجة اأن هذا »ن�شيبه ون�شي���ب اأولده«، وتحول المليارات 
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الأعي���ن، حبكت ب�شكل اأراجوزي ممل ي�شج �شماج���ة، ويعرف الجميع نتائجه مقدماً، و�شرعان 

ما يطوى المو�شوع في دائرة الن�شيان، والمواطن عادة، لن يكترث، فهو ل يدفع �شريبة ت�شعره 

باأنه يملك جزءاً من هذا الم�شروع، واأن الأموال التي اأهدرت هي اأمواله في النهاية.

ح���الت اأعرا����س طاع���ون الداوية ل يمك���ن ح�شرها، بداأت م���ن ابتالع اأرا�ش���ي الدولة 

بالبرامي���ل، واحتكار العق���ار بالتالي من مالك البراميل الكب���ار الحيتانيين، وبيعها في ما بعد 

مج���زاأة ل�شم���ك اأ�شغر منه���ا، والتي تق���وم باإعادة دورة الحتك���ار وتعيد تق�شيمه���ا، ثم يعر�س 

المح���دود م���ن الأر�س على المواطن، وهو، هنا، ال�شمكة ال�شغي���رة التي تبتلع مدخراتها لبيت 

العمر باأ�شعار خيالية.

ل نهاية للحالة الداوية، ول عالج لها بغير قيام موؤ�ش�شات �شفافية محايدة، تراقب اأعمال 

ال�شلط���ة في الدولة، وال�شلطة المعنية هن���ا بمفهومها الوا�شع التي ت�شمل كل ال�شلطات، والتي 

عليه���ا بدوره���ا اأن تراقب وتحد من تفرد اأعمال ال�شلط���ات الأخرى، وهذا غير موجود، وبهذا 

المجل����س النياب���ي المف�ش���ل على مقا�س اأنا وحدي، ت���م اإعدام “القلي���ل” المتبقي من الرقابة 

المالي���ة، بعد اأن تم ا�شتلحاق ال�شلطة الت�شريعي���ة بال�شلطة الحاكمة، واأ�شهرت الثقافة الداوية 

ر�شمياً ون�شرت في الجريدة الر�شمية بحبر �شري ل يفكه غير ال�شالعين في بحور الف�شاد.

الجريدة  14 مايو 2013

اإلرادة السياسية مفتاح اإلصالح
اأ.د. محمد عبدالمح�ضن المقاطع

في منا�شبات عديدة تُطرح ق�شية الف�شاد في الدولة، وي�شار اإلى نماذج متعددة في 

الف�ش���اد ال�شيا�شي، الذي تتمثل قمته بحال���ة التردد في القرار ال�شيا�شي الحكومي، اأو 

التراجع عن قرار اأو �شيا�شات اأقرتها الحكومة ب�شبب تهديدات اأو تهوي�شات �شيا�شية، 

وت�شاح���ب هذه الحال���ة تعامالت تغلب عليه���ا محاولة ا�شتمالة اأط���راف �شيا�شية من 

خ���الل اإر�ش���اءات بالمنا�شب اأو بالتج���اوز عن مخالفات �شارخ���ة ارتكبوها هم اأو من 

ي�شاندهم اأو ي�شندهم ماليا اأو �شيا�شيا، والى جوار ذلك ي�شار اأي�شا اإلى الف�شاد المالي، 

الذي تمثله قرارات حكومية تقوم بتوزيع بع�س اأموال الدولة من دون مبرر اأو منطق، اأو 

حت���ى معالجة اأحوال معي�شية حقيقية، واإذا لم تكن تلك �شيا�شات حكومية، فاإنها تاأتي 
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ول �شفق���ة م�شافي هولندا بعدها كان���ت البداية، ول ق�شية الناقالت بدورها حددت اأعرا�س 

الحال���ة الداوية، وفي حكمه���ا ا�شتثمارات اإ�شبانيا، وكل الحالت التي ا�شتعر�شها تقرير ال�شال 

الأخي���ر ل���م تكن، اإل عل���ى �شبيل المث���ال ولي�س الح�ش���ر والتحديد، فالحال���ة الداوية كمر�س 

ا�شتوط���ن الج�ش���د الكويتي يمتد اإلى لحظة ت�شدير النفط في نهاي���ة الأربعينيات، وتم عندها 

تكري����س الحال���ة الريعية ف���ي الدولة، الريع الذي ياأتي من بايب بي���ع النفط دون جهد اإن�شاني، 

تتملكه ال�شلطة الحاكمة، وتوزع مدخوله، بالتالي، بينها وبين الأفراد، ويكون لها ح�شة الأ�شد، 

ولالأف���راد م���ا تبقى من الريع، يوزع على �شكل م�شاريع اأعم���ال للقطاع الخا�س التابع ل�شاحب 

الريع الكبير، ثم تاأتي نفقات الرواتب والخدمات والبنية التحتية ودعم ال�شلع الغذائية.

ف���ي ت�شخي�س الحالة الداوية تكون ح�شة ال�شلط���ة الحاكمة هي الهبرة الكبرى، والباقي 

م���ن الري���ع يوزع كفت���ات يق�شم بطريقة تراتبية هرمي���ة، تكون الأولوية فيه���ا للدوائر ال�شغيرة 

المحيط���ة بالنظ���ام، ثم بعدها تت�شع دوائر عطايا الريع ويق���ل حجمها بقدر بعدها عن م�شدر 

القرار ال�شيا�شي، ويتم بهذا، وبطريقة فعالة، نقل المر�س الذي اأ�شحى وباء اجتماعياً مدمراً 

من اأعلى لأ�شفل، ومن قمة الهرم الإداري نزولً اإلى الوظائف الدنيا وال�شغيرة في الدولة.

من اأعرا�س هذا المر�س، تطفو �شور ب�شعة لثقافة عدم الكثراث للمال العام، اأو الملكية 

العام���ة، فتدميره���ا اأو اإهمالها ي�شبح اأمراً عادياً عند النا�س، كتدمي���ر البيئة البرية والبحرية 

ورم���ي المخلف���ات في الأماكن العام���ة وال�شوارع ت�شبح، بمجملها، م�شائ���ل �شلوك ماألوف عند 

النا�س، ولي�س لها عقاب فاعل، ولو كانت، هناك فر�شاً، ن�شو�س عقابية اإل اأنها لن تكون مفعلة، 

ب�شب���ب ا�شت�شراء الحالة الداوية، وم�شاحبتها لأمرا�س الوا�شطة والمح�شوبية و�شراء الولءات 

ف���ي مجتم���ع غلت فيه يد القانون، اأو تحرك بطريق���ة انتقائية. فحين يمد اأحد المواطنين من 

�شور عقاره قلياًل خارج المنزل مثاًل، اأو يحا�شر ال�شاطئ ب�”م�شنات” وحوائط عزل، فال جزاء، 

لأن م�شم���ون دفاع ذل���ك المواطن يتلخ�س في حكمة “حالي من ح���ال غيري” الأكبر والأهم، 

ومادمتم قد �شكتم عن اأكبرها واأ�شمنها، فلماذا يتم ا�شتثنائي...؟!

الموظ���ف ل يلت���زم بمواعيد الدوام، لأن قدوته ومثاله “الأخ الكبر”، الذي يقب�س الآلف 

والماليي���ن، ويغتني في لحظات من�شية من العم���ر الكويتي، ل ي�شاءل بدوره عن جهده وعمله، 

وبطبيع���ة الح���ال، ولن يتم طرح �شوؤال: من اأين لك هذا؟! الغ�س والنهب في تنفيذ الم�شروعات 

العام���ة وع���دم اإنجازها في الوقت المحدد بالعقد من قبل مقاولي الدائرة ال�شيقة، لي�س مهماً 

لغي���اب المحا�شب���ة، واإن تمت اأحياناً فهي تحدث بمنهج فارغ خاو معروفة نتائجه �شلفاً، وتختم 

بعدم الإدانة اأو حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة اأو غياب الن�س القانوني المجرم، كما حدث 

ف���ي ق�شي���ة الودائع المليونية لبع�س الن���واب ال�شابقين، وتكون بالتال���ي و�شيلة لذر الرماد في 
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يا وزير التربية.. المعلم الضعيف ال يصلح
يو�ضف ال�ضهاب

كالم الوزير اهلل يطول عمره اأوامر للوكالء، وكل كبير و�شغير بالوزارة، هذا ما خطر 

على الل�شان والقلب، واأنا اأقراأ كالم الأخ الدكتور نايف الحجرف وزير التربية بدون التعليم، 

ووزير التعليم العالي، ومطالبته باإحالة المعلم �شاحب التقرير ال�شعيف اإلى العمل الإداري، 

خو����س اقت���راح مع ماء بارد و�شوية لقاح في ظهيرة �شيف ح���ار، لعل فيه ن�شيانا اأو تنا�شي 

على الأقل لقتراح الدكتور الوزير الذي ل اأعرف له تف�شيرا ول غاية ول حتى اأ�شبابا.

ل���و تجول وزي���ر التربية في قطاعات وزاراته المتناثرة عل���ى اأكثر من بقعة، كما تناثر 

اأرا�ش���ي ال�شلط���ة الفل�شطيني���ة، وق���ام باإح�شاء ع���دد الموظفين الإداريي���ن فقط في هذه 

القطاعات من مواطنين ووافدين، لخرج بنتيجة تقول خال�س اوقفوا تعيين الإداريين، لأن 

لدين���ا فائ�شا بالآلف من دون عم���ل يوؤدونه، ولكت�شف اأي�شا ان حلقات �شاي ال�شحى هي 

دوام بع�شه���ن وبع�شه���م من قلة ال�شغل في هذه القطاعات، ه���ذا اإذا اأ�شفنا ن�شبة اللتزام 

بال���دوام، �ش���واء بالح�ش���ور ثم النح�ش���ة اأو بعدم الح�ش���ور اأ�شال، رغ���م ان المعا�س يدخل 

بالح�ش���اب البنكي قبل نهاي���ة ال�شهر. هذا الو�شع ل اأظنه بعيدا عن ذهن الوزير والدكتور، 

وان ك���ان ل���م يره في ميدان العمل لع���دم زيارته التجوالية، لكنه واق���ع الحال الذي ل اأحد 

ينكره ول يعرفه اأو ي�شمع عنه على الأقل.

المدر����س ال�شعي���ف اأيها الأخ الوزير ل فائدة من ورائ���ه بالعمل الإداري، لأنه ل يملك 

مقوم���ات الأداء الوظيفي وال�شتعداد الذهن���ي والبدني والنف�شي له، وربما غير م�شتعد له 

اأ�شال، فكيف ن�شع هذا المدر�س في الميدان الإداري مع علمنا اأن فاقد ال�شيء ل يعطيه. 

المدر����س ال�شعي���ف مكانه التقاعد حت���ى ل نزيد من ترهل العم���ل الإداري، وزيادة التنبلة 

وال�شتهتار في هذا الواجب.

اأعرف اأن هناك من الموظفين الإداريين من ينتج ويلتزم بالدوام، ومع ذلك ل ترقيات 

ول مكاف���اآت هذه الح���ال نزفها لوزير التربية لمعاينة اأو�ش���اع الإداريين لديه، خا�شة وانه 

�شاح���ب اقت���راح اإحالة المعلم ال�شعيف اإلى العمل الإداري. ي���ا دكتور اأي م�شت�شار عبقري 

اأعطاك هذا القتراح.

مخرج���ات التعليم عندنا حدث ول حرج في مراحل التعليم الثالث، وما تدني الن�شب 

المئوية للنجاح اإل خير �شاهد اإثبات على ذلك، والأ�شباب هي الأخرى ل تحتاج اإلى بحث 
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م���ن قبل مجل����س الأمة ويكون دور الحكومة مجاراة تل���ك ال�شيا�شات الهادفة اإلى هدر 

الأموال العامة، ولعل المفرح اأن ن�شمع عن توجهات حكومية تهدف اإلى عدم الموافقة 

عل���ى ح���الت الهدر المالي، لكونها ت�شير ب�شورة غير مقبولة، ول تحقق م�شلحة عامة 

حقيقية، وهو ما ناأمل اأن تلم�س نتائجه في الواقع حتى ي�شعر النا�س ب�شالبة الموقف 

الحكومي، وباإرادتها ال�شيا�شية، كما اأن تطبيق القانون على الجميع بالم�شاواة والحزم 

و�شالم���ة الت���زام ح���دوده مع مراعاة اأحك���ام الد�شتور الت���ي تتك���رر مخالفتها من قبل 

الحكوم���ة هو اأحد مالمح الف�شاد الذي لبد اأن تنف�س الحكومة غباره وت�شير بالتجاه 

ال�شحيح. 

اأما اإذا تحدثنا عن الإ�شالح ال�شيا�شي، وهو الملف القديم المتجدد، فاإن المطلب 

الع���ام لل�شع���ب الكويتي وب�شورة ملّحة، هو اأن ي���رى اأنه بداأ يظهر لدى الحكومة جدول 

زمن���ي مح���دد ل تتجاوز مدت���ه مثال �شتة اأ�شهر اأو �شنة، بحيث ك���ل من يقوم بعمل فيه 

ف�ش���اد يوق���ف عن العمل، وكل من ي�شتغل من�شب���ه للتنفيع اأو الإفادة يحال للنيابة، وكل 

من يحّر�س على اأحوال ف�شاد، �شواء باأعماله ال�شخ�شية اأو و�شائله الإعالمية تت�شدى 

الحكوم���ة له مبا�شرة، وتتخذ الإجراءات القانونية في مواجهته، كما يتم ظهور خطاب 

حكوم���ي وا�شح م�شحوب بق���رارات و�شيا�ش���ات تكّر�س محاربة الف�ش���اد واإدارة عجلة 

الإ�ش���الح بخطوات عملي���ة واإجراءات محددة، بما في ذل���ك مواجهة حالت ا�شتغالل 

النف���وذ اأو ال�شلط���ة حتى من قبل بع�س اأبناء الأ�شرة الحاكم���ة، كما هو ال�شاأن بالن�شبة 

لغيرهم من الم�شوؤولين، وهنا �شيكون ذلك تغييرا يب�شر باأن الإرادة ال�شيا�شية اأ�شبحت 

حقيقية، وان موؤ�ش�شة مجل�س الوزراء اأ�شبحت �شلطة حقيقية تراقب، تحا�شب، تعقب، 

تقرر، كما تهيمن على م�شالح الدولة ب�شورة جدية ومجدية تماما كما اأراد لها الد�شتور 

وتحديدا المادة 123 منه. 

ل���ن يختلف الكويتيون في لحظة على دع���م الحكومة، ومن ثم ال�شلطة، اإن لم�شوا 

جدي���ة اإدارة الدولة في التوّج���ه نحو الإجراءات الفعلية الكامل���ة في محا�شبة الف�شاد 

وادارة الإ�ش���الح، ب���ل اإن ك���ل م���ن يتغنى بملفات الإ�ش���الح ومحاربة الف�ش���اد لن يجد 

ل���ه مج���ال لالإثارات ال�شيا�شي���ة اأو التهييج الجماهيري، لأن المل���ف الذي يحمله بيده 

لمحارب���ة الف�شاد وتحقيق الإ�شالح �ش���ار هو ملف الحكومة وهمها الأول، وهذا الأمر 

ل يك���ون متحققا اإل اإذا كانت الحكومة هي المب���ادر، بحكم �شلطتها وم�شوؤوليتها ومن 

ورائها دعم �شيا�شي يجعل لها اإرادة قادرة على محاربة الف�شاد ونجاح الإ�شالح. 

القب�س14 مايو 2013

القسم الثالث - االفساد السياسي و ترشيد األداء الربملاين



278279

حام���اًل ومثقاًل بكل اأنواع ال�شبهات ف���ي و�شع دراماتيكي، فما كان يف�شل بين توقيع العقد 

واإلغائه وال�شرط الجزائي �شوى اأيام، وهنا مربط الفر�س وبيت الق�شيد.

في قراءة �شريعة للمحور الأول من ال�شتجواب المقدم لوزير النفط الكفيل بالك�شف 

ع���ن الكثي���ر من المالب�ش���ات التي �شاحبت العقد م���ن الناحية الفني���ة والقانونية، والكلفة 

المالية ح�شب معطيات ذلك الوقت، مع وجود ال�شرط الجزائي محل الريبة وال�شك نالحظ 

اأن من �شاغ مادة ال�شتجواب �شّد كل الثغرات المتعلقة بالعقد الم�شوؤوم لت�شمنه اأبجديات 

الم�شاءل���ة ال�شيا�شية، وا�شعاً الحكومة والنواب اأمام م�شوؤولياتهم ال�شيا�شية، كما اأنه عرف 

كيف يفتح الباب على من، ومتى، وماذا، ولماذا، بطريقة ذكية من �شاأنها فك طال�شم العقد 

واإ�شقاط القناع عن تلك الوجوه القبيحة.

ال�ش���وؤال ال���ذي ننتظر اإجابته يتعل���ق باأ�شماء الأ�شخا�س و�شفاته���م الوظيفية، ومن له 

ال�شالحيات باعتماد العقد من الناحية القانونية والمالية والفنية، حيث �شنتعرف على كل 

ال�شبكة واأبطال ال�شراكة ولي�س طرف الخيط.

يحك���ى اأن هناك غرفاً مغلقة ومراكز قوى تدير القطاع النفطي دفعت بالقبول بملف 

ال�شراكة وال�شرط الجزائي منذ بدايته؛ مع علمها بكم التجاوزات الإجرائية التي �شاحبت 

العقد وظروف الك�شاد القت�شادي العالمي.

هن���اك اأمران مثي���ران للجدل: الأول له عالقة بالتوقيت، حي���ث ال�شتعجال كان �شيد 

الموقف، فكما فهمنا اأن هناك ب�شعة اأيام قبل اإبرام العقد لو ا�شتغلت لكانت كفيلة بتجنيب 

دولة الكويت تلك الخ�شائر اإل اأن فريق التوقيع نجح في تمريره، والثاني مرتبط بتخفي�س 

قيمة العقد وباأرقام مليارية، وكاأن ال�شركة عرفت م�شبقاً باإلغاء العقد واأنها �شتح�شل على 

مبلغ التعوي�س.

وهن���ا األ يحق لنا الت�شاوؤل: اأنحن اأم���ام ع�شابة اأرادت وعرفت من اللحظة الأولى اأن 

هذه ال�شراكة ما هي اإل عقد تعوي�س؟

 رفع ال�شتار عن ف�شيحة داوغيت لن يتحقق با�شتقالة الوزير المخت�س، لكن بتحديد 

ك���ل م���ن �شاهم بطريق متعمد عن طريق اإخفاء اأو تزويد مجل�س الوزراء بمعلومات مغلوطة 

تخ�س تلك الق�شية، ومن ثم تحويله اإلى الق�شاء ليواجه م�شيره.

نع���م خ�شرت الكويت هذا المبلغ الكبير مقابل عمل ورقي فقط، وهو بمنزلة ف�شيحة 

مالي���ة م���ن العيار الثقيل، لكن ماذا لو عرف اأن ه���ذا ال�شرط الجزائي اأمر دبر بفعل فاعل 

قب�س المعلوم؟ وماذا لو تمكنت الحكومة من تتبع خط �شير العمولت؟ هنا فقط �شنعرف 
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وتح���ر وتنقي���ب، لأن العلة معروفة ف���ي م�شتوى بع�س الأ�شاتذة، كويتيي���ن كانوا اأو وافدين، 

ه���وؤلء هم وراء �شعف مخرجات التعليم، لأنهم يفتقدون معايير المعلم الناجح الذي يمكن 

للطال���ب ال�شتف���ادة منه، وقد تطرقت لذلك اأكثر من مرة، مطالب���ا الوزارة بدورات تطوير 

للمدر�س ال�شعيف، والأخذ بمبداأ الثواب والعقاب من خالل ت�شجيع المعلم الزين وتقديره، 

لعل في ذلك تحريكا للمعلم ال�شعيف، هذا اإذا كان لديه �شعور، واأما اإن كان ميت الم�شاعر 

ف���ال ع���الج له �شوى الخروج من باب المدر�شة اإلى التاأمين���ات، ل اإلى العمل الإداري الذي 

يريده الأخ الوزير.

م���ن يري���د العمل والإخال����س له ل ينظر اإلى طبيعت���ه اإداريا ك���ان اأو تدري�شيا، وربما 

ل ينظ���ر حت���ى اإلى مق���دار الراتب لأنه ي���رى اأن الواجب الوظيفي ف���وق اأي اعتبار �شعورا 

بالم�شوؤولي���ة وراح���ة ال�شمير، وي���ا وزير التربية فك الإداريين م���ن المدر�س ال�شعيف، وما 

فيهم يكفيهم ويزيد.

٭٭٭

> نغزة
بع���د كارث���ة الكادر للمعلمين الذي اعتب���ره عبثا بالمال العام وظلم���ا للمدر�س المنتج 

وغي���ر المنتج، والم�شاواة بالتخ�ش�شات من دون ح���ق.. بعد الكادر عاد عدد من الإداريين 

اإل���ى �شل���ك التدري�س بعد ان ترك���وه، وال�شبب ل يحت���اج اإلى تف�شير يعن���ي الخردة وبعدها 

الوظيفة.

القب�س16 مايو 2013

داوغيت
اأ. د. في�ضل ال�ضريفي

اأعلن���ت �شرك���ة “داو كيميكال” ا�شتالمها لمبل���غ التعوي�س الكويت���ي بالكامل، وهو ما 

حكم���ت به هيئة التحكي���م والبالغ 2.194 مليار دولر اأميرك���ي ا�شتغلته في ت�شديد ديونها 

ووزع���ت البقي���ة على الم�شتثمرين مع تكرمها بالتنازل عن الفوائد التي تقدر بحوالي 300 

مليون دولر “جزاهم اهلل كل خير”.

عل���ى قرار الناقالت وال�شتثمارات م�ش���ى عقد الداو كيمكال الورقي في حال �شبيله 
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عل���ى م�شاري���ع معينة دون غيرها، حتى يف�شل الم�شروع وتخ�شر الكويت م�شروعا اآخر 

وي�شتمر م�شل�شل ا�شتنزاف الأموال العامة. 

الغريب في الأمر اأنه ل يوجد من بين النواب خبير واحد في مجال النفط على 

�شبيل المثال حتى من الناحية النظرية، ورغم ذلك غالبا ما ل يعتمدون على م�شت�شار 

نفط���ي لال�شتئنا�س بم�شورته. واإذا اأخذوا ب���راأي الخبراء القت�شاديين اأو المخت�شين، 

ف���اإن ه���ذا في اأندر الحالت، لأن كثيرا من الن���واب متم�شك براأيه وي�شر على مواقفه 

حت���ى لو كان يعرف ان���ه على خطاأ، وحتى لو كلف هذا العناد ميزانية الدولة اأكثر من 

ملياري دينار كويتي. ورغم ذلك يحاول هذا البع�س من النواب اأن يدخلنا للمرة الألف 

في �شل�شلة من الأنفاق المظلمة لتكون النتيجة في النهاية تبديد المال العام من دون 

مبرر. 

ه���ذا م���ا تعودناه منهم خ���الل العقدين الما�شيين على الأق���ل، ورغم ذلك نفاجاأ 

بوقوف بع�س النواب بثبات غريب في وجه الم�شاريع التنموية ليعك�شوا اإ�شرارا مثيرا 

لل�شبهة اأحياناعند مناق�شة م�شاريع تنموية �شخمة ي�شيل لها لعاب اأكبر رجال الأعمال 

ث���راء، فم���ا بالك باأولئ���ك الذين �شاروا تجارا ف���ي غفلة من الزمن م���ن باب م�شاريع 

الطرق ال�شغيرة مثال?

لق���د جرت العادة اأن يحكم المدر�س على اأداء التلميذ من خالل المتحان ولي�س 

قب���ل الدخ���ول بالمتحان. كما جرت العادة اأن يحكم ن���واب المجال�س الت�شريعية على 

ح�ش���ن اأداء الحكوم���ات بعد اإنجاز الم�شاريع ¯ اأيا كانت ه���ذه الم�شاريع ¯ ولي�س قبل 

الب���دء بها كما يحدث عندن���ا، وكاأننا ن�شك في كل خطوة تخطوه���ا الحكومة، لن�شمع 

بعده���ا ا�شطوان���ة: عدم التع���اون. ف�شرنا اأ�شه���ر �شعوب الأر�س ف���ي اإ�شاعة الفر�س 

الن���ادرة والثمين���ة منذ ما بعد التحري���ر حتى يومنا هذا، ب�شب���ب ال�شك في كل �شيء، 

وكاأننا محاطون بجي�س من المف�شدين اأو كاأننا نغرق في بحر من الف�شاد. 

والم�شل�ش���ل الأخي���ر هذه الأيام يتعل���ق بمحاولة تبديد الأم���وال العامة لموؤ�ش�شة 

الخط���وط الجوية الكويتية التي تحاول تحديث اأ�شطولها الذي لم يحدث منذ عقدين 

من الزمن. 

ال�ضيا�ضة  19 مايو 2013
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اأن هناك دولة قانون تحا�شب الكل وعلى الكل احترامها… هنا فقط!!!

قد اأكون مخطئاً في تحليلي، لكن المبلغ “يعور” والمت�شبب حر طليق، فهل يجروؤ اأحد 

على محا�شبة المت�شببين؟ اأم �شنكتفي بقول ح�شبي اهلل ونعم الوكيل!!!

الجريدة  17 مايو 2013

هل نحن جميعا فاسدون...مفسدون?
يو�ضف عبدالكريم الزنكوي

ف���ي الكوي���ت ما اأن ننته���ي من حرب كالمية بين بع�س اأع�ش���اء مجل�س الأمة من 

جه���ة وبع�س م�شوؤول���ي الدولة من جهة اأخرى حول م�شروع معين، حتى نبداأ بالدخول 

في حرب كالمية اأخرى حول م�شروع اآخر، حتى لو لم يخرج هذا الم�شروع عن نطاق 

الأوراق بعد. وما اأن نخل�س من �شجالت �شيا�شية حتى نجد اأنف�شنا وكاأننا غرقنا في 

بح���ر من �شج���الت اأخرى لمجرد الح�شول على موافق���ة برلمانية للبدء بعقد �شفقة 

م���ا. وم���ا اأن نتنف�س ال�شعداء بعد جولت �شراع طوي���ل وتبادل اتهامات بين متنفذين 

حت���ى يدخلنا اآخرون من نواب وحكوميين في جولت اأخرى م�شابهة ل�شابقاتها، وكاأن 

لبع�شهم م�شالح مادية بحتة في هذه ال�شراعات. 

ه���ذا م���ا يح�شل بال�شبط على ال�شاحة ال�شيا�شية هذه الأيام. اإذ اإننا لم ننته بعد 

من ف�شيحة «الداو كيميكال» ولم يجف حبر لجان التحقيق حول تحديد الم�شوؤوليات، 

ب���ل ولم نبتعد كثيرا كمعزين ع���ن قبر �شحية مثلنا بجثتها طويال، و�شارت واحدة من 

�شل�شلة �شحايا المال العام في الكويت، حتى برز اأحد النواب فجاأة ليحاول اأن يدخلنا 

ف���ي نف���ق اآخر من ال�شجالت البيزنطية، وهو مو�ش���وع تاأجير و�شراء طائرات جديدة 

لموؤ�ش�شة الخطوط الجوية الكويتية. 

ولأن طبيعة هذه ال�شجالت البرلمانية مالية بحتة، فهم ي�شورون اأنف�شهم وكاأنهم 

يتل���ذذون بجلد الميزانيات العامة وي�شتمتعون بتمزيق الفائ�س من الأموال. وكلما برز 

م�ش���روع تنموي حتى بداأوا �شباق���ا ماراثونيا من الردح البرلمان���ي، اأو بداأوا م�شل�شال 

مك�شيكيا ل نهاية له يفي�س منه ال�شك والريبة بكل قيادي في اأي موؤ�ش�شة من موؤ�ش�شات 

الدولة. اأو كاأنهم وزعوا اأنف�شهم اإلى فرق ليتبادلوا اأدوار الرقابة ال�شارمة فيما بينهم 
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الرقابة التي ل تترك �شيئا للظروف.في المارات حر�س كبير على ح�شن �شير العمل 

وان�شباط���ه، ي�شاعد في ذلك طريقة المت�ش���وق ال�شري، ل�شبط الموظفين، والعاملين 

في الدولة، فيقوم موظفون بمراجعة مختلف اأماكن العمل كمواطنين اأ�شحاب م�شالح، 

وعب���ر تلك المراجعات يح�شلون عل���ى المعلومات الالزمة حول م�شتوى الأداء، ومدى 

التزام الموظفين، وتلك الطريقة هي اأحد اأ�شباب التميز الماراتي في مجالت كثيرة 

ح�شلت فيها الدولة على جوائز دولية، اأما نحن فال نزال اأ�شرى الوا�شطة غير العادلة، 

ونظرية هذا ولدنا، ولذلك ل عجب ان نقف دائما في ال�شفوف الخلفية.

الوطن19 مايو 2013

محاربة الطواحين
بدر �ضلطان بن عي�ضى

لق���د طالب���ت وطالب كثيرون غيري بك�شف اأ�شماء المف�شدين و�شراق المال العام 

اإل اأن ه���ذا لم يح�شل ول���ن يح�شل ما دامت معالجة الف�شاد والتالعب و�شرقة اأموال 

الدولة تتم بمثل هذه ال�شورة، ورغم ذلك �شوف ي�شتمر دون كي�شوت بمحاربة طواحين 

الهواء حتى ي�شقط هو اأو ينجح في تك�شير مراوح الهواء.

 الإ�شرار على ك�شف الف�شاد في بع�س وزارات الدولة مع العلم م�شبقاً اأن الكتابة 

ل يمكن اأن تاأتي باأي نتيجة، هو في واقع حاله اأ�شبه بمحاربة طواحين الهواء في ق�شة 

“�شيرفانت����س” وبطله���ا “دون كي�شوت” ال���ذي ظل يحارب اأع���داءه الوهميين من فوق 
ظهر جواده الهزيل الذي رف�س حمله )حمل دون كي�شوت( بعد اأن اكت�شف الح�شان اأن 

م���ا يق���وم به دون لم ياأِت باأي نتيجة، واأن المع���ارك التي كان يخو�شها ل تتعدى كونها 

مع���ارك وهمية، حت���ى اإن لم تكن- المعارك كذلك- فالرمح ال���ذي كان ي�شتعمله دون 

كي�شوت في المعركة ل يمكن اأن ي�شل اإلى مراوح الطواحين.

لقد تك�شرت رماح دون كي�شوت واحداً بعد الآخر، و�شقط من فوق ظهر ح�شانة 

الهزي���ل اأكث���ر من مرة، اإل اأن���ه رف�س ال�شت�شالم لواقع الح���ال، والذي كان يراه واقعا 

فا�شداً وعالما يكاد ي�شمل جميع مناحي الحياة.

وخ���الل ال�شنوات الع�شر الما�شية كتبت معظم ال�شحف الكويتية عن مدى تقليل 
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المتسوق السري
عزيزة المفرج

ذات م���رة، وفي اأحد الجتماع���ات في وزارة الكهرباء، ط���رح اأحدهم ا�شتف�شارا 

ح���ول دف���ع رواتب كاملة لعدد 200 موظف ل يعلمون �شيئا عن دواماتهم الر�شمية في 

ال���وزارة، في���رد م�شوؤول كبير فيها اأننا بالفعل نواج���ه م�شكلة ولكنها م�شوؤولية و�شمير 

الوكالء المخت�شين، والمديرين التابعين. هذا الراأى من ذلك القيادي يبين لي�س فقط 

اأنن���ا نعي����س في م�شكلة، بل ويزيد عليها عدم الرغبة ف���ي حلها حال جذريا، وال فهل 

يعق���ل ان نعتمد عل���ى ال�شمائر فقط في عملية اللتزام والخال�س في العمل، ونّتكل 

على الح�س الديني في ذلك المجال، وماذا اذا كان ال�شمير غائبا غيابا اأبديا بعد ان 

�ش���اع و�ش���ل ال�شبيل؟ وماذا لو كان الح�س الدين���ي اأ�شعف واأوهن من بيت العنكبوت؟ 

ه���ل نر�شخ ونر�ش���ى ونكتفي بالدعاء الى اهلل باأن تتح�شن الأح���وال، ونعتبر اأنه لي�س 

بالمكان اأح�شن مما كان؟ هل علينا ان نطّوف لموظف متخاذل ل يعرف الطريق الى 

مك���ان عمله؟ اأو اآخ���ر نائم في منزله بعد ان �شبط غيره من الوافدين لكي يوؤدي عنه 

مه���ام وظيفته؟ ونغفر لموظف انجازه يتميز بالب���طء والملل لأنه طفران وما له خلق، 

ونف���ّوت لموظف قادم من �شه���رة الديوانية للدوام مبا�شرة م���ا جعله يتعامل مع الغير 

بنف�س كفتحة بالوعة، وكاأن المراجع ق�شده من اأجل ان ي�شتلف منه، وهو المفل�س، اأو 

ي�شح���ذ منه وهو البخيل، ونغ�س الطرف عن ثالث اأناني يختزل دوامه بن�شف �شاعة، 

ث���م يخرج ام���ا لكي يالحق م�شالحه ف���ي البور�شة، اأو لكي يطمئن عل���ى �شير الأمور 

ف���ي مكتبه الخا�س، اأو لكي يو�شع �شدره في الكافيهات والمولت.هل نفعل ذلك كله؟ 

واأتح���دث هنا بل�ش���ان الم�شوؤولين المهتمين، اأم نتخذ الج���راءات الكفيلة بتغيير تلك 

النظ���رة للعم���ل وقيمته، ثم األ يثبت راأي مثل هذا ياأت���ي من م�شوؤول ان اأمورنا تعبانة، 

وباأننا بتنا في حاجة ما�شة لتدخل عالجي �شريع ينقذ ما يمكن انقاذه. لماذا ل نبادر 

مث���ل غيرن���ا الى حل الم�شكالت ب�شرع���ة بدل من تركها عائم���ة، تتراكم على ح�شاب 

م�شالحنا واأع�شابنا؟ تلك النوعية من الموظفين التي تكره العمل والن�شباط موجودة 

ف���ي ك���ل بلد، والكوي���ت لي�شت ا�شتثن���اء، والفرق عن���د غيرنا ان هناك م���ن يحا�شب، 

ول يت���رك الأم���ور تمر م���رور الكرام، ول ن���روح بعيد.المارات قريبة من���ا، وظروفها 

نف����س ظروفن���ا، ولكننا ل نرى عوارا في النظام الوظيف���ي هناك، ل�شبب ب�شيط جدا، 
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بدون زعل
اأ. د. في�ضل ال�ضريفي

ك���ل م���رة اأكت���ب مقدمة للمق���ال اأح���اول اأن األفت انتباه الق���ارئ اأو ال�شخ����س المعني 

بطريق���ة يمك���ن قبولها، لكن هذه المرة اأريد اأن اأقول للحكوم���ة ما يدور في �شدور الكثير 

م���ن المواطنين، و�شب���ب امتعا�شهم منها، وهنا ل نتكلم عن عالقته���ا مع مجل�س الأمة، بل 

عالقتها مع ال�شعب وخطط التنمية.

القرارات الإ�شالحية التي اأ�شدرها مجل�س الوزراء كاإحالة القياديين ممن اأم�شى ٣٠ 

�شن���ة بالخدم���ة اإلى التقاعد، قابلها تعيينات لوكالء ووكالء م�شاعدين اأم�شوا اأكثر من تلك 

الم���دة، ناهي���ك عن محاولت الحكومة ا�شتخدام اأ�شلوب الم�شح على الراأ�س لإقناع من هم 

على راأ�س عملهم من �شاغلي تلك المنا�شب، وحملهم على التقاعد عبر تقديم مجموعة من 

الإغراءات المالية لكن “عمك اأ�شمخ” في ا�شتماته تثير ال�شكوك حول البقاء في مواقعهم، 

وكاأنهم يمنون على الدولة ولي�س العك�س. “راأي وبدون زعل”.

الحكوم���ة �شكلت مجال�س علي���ا في �شتى قطاعات الدولة وبنف����س الأ�شماء المعتادة، 

وهن���ا ل ب���د من التنبيه اإلى ق�شية في غاي���ة الأهمية: اأولً هذه الأ�شماء مللنا من تكرارها، 

وك���اأن الكفاءات من اأبناء الوط���ن مقت�شرة عليهم، وثانياً هذه الأ�شماء لم تفلح في اأكثر من 

موق���ع، فكي���ف يمك���ن اأن ت�شاهم في و�شع روؤية ت�شاهم في نق���ل الكويت اإلى ما يتطلع اإليه 

المواط���ن، وثالثاً يخ����س الأ�شخا�س اأنف�شهم بحيث لم ن�شمع اعتذاراً لأي منهم على الرغم 

من كم الم�شوؤوليات التي ي�شغلونها لكن يبدو اأنه ل حياة لمن تنادي!! “راأي وبدون زعل”.

البع�س اأبدى ا�شتياءه من تغيير مجل�س اإدارة البترول لأن هناك اأ�شماء لم تكن مع عقد 

ال���داو كيميك���ال، لكن نقول اإن اأ�شواتهم كانت خافته لم تخترق جدران غرفة الجتماعات؛ 

لذا وجودهم من عدمه واحد. “راأي بدون زعل”.

�ش���وؤال: ا�شتم���رار اآلي���ة الختيار ل�شغل المنا�ش���ب القيادية دون تحقي���ق اأدنى معايير 

الكف���اءة هل ه���و طريق الإ�شالح المن�ش���ود؟ وهنا ليقف كل وزير اأم���ام اختياراته، ولي�شاأل 

نف�ش���ه اإن ك���ان حقق مبداأ العدال���ة التي اأق�شم باهلل عليها اأمام �شم���و الأمير؟ “راأي وبدون 

زعل”.

ك���ل ي���وم يطالعنا الإعالم عن اأ�شماء ا�شتطاعت اأن تجي���ر ماليين الدنانير لم�شلحتها 
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وانت�شار الف�شاد الإداري والمالي في جميع وزارات ودوائر الدولة، وتكلم بع�س اأع�شاء 

مجل����س الأمة المبطل، واأ�ش���روا على محا�شبة كل المتجاوزين والمتالعبين بمقدرات 

وم�شال���ح واأموال ال�شعب الكويتي، الأم���ر الذي اأدى اإلى �شقوط دون كي�شوت من فوق 

ظهر ح�شانه وتك�شير رماحه دون طائل.

  لق���د بل���غ الف�ش���اد الإداري مداه ف���ي مو�شوع الداو، وهنا ل���م يكن دون كي�شوت 

يتخي���ل معاركه لأن �شفقة الداو كلفت خزين���ة الدولة مبلغ 2.2 بليون دولر تم دفعها 

دون وجه حق ل�شركة لم تتعب ولم تكلف نف�شها اأي م�شقة، فكان اأن ح�شلت على هذا 

المبل���غ دون اأن تتم محا�شبة المت�شببين، ل ب���ل دون محاكمتهم، وفي هذه الحالة فاإن 

دون كي�شوت لن ي�شقط من فوق ظهر ح�شانه لو تم ك�شف اأ�شماء المت�شببين في مثل 

هذا العمل ال�شيئ.

  فوزارة النفط دفعت مبلغاً لي�س ملكاً لها ولي�س ملكا للعاملين في الوزارة، فهذه 

الأموال هي ملك لل�شعب الكويتي، وملك لالأجيال القادمة التي �شوف لن تجد ما تاأكله 

اأو تلب�ش���ه فيما لو ا�شتم���ر الهدر والتالعب باأموالها بمثل ه���ذه ال�شورة ال�شيئة، وفي 

ه���ذه الحال �شوف يكون �شقوط دون كي�شوت مدوياً، ولن ي�شتطيع البقاء على ح�شانه 

مرة اأخرى.

حاولت الوزيرة ذكرى الر�شيدي وقف التالعب بمقدرات الوزارة ووقف المتاجرة 

بالإقام���ات اإل اأن رماحها وح�شانها لن يحمالها فيما لو اأ�شرت على ك�شف التالعب 

واأ�شماء التجار والمتاجرات بالب�شر، فح�شان المتاجرين والمتاجرات بالإقامات اأقوى 

م���ن ح�ش���ان الوزيرة واأقوى من رماحها، فهناك من المتاجري���ن والمتاجرات ما له اأو 

له���ن من النف���وذ ما ي�شع العراقيل على اأي محاولة اإ�ش���الح اأو وقف المتاجرة باأرواح 

الب�شر.

لق���د طالب���ت وطالب كثيرون غيري بك�شف اأ�شماء المف�شدين و�شراق المال العام 

اإل اأن ه���ذا لم يح�شل ول���ن يح�شل ما دامت معالجة الف�شاد والتالعب و�شرقة اأموال 

الدولة تتم بمثل هذه ال�شورة، ورغم ذلك �شوف ي�شتمر دون كي�شوت بمحاربة طواحين 

الهواء حتى ي�شقط هو اأو ينجح في تك�شير مراوح الهواء.

الجريدة  23 مايو 2013
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اأنهم ير�شخون ل�”الوا�شطات” والمح�شوبيات.

فه���ل م���ن المعقول األ يك���ون من بين الأح���د ع�شر قيادي���اً ال�شابقين ف���ي المنا�شب 

الفني���ة اأكف���اء اإل واحدا فقط ليتم تجدي���د الثقة به؟ فاإذا كان الجواب )نعم( فهذا يعني اأن 

“الوا�شط���ة” كانت هي اأ�شا����س اختيارهم اآنذاك. واإذا كانت “الوا�شطة” هي معيار الختيار 
في ذلك الوقت فكيف لنا اأن ن�شدق اأنها لم تتدخل في التعيينات الجديدة؟!

اأم���ا بالن�شب���ة اإلى مب���رر ال�شن وال�شتغناء عّم���ن بلغت خدمته 35 �شن���ة، فهذا معيار 

خاط���ئ ومعي���ب )مع مالحظة اأن بع�س القياديين الج���دد اأي�شاً لديهم خدمة طويلة قاربت 

ال�35 عاماً( فلي�س كل من بلغ �شناً معينة غير قادر على العطاء، بل نجد اأحياناً اأن كباراً في 

ال�شن ما زالوا يتمتعون بكفاءة عالية، ويكونون اأف�شل من بع�س الدماء الجديدة.

فالملياردير الأميركي وارن بافيت تجاوز عمره ال�)80( عاما ول يزال الرئي�س التنفيذي 

ل�شرك���ة “بيرك�شاي���ر هاثوي” الم�شاهمة، واللواء عبدالفت���اح العلي اأثبت كفاءته خالل فترة 

ق�شيرة من ا�شتالمه لمن�شبه بالرغم من تجاوز خدمته ال�30 �شنة، وهذان مثالن من اأمثلة 

كثيرة. اإذن فمعايير الختيار يجب اأن تكون الكفاءة العلمية والإدارية ونظافة اليد ول يجوز 

اأن يطغى عامل ال�شن على كل هذه المعايير. وهذا ل ي�شري فقط على القطاع النفطي بل 

على كل اأجهزة الدولة، خ�شو�شاً بعد قرار الحكومة بالتخل�س ممن ق�شى اأكثر من 30 �شنة 

بالأجهزة الحكومية، والذي ينم عن عجز الدولة عن تطبيق مبداأ الثواب والعقاب ومكافاأة 

المجد المجتهد ومعاقبة اأ�شحاب الأداء ال�شعيف.

الخال�ش����ة اأن تبري����ر التغييرات ال�شامل����ة في القطاع النفط����ي بم�شطلحات براقة مثل 

)التغيي����ر ال�شامل( و)�شخ دماء جديدة( ما ه����و اإل محاولة لتغطية ال�شبب الحقيقي للتغيير، 

وه����و ال�شيا�شة... فال�شيا�شة ه����ي الطاغية في التعيينات في اأجه����زة الدولة ال�شيا�شية، وما 

ل����م يت����م تغيير جذري في نموذج عمل القطاع النفطي الح�شا�س فاإنه �شيظل م�شرحاً لل�شراع 

ال�شيا�ش����ي كم����ا هي حال بقية اأجهزة الدولة، ولن تزيد كفاءة هذا القطاع تحت قواعد اللعبة 

الحالي����ة، ولعل خ�شوع الإدارة الجديدة لكل مطالب نقابة �شركة خدمات القطاع النفطي اإل 

موؤ�شر على ذلك. ولن يكون هناك تغيير جذري )اإ�شالحي( اإل بطريقتين: اأولهما، خ�شخ�شة 

جزئي����ة اأو كلية لجميع ال�شركات النفطية )با�شتثناء �شركة نفط الكويت(. والثانية خ�شخ�شة 

اإدارة هذه ال�شركات حتى تزيد المهنية في الإدارة وتزيد العدالة في التعيينات والترقيات في 

قطاع يعاني “الوا�شطة” والمح�شوبيات وت�شخم الرواتب وبع�س البطالة المقنعة. 

الجريدة  30 مايو 2013
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عب���ر قن���وات غير �شرعية، وعن طريق المركز الوظيفي �شارب���اً عر�س الحائط بما ي�شمى 

قانون ت�شارب الم�شالح لكن من يحا�شب من؟ ومن اأمن العقوبة اأ�شاء الأدب. “راأي وبدون 

زعل”.   

ك���الم اأي�ش���اً تناقلته و�شائل الإعالم حول قبول بع����س النواب هبات على �شكل ق�شائم 

زراعي���ة و�شناعية وجواخير ل نعرف مدى م�شداقيت���ه، لكن ما يوؤكده التخاذل في تطبيق 

قان���ون هيئ���ة الف�شاد المالي، فمن حق ال�شعب اأن يعرف خلفية تلك الإ�شاعات من عدمها. 

“راأي وبدون زعل”.
�ضوؤالن يحتاجان اإلى اإجابة:

- م���ا اله���دف من اإقالة بع����س القيادات النفطية الم�شهود له���ا بالكفاءة ونظافة اليد 

بهذا ال�شكل؟

- ما الرابط بين تعطيل عمل المجل�س وحكم المحكمة الد�شتورية؟

الجريدة 24 مايو 2013

عالمات استفهام على تعيينات النفط
ح�ضن م�ضطفى المو�ضوي

كثيراً ما يُتخذ قرار يُعتقد اأنه اإ�شالحي لكن يثبت الواقع عك�س ذلك، وكثيراً ما يقوم 

الإعالم ب�”مكيجة” بع�س القرارات با�شتخدام م�شطلحات غير دقيقة وم�شللة لإيهام النا�س 

باأنها اإ�شالحية، ويثبت الواقع اأي�شاً عك�س ذلك، ومن هذه الم�شطلحات “التغيير ال�شامل” 

و”�شخ دماء جديدة”، اللذان ا�شتخدما لو�شف قرار تغيير قيادات القطاع النفطي.

فللوهل���ة الأولى يعتقد الكثيرون اأن ذلك القرار اإ�شالحي لأنه ات�شم بالتغيير ال�شامل، اأو 

لأن���ه �ش���خ دماء جديدة ب�شكل وا�شع على راأ�س �شركات هذا القطاع، لكن الواقع ي�شير اإلى اأن 

ه���ذه النظ���رة غير دقيقة ول يمكن تعميمها بهذه الطريق���ة ال�شطحية. فلي�س كل تغيير �شامل 

اإ�شالحاً، ولي�س كل دم جديد اأف�شل من القديم، فالتقييم يجب اأن يكون مو�شوعياً وعادلً لكل 

من�شب حتى ن�شتطيع اأن نقنع اأنف�شنا باأن ذلك التغيير كان اإ�شالحياً، وهذا ما لم يحدث.

  فهن���اك قياديون ا�شتبع���دوا مع اأنهم ات�شموا بالكفاءة العلمي���ة والإدارية بينما بع�س 

القياديي���ن الجدد معروفون لدى العارفين ببواطن الأمور باأنهم لي�شوا اأكفاأ من اأ�شالفهم اأو 
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ق�شاياه���ا ال�شيا�شية الموؤقتة، فهي ت�شتخرج القوانين من الرف اذا احتاجتها كو�شيلة 

�شغ���ط، ل اكث���ر! وماذا عن م�شلحة البلد وهيبة القان���ون وانتظام الدولة؟! انها امور 

حق���ا ل ت�شغ���ل بال احد من الم�شوؤولين اإل من رحم اهلل.. لذلك، اأجريت »الفرعيات« 

ب�شالم »موؤقتاً«

القب�س1 يونيو 2013

أكلة لحوم الوطن... وغزوة أحد
يو�ضف عبدالكريم الزنكوي

ت�شلن���ي اإل���ى البيت اأربع �شحف يومية من اأ�ش���ل اأكثر من 10 �شحف ت�شدر في 

الكوي���ت، لأت�شفحه���ا من الغالف اإلى الغ���الف. كما اإنني كثيرا م���ا اأتابع ما تحت�شنه 

غالبي���ة ال�شح���ف المحلية الأخ���رى عبر الإنترن���ت. وقد لفت انتباهي خ���الل الأيام 

ال�شبع���ة الأخي���رة تقارب وت�شابه الكثير من العناوي���ن الرئي�شية والفرعية البارزة على 

ال�شفحة الرئي�شية لكثير من هذه ال�شحف. وكلها تتناول المنح والعالوات والزيادات 

والمعا�شات وغيرها مما يمالأ جيوب المواطنين بالأحالم المادية.  

وحقيق���ة ل اأدري ما طبيعة هذه الإيرادات الت���ي ن�شارع اإلى توزيعها بيننا، وكاأنه 

ينتابنا خوف ورعب من اأن ي�شتولي على الكنز اأو على هذه الأموال اآخرون قبلنا. ولو 

اأننا حققنا اإنجازات اقت�شادية اأو �شيا�شية اأخرى يمكنها اأن تناف�س اأو اأن ت�شاهي هذه 

التوزيعات غير المبررة والتي يغدقون بها على كل من هب ودب من المواطنين، لهان 

الأمر. 

ولك���ن اأن ت�شي���ر الكويت الدولة الوحيدة، لي�س في الخلي���ج، ولكن في العالم كله 

- ب�شه���ادة موؤ�ش�ش���ات مالية مرموقة - التي توزع اأموالها على مواطنيها من دون مبرر 

مقنع، فهذا ما ل يمكن ا�شتيعابه. ف�شار التوزيع النقدي لأرباح الدولة هو الأ�شل، بل 

و�ش���ارت م���ن اأ�شهل الم�شاريع البرلمانية التي ينتهجها كل من طرق باب ال�شيا�شة من 

ال�شيا�شيي���ن الج���دد. وكاأن هذه الأموال تقر�س النواب اأو تح���رق اأ�شابعهم فيحاولون 

التخل�س منها بالتوزيع “بالهبل”. فهل �شارت المنح والعطايا منهجا برلمانيا اأ�شيال، 

وحقا مكت�شبا للمواطنين يوزع بينهم بالعدل كل عام، حتى “�شارت القرعة واأم ال�شعر 
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وأجريت »الفرعيات« بسالم!
وليد عبداهلل الغانم

اأح���د اأ�شباب الفو�شى التي يعي�شه���ا البلد منذ �شنوات ال�شطراب الحكومي في 

التعام���ل م���ع الق�شية الواحدة كل مرة، اأن الحكومة تطّب���ق القانون - اأحياناً - وتغ�ّس 

الطرف عنه احيانا اخرى في الق�شية نف�شها، وتتعامل بعنف في ق�شية، ثم تمر عليها 

مرور الكرام وهي بعينها، �شتات الحكومة وتناق�شها انعك�شا ب�شكل كامل على ال�شعب. 

فهو يجهل ما هو النهج الحكومي في تطبيق القوانين. 

»الفرعي���ات« مثال وا�ش���ح على الزدواجية الحكومية ف���ي التعامل مع القوانين. 

فالحكوم���ة �شكت���ت عنه���ا ورعتها �شنوات، ثم فج���اأة ثارت عليه���ا وا�شتخدمت العنف 

لردعه���ا، ث���م غ�ّشت الطرف عنه���ا، واكتفت بتحري���ات المباحث، واخي���را لم تحّرك 

الجه���زة الحكومية �شاكنا في »فرعي���ات« النتخابات البلدية التي اجريت خالل هذه 

ال�شنة في الخام�شة والرابعة، وكاأن المر ل يعنيها. 

م���اذا يفه���م النا�س من ه���ذا ال�شطراب الحكوم���ي؟ �شوى اأمر واح���د: ان نظرة 

الحكوم���ة للقوانين وفق ما ت�شتهي، ل وف���ق الم�شلحة العامة. فهي تحتفظ بالقوانين 

الكثيرة ول ت�شتخدمها ال ربما لمنافع �شيا�شية موؤقتة، فاذا اأدت الغر�س منها جمدتها 

من جديد بغ�س النظر عن م�شلحة البلد او احترام القانون وتفعيله. 

تمل���ك الحكوم���ة قانونا يمنع الموظف الكويتي م���ن العمل في ال�شحافة بمقابل، 

ال باإذن جهة عمله، �شنوات لم ت�شاأل الحكومة عن هذا القانون وفجاأة عندما �شايقها 

اقتح���ام الكويتيي���ن لو�شائ���ل العالم لّوحت بتفعي���ل هذا القرار، ثم تركت���ه - كالعادة 

- مهم���اًل.. تملك الحكوم���ة قانونا �شارما يمنع القياديي���ن وال�شرافيين في الجهزة 

الحكومي���ة م���ن مزاولة التج���ارة - ولو بالوكالة - ولم ي�شبق له���ا مرة واحدة ان منعت 

احده���م من ذل���ك. والآن، فجاأة تذّكرت الحكومة هذا القان���ون، فاأعلنت عن تطبيقه، 

لنه���ا ب�شدد احالة مجموعة منهم الى التقاعد، فا�شتغلت القانون و�شيلة لل�شغط، ل 

اكثر.. في المرور قانون للعداد في »التكا�شي الجوالة«، هل �شمعتم ان احداً ا�شتعمله؟ 

الآن، وفي فورة ال�شحوة المرورية اأعلنت »الداخلية« انها �شتعاقب من ل يلتزم بقانون 

»الع���ّداد«، وهك���ذا قوانين ل ح�شر لها في كل مجالت الحياة معطلة في الكويت، لن 

الحكوم���ة ل يهمه���ا تطبيق القان���ون، وانما تبحث عن ت�شخي���ر القانون فقط، لخدمة 
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اأتمن���ى لو اأنني ق���راأت ت�شريحا لنائب يحاول تفعيل القواني���ن المجمدة، واإحياء 

القوانين المحنطة وت�شريع قوانين اقت�شادية عديدة قادرة على تحقيق الحلم الأميري 

ال���ذي اأطلق���ه �شموه قب���ل اأكثر من �شبع �شن���وات بجعل الكويت مرك���زا ماليا وتجاريا 

مرموقا. واأهم من هذا كله اأتمنى لو اأن نائبا واحدا ا�شتجمع �شتات �شجاعته الوطنية 

ال�شائعة لي�شرح باأنه ل زيادات في الرواتب بعد اليوم اإل بمقابل عطاء غير محدود، 

واإنجاز ملمو�س، لهذا الوطن الم�شكين الذي لم ياأكل اأحد من لحمه الحي اإل �شعبه.

ال�ضيا�ضة  3 يونيو 2013

أعضاء هيئة تدريس بمعدل جيد!
التعليم يدفع الثمن
عادل عبدالعزيز ال�ضرعاوي

طالعتن���ا ال�شحف المحلية خالل اليومي���ن الما�شيين ب�شدور قرار بالجامعة والتعليم 

التطبيق���ي بقبول حمله الدكت���وراه الحا�شلين على معدل جيد بالبكالوريو�س كاأع�شاء هيئة 

تدري����س، بحج���ة �شد النق����س باأع�شاء هيئة التدري����س، والحقيقة اأن مثل ه���ذا القرار هو 

ردة تعليمي���ة، وم���ن الموؤ�شف اأن تلجاأ الجامعة والتعلي���م التطبيقي اإلى التنازل عن المبادئ 

التعليمي���ة الت���ي ت�شمن جودة التعليم م���ن خالل تعديل نظام قبول اأع�ش���اء هيئة التدري�س 

لي�شب���ح بالإمك���ان تعيي���ن الحا�شلين على معدل جي���د بالبكالوريو�س من حمل���ه الدكتوراه 

متراجعي���ن عن نظ���ام �شارت عليه الجامعة منذ اإن�شائها في ظ���ل حديث متنام عن التدني 

والق�شور بنظامنا التعليمي، باعتراف الكثير من القيادات التربوية، اإ�شافة اإلى الكثير من 

التقاري���ر �ش���واء من جهات بحثية محلي���ة )المجل�س الأعلى للتخطي���ط( اأو منظمات دولية 

متخ�ش�شة )البنك الدولي / تقرير طوني بلير( 

كما اأن من الموؤ�شف اأن يدفع التعليم ثمن الحراك ال�شيا�شي الذي ت�شهده البالد، واأن 

يكون التعليم محل تجاذبات وت�شويات �شيا�شية بعيدة كل البعد عن المهنية التعليمية. 

ولب���د ان ن�شي���ر الى اأن هناك �شغوطا ا�شتم���رت اأكثر من ثالث اإلى اأربع �شنوات لكي 

تخ�شع الجامعة والتعليم التطبيقي اإلى تعديل �شروط قبول اأع�شاء هيئة التدري�س. 

فالتحجج بالنق�س باأع�شاء هيئة التدري�س وبمواجهة ازدياد اأعداد الطلبة يعتبرحججا 
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واحد”? ولماذا �شار تحويل هذه الإيرادات النفطية اإلى م�شاريع اإنمائية م�شاألة معقدة 

الح���ل و�شعبة التنفيذ? ولماذا ن�شمح لبرلمانيي���ن بالتحكم بم�شائرنا وم�شائر اأبنائنا 

وبم�شتقبل وطننا?

من���ذ التحري���ر وحتى يومنا ه���ذا �شار مفه���وم الإنجاز في عقلي���ة النواب وكثير 

م���ن المواطني���ن هو ملء جيب المواطن بالمنح المالي���ة والعطايا المادية مثل الكوادر 

والزي���ادات والع���الوات و”البون�س” والمنح والمميزات المالي���ة الموجهة نحو ت�شجيع 

التقاع���د وتخفي�س �ش���ن التقاعد للمراأة وزي���ادة معا�شات المتقاعدي���ن، وغيرها من 

مفردات مالية ي�شيل لها لعاب كل المتقاع�شين والك�شالى. 

وبدل من اأن تكون هذه المنح والعالوات الت�شجيعية دافعا نحو المزيد من الإنجاز 

الوظيف���ي لخدم���ة هذه الأر�س، اأ�شبحنا نرى باأم اأعيننا نتاج هذا الكرم الحاتمي غير 

الم�شبوق ت�شيبا وظيفيا فا�شحا وف�شادا اإداريا وماليا باأب�شع �شوره، حتى �شارت هذه 

الممار�ش���ات غير القانونية ظاهرة عامة، بل ودليل قوة لمن يمار�س الإهمال والت�شكع 

والت�شي���ب والف�ش���اد، بينما ب���ات الإخال�س عملة نادرة والتفاني معيب���ا والإنجاز لي�س 

ا�شتثناء فقط، واإنما م�شيعة للوقت. 

وم���ا عليك اإل ت�شفح �شحيفة واحدة من ال�شح���ف المحلية، لتقفز اأمام عينيك 

عناوين رئي�شية كلها تعك�س الذهنية المادية البحتة لل�شلطتين، التنفيذية والت�شريعية، 

ف���ي تعاملها مع المواطن. فكل العناوين عبارة ع���ن ملخ�س لأفكار اأع�شاء ال�شلطتين 

والت���ي ت�ش���ب في جيب المواطن ل في عقله ول حتى في م�شتقبله اأو م�شتقبل اأبنائه. 

وله���ذا تج���د كلمات مثل “منح... زي���ادات... عالوات... ك���ادر... معا�شات... باكج.. 

تقاع���د”، هي المفردات التي تت�شدر ه���ذه ال�شحف التي تعك�س انحدارا في م�شتوى 

الإنجاز البرلماني �شيا�شيا واقت�شاديا ووطنيا. 

الغري���ب ف���ي الأم���ر اأن النواب لم ياأتوا به���ذه الأنهار من الأم���وال المليارية التي 

تثق���ل كاه���ل ميزانية الدولة “من بيت اأبوهم” فهي كله���ا “فلو�س بال�س وربحها بَِيْن”، 

وه���ي اأم���وال من لحمنا الح���ي �شوف لن ن�شع���ر باآلمه���ا القت�شادي���ة ول بم�شاوئها 

الجتماعي���ة اإل ف���ي وقت لح���ق، اأرجو األ يكون قريبا. ورغم ذل���ك توقعنا اأن يتوقف 

قط���ار العطاي���ا عند محطة من ع�شرات المحطات المادي���ة التي اخترعوها لدغدغة 

م�شاع���ر الناخبي���ن. وتوقعنا اأي�شا اأن تغلق حنفيات المزاي���ا المالية التي تكرم النواب 

بفتحها على م�شراعيها في جيوب المواطنين من دون �شبب جوهري معروف. 
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بعثة درا�شية باأقل جهد وباأقل معدل. 

اأي تطوير بالتعليم نريد؟ 

م���ن الواج���ب على مجل����س الوزراء اأن يك���ون له دور ف���ي اإ�شقاط ه���ذا القرار خالل 

الجتماع المقبل لمجل�س الوزراء، كما ان هناك ا�شتحقاقا على المجل�س الأعلى للتخطيط 

اأن يك���ون له���ذا المو�شوع اإ�شقاط عل���ى الجتماعات المقبلة للمجل����س لمواجهة مثل هذا 

القرار وتداعياته على الم�شتوى الأكاديمي. 

كذل���ك اأتمن���ى اأن يكون لجمعية اأع�شاء هيئة التدري�س بالجامعة دور في مواجهة هذه 

الق�شية وبحث جميع جوانبها. 

• دعوة مخل�شة لجميع المهتمين �شواء من هم اأع�شاء هيئة التدري�س بالجامعة والتعليم 
التطبيق���ي اأو من خارج قطاع التعليم والمهتمي���ن بال�شاأن التعليمي بالبالد النتفا�شة لهذه 

الق�شية، وكذلك على كتاب الزوايا والراأي العام اأن يقوموا بدورهم بالت�شدي لهذه الق�شية 

التي ت�شكل خطرا على مخرجات الجامعة والتطبيقي. 

القب�س3 يونيو 2013

هل نطفئ األنوار في وقت قريب؟
د. �ضالح عبداللطيف العتيقي

لقد اأتينا اإلى البرلمان لحل م�شاكل النا�س العاجلة من خالل ت�شريع القوانين المهمة، 

كالإ�شك���ان والتوظيف وتنمية البالد ودفع عجلة القت�شاد وتنويع م�شادر الدخل والحر�س 

عل���ى ج���ودة التعلي���م، وغيرها م���ن الأمور التي تجعل لن���ا مكانة بي���ن دول العالم المتقدم، 

وتحفظ لأجيالنا القادمة حياة كريمة. 

ل���م ي���در بخلدي اأننا �شنكون به���ذا الت�شرف والتبذير اأداة لإر�ش���اء جاهل اأو مجاملة 

ل�شدي���ق اأو طمع���اً ب�شوت ناخب، لي����س لدي مانع في تح�شين حياة كثي���ر من اأبناء وطني، 

ولك���ن يج���ب اأن يكون ذلك من خ���الل درا�شة لحتياجات النا����س الحقيقية. هناك ل �شك 

بع�س الزيادات الم�شتحقة كو�شع حد اأدنى لالأجور وم�شاعدة المتقاعدين، ولكن اأغلب هذه 

القوانين لي�شت كذلك. 
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ممجوج���ة، ول يم���ت للمهنية ب�شل���ة، وهو بطبيعة الحال هروب م���ن مواجهة حقيقة و�شع 

نظامنا التعليمي بالكويت ب�شقية العام والعالي. 

وموؤ�شف اأن ياأتي هذا القرار في ظل حديث متنام عن تدني م�شتوى مخرجات الثانوية 

العامة وفق درا�شات علمية اأجرتها الجامعة، وتدني م�شتوى خريجي الجامعة وفق درا�شات 

علمية اأجرتها وزارة التربية، فهل العالج هو تعديل �شروط قبول اأع�شاء هيئة التدري�س ليتم 

قبول حملة معدلت الجيد بالبكالوريو�س؟ اأمر بحاجة اإلى اإجابة. 

التك�شب ال�شيا�شي 

اإن التعلي���م ل يج���ب ان يك���ون �شاح���ة للت�شوي���ات والتك�ش���ب ال�شيا�ش���ي على ح�شاب 

دع���م التعلي���م وتطويره، ومثل تل���ك القرارات هي لالأ�شف ا�شتكم���ال ل�شل�شلة من القرارات 

والت�شريع���ات الت���ي �شتوؤدي ال���ى ان يدفع نظامن���ا التعليمي ثمنها ابتداء م���ن قانون اإن�شاء 

جامع���ة جاب���ر، التي �شبق وان حذرنا منها وبما يحتويه هذا القانون وما ت�شمنه من و�شائل 

هدم التعليم العالي بالكويت. 

وه���ا هي القرارات المكملة الت���ي من �شاأنها اأن تهدم نظامنا التعليمي، فبعد اأن كانت 

هن���اك مقترح���ات ت�شريعية لإل���زام الجامعة والتعليم التطبيقي بقبول ك���ل حملة الدكتوراه 

كاأع�ش���اء هيئة تدري�س واأي�شا م�شاواة حملة الدكتوراه العاملين بموؤ�ش�شات الدولة باأع�شاء 

هيئ���ة التدري����س من حيث الروات���ب والمزايا وغيرها ياأتي اليوم ق���رار تعديل �شروط قبول 

اأع�شاء هيئة التدري�س بالجامعة والتعليم التطبيقي. 

والأمر الخطر في هذه القرارات ان تكون تمهيدا اأو بداية لقبول كل حملة الدكتوراه من 

الجامعات غير المعترف فيها، اأو من ح�شلوا على الدكتوراه دون تفرغ كامل اأو بالنت�شاب 

اأو م���ن خ���الل دكاكين جامعية )في بع�س الدول العربية ودول �شرق اآ�شيا اإ�شافة الى بع�س 

الدول الأوروبية(. 

فقد ك�شفت الكثير من عمليات التحقق حول م�شروعية وقانونية هذه الجامعات على 

اأنها ل ترقى لتكون كلية جامعية، ولعل اللجان التي �شكلتها الوزيرة ال�شابقة نورية ال�شبيح 

خير دليل على ذلك ويمكن الرجوع اإليها. 

او قد تكون تمهيدا للتعديل على �شروط البعثات للدكتوراه بالجامعة والتعليم التطبيقي 

لتك���ون بمعدل»جي���د بدل من جيد ج���دا« ليق�شي بذلك على روح التح���دي والمثابرة لدى 

الطالب، بحيث ا�شبح بمقدورهم الح�شول على بعثة بمعدل جيد بعد ان كانت جيد جدا، 

وبالتال���ي يقل حر�شهم على الح�شول على مع���دلت عالية حيث بمقدورهم الح�شول على 
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17 - �شرف 8 اآلف دينار لكل اأ�شرة. 

18 - دعم المواد الغذائية و�شرف التموين مرتين في رم�شان. 

ن���داء لإخوان���ي النواب، لقد اأنجز هذا المجل�س كثيراً م���ن القوانين المهمة والرائعة، 

فال ت�شيعوها بهذا ال�شخاء غير المبرر، بل يجب تر�شيخ ثقافة بناء دولة الم�شتقبل، حيث 

يتمتع المواطنون بالرخاء وال�شتقرار على اأ�ش�س �شلبة. 

اأم تريدون اأن نطفئ الأنوار في وقت قريب حين المغادرة؟ 

القب�س5 يونيو 2013

موجة عبدالفتاح العلي
د. ح�ضن عبد اهلل عبا�س

عبدالفت���اح العل���ي �شار بطال قوميا في الأ�شبوعي���ن الما�شيين. منذ اأن تولى من�شب 

وكي���ل وزارة الداخلي���ة ل�شوؤون المرور �شارت الكويت غير الكويت و�شارت ال�شوارع تختلف 

كلي���ا ع���ن �شابق عهدها، ل ازعاج ول ا�شتهتار وان�شباط وزحمة اأقل. ماذا نفهم من ظاهرة 

العلي اإذا؟

 نفهم اأن في الكويت رجالت قادرين على القيام بوظائفهم ومهامهم على اأكمل وجه. 

ك���ل م���ا في المر اأننا بحاجة اإلى ُح�شن الختيار واإ�شناد الوظائف لأهل الخت�شا�س واأهل 

الكفاءة، وحزتها �شتكون الدولة غير و�شت�شهد البلد انتاجية وكفاءة وان�شباطا.

نفهم منها اأن الت�شيب الداري لي�س حظ الكويت العاثر و�شر ل بد منه، بل هو اختيار 

دقي���ق ومتعمد لأ�شحاب الدم���اء الزرقاء والبطون المنتفخة مم���ن ي�شترزقون على ت�شييع 

عطيت الدارات لأهلها واإلى �شخ�شيات ذات 
ُ
البل���د وتركها بيد الفا�شلين والفا�شدين. فلو اأ

كف���اءة وو�شع المنا�شب في مكانه ال�شحيح، لق�شت الكويت على الف�شاد ب�شتى اأنواعه كما 

ق�ش���ى العل���ي على ا�شتهت���ار ال�شوارع وعدم ان�شب���اط الطرقات والف�ش���اد الم�شت�شري في 

المرور. ت�شّور لو عندنا العلي في التربية والريا�شة والنفط والكهرباء وال�شتثمار اإلى اآخر 

م�شاكلنا.

نفه���م منها اأن رج���ال المرور وظيفتهم �شبط المرور. ما ج���اء به العلي لم يكن ع�شا 
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والغري���ب في الأم���ر اأن هذا التدافع ل�شن القوانين ال�شعبوية ياأتي في وقت يتمتع فيه 

المواط���ن الكويت���ي باأعلى دخل في العالم، وم���ن دون �شرائب تثقل كاهلة في بلد حباه اهلل 

من الخيرات والنعم ما ل عين راأت ول اأذن �شمعت، واأغرب من ذلك هو ال�شمت الحكومي 

على هذا التبذير. 

* خذوا هذه العينة من الم�شاريع: 

1 - اإ�شقاط فوائد القرو�س البنكية. 
2 - قانون يتيح اإنهاء اإفال�س المفل�س اإذا زادت موجوداته عن المطلوب �شداده، بالرغم 

من �شدور اأحكام نهائية منذ زمن بعيد. 

3 - رفع عالوة الأولد من 50 ديناراً اإلى 100 دينار. 
4 - م�ش���اواة كوادر الموظفي���ن العاملين بالدولة بكوادر العاملي���ن بالنفط المت�شخمة 

اأ�شاًل. 

5 - رفع القر�س الإ�شكاني اإلى 100 األف دينار. 
6 - 550 ديناراً راتباً �شهرياً لربة البيت غير العاملة التي تجاوز عمرها 55 عاماً. 

7 - 300 دين���ار زيادة ل�شباط ال�شف والأف���راد والع�شكريين والإطفائيين ومنح راتب 
�شنة كا�شتحقاق للتقاعد. 

8 - الطل���ب من موؤ�ش�ش���ة الرعاية ال�شكنية توفير ال�شك���ن للكويتية المتزوجة من غير 
كويتي اأو المطلقة والأرملة والعازبة التي تجاوزت الأربعين. 

9 - رفع كمية المواد المدعومة للبناء بمعدل 50% للم�شمولين بالرعاية ال�شكنية. 
10 - زيادة عالوة الطلبة الدار�شين في الجامعة. 

11 - مكافاأة الميزة الأف�شل للعاملين في �شركات النفط ومكافاأة نهاية الخدمة. 
12 - اإق���رار العالوة الجتماعي���ة وعالوة الأولد للمواطنة الكويتية المتزوجة من غير 

كويتي. 

13 - منح ال�شباط المتقاعدين الذين لديهم اإعاقة مكافاأة نهاية الخدمة 25 �شنة. 
14 - 300 دينار للمعاق �شهرياً. 

15 - 400 دينار لحملة الدكتوراه. 
16 - 200 دينار لحملة الماج�شتير. 
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ال�شح���ف والمحط���ات الف�شائي���ة تتابع عمل���ه وتحركاته و»كب�شات���ه«، واأم�شى حديث 

ال�شّمار في الدواوين.. لماذا؟

هل لأنه »بداأ فعال« بتطبيق القانون؟ وكيف كان ذلك القانون في عهد من �شبقه 

وهل كان القانون في الكويت ينتظر اللواء عبدالفتاح لكي يبداأ تطبيقه؟ وهل من �شبق 

عبدالفت���اح العلي ف���ي من�شبه اأقل كفاءة واخال�شاً منه في تطبيق القانون؟ وبالمقابل 

ه���ل ك���ان اللواء العل���ي في ادارت���ه ال�شابقة يطبق القان���ون بهذا ال�ش���كل الذي ي�شعد 

الكويتيي���ن اليوم؟! م���اذا ح�شل وماذا ا�شتج���د؟ عالمات ا�شتفه���ام وتعجب م�شروعة 

نطرق بها العقول لندرك المعقول.

ا�شمح���وا ل���ي ان انظر للمو�شوع م���ن زاوية اأخرى، واأقول باأن م���ا يقوم به اللواء 

العل���ي على م�شتوى المرور جهد ممت���از ومحل ترحيب وا�شادة من الجميع، ولكنه في 

الوق���ت ذات���ه يعري الحكومة التي اأ�شبح مجرد ان يق���وم م�شوؤول معين »فقط بتطبيق 

القان���ون« ح�شبم���ا يمليه عليه الواجب يُح�شب ذلك انج���از يتغنى به النا�س ويخلق من 

الم�ش���وؤول »�شوب���ر �شتار« ل ي�شق له غبار، نعم مج���رد تطبيق القانون ولو »جزئيا« هو 

انجاز في زمن العجاز.

هيبة القانون التي يريدها النا�س ل تاأتي من تطبيق جزئي اأو ن�شبي للقانون، وعلى 

�شريحة �شعيفة من الوافدين والعمالة الأجنبية »وت�شفيرها« بل اذا كان للقانون هيبة 

حقاً، ليحا�ش���ب الكفالء الكويتيون »والهوامير« الذين جلبوا ح�شود العمالة ون�شروهم 

ف���ي �ش���وارع الكويت وا�شتخرجوا لهم اجازات القي���ادة باعتبارهم �شائقين لديهم على 

خالف الحقيقة فخلقوا اأزمة مرور في البلد.

ث���م هل ننتظر اأن ياأتي »عبدالفتاح« اآخر لكي نحتفل بتطبيق القانون في وزارات 

ال�شحة اأو الأ�شغال اأو البلدية اأو ال�شوؤون وغيرها من موؤ�ش�شات الدولة، وهل ن�شتن�شخ 

عبدالفت���اح جدي���دا مثاًل ليالح���ق ل�شو�س المال الع���ام ومن عاثوا ف���ي البلد ف�شادا 

و�شرق���وا واأحرقوا، ومن اأطعموا النا�س الأغذية واللحوم الفا�شدة؟ كل هوؤلء يخرجون 

مث���ل ال�شعرة من »عجين القانون« في الكويت في حين نحن نوا�شل احتفالنا وبهجتنا 

بتطبيق »قانون المرور فقط« مع اللواء المحترم عبدالفتاح العلي. 

النهار11 يونيو 2013
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�شحري���ة، ب���ل مجرد التزام بالمه���ام والم�شوؤولي���ات والقوانين وال�شالحي���ات التي يمتلكها 

كرج���ل م���رور. اأو بمعنى ثاٍن، ا�شالح العل���ي للمرور يعني اأن غيره من كان ُمق�ّشرا ولم يكن 

ملتزم���ا ول يريد العمل على الوجه ال�شحيح. وبالتالي الت�شّيب وال�شتهتار والرعونة وكثرة 

الحوادث والم�شابين بالم�شت�شفيات وتجاوز الإ�شارة الحمرا وال�شير على كتف الطريق اإلى 

اآخر قائمة المخالفات ما هي اإل موؤ�شرات ودلئل على �شعف رجال المرور والأمن!

نفه���م منه���ا اأن النا�س تحترم القواني���ن حينما تُطبق بطريقة �شحيح���ة. من يقول اأن 

الكويتيي���ن ل يحترمون القوانين ويريدون الوا�شط���ة، كالم كهذا غير واقعي بدليل ما يقوم 

ب���ه العل���ي هذه اليام. الجميع بات يحترم م���ا يقوم به رجال المرور. فالنا�س لن تبحث عن 

الوا�شطة اإن ُطّبق القانون بان�شاف ومو�شوعية و�شُعر النا�س اأنهم �شواء ب�شواء اأمام م�شطرة 

القانون ورجال القانون وال�شلطة الق�شائية. 

الراي10 يونيو 2013

»اللواء عبدالفتاح« من زاوية أخرى!
نا�ضر المطيري

ه���ل تطبيق القانون ف���ي البلد اأمر مرتبط بمنا�شب���ة اأو بمو�شم؟ وهل هو مقترن 

ب�شخ����س بعين���ه، اأو بحالة وظرف �شيا�شي اأو اجتماعي معين؟ ال�شوؤال قد يبدو غريبا 

لأول وهل���ة ولكنه ت�شاوؤل م�شتحق اأمام م���ا نر�شده من اأ�شلوب تطبيق القانون بح�شب 

الظروف والمنا�شبات وتغّير الم�شوؤولين.

نع���م هذه ه���ي الحقيق���ة الملمو�شة نقولها ب���كل �شراحة ومو�شوعي���ة لأنه يبدو 

ان التعام���ل م���ع القانون ممار�ش���ة وتطبيقاً ل يمثل نهجاً اأو قناع���ة را�شخة في العقل 

الكويت���ي ادارياً واأمني���اً و�شيا�شياً واقت�شادياً، فالثقافة التي ت�شكلت في ذهن المجتمع 

ف���ي الكويت ان تطبيق القانون اأمر ن�شبي ولي����س مطلقاً، واأن للقانون خطوطا حمراء 

ل يتجاوزه���ا واأ�شخا�ش���ا ل يطالهم، وللقانون درجات تتفاوت في التطبيق تختلف من 

وزارة اأو هيئة حكومية واأخرى.

اأق���ول ه���ذا الكالم واأنا اتابع »الحتفاء ال�شعبي« الكبي���ر باللواء عبدالفتاح العلي 

وكي���ل وزارة الداخلي���ة ل�شوؤون المرور، ففج���اأة اأ�شبح هذا الرجل نجم���اً تت�شابق اليه 
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غرقانه في بحر من الف�شاد الداري والمالي والطا�شة �شايعة فيها.

الي���وم وفجاأة يطال���ب النا�س بدفع غراماته���م المرورية التي ربم���ا تقدر بالآلف 

الدناني���ر والي���وم فجاأة ي�شدر قانون البعاد لي واف���د يرتكب مخالفة ج�شيمة واليوم 

فج���اأة ت�شحب اللف ال�شيارات لكراج الداخلية وغيره���ا من القوانين الرائعة التي ل 

يعتر����س عليه���ا احد ولكن عن�شر المفاج���اأة اأخل بكثير من الموازي���ن وكاأن المواطن 

يدف���ع �شريب���ة ف�شاد وتقاع�س اجهزة وزارة الداخلية على مدى �شنوات وكاأن المواطن 

والمقيم يدفعون ثمن �شياع هيبة رجال الداخلية في ال�شابق، فمن المفتر�س كما طبق 

القان���ون وهذا اأمر ي�شكرون عليه ان تك���ون هناك اآلية جديدة تراعي حال المواطنين 

المادي���ة وان يكون هناك حملة مرورية توعي���ة ففي النهاية لي�س المق�شد المخالفات 

ب���ل المق�شد تطبيق القانون والق�شاء على الف�ش���اد المع�شع�س بين اروقة الداخلية ل 

نق���ول ه���ذا المر تهرباً من القانون بل نقوله حتى ل يك���ون المر ظاهرة، لن تطبيق 

القانون بهذه الطريقة ال�شريعة والمفاجاأة �شوف يخلق حالة من التذمر و�شوف يعمل 

المتنف���ذون الذين �ش���وف ينالهم من المخالف���ات ال�شيء الكثي���ر كاأ�شحاب ال�شركات 

وبا�شات النقل والتكا�شي وغيرها �شوف يعملون على تعطيل القانون والرجوع لما كنا 

عليه في ال�شابق.

حال���ة اخ���رى نتمنى ان ينتبه لها معال���ي وكيل وزارة الداخلي���ة الم�شاعد ل�شوؤون 

المرور اللواء عبدالفتاح العلي لقد قراأت اغلب الت�شريحات التي تناولها اللواء العلي، 

ع���ن الحمل���ة لتنظيم المرور ولكني لم اأج���د اأي ا�شارة عن �شائق���ي ال�شاحنات الذين 

ي�شكلون عباأ كبيرا على الطريق واحد ا�شباب الزحمة الرئي�شية فنتمنى ان يوجد لهم 

طريق خا�س بعيدا عن الطرق ال�شريعة او اوقات محددة يلتزمون فيها بخالف اوقات 

ذهاب وعودة الموظفين من الدوامات.

م���ع �شكرنا الجزي���ل وارتياح النا�س من الجراءات الت���ي تتخذها وزارة الداخلية 

ممثل���ة ب���ادارات المرور ال ان اأمر الن�شح وابداء المالحظات مطلوب وهذا ما نتمنى 

ان يت�شع �شدر اللواء القدير عبدالفتاح العلي له.

الوطن14 يونيو 2013
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عبدالفتاح العلي شكراً.. ولكن
مرزوق فليج الحربي

عندم���ا كان الل���واء عبدالفت���اح العل���ي وكي���ل وزارة الداخلية الم�شاع���د ل�شوؤون 

الم���رور مدي���راً لأمن الحمدي كتب اأحد ا�شحاب �شي���ارات ال�شتعرا�س على �شيارته 

)ي���ا عبدالفتاح م���ا راح ترتاح( ا�شارة ال���ى ال�شتهتار بالقان���ون واأن ا�شحاب �شيارات 

ال�شتعرا����س �شوف يقومون بالزعاج والتقحي�س واأذي���ة النا�س عينك عينك.. وكانت 

معرك���ة العلي معهم يومية وكان الم�شتهترون يتح���دون القانون بكل وقاحة واذا قب�س 

عليهم فالوا�شطات ت�شتغل ويخرجون منها برداً و�شالماً.

والي���وم ارت���اح عبدالفت���اح العلي وريح النا����س من الزدحام وم���ن ال�شتهتار ومن 

رعون���ة ال�شائقي���ن واأوجد في ال�شارع �شهولة ومرونة وخف���ت الزدحامات ب�شكل كبير 

وقب���ل كل هذا حفظ هيبة القانون وارجع لرجال ال�شرطة هيبتهم، ففي ال�شابق كانت 

ال�شي���ارات ت�شاب���ق دوريات المرور اأما اليوم فمجرد م���رور دورية يقول �شائق ال�شيارة 

يا رب �شلم يا رب �شلم ولم تكن هذه الهيبة بت�شريعات جديدة ول �شن قوانين جديدة 

كل الم�شاألة تطبيق القانون والق�شاء على التجاوزات والهمال والف�شاد الداري الذي 

ك���ان يع�شع����س باأجهزة وزارة الداخلي���ة والذي ك�شف جزءاً منه الل���واء العلي بقوله ان 

هن���اك اج���ازات قيادة مزورة تقدر باأكثر من ع�ش���رة الف وان هناك اأ�شحاب وظائف 

ومهن مثل خدم المنازل ل ي�شتحقون اجازات قد ح�شلوا عليها بالوا�شطات وان هناك 

اجازات انتهت �شالحيتها بانتهاء الغر�س منها ومنها اجازات اللتحاق بعائل والطلبة 

الوافدي���ن وغيره���م كما ا�شار عبدالفتاح العلي الى ان مبلغ المخالفات التي لم ت�شدد 

للمرور يبلغ 24 مليون دينار.

مع ان اللواء عبدالفتاح العلي لم ياأت بجديد ولكنه طبق القوانين بكل قوة فاأ�شبح 

اليوم رمزا في البلد ومع �شكرنا القدير لعبدالفتاح العلي لدوره الذي ا�شبحنا نعي�شه 

ونلم�ش���ه ب�ش���كل يومي ولتحمله تبع���ات تطبيق القانون وتبع���ات التوجيه والن�شح عبر 

و�شائ���ل العالم والى م�شاركته ال�شخ�شية لرجال���ه والنزول للميدان وال�شكر مو�شول 

لرج���ال وزارة الداخلي���ة ال�شاوي����س الذين اعادوا هيبة القان���ون، ال ان اللواء القدير 

العل���ي يك�ش���ف لنا مدى ال�شوء ال���ذي و�شلنا له في الكويت بحي���ث ان تطبيق القانون 

يعتبر انجازا وان الم�شوؤول او الوزير عندما يمار�س دوره ي�شبح مميزا ورمزا لأن البلد 
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والمراف���ق.. لالأ�ش���ف، �شتكت�شف اأنن���ا نحتاج عا�شمة.. عا�شمة متط���ورة تحمل ا�شم 

الكويت وتعك�س �شورتها، وت�شتقبل �شيوفها، مثل اأي دولة في العالم. 

تفّق���د، يا معالي الوزير مدينة الأعمال، لترى منطقة الكراجات المقابلة لالأبراج 

التجاري���ة، و�شتدرك اأنها نقطة �شوداء في جبين مدين���ة الكويت، خ�شو�شاً اإذا �شاألت 

وعلم���ت اأن تل���ك المنطق���ة قد ت���م تثمينها منذ �شن���وات، ورغم ذل���ك بقيت مالمحها 

الكئيبة لم تتغير اأو تتطور، في ظل �شيادة الروتين و�شيطرة الف�شاد. 

ل ت�شتف���زوا النا����س، ونحن نعي�س على وقع طبول م�شكلة الكهرباء كل عام، وكلما 

تعر�شت اأي وحدة للعطل و�شعنا اأيدينا على قلوبنا، حتى اأ�شبح الحديث عن م�شاريع 

التنمية مرهوناً ب�شعف قدراتنا الإنتاجية من الطاقة الكهربائية. 

اأي ا�شتف���زاز ه���ذا، الذي يتجاهل ك���ل الم�شاكل التي تط���وق واقعنا، وتجثم فوق 

�شدورن���ا، وت�شته���دف التالع���ب بم�شاعرن���ا؟! هن���اك الكثير من الملف���ات التي يريد 

المواط���ن اأن ي���رى حاًل لها خالل 10 اإلى 15 عاماً، بدلً من النتظار 60 �شنة، ليرى 

مدين���ة الحري���ر، اأو لنقل مدينة »الخري���ر«، باعتبارها باباً جدي���داً ل�شتنزاف ثروات 

ال�شعب على ب�شاط الوهم، فهذه المدينة ل توجد اأي درا�شة حقيقية حتى الآن لتقدير 

ميزانيته���ا، ولم يتم اإن�شاء هيئة وطنية لتنفيذه���ا، وال�شوؤال الذي يطرح نف�شه باإلحاح 

على عقولنا: كيف حدد معالي الوزير العبداهلل ميزانية تنفيذها اأو توقيت طرحها؟! 

كف���ى ا�شتفزازاً ل�شعب ي�شم بين اأبنائ���ه اآلفا من ال�شباب على درجات عالية من 

العل���م والثقاف���ة والوعي، لكنه بال عمل اأو م�شكن اأو تنمية حقيقية من الدولة لقدراته 

واأفكاره! 

كفى ا�شتفزازا لطموحات ال�شعب وتجاهل واقعه المرير.. ولنركز على احتياجات 

المواطني���ن، ون�شع���ى جاهدين لتنفيذها وف���ق خطط ق�شيرة الم���دى، واأخرى طويلة 

الم���دى، وف���ق الأولوي���ات المدرو�شة. وعلين���ا اأن نعي جي���داً اأن العمل عل���ى تح�شين 

الم�شتقبل يجب األ يكون على ح�شاب الحا�شر

القب�س6 يوليو 2013
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مدينة »الخرير«.. والواقع المرير!
نبيلة مبارك العنجري

نوؤمن جميعا باأهمية التخطيط ال�شتراتيجي وفق اأ�ش�س ومبادئ علمية مدرو�شة، 

لبن���اء م�شتقبل هذا الوطن، وتحقيق الرخ���اء والرفاهية لأبنائه.. واأكاد اأجزم باأن هذا 

النوع من التخطيط هو مطلب كل مواطن ي�شت�شرف اآفاق الم�شتقبل، ويعي التحديات 

والمخاط���ر التي ق���د نواجهها ب�شبب اعتم���اد اقت�شادنا الوطني عل���ى عوائد النفط، 

فقط.. لكننا ل نقبل باأي حال من الأحوال اأن يكون »التخطيط ال�شتراتيجي« عنوانا 

ل�شتفزاز النا�س وال�شغط على جراحهم وم�شاعفة اآلمهم. 

نرف����س اأن نعي�س في وهم المدين���ة الفا�شلة، التي نحلم باأن ننعم فيها بكل �شبل 

الرفاهية، وقد �شيدت بت�شميمات حديثة وروؤى فريدة، لن�شتيقظ على الواقع الأليم.. 

واقع يبعد النوم عن العيون، والراحة عن النفو�س.. فنحن نفتقد حتى الآن اإلى جامعة 

ت�شتوع���ب جميع اأبنائنا م���ن خريجي الثانوية العامة بعد �شن���وات من التعب وال�شهر. 

ول نمل���ك مطاراً على الم�شتوى الذي يليق با�شم الكويت و�شعبها واإمكاناتها، ي�شاهي 

المطارات الحديثة في كثير من الدول المحيطة. نفتقد من�شاآت �شحية ت�شتوعب اآلم 

النا�س وتخفف عنهم، وتعيد الب�شمة اإليهم بدلً من تلك الم�شت�شفيات التي اأن�شئت في 

ال�شتينيات، وبقيت على حالها حتى الآن! 

واأمام كل هذا جاء ت�شريح وزير الدولة ل�شوؤون مجل�س الوزراء وزير البلدية  حول 

مدين���ة الحري���ر، م�شتفزاً بكل معنى الكلمة، فقد ذكر اهلل اأن تكلفة هذه المدينة ت�شل 

اإل���ى 270 ملي���ار دولر.. هكذا قالها بكل بب�شاطة وطالقة م���ن دون مراعاة لم�شاعر 

النا����س! فه���ذا الرقم ل يمثل بالن�شبة اإلى �شخ�س مثله اأي م�شكلة، عندما يتحدث عن 

مدينة خيالية، قد ل يمنح القدر معظم اأهل الكويت من هذا الجيل اأن يروها، اإل على 

الر�شومات الورقية والر�شومات الزخرفية. 

ل ت�شتفزوا ال�شعب يا وزير البلدية، وقبل اأن تطلق ت�شريحاً مثل هذا، نطالبك باأن 

تاأخ���ذ جول���ة في عا�شمة الكويت.. جولة تقوم بها واأنت بكامل تركيزك، ل ت�شغلك اإل 

م�شاه���دة المباني المتهالكة التي عفا عليها الزمن، والمجمعات التي اأن�شئت بطريقة 

خاطئ���ة و�شط المناط���ق ال�شكنية، ومجمع ال���وزارات الذي ي�شهم ف���ي ت�شخم الأزمة 

المروري���ة، ول يوؤدي ال���دور الع�شري المطلوب منه، تاأمل ي���ا معالي الوزير الطرقات 
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سياسة »الترضيات«...!
د. تركي العازمي

عار�س البع�س �شيا�شة تعيين »المتقاعدين« بمن�شب وكيل وزارة م�شاعد في وزارة 

ال�شب���اب وو�شف���وا الحكومة باأنه���ا تناق�س التوجه الحكومي في اإحال���ة من اأم�شوا 30 

عاما اإلى التقاعد والبع�س الآخر و�شفها بال� »التر�شيات«! 

�شناأخ���ذ جان���ب »التر�شيات« لأن �شيا�شة اإحالة م���ن اأم�شوا 30 عاما اإلى التقاعد 

تعتبر في حكم »الما�شي« فهي لم تطبق ولن تطبق اإل على من ل نفوذ له.

وزارة ال�شباب وغيرها من الوزارات والهيئات وال�شركات التي تمتلك فيها الحكومة 

ن�شب���ة موؤثرة تتعر�س لطبيعة اختي���ار للقياديين غريبة �شكال وم�شمونا، وقد ذكرت في 

مقالت عدة اأن اختيار القياديين بعيدا عن عامل الكفاءة والحيادية يعتبر خرقا للقواعد 

العلمية التي تعمل على ا�شا�شها الموؤ�ش�شات المحترمة!

ف�شاح���ب القرار عندما يبحث ف���ي ال�شير الذاتية للمر�شحي���ن للمن�شب القيادي 

واجب عليه احتراما للمواد الد�شتورية اأن يعطي كل ذي حق حقه واأن يفعل مبداأ تكافوؤ 

الفر�س، ومتى ما خ�شع �شاحب القرار لل�شغوط ال�شيا�شية اأو الجتماعية اأو لأ�شحاب 

النفوذ فاإنه حينئذ ل يكون �شاحب قرار حر حيادي وبالتالي فهو من خالل هذا النهج 

يوؤك���د لن���ا �شبب تدني م�شت���وى الأداء ) اإدارة �شوؤون البالد ( ف���ي موؤ�ش�شاتنا العام منها 

والخا�س!

الكوي���ت لم تعد الكويت التي نحلم ف���ي بناء مدينة الحرير... والكويت لم تعد كما 

يت�شورها البع�س باأنها في طريق التطوير والتنمية �شائرة، والكويت لم ت�شل اإلى مرحلة 

فهم الذات لت�شحح في الغد اأخطاء اليوم والأم�س!

ك���ي نبن���ي الكويت ون�ش���ل اإلى م�ش���اف الدول المتط���ورة، ل يمكن ب���اأي حال من 

الأح���وال اأن تحق���ق اأحالمه���ا وهي تتخذ قيادي���ا منهجا مخالفا لمب���داأ تكافوؤ الفر�س، 

ومعظ���م المنا�شب القيادية لي�س فقط في وزارة ال�شباب تمنح عبر بوابة »التر�شيات«، 

وقد يرى البع�س باأن هذا ال�شتنتاج فيه نوع من التعميم لكن واقع الحال يوؤكد ذلك وقد 

تعودنا �شماع عبارة »محا�ش�شة« وهي الوجه الآخر ل��� »التر�شيات«!

لذلك، نحن واإن �شلمنا بح�شا�شية عامل »التر�شيات« فعلى الأقل لتكن »التر�شيات« 
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الغياب الحكومي مكّلف للبلد
وليد عبداهلل الغانم

تحت���اج الدولة لدارة فاعلة ل�شم���ان ا�شتقرارها واطمئنان المواطنين بها، اإن ال�شراع 

ال�شيا�شي �شاأن والإدارة العامة �شاأن اآخر، لقد ادعت الحكومة دائما اأن تداعي اأدائها وتباطوؤ 

اإنجازه���ا و�شعف قراراتها مردها ال�شراع ال�شيا�شي والمجال�س المنتخبة المتالحقة، لكن 

تجرب���ة المجل�س المبطل الثاني اأظهرت للم���الأ اأن الأداء الحكومي ل يتطور ول يتاأثر حتى 

بوجود مجل�س اأمة مواٍل مائة في المائة. 

تغي���ب موؤ�ش�ش���ات الدولة عن اأدوارها فتترك فراغا ل ب���د من �شّده، يقوم النا�س ب�شّد 

ه���ذا الفراغ، كّل بطريقته، ولالأ�شف يوؤدي الغي���اب الم�شتمر للجهات الم�شوؤولة اإلى فقدان 

الثق���ة به���ا م���ن جانب و�شي���وع الفو�شى في المجتمع م���ن جانب اآخر، والخا�ش���ر هو البلد 

وم�شتقبله. 

قواني���ن ل تفّعل ولوائح ل تطّبق واأنظمة يت���م التجاوز عليها ب�شبب الغياب الحكومي، 

في�شع���ر النا����س بالظلم والغب���ن، فليجاأون لو�شائل غير �شرعي���ة للتح�شل على حقوقهم، او 

لتطبيق القانون كما يظنون، فتنهار مكانة الموؤ�ش�شات الر�شمية.. 

، ومن الغريب حقا �شياع المبادرة الحكومية  اإن و�شع الدارة العامة في الكويت متردٍّ

لتح�شي���ن ادائها وتطوي���ر اعمالها وتحقيق النجازات الحقيقي���ة للوطن والمواطن في ظل 

وفرة مالية غير م�شبوقة.. 

ماذا يريد النا�س من حكومتهم �شوى تطبيق القانون وح�شن �شرف موارد البلد وتحقيق 

العدال���ة الجتماعية بي���ن كل المواطنين، بغ����س النظر عن انتماءاته���م ال�شيا�شية واآرائهم 

الفكرية واأ�شولهم الجتماعية؟ وهذه اأهم مهمات اأي اإدارة حكومية محترمة.. 

لدين���ا م�شكل���ة �شيا�شية عميقة في الكويت، توازيها م�شكلة اإدارية ل تقل عنها اأهمية، 

الوق���ت ي�شرقن���ا والأمم ت�شبقنا، وق���د داهمنا م�شتقبلنا، ول نج���د الدارة الحكومية قادرة 

بطريقته���ا الحالي���ة ونهجه���ا المعتاد عل���ى رعاية الوط���ن واأهله، فاإلى مت���ى ي�شتمر غياب 

الحكومة وموؤ�ش�شاتها؟ 

القب�س6 يوليو 2013
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فالنائ���ب ال���ذي يزدري المال ال�شيا�شي اليوم اأثن���اء المناف�شة النتخابية، ل يعتبره كذلك 

حينم���ا يُمن���ح اأر�ش���اً وم�شكنا. فلي����س دائما المال ال�شيا�ش���ي نقداأ، فهناك م���ال �شيا�شي على 

�ش���ورة �شيك يمك���ن اأن ي�شتلمه �شاحبه بحجة »اعمال الخي���ر«، اأو اأر�شا ليبنى عليها م�شجداً 

ك���ون القدي���م »�شينكو«، اأو ت�شوي روحك ما ت�شوف وتَم�ّشي الفرعيات، اأو تعّين مح�شوبين عليه 

ليجعله يطمر من المعار�شة اإلى الموالة ويبررها كونها من واجبات ال�شرع!

من يقول ان الكويتيين غير مبدعين نقول له غلطان، فالمال ال�شيا�شي في الكويت فنون 

وجنون. كان عندنا مر�شح يدفع مال �شيا�شي على �شاكلة �شنط ماركات. والآن مو�شم ال�شيف، 

ف���اإن كن���ت مفل�شا وتريد رحلة �شياحية مجانية م���ا عليك اإل اأن تطلب من المر�شح رحلة عالج 

زرع �شعر في �شوي�شرا اأو تخ�شي�س في الت�شيك اأو ت�شغير اأنف في اإيران!

ف���ي الدارة يقول���ون دائم���ا المدي���ر الناجح من يفكر خ���ارج ال�شن���دوق، والكويتيون هذا 

ا�شلوبه���م في العم���ل البرلماني. هل �شمعت عن م���ال �شيا�شي ي�شتري �شع���ب باأكمله بعالوات 

وزي���ادات غي���ر مدرو�ش���ة اإل في الكويت؟! هل يوجد في العالم م���ال �شيا�شي يدفع في مقرات 

ت�شجي���ل المر�شحي���ن واأمام عيون ال�شرطة اإل هنا!؟ هل يوجد م���ال �شيا�شي اأقوى من الكويت 

بحيث يعلن اأ�شحابها في ال�شحف اأنهم دفيعة )على وزن قبي�شة(!؟ 

الراي15 يوليو 2013

اإليداعات المليونية واالنتخابات المقبلة
يو�ضف عثمان المجلهم

اأح���دث خبر ت�شخ���م ح�شابات بع�س نواب مجل�س الأمة ال���ذي ن�شرته القب�س، �شجة في 

الأو�ش���اط ال�شيا�شية والمحلية مما ترتب عليه رحي���ل مجل�س 2009، وكان عدد النواب الذين 

ت�شخمت ح�شاباتهم 13، ي�شاف الى ذلك ملف التحويالت الخارجية، الذي انتهى فيه التحقيق 

ال���ى اب���واب مغلقة، وكان بالإمكان م�شاعفة عدد النواب الذي���ن اختلت �شورتهم اأمام ال�شعب، 

لذل���ك قال ال�شعب الكويتي فيهم كلمته فحرمهم ح���ق �شرف تمثيل الأمة في انتخابات فبراير 

2012، فل���م يحال���ف الح���ظ اأح���دا، )�شوى نائ���ب واحد فاز بدع���م طائفته له(، مم���ن خا�شوا 
النتخاب���ات، ف���ي حين لم يتج���راأ الآخرون على خو�س النتخابات، بع���د ذلك ناورت الحكومة 

لإخف���اء حقيق���ة الإيداعات المليونية، وحجبت و�شول هذه الحقيقة لل�شعب الكويتي من خالل 

القسم الثالث - االفساد السياسي و ترشيد األداء الربملاين

للكف���اءات وللدماء الجديدة، فالمنا�شب القيادية يجب األ تحتكر وتترك الدماء ال�شابة 

الطموحة معزولة عن قائمة المر�شحين!

حتى على م�شتوى المر�شحين، تجدهم م�شنفون يقرب البع�س منهم ويعزل البع�س 

الآخر، وفي جزئية المر�شحين الو�شع مختلف نوعا ما لأن قاعدة الناخبين هي العامل 

الموؤثر حتى واإن حاولت الحكومة التاأثير على مجاميع لأن قاعدة الناخبين هي �شاحبة 

الق���ول الف�شل والمقاطعة قد تكون اأح���د ال�شبل المتاحة في حال عدم توفر مر�شحين 

اأكفاء اأعني مر�شح يفهم ال�شفات النيابية من ت�شريع ورقابة وخلق!

والعودة اإلى طريق ال�شواب هي المالذ الحقيقي لنا بعد التوكل على اهلل عز �شاأنه 

بع���د اأن �شهدنا تخلفنا في طريقة اختي���ار القياديين... فماذا نتوقع من قيادي اأتى اإلى 

المن�شب من باب التر�شية ) المحا�ش�شة (... ل �شيء على حد علمي

الراي14 يوليو 2013

تعريف المال السياسي
د. ح�ضن عبد اهلل عبا�س

ل تتع���ب حالك وتق���راأ لتغريدات وت�شريحات اأو ت�شتمع لكالمه���م في المقابالت، فكالم 

المر�شحي���ن مح�شور ف���ي الموا�شيع التالية: م���ال �شيا�شي، الف�شاد، ا�شك���ان، كهرباء، �شباب، 

ب���دون، الم���راأة الكويتية، تعليم، المواطن، القت�شاد! وبما اأن المال ال�شيا�شي الكثر طرحا بين 

نواب الم�شتقبل، �شنخ�ش�س كالم اليوم فقط حول الر�شوة ال�شيا�شية.

الم���ال ال�شيا�شي ه���و ذاك المال المدفوع للمواطن لك�شب ولئ���ه ومواقفه �شيا�شيا. هذا 

ال�شراء يمكن اأن يُدفع قبل النتخابات اأو بعد النتخابات. والمال ال�شيا�شي لي�س كله بالدينار، 

فيمك���ن اأن يك���ون بالدين���ار والدولر والذه���ب والتذاكر وال�شف���ر والمارك���ات العالمية. وعلى 

ط���اري ال�شفر، يمكن اأن تك���ون التذاكر رحالت �شياحية للناخبين اأو رحالت عالجية للمر�شى 

الناخبين.

فالح���ظ مث���ال اأن المال ال�شيا�ش���ي الذي يتاأفف من���ه المر�شح���ون الآن واأثناء حمالتهم 

النتخابي���ة ه���و مال يُدفع قبل النتخابات ل�شراء ا�ش���وات الناخبين، لكن المال عند ال�شخ�س 

نف�شه ل يُعد �شيا�شيا حينما يُدفع له بعد و�شوله للبرلمان.
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كثيري���ن م���ن المواطنين الم�شجلين في جداول النتخاب، ول يمار�ش���ون حقهم هذا. وبالتالي، 

فاإن هذا الأمر ل يهتز منه �شميره! ول �شك في ان من يعتقد ذلك فهو مخطئ، لأن من يقدم 

عل���ى جريم���ة كهذه فانما ه���و يرتكب جميع الجرائم التي �شب���ق ان بينتها اعاله، المدرجة في 

قان���ون الج���زاء، لأن المر�شح الذي يقدم على ارتك���اب جريمة ال�شراء هو �شخ�شية اجرامية ل 

يلت���زم ح���دود القانون. والقانون ه���و القانون، كيفما كان ما دام �شادراً ع���ن ال�شلطة ال�شرعية 

ف���ي الب���الد، ولم ت�شدره تلك ال�شلطة ال ل�شرورة يحتمه���ا الحفاظ على المجتمع، وعلى كيان 

الوط���ن، ومن ل ياأبه للوطن وللمجتمع فهو اخطر المجرمين فتكا بهما. ومتى و�شل هذا النوع 

من المر�شحين الى ال�شلطة الت�شريعية، فاإنه �شيعمل على ت�شريع قوانين ت�شر المجتمع وت�شر 

الوط���ن وتوؤثر في حي���اة جميع ابناء الوطن �شلباً، وعلى مدى �شني���ن واأجيال، ويعمل فيها على 

ذب���ح الأم���ة �شيان لديه في ذلك ما دام يحقق من و�شوله لل�شلطة خدمة م�شالحه على ح�شاب 

الم�شلح���ة العام���ة، وقد لم�شنا في مرحلة �شابقة كيف انح���رف المجتمع الى غياهب التخلف 

عل���ى اثر قوانين عرقلت تق���دم البلد واوقعته بالفتن والخالفات وانت�ش���ر فيه الف�شاد الإداري 

والمح�شوبي���ات، وح���رم المواطنين الكفاء من مراكز ادارية، ه���م اولى بها، وكيف اثرى اولئك 

الن���واب ب�شب���ب ا�شتغالل نفوذه���م على ح�شاب المال الع���ام، حتى قطاع التعلي���م لم ي�شلم من 

التخري���ب، وكذل���ك القطاع ال�شحي والقط���اع الأمني، وازداد معدل الجرائ���م الخرى وانت�شر 

ال�ش���الح البي����س وال�ش���الح الناري بيد ال�شبي���ة، ان اكبر الجرائم الم�شرة ف���ي المجتمع وفي 

الوط���ن ه���ي جريمة بيع ال�ش���وات و�شرائها، ولذلك هي مجرمة في جمي���ع دول العالم، وعلى 

الرغ���م م���ن تجريمها في الدول الخ���رى فما زال هناك م���ن يرتكبها، ولكن ب�ش���ورة ملتب�شة، 

ولي�ش���ت مك�شوف���ة، كم���ا هو حا�شل ف���ي الكويت، هناك تك���ون ملتب�شة، لأن تل���ك المجتمعات 

ت�شتهجنه���ا، مثلها مثل الجرائ���م الما�شة بال�شرف والعتبار وال�شرق���ة والقتل، ولذلك ل يقدم 

عليها ال ع�شابات معينة، مثل لوبي رجال العمال في اميركا او المنظمة ال�شهيونية )اآيباك( 

او بع�س الحزاب، مثلما حدث في م�شر من قبل حزب الخوان، وقد حددت بع�س الدول في 

قوانينها المبالغ التي ل يجب تجاوزها لل�شرف على الدعاية النتخابية، او و�شع تلك المبالغ 

في ح�شاب خا�س لتتم مراقبتها وال�شراف عليها، اما هنا وكما هو وا�شح من الحالت التي تم 

�شبطه���ا، فكان���ت تتم على المك�شوف ول يرى البائع حرجا في ان ي�شرح بانه باع �شوته بمبلغ 

كذا، او انه م�شتعد لبيع �شوته لمن يدفع اأكثر. 

ل���ذا، يج���ب على و�شائل الإعالم والدعاة على المنابر في الم�شاجد، تكثيف توعية النا�س 

بج�شامة هذه الجريمة. فمن يبع �شوته فهو كمن يبيع عر�شه. 

القب�س24 يوليو 2013
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حفظ هذه الق�شية لدى النيابة العامة لعدم اكتمال اأدلة التهام اأو لعدم وجود قانون يدين من 

ت�شخمت ح�شاباتهم.

بع���د �شدور مر�ش���وم ال�شرورة لل�ش���وت الواحد وحف���ظ ف�شيحة الإيداع���ات المليونية، 

ع���اد معظم ن���واب الإيداعات المليونية الى ال�شطح، وفاز معظمه���م بع�شوية مجل�س المة في 

انتخاب���ات دي�شمب���ر 2012، وق���د خلق���ت عودتهم نوعا م���ن الإحباط وال�شتي���اء لدى ال�شعب 

الكويتي ب�شبب منح الفر�شة لنواب ي�شرعون لالأمة وهم متهمون بالر�شوة، وكيف يوؤتمن من كان 

�شميره معرو�شا للبيع وهو عر�شة لالبتزاز؟

الآن نحن على م�شارف انتخابات يوليو 2013، وقد تر�شح 12 مر�شحا من نواب اليداعات 

المليوني���ة، والناخ���ب في حيرة من اأمره من انتخاب ه���وؤلء المر�شحين اأو عدم انتخابهم، فهل 

ه���وؤلء مدانون ف���ي ق�شية اليداع���ات المليونية، ولكن تم���ت حمايتهم بحف���ظ النيابة العامة 

الق�شية؟ اأم اأنهم مظلومون في هذا التهام، واأن حفظ الق�شية قد اأن�شفهم؟

اإن اأكثر من يعلم حقيقة الق�شية النواب اأنف�شهم والحكومة، لذلك على الناخب اأن ي�شاأل 

ه���وؤلء عم���ن رفع اأحدهم ق�شية على البنك المركزي الذي اأحالهم للنيابة وطلب رد اعتبار من 

ال�شرر الذي اأ�شابه، فاإذا ات�شح للناخب اأن هذا النائب قد رفع ق�شية لرد اعتباره فهذا دليل 

قاطع على اأنه واثق من براءته، وعليه يتم انتخابه بعد القتناع ببرنامجه النتخابي، واإذا ات�شح 

للناخ���ب اأن ه���ذا النائب لم يرفع ق�شية �شد البنك المركزي ال���ذي اتهمه، وطالب برد اعتبار 

لنف�ش���ه و�شمعت���ه، فمن باب اأولى ال يت���م انتخابه وعمل اعتبار لهذا النائ���ب، وهذا دليل على 

حقيقة اتهامه، وانه اراد ان ي�شتفيد من حفظ النيابة لق�شية اليداعات المليونية. 

القب�س17 يوليو 2013

جريمة شراء األصوات.. أُّم الجرائم!
م�ضطفى ال�ضراف

يعتق���د البع�س اأن جريمة �شراء ال�شوات هي نوع يختلف عن بقية الجرائم المدرجة في 

قان���ون الج���زاء الكويتي، وهي لي�شت كجرائم القتل والزن���ى وال�شرقة والر�شوة وخيانة الأمانة، 

والجرائ���م الخرى الما�شة باأم���ن الدولة الداخلي او الخارجي، بل هي مجرد فعل يقت�شي فيه 

البائ���ع ثم���ن �شوته لمر�ش���ح ما، ويت�شاوى ذلك مع م���ا لو فر�س انه لم يذه���ب للت�شويت، مثل 
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ظل المجلس البلدي
عبدالحميد علي عبدالمنعم

ف���ي الثل���ث الأخير من يوليو الما�ش���ي �شدر مر�شوم بت�شكيل لجن���ة للقيام باخت�شا�شات 

المجل����س البل���دي ب�شبب انتهاء مدته، وما لبثت اأن ظه���رت العترا�شات على تعيين مدير عام 

البلدية رئي�شاً لها وعلى اأع�شائها الذين يمثل معظمهم اأجهزة حكومية، مما ل يتيح اأي اأغلبية 

للممثلي���ن م���ن خ���ارج الحكومة، وهو م���ا كان يفتر�س في���ه العك�س ان�شجاماً م���ع روح القانون. 

وانطل���ق العترا����س م���ن فر�شية ان المهمة الأول���ى للمجل�س البلدي ه���ي الرقابة على اأعمال 

البلدي���ة، وج���اء ت�شريح رئي�س اللجن���ة لحقاً ليوؤكد وجاهة هذه العترا�ش���ات عندما اأعلن اأن 

المر�شوم قد عر�س على الفتوى والت�شريع ولم تبد اعترا�شاً على هذا الت�شكيل، وهو ما يعني 

بالمقابل عدم �شدور موافقة �شريحة. 

ف���ي اأعقاب ذلك جاء القرار المنظ���م لعمل اللجنة �شارباً نطاقا من ال�شرية غير المبررة 

عل���ى مداولت اللجنة رغم اإتاحته ن�شر قراراتها بعد الم�شادقة عليها، م�شتحدثاً بذلك و�شعاً 

ل ين�شج���م م���ع القانون رقم 5 ل�شنة 2005 الذي نظم اأو�شاع ال�شرية باعتبارها ا�شتثناًء ولي�س 

اأ�شاًل في عمل المجل�س. 

ول���م تكت���ف اللجنة بح�شب المتوق���ع منها وهو اإنجاز العاجل من الأم���ور، بل ظل �شاغلها 

هو تمرير معامالت �شبق للمجل�س البلدي اإيقافها، متهمة قراراته بال�شخ�شانية، ورد الأع�شاء 

ال�شابقون باتهام مماثل مع الإ�شارة لقرار اتخذ بتخ�شي�س اأر�س ل�شركة �شبق للمجل�س البلدي 

رف����س تخ�شي�شها له���ا لتورطها في ق�شية منظورة اأمام المحاكم، متهمة فيها بتجاوزات بنحو 

�شتمائة األف دينار. 

وحت���ى الثام���ن ع�شر من �شبتمب���ر المقبل، وهو موع���د انتخابات المجل����س البلدي، فاإن 

اأعمال اللجنة تحتاج بالفعل اإلى متابعة مخل�شة تطمئن النا�س اإلى �شحة الإجراءات القانونية 

المتخ���ذة، وتعمي���م ال�شفافية على تفا�شيل عملها وتجنب النتقائي���ة فيما ين�شر عنها، والتاأكد 

من عدم انخراطها في اأي تجاوزات يمكن اأن تفر�شها طبيعة التحالفات الجديدة في ال�شاحة 

ال�شيا�شي���ة. ويحتاج الأم���ر بالتاأكيد اإلى ت�شافر جهود عدة جهات، �ش���واء الأجهزة الرقابية اأو 

هيئ���ة مكافح���ة الف�شاد ومن ين���وون العودة للمجل�س البلدي، باعتباره���م الأكثر دراية بما يدور 

داخل مطابخ �شنع القرار، وكذلك نواب مجل�س الأمة والمجتمع المدني اإعالماً وموؤ�ش�شات. 

القب�س21 اغ�ضط�س 2013
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مجرد سؤال !
وليد اإبراهيم الأحمد

لم���اذا ل ن�شم���ع يوما في بالدنا عن اقالة رئي����س مجل�س الوزراء لأحد وزرائه ممن تم 

اكت�شاف �شرقتهم او ا�شتغالل توليهم من�شبهم لأغرا�س �شخ�شية وتنفيعية تجاوزوا خاللها 

قوانين الدولة وتيقن معها مثال هذا الرئي�س حقيقة )حرمنة( حامل الحقيبة الوزارية قبل 

ان يتم اكت�شافه من قبل نواب المة؟!

�شوؤال افترا�شي فعال ي�شتحق ان نثيره اليوم في وقت اأ�شبحنا نفقد الأمل في ت�شحيح 

الأو�ش���اع ون�شع الم�شتحيل لحدوث ذلك ب�شبب ال�)تغطية( التي عادة ما تحدث للمتالعب 

والدفاع عنه بل ال�شتماتة من اجل بقائه على مقعده والكذب على ال�شعب باأنها الإ�شاعات 

التي ل يوجد لها دليل او التهامات العارية عن ال�شحة؟!

م���ا �شي���ر رئي�س ال�شلط���ة التنفيذية لو ب���ادر بنف�شه بف�شح خطاأ ج�شي���م قام به احد 

اع�شاء حكومته مثال ليثبت جديته في تطبيق خارطة الطريق ثم قام بعزله بعد ان ثبت له 

ذلك بالدليل القاطع والبرهان النا�شع قبل ان ت�شل الرائحة لأع�شاء المة؟

لم���اذا ننتظ���ر نواب مجل�س الم���ة عادة التح���رك لك�شف اخطاء الحكوم���ة بال�شراخ 

والعوي���ل ول نق���وم نح���ن بت�شحيح اخطائن���ا باأنف�شنا قبل ان يعلم به���ا الغريب وكاأنه بذلك 

علين���ا ان )نبوق( ونتجاوز القوانين حتى يتم اكت�شافنا بالجرم الم�شهود ثم نرحل بعيدا عن 

ال�شواء من دون ان تعود الموال للخزنة او ت�شطب قراراتنا التي ت�شببت بالزمة؟!

لو تحقق ذلك بال �شك �شيكبر الرئي�س في نظر نواب المة بل في نظر المة باأ�شرها 

و�شيك�ش���ر بذل���ك ه���ذا الم�شتحيل ف���ي دول عالمنا الثال���ث المتخلف و�شيدخ���ل مو�شوعة 

)غيني�س( لالرقام القيا�شية كاأول رئي�س وزراء عربي على ال�شلطة التنفيذية يكافح الف�شاد 

بنف�شه بعيدا عن رقابة ال�شلطة الت�شريعية!

مجرد �شوؤال!

الراي14 اغ�ضط�س 2013
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الحكوم���ة الح���زم والعقاب لأنهما مكونات اأ�شا�شية ف���ي الإ�شالح الإداري، ف�شاًل عن 

ح�ش���ن اختيار القيادات وقدراتهم على تحم���ل الم�شوؤوليات وتقديم اأف�شل الخدمات، 

واإنجاز احتياجات النا�س بفاعلية، وتجنب الوقوع في اتخاذ قرارات ع�شوائية اأو غير 

قانونية. 

نتمن���ى اأن يعم���ل المجل�س النيابي على اإ�شدار ت�شري���ع لمعالجة م�شكالت اتخاذ 

القرارات غير القانونية في اأجهزة الدولة، فهناك الكثير الذي ينبغي درا�شته لتالفي 

الأخط���اء الفادحة والف�شاد المتعم���د، فتعيين الأقارب اأو المخالفين لقانون التوظيف 

اأو الترق���ي مثاًل يحتاج اإلى اإ�شدار ت�شريع يمن���ع حدوثه بالتن�شيق مع مجل�س الخدمة 

المدنية، فال�شكوت عن ذلك يوؤدي اإلى تفاقم تدخالت المتنفذين في �شوؤون الوظائف 

العام���ة بن���اء على الو�شاطات والمح�شوبي���ة، وعدم اإر�شاء مبداأ الكف���اءة والعدالة بين 

العاملين في الدولة.

الراي٢٥ اأغ�ضط�س ٢٠١٣

نكهة واحدة!
�ضالح الغنام

م�شاألة اأن ترتقي الحكومة بالخدمات المقدمة للمواطنين، اأمر لي�س فيه عبقرية 

ول اإب���داع، ف���كل المطلوب نية �شادقة وقرار حا�ش���م ومتابعة دقيقة، ومن ثم �شي�شبح 

م�شوار اإنجاز المعامالت في الإدارات الحكومية اأ�شبه بالنزهة التي يتمناها كل مواطن 

ومقيم. �شدقوني، الأمر ل يحتاج �شوى �شتة اأ�شهر من الإخال�س ويتحقق الحلم، ولكن 

لم���اذا ل يح���دث ه���ذا? الجواب بب�شاط���ة، اإن ال�شعب نف�شه ل يري���د تحقق مثل هذا 

الإنج���از، ب���ل هو يريد اأن يعي�س في حالة تذمر م�شتم���ر، كي يجد هموما ينف�س عنها 

بالغ�شب والمتعا�س والمعار�شة. ولدي على هذا األف دليل وبرهان، فاإن كان البع�س 

يت�ش���دق بالإجراءات الطويل���ة والمملة وهذه حقيقة ل خالف عليه���ا ¯ فبماذا نف�شر 

النفو�س “الخاي�شة” والوجوه العكرة التي ي�شتقبل بها الموظفون المراجعين?

اأدري اأن الم�شاأل���ة مح����س نف�شي���ة، واأن الموظف يتعامل بجف���اء مع المراجعين، 

لأنه يلقى التعامل ذاته عند مراجعته الإدارات الأخرى. وغير هذا، اإنه يرى في نف�شه 
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الحزم والعقاب
د. يعقوب اأحمد ال�ضراح

 

ت�شع الدول د�شاتيرها وقوانينها من اأجل اأن ت�شود العدالة بين النا�س، واأن ي�شعر 

الجمي���ع بالأم���ن والأمان، ودرء الظل���م وال�شطهاد، وا�شتعب���اد النا�س. فمن دون ذلك 

ت�ش���ود الفو�ش���ى و�شريعة الغاب في المجتمع... وحي���ث اإن الحياة تتطور وتتغير معها 

حي���اة النا����س؛ فاإن القانون اأي�شاً يتط���ور، ول يظل ثابتاً اأو جام���داً، لكن الأزمة تاأخذ 

منحني���ات اأخرى عندما ل يطبق القانون، وتغيب اآلي���ات متابعته، وتقويم نتائج تعامل 

النا�س مع القانون في اإر�شاء دعائم حياة كريمة للب�شر...

لق���د وج���د اأن الإ�ش���الح ل يحدث م���ن دون القانون، ول يتحقق م���ن دون العمل 

بمبادئه، ومن هذه المبادئ الثواب والعقاب للعاملين في الأجهزة الحكومية، خ�شو�شاً 

ربط ذلك بالقيادات المناطة بها اتخاذ القرارات و المتابعة

اإ�شكالي���ة الحكومة اأنه���ا تفتقد لجهاز قادر على المتابع���ة والتقييم لأدائها العام 

وتنتظ���ر لحين حدوث التلوي���ح النيابي بال�شتجوابات ب�شبب رداءة الأداء اأو الف�شاد اأو 

الخت���اللت في العمل الحكومي. فلو كانت الحكوم���ة بذاتها تتابع م�شكالتها وتطبق 

اأدوات التقويم كالحزم والعقاب على العاملين لديها لما كان هناك مبررات من تكرار 

ال�شتجوابات النيابية الهادفة، اأو حتى النتقادات الكثيرة لالأداء العام للحكومة.

اإن اأوجه الختاللت في العمل الحكومي كثيرة بع�شها ناتج عن العمل التنفيذي 

الذي ل يخلو من اأخطاء، وهي مقبولة اأحياناً في اإطار م�شروعية الم�شببات ومحدودية 

المخاط���ر، اأم���ا البع�س الآخر فهي اختاللت متعمدة نابعة عن ف�شاد اأو �شوء اإدارة اأو 

عدم تحمل للم�شوؤولية؛ وت�شكل هذه اأزمة �شديدة لها الكثير من المفا�شد التي تحتاج 

اإل���ى معالج���ات جذرية. فل���و نظرنا على �شبيل المث���ال في م�شاأل���ة اأثارتها ال�شحافة 

اأخي���راً، وهي لي�شت بجديدة تتعلق بتعيين ال���وزراء لالأقارب والمقربين في المنا�شب 

القيادي���ة الحكومية كنموذج لالخت���اللت في العمل الحكومي وع���دم تطبيق القانون 

لوجدن���ا اأمامنا �شورة ب�شع���ة للف�شاد المعلن الذي يتحدى لي����س فقط القانون، واإنما 

اأي�شاً عدم احترام حقوق النا�س وتف�شي العلل في النفو�س.

هن���اك العدي���د من ال�شور ال�شيئ���ة ال�شادرة من القيادات ف���ي الدولة والتي، مع 

الأ�شف، لتعالج رغم علم النا�س بها والحديث عنها ب�شورة مكررة. فالمطلوب اأن تطبق 
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تدعو الى ثواب المجتهد ومحا�شبة المهمل، وا�شتغالل الوظيفة العامة بتعيين المعارف 

والأق���ارب واأهل الم�شلحة، و�شراء ال���ولءات ال�شخ�شية بعيدا عن المعايير والكفاءة، 

�ش���واء كان ذلك من الحكوم���ة لمحا�ش�شة ومرا�شاة لأحزاب وطوائف، اأو من �شاحب 

النفوذ لأ�شخا�س يعتقد باأنهم �شيوالونه في�شتفيد وياأمن منهم مما يوؤدي اإلى: 

1 - اختراق القوانين والمعايير والأ�ش�س التي و�شعت ل�شاغل وظيفة معينة ليبدع 
بخدمة المواطنين ورفعة الوطن. 

2 - الخوف من محا�شبة »الموظف �شيا�شيا« المق�شر لعدم اإغ�شاب الم�شوؤول اأو 
النائب الذي جاء به ووظفه. 

3 - ل كف���اءة ول الت���زام بالح�شور والعمل.. وبالتال���ي ل خدمات ول اإنجاز وهذا 
�شبب تراجع الدولة. 

4 - قلب مفاهيم الولء من الدولة والموؤ�ش�شة الى ال�شخ�س وباأي مرحلة �شيكون 
رهن اإ�شارته ولو على ح�شاب الوطن. 

5 - ا�شتن���زاف الأم���وال ب�شبب توظيف اإ�شافي وتالعب وع���دم محا�شبة واإهمال 
في �شياعها. 

وم���ا نعاني���ه من فو�ش���ى وتق�شير بكثير م���ن الإدارات الحكومي���ة )لأن الموظف 

م�شن���ود م���ن جه���ة قوية فال اأح���د يحا�شبه على اإهمال���ه، في الوقت ال���ذي يُظلم فيه 

كثي���ر من الكفاءات التي تعمل وتجتهد، ثم يُكافاأ من ل يعمل ب�شبب وا�شطته والتعيين 

ال�شيا�ش���ي الذي يخدم �شخ�شا وي�شر المجتم���ع والدولة، ويوؤدي بخدمات الدولة الى 

الأ�شواأ( هو نتيجة تراجعنا بكل المجالت، وهو خطر على م�شتقبل الدول. 

لذل���ك اأتمنى من ن���واب المجل�س المقبل �شد هذه الثغ���رة قانونيا بت�شريع قانون 

تعار����س الم�شال���ح ومراقبة التعيينات، الذي قدمته جمعي���ة ال�شفافية، خ�شو�شا في 

الجه���ات المهمة مثل: هيئة مكافحة الف�شاد التي �شتراقب وتالحق الفا�شدين، ووزارة 

التربي���ة الت���ي تعلم وتربي رج���ال الم�شتقبل، وهيئ���ة اأ�شواق المال ع�ش���ب القت�شاد، 

والمناط���ق التعليمي���ة واإدارات الأحك���ام والتنفيذ ف���ي »الداخلية« والمط���ار والمنافذ 

وغيرها. 

القب�س٢٣ يونيو ٢٠١٣
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�شاح���ب �شلطة، ولوله لتوقف حال المواطنين وربما الدولة، يظن في نف�شه كل هذا، 

رغ���م تفاه���ة العمل الذي يوؤديه، وال���ذي ل يتعدى ل�شق طابع عل���ى الورقة ثم ختمها 

وتدبي�شه���ا! عموما، حكاية تردي الخدمات الحكومي���ة وعرقلة معامالت المواطنين، 

لي�ش���ت بالت�شطي���ح الذي اأقوله، بل هي اأعمق واأكب���ر، فالحكومة تتثاءب لأنها لم تجد 

م���ن “يط�س” كوب ماء ف���ي وجهها، ولم تجد من يحا�شبها نيابيا، والنواب بدورهم، ل 

يلقون بال لهذه الق�شية، لكونهم اأ�شحاب م�شلحة، ول يريدون خ�شارة موقعهم كبوابة 

عبور المعامالت، والأهم، اأنهم لم يجدوا عينا حمراء من ناخبيهم تدفعهم لتبني هذا 

الملف وال�شغط على الحكومة!

رج���اء، لحظوا كي���ف اأن الن���واب ل يتعاملون م���ع م�شاألة الخدم���ات ومعامالت 

المواطنين اإل من خالل الأ�شئلة، وي�شتحيل اأن تتطور الأ�شئلة اإلى ا�شتجوابات اأو لجان 

تحقيق. حاولوا اأن تتذكروا ا�شتجوابا يتعلق بتردي الخدمات اأو المماطلة في تب�شيط 

الإجراءات، اأو تاأخر اإنجاز الحكومة الإلكترونية، لن تجدوا، واإن وجدتم، ف�شتكت�شفون 

اأن المو�ش���وع �شلق بعجالة ليكون مجرد حا�شية لال�شتجواب. م�شيبتنا، اأن المعار�شة 

الهزلي���ة ر�شخت عرفا في وجدان الب�شطاء، اأن ال�شتجواب ل يكون اإل لق�شايا المال 

العام، لذلك �شارت ال�شتجوابات بنكهة واحدة، وق�شدهم الخبيث من هذا، الإطاحة 

بال���وزراء وترهيبهم وابتزازهم. اأما م�شاءلة الحكومة في ق�شايا الخدمات ومعامالت 

المواطني���ن، فال نجومية فيه���ا ول األعاب نارية ت�شاحبها، وهي غالبا لن تنتهي بطرح 

الثقة. لذلك عف النواب عنها، لأنهم لم يروا من يقف لهم بالمر�شاد!   

ال�ضيا�ضة  ١٠ �ضبتمبر ٢٠١٣   

التعيين السياسي
تي�ضير عبدالعزيز الر�ضيدان

التعيين ال�شيا�شي اأحد اأنواع الف�شاد الإداري ومخالف لن�س الد�شتور، ومن �شاأنه 

هدم القوانين والمبادئ. 

اأحد اأنواع الف�شاد الإداري واإحدى اآفات المجتمع والدولة وتك�شير العدالة، التي 

ن�ش���ت عليها المواد الد�شتورية 8 و26 و29، وه���دم القوانين والنظم والمبادئ، التي 
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المهلهل يجرح عملية التراكم المطلوبة للتنمية ال�شيا�شية.

وف���ي ظ���ل الو�شع المر�شي الم�شطن���ع للخدمات الحكومية، ي�شط���ر الع�شو اأن 

يدخ���ل ف���ي دوامة مع ال���وزراء لت�شيير احتياج���ات ناخبي دائرته، وهو م���ا يوؤدي اإلى 

ا�شتثمار الحكومة لبع�شهم في مواقف �شيا�شية قد ل ت�شر الناخبين في نهاية الأمر، 

وهو م�شهد اأقرب اإلى اأن يكون فكاهياً.

بعد نجاح الع�شو في النتخابات يجد نف�شه اأمام نظام عمل غير مواٍت من ناحية 

العمل ال�شت�شاري والبحثي والمعلوماتي الذي يدعم قراره الت�شريعي والرقابي، لذلك 

تطفح على ال�شطح كثرة الأ�شئلة البرلمانية، وهي الو�شيلة الأكثر ا�شتخداماً للح�شول 

على المعلومة والأكثر �شبباً في التوترات مع الوزراء ب�شبب التاأخير في الردود.

ع�ش���و مجل�س الأمة يقع �شحية المواقف الملتب�ش���ة ل�شخ�شه ب�شبب عدم وجود 

قواني���ن للذم���ة المالي���ة والنزاهة وع���دم تعار�س الم�شال���ح، وهو و�شع يل���ون الو�شع 

ال�شيا�ش���ي بم�شطلح���ات قا�شية �شد كثيرين منهم قد تك���ون قريبة من ال�شحة- بمن 

فيهم الوزراء- لكن يلزمها اأحكام ق�شائية نهائية.

ه���ذه بع����س مالمح بيئة عمل ع�شو مجل�س الأم���ة التي لم تتغير منذ عقود، فعن 

اأي تنمية �شيا�شية نتحدث اليوم؟ 

الجريدة  ١ �ضبتمبر ٢٠١٣

يا عزيزي بوعلي.. كلهم قّبيضة؟!
علي اأحمد البغلي

رئي����س مجل�س الأمة ال�شاب مرزوق الغانم �ش���رح اأخيراً ت�شريحاً اأثار �شجة بين 

النواب الجدد، وقال �شمن الت�شريح اإنه »لن يرد على نواب ي�شاألون باأجر وي�شتجوبون 

باأج���ر«.. بم���ا يعني اأن هناك من ي�شير النواب على هواه بعد اأن يدفع لهم الثمن! وهو 

اتهام �شريح للنواب باأنهم »قّبي�شة«.

ونق���ول ل���الأخ »بوعل���ي« اإن ه���ذا ال���كالم اإن �ش���ح، فه���و اأم���ر معتاد ف���ي الدول 

الديموقراطية.. واأ�شوق له هذه الق�شة من مانيال عا�شمة الفلبين:

القسم الثالث - االفساد السياسي و ترشيد األداء الربملاين

بيئة عمل عضو البرلمان
مظّفر عبداهلل

من���ذ اأول جل�ش���ة ح�شرته���ا ف���ي مجل�س الأمة وكان���ت في اأبري���ل 1985، جل�شة 

ا�شتج���واب وزي���ر الع���دل الأ�شبق ال�شيخ �شلم���ان الدعيج، حتى ه���ذا الحين لم األحظ 

تط���وراً نوعي���اً في بيئة عمل ع�شو مجل�س الأمة. هن���اك اتهامات �شعبية وهجوم على 

العدي���د م���ن النواب بع�شها �شحي���ح وفعلي، وبع�شها مجرد تج���نٍّ اأو اتهامات مر�شلة 

بالوكال���ة م���ن اأطراف ماأجورة، وبع�شه���ا ياأتي با�شم المناف�ش���ة ال�شيا�شية بين النواب 

اأنف�شهم.

لكن من النادر اأن تطرح الم�شاكل التي تواجه ع�شو البرلمان وتجعل كثيرين منهم 

اأ�ش���رى و�ش���ع �شيا�شي غير �شحي تنق�شه كثير م���ن الأ�شا�شيات. اأحاول هنا اأن اأجمع 

بع�س عنا�شر هذا الم�شهد:

ع�ش���و مجل����س الأمة وقبل اأن ي�شبح ع�ش���واً ل يجد تنظيماً �شيا�شي���اً ر�شمياً اأو 

تموياًل تعاونياً يدعم ن�شاطه ال�شيا�شي، ما ي�شطره اإلى التر�شح لنتخابات الجمعيات 

التعاونية اأو الجمعيات الأهلية وا�شتغاللها في ن�شاطات كان يمكن اأن يوؤديها لو اأن هناك 

تنظيماً حزبياً، وهذا اأحد اأ�شباب تخريب العمل التعاوني والأهلي وت�شيي�شهما.

اأما م�شاألة ال�شرف على ن�شاطه الجتماعي/ ال�شيا�شي فهي رهن مالءته المالية 

الذاتي���ة، اأو انتمائه لتي���ار �شيا�شي له ذراع مالية، اأو اأن يكون متبنياً من قبل �شخ�شية 

ثري���ة ذات طم���وح، وفي ذلك تقييد كبير لكثير مم���ن لهم الرغبة في خو�س انتخابات 

البرلمان خ�شو�شاً ال�شباب منهم اليوم.

مطل���وب م���ن ع�شو مجل�س الأم���ة اأن يكون اآلة اإعالمية لذات���ه من خالل جولته 

الدوري���ة عل���ى ع�ش���رات الدواوي���ن ب���ل والمئات ف���ي دائرت���ه النتخابية قب���ل واأثناء 

الع�شوي���ة، وه���ي عملية مرهقة يتحمل منها النقد ل�شخ�ش���ه ولعمله من عامة النا�س، 

وربم���ا كانت انتق���ادات مبالغ فيها على افترا�س اأنه “�شوبرم���ان” الدائرة النتخابية. 

 وق���د زاد ه���ذا الع���بء بع���د اإقرار ح���ق الم���راأة ال�شيا�شي وتو�ش���ع اأع���داد الناخبين.

ع�ش���و مجل����س الأمة يعمل في بيئة غير م�شتقرة برلمانياً، فقد ُحل المجل�س 7 مرات 

اثنتان منها ب�شكل خارج عن الد�شتور، فيما اأبطل مرتين من قبل المحكمة الد�شتورية 

في اأقل من �شنة! وهو م�شل�شل بداأ منذ عام 1967 ولم ينته. ول �شك اأن هذا الو�شع 
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ريم.. لها اهلل
قي�س الأ�ضطى

كم���ا توقعن���ا �شابق���اً في مجم���ل التعليق على مقت���ل ال�شابة ريم، النزيل���ة باإحدى دور 

الرعاي���ة، بحادث مروري. اأ�ش���درت معالي وزيرة ال�شوؤون قراراً وزارياً باإن�شاء لجنة تحقيق 

في هذه الحادثة، بالإ�شافة الى وفاة �شاب بجرعة زائدة داخل احدى دور الرعاية اأي�شاً. 

الم�شكل���ة لي�ش���ت هنا، بل بعد التدقيق بالقرار تبين انه يق�شي باإن�شاء لجنة من داخل 

وزارة ال�ش���وؤون، وه���و اأم���ر معي���ب بالمبداأ، لن اإن�ش���اء اأي لجنة تحقيق يفتر����س فيه مبداأ 

الحيادية و�شبهة اإ�شدار قرارات فيها مجاملة لبع�س م�شوؤولي دور الرعاية اأمر وارد. 

ما يفتر�شه منطق الأمور هو ت�شكيل لجنة من خارج الوزارة، وي�شم اليها اأحد م�شوؤولي 

ال�ش���وؤون ول���و ب�شفة مراقب، حتى يتاأ�ش�س مبداأ الحيادية في ه���ذه اللجنة، واأكاد اأجزم ان 

اع�شاء هيئة التدري�س في كلية الحقوق لديهم القدرة الكاملة على القيام بهذه المهام. 

ردة الفعل النيابية لم تكن بالم�شتوى المطلوب، وال�شبب براأيي المتوا�شع يكمن في اأن 

الداف���ع النتخابي مفقود بالق�شية، فالفقيدة لي�شت خلفها اأ�شوات انتخابية، من هنا تاأتي 

البرودة النيابية في متابعة حدث ماأ�شاوي بهذا الحجم. 

ونق���ول: ح���دث كارثي اأي�شاً لأن التعامل م���ع الأرواح الب�شرية يجب اأن يكون باحترام، 

والمراق���ب لح���ال و�شع الإن�شان عموم���اً بالبلد ل يح�س بالطماأنين���ة، وطريقة تعامل وزارة 

ال�شوؤون مع نزلء دور الرعاية اأكبر دليل على ذلك. 

فلتعل���م معال���ي الوزيرة اأن ريم لها اهلل -�شبحانه-، وهو الق���ادر على اأخذ حقها ممن 

ظلمها. 

��
بالمنا�ضبة: 

هن���اك لج���ان بمجل�س الأمة معنية بم���ا ح�شل ويح�شل في وزارة ال�ش���وؤون، لكن هذه 

اللج���ان ل���م ت�شتدِع اأي م�شوؤول، كل ما �شاهدناه هو متابعة فردية للنائب اأ�شامة الطاحو�س، 

فع�شى المانع خيراً يا �شباب! 

القب�س١٨ �ضبتمبر ٢٠١٣
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هن���اك �شلم���ت الأ�شبوع الما�شي �شيدة اأعمال ثري���ة ومالحقة بتهمة الف�شاد في 

الفلبي���ن، نف�شه���ا اإلى رئي����س جمهورية الفلبي���ن بنينو اكيونو في الق�ش���ر الجمهوري، 

منهية حملة بحث وطني عليها �شملت المطارات ونوادي اليخوت، وال�شيدة تدعى ليم 

نابولي����س، �شلّمت نف�شها للق�شر الجمه���وري بعد اأن تظاهر ع�شرات اآلف الأ�شخا�س 

في �شوارع مانيال يوم الإثنين الما�شي لمدة اأربع �شاعات، متاأثرين باأخبار الف�شيحة، 

و�ش���ور ابن���ة المراأة الثرية ن�ش���رت على مواقع التوا�شل الجتماع���ي تبرز بذخ البنت، 

وه���ي ت�شتمتع بعطالت فخمة في اأوروبا والوليات المتحدة.. والف�شيحة التي دفعت 

الجماهير للنزول اإلى ال�شوارع هي اتهامات جهاز المحا�شبة المالية الحكومية )يعادل 

دي���وان المحا�شبة( لبع����س اأع�شاء البرلمان، بالتعاون م���ع م�شاعديهم، لتحويل اأموال 

تموي���الت عامة اإ�شافية اإل���ى م�شاريع مثيرة للريبة و�شرك���ات وهمية مقابل الح�شول 

عل���ى ر�ش���ى، وقد �ش���در قرار من المكت���ب الوطن���ي للتحقيق باأمر القب����س على ليم 

نابولي����س ب�شبهة توّرطها في ت�شهيل بع�س المعامالت الفا�شدة مع اأع�شاء البرلمان.. 

وت���م اإلغاء ج���واز �شفرها بتهمة اأنه���ا �شاعدت في تحويل اأم���وال مخ�ش�شة لمكافحة 

الفقر، قيمتها 141 مليون دولر اإلى خزائن �شيا�شيين وم�شاعديهم.

فال�شيا�شي���ون -معظمهم- ي���ا اأخ بوعلي قابلون لالرت�شاء ف���ي كل زمان ومكان.. 

ولك���ن ال�شع���وب الحية هي ال�شعوب التي ل تقف مكتوف���ة الأيدي اأمام ف�شاد وت�شخم 

ث���روات �شيا�شييها.. فه���ا هي الفلبين، وهي من بلدان العال���م الثالث، تحارب الف�شاد 

والمف�شدي���ن جه���اراً نه���اراً، وقد تلقت حكومة اكين���و الثناء اخيراً م���ن البنك الدولي 

 ووك���الت الت�شنيف المالي وغيرها، لما بذلته من جهود لمكافحة الف�شاد في البالد.

اأم���ا نح���ن في الكويت، فقد �شمعن���ا عن الإيداعات المليونية، ولك���ن اأحداً لم يُعاَقب، 

ل »القاب����س« ول »الداف���ع« اأو من دفع، لياأتي الرئي����س الجديد لمجل�س الأمة ويد�شن 

عه���ده باتهام من ال���وزن الثقيل باأن بع�س نوابه قّبي�شة ي�شاأل���ون بمقابل، وي�شتجوبون 

بمقاب���ل! الأمر الذي يلقي ظاللً من ال�ش���ك على النواب، وي�شعف ثقتنا ب�شيا�شيينا.. 

فنح���ن غ�شلن���ا اأيدينا من وزرائنا، لتاأتي يا بوعل���ي وتُفقدنا الثقة بمن انتخبناه ليمثلنا 

في موؤ�ش�شة الحكم! 

القب�س٣ �ضبتمبر ٢٠١٣
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الف�ش���اد لعبة لها قواعدها وفنونها، و�ش���ارك فيه الكبار وقلّدهم ال�شغار، ويئ�س النا�س من 

ال�شتنك���ار لأن���ه لم ياأت بفائ���دة، والحكومة تحميه وتت�شتر عليه لأنه���ا اأ�شبحت �شريكة له 

ولعب���اً اأ�شا�شي���اً فيه والحرام ح���اللً ومبرراً، ولم يتبق للنا�س اإل الث���ورة عليه اإذا لم تبادر 

الحكومة بالعمل على مكافحته واإقامة ميزان العدل. وما يفعله بع�س الوزراء الم�شار اليهم 

نموذج من نماذج الف�شاد الكثيرة الموجودة بيننا، ول نقول لهم كما قال الر�شول �شلى اهلل 

عليه و�شلم لأحد عماله الذي ا�شتعمله لياأتي له ب�شدقات بني �ُشليم، فلما حا�شبه قال: هذا 

لك���م وه���ذه هدية اأهديت لي، فقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: فهال جل�شت في بيت 

اأبيك وبيت اأمك حتى تاأتيك هديتك اإن كنت �شادقاً، واهلل ل ياأخذ اأحدكم منها �شيئاً بغير 

حقه اإل جاء اهلل يحمله يوم القيامة.

اأعانها اهلل على يوم ت�شخ�س فيه الأب�شار.

الوطن١٧ اأغ�ضط�س ٢٠١٣
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»كلهم جذي«.. أي: كلهم هكذا!
خولة العتيقي

�ش���يء عجي���ب مررت به ه���ذا الأ�شبوع، خ�شو�ش���اً اأنه عيد والنا�س يت���زاورون ويقابل 

بع�شه���م بع�ش���اً، ويتحدثون ف���ي ال�شاأن العام للبل���د كثيراً، ومو�شوع ه���ذا العيد تركز على 

ق�شيتي���ن اثنتي���ن: الأولى مجل����س الأمة الجدي���د واأع�شاوؤه الج���دد، والثاني���ة والأهم اأمر 

التعيينات العائلية لبع�س الوزراء. ومن غير مواربة ان�شب النقد على تعيين وزيرة لإخوانها 

واأبن���اء عمومته���ا، و�شك���وت الحكوم���ة عنه���ا، ان ثبت �شحة ذل���ك فاإنه يوؤكد م���ا يقال عن 

ال�شفقات المتبادلة بينهما، ومما يثبت كذلك اأن بع�س النا�س ل يهمهم البلد ول م�شلحته، 

م���ا يهمه���م فقط ه���و الو�شول اإل���ى المراكز العالية الت���ي ي�شتفيدون منها ه���م واأقرباوؤهم 

بمباركة الحكومة ور�شاها.

ولكن ما اأده�شني هو ردة فعل النا�س الغريبة، فكلما فتح المو�شوع بين جماعة هزوا 

روؤو�شه���م وقال���وا »كلهم جذي«، اأي اأن الديرة كلها تتعامل بمبداأ من »�شادها ع�شى عياله«، 

وهو �شعور خطير يتغلغل في نفو�س المواطنين ويجلب الياأ�س وال�شت�شالم لأو�شاع الف�شاد 

في البلد، وحين يقولون »كلهم جذي«، ويق�شدون بع�س الوزراء والمتنفذين وذوي المنا�شب 

العالية في الدولة، كاأن ل�شان حالهم يقول »ماكو فايدة«، وهذا ما تريده الحكومة اأن يتولي 

اأم���ور النا����س اأف�شدهم، وين�شون اأن الف�شاد كلما زاد �شع���ر النا�س بالظلم الذي يقع عليهم، 

وي�شكتون في البداية على اأمل اأن ياأتي ولي م�شلح ي�شلح الأحوال ويقيم العدل بين النا�س. 

وحي���ن ل يح���دث ذلك يبداأ التذم���ر ثم الفو�شى، ث���م محاولة اأخذ الح���ق ال�شائع بالذراع 

وبالق���وة، وم���ن هنا تحدث الث���ورات وتنقلب ال�شعوب على النظمة بع���د اأن تكرههم وتكره 

ا�شتعمالهم للفا�شدين من النا�س و�شكوتهم عن الحق.

الي���وم النا�س يتحدثون ويتن���درون، وغداً �شيتذمرون ويتهمون وبعدها ينفجرون، وهذا 

م���ا حدث على م���ر التاريخ والأزمان، ولكن من يتعظ؟ في حدي���ث للر�شول �شلى اهلل عليه 

و�شل���م عن علم���اء اليهود اأنهم في بداية عهدهم كانوا ينك���رون المنكر ويحاربونه وياأمرون 

بالمع���روف، ثم اأنهم اأخ���ذوا يخالطونه ويجال�شونه بدعوى اإ�شالح���ه من الداخل والق�شاء 

علي���ه، ثم مع م���رور الوقت األفوا المنك���ر ومار�شوه فحل عليهم غ�ش���ب اهلل، وحلت عليهم 

نقمت���ه. وه���ذا ما يحدث لنا وفي زماننا، كنا ن�شمع ع���ن الف�شاد من بع�س الأ�شخا�س وفي 

بع����س الموؤ�ش�ش���ات، وكان الأمر غي���ر مقبول اإطالقاً، ث���م حين لم يعاق���ب الم�شيء اأ�شبح 
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معنى، وال�شبب هو غياب الرادع القانوني والتنفيذي، فالتزوير في بيانات المعاقين �شرقة 

ف���ي و�شح النه���ار، وتكملة لم�شل�شل �شرقات اأخرى في كثير م���ن مرافق الدولة، اإنه �شرقة 

لالأم���وال العام���ة. اأما من �شاعد واأعان للح�شول على ال�شهادات الطبية، فهو مزور وفا�شد 

وخائن لالأمانة.

القب�س7 اكتوبر 2012

385 مليار دوالر فقط ال غير!
د. ح�ضن عبد اهلل جوهر

ه���ل تعلم اأنه بحل���ول عام 2016 �شتكون دول مجل�س التع���اون قد انفقت حوالي 

385 مليار دولر على �شراء الأ�شلحة؟
 وهل تعلم اأن ن�شبة الإنفاق الع�شكري في معظم الدول الخليجية تبلغ حوالي 10 

ف���ي المئ���ة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ن�شبة مخيف���ة اإذا ما قارناها مع 4 في 

المئة في الدول العظمى ومنها الوليات المتحدة وال�شين ورو�شيا؟

 وه���ل تعلم اأن ال�شرف عل���ى ال�شالح في دول مجل�س التعاون يبلغ ثالثة اأ�شعاف 

ما تنفقه اإ�شرائيل والعراق واإيران مجتمعين؟

 وه���ل تعل���م اأن كل من الكويت وال�شعودية والإمارات والبحرين وعمان تقع �شمن 

الدول الع�شر الأكثر اإنفاقاً على ال�شالح في العالم المكّون من اأكثر من 190 دولة؟

 ه���ذه بع����س الموؤ�شرات التي تدعو اإلى وقفة ج���ادة للنقا�س والبحث وال�شتفهام 

حول جدوى هذا الإنفاق ال�شخم على الت�شلّح ومدى قدرته على حماية دول الخليج من 

اأي ع���دوان خارج���ي، حيث يقول اأ�شتاذ الأمن القومي في جامعة جورج تاون ريت�شارد 

را�شل ان دول الخليج تعتبر الأف�شل ت�شلحاً في ال�شرق الأو�شط اإل اأن جيو�شها اأقرب 

اأن تكون جيو�شاً ا�شتعرا�شية منها اإلى جيو�س القتال والمناورة!

 ه���ذه مقدم���ة لل�شوؤال ح���ول اندفاع الكوي���ت ل�شل�شلة من ال�شفق���ات الع�شكرية 

الجدي���دة الت���ي اأعلن���ت عنها بعد التوقيع عل���ى التفاقية الأمني���ة ال�شرية وفي غياب 

المجل�س وبقيمة 4.5 مليارات دولر من الوليات المتحدة وحدها، فهل نحتاج بالفعل 

اإل���ى هذه ال�شفقات؟ األي�س من الأولى اأن توجه مثل هذه الأموال الطائلة اإلى م�شاريع 
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قناص الجديليات
طالل عبدالكريم العرب

ن�شر خبر غريب عن اإم�شاك اأع�شاء فريق ر�شد الطيور التابع لجمعية البيئة �شخ�شاً 

يقن�س الطيور النادرة والمهاجرة في منطقة الجديليات، اإلى هنا والخبر يبدو وكاأنه عادي 

ف���ي بل���د ل يوجد فيه قانون يحم���ي البيئة والطيور والحيوانات البري���ة التي تكاد تنقر�س 

ب�شب���ب ال�شي���د من دون قانون رادع يحميها، واإن وجد ه���ذا القانون، فال اأحد يطبقه، واإن 

طبق، فهناك من �شينتهكه.

 غرابة الخبر ووقوعه كال�شاعقة، على من يقراأه لي�س لجريمة هذا ال�شخ�س ب�شيده 

الجائر للطيور، ولكن لأنه وكما اأدعى اأنه �شبه �شرير، واأنه يحمل �شهادة طبية ت�شهد بذلك، 

وم���ع ه���ذا فاأمامه كومة من الطيور اعترف ب�شيدها، فكيف ب�شبه �شرير الو�شول ب�شيارته 

اإل���ى تلك المنطقة، وكي���ف ا�شتطاع اأن ي�شطاد كمية من الطيور يعجز عن ا�شطيادها حاد 

الب�شر؟

 ح���اول اأع�شاء الفري���ق اإقناع »قنا�س الجديلي���ات« ال�شخم الجث���ة، �شاحب �شهادته 

الطبية، بالكف عن ال�شيد الجائر، ولكن محاولتهم باءت بالف�شل.

 ه���ذه الحادث���ة المخزية تذّكرنا ب�شديق متقاعد يروي ع���ن تعود خروج اأحد ال�شباب 

معه���م اإل���ى البر، ولحظ اأنه ل يداوم اأبداً، ف�شاأله في اأحد الأيام عن ذلك، ف�شعقه ال�شاب 

باأن���ه مع���اق، واأنه يحم���ل �شهادة تثبت ذل���ك، يقول �شاحبن���ا: ال�شاب ما في���ه �شي، يرك�س 

ويطامر، وما فيه اإل الخير.

 كما ذّكرنا ذلك بقول د. جا�شم التمار: اإن اللجان الم�شّكلة لفح�س وتحديث قرابة 35 

األف ملف للمعاقين اأكدت وجود �شبهة تزوير في كثير من الملفات، وما يوؤكد ال�شكوك في 

التزوي���ر هو التزايد الملحوظ في اأعداد المعاقين اأخيراً، بعد �شدور الت�شريعات الجديدة 

الت���ي اأقرت فوائد مادية مجزية لم�شلحة المعاقين، فهناك تقارير ت�شير اإلى اأن 60% من 

الوثائق هي مزورة، واأن هناك من بيدهم بع�س الأمور �شّجلوا ب�شكل غير قانوني لال�شتفادة 

من البدلت الم�شاحبة، بما في ذلك الدعم الجتماعي، ومنح الإعاقة، وتخفي�س �شاعات 

العمل وتح�شين قرو�س الإ�شكان.

 الحقيق���ة، اأننا نعي�س اأزم���ة اأخالقية وانعداما لل�شمير، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من 
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ول �ش����ك اأن تل����ك الختبارات ما هي ال بع�س الموؤ�شرات على اختالل الو�شع التعليمي 

في الكويت، لكن بحكم خبرة الكثير من المدر�شين في مجال التعليم العالي وانا من �شمنهم، 

فانن����ا نالح����ظ بان مدخالت هذا التعليم ت����زداد تدنيا في كل عام، وتاأتين����ا اعداد كبيرة من 

الطالب والطالبات الذين ح�شلوا على ن�شب عالية في الثانوية، لكن ينق�شهم معرفة اب�شط 

العلوم ال�شا�شية التي توؤهلهم للنجاح في درا�شتهم.

بالطب����ع ف����ان زي����ادة مخرجات التعليم الع����ام دون اأن توازيها زيادة ف����ي عدد الجامعات 

والمعاه����د الت����ي ت�شتوعبه����م يوؤدي حتم����ا اإلى تكد�س اع����داد الطلبة في الف�ش����ول الدرا�شية 

وزي����ادة ال�شغط عل����ى الجامعة والمعاهد لكي تقدم م�شتوى تدري�ش����اً اقل من المطلوب، كما 

اأن كثي����را م����ن الطلبة الذين ل يجدون مكان����ا في التعليم الجامعي ف����ي الكويت يتجهون اإلى 

الخ����ارج ل�شتكم����ال درا�شتهم م����ا يفتح الباب عل����ى م�شراعيه ل�شما�شرة التعلي����م العالي في 

الخ����ارج ليبيع����وا ال�شه����ادات لبنائنا حتى م����ن دون اأن يقدموا لهم اي تعلي����م، وبذلك يتخرج 

اآلف الطلبة الميين في دكاكين التعليم العالي، وما اكثرها!! ويرجعوا الينا باأوراق ي�شمونها 

�شه����ادات علمي����ة لكنها ل تمثل ال عملية ن�شب كبيرة يتحمل تبعاتها �شوق العمل في الكويت 

- ومنه����ا ف�شيح����ة جامعات الفيليبين التي تبين بان اكثرها جامعات وهمية تخرج فيها اآلف 

الكويتيين.

واللوم ل يقع على الطلبة الكويتيين فقط ولكن بال�شا�س على الدارات ال�شابقة بوزارة 

التعليم العالي التي �شجعت هوؤلء ال�شباب على النخراط في كل ما هب ودب من الجامعات 

واعطتهم القبول الكاديمي بل والبعثات، فهوؤلء الم�شوؤولون ا�شد جرما من �شراق المال العام 

لنهم ي�شرقون العلم وي�شعونه في يد من ل ي�شتحقه.

وي�ش����ارك ه����وؤلء الم�شوؤولين بالطبع كل م����ن وقف كحجر عثرة ام����ام تاأ�شي�س جامعات 

ومعاه����د جديدة. بالرغم من �شهولة ذلك وتواف����ر المال والمكانات، اإلى اأن و�شلنا اإلى هذه 

المرحلة اليائ�شة من تكد�س خريجي الثانوية العامة دون اأن يجدوا لهم مكانا منا�شبا للدرا�شة 

ف����ي بالده����م، ولنا اأن نت�شاءل عن خطة التنمي����ة التي تكلمت عن بناء خم�س جامعات جديدة 

خ����الل خم�����س �شنوات انتهى منه����ا اربع �شنوات دون اأن ن�شم رائح����ة اي جامعة، وعن جامعة 

جابر التي تمت الموافقة عليها بارادة �شعبية ونيابية ثم لم يتم و�شع لوائحها حتى الآن نحن 

ل�شنا يائ�شين من ا�شالح الو�شع ولكن لبد من البدء با�شالح التعليم منذ اليوم ل�شيما التعليم 

العام وتح�شين م�شتوى طلبتنا لكي ندخل م�شمار ال�شباق بكل قوة وجراأة، ولبد من التوقف 

عن ت�شيي�س التعليم اأو ت�شليم المنا�شب العلمية المهمة ل�شما�شرة التعليم وال�شيا�شة.

الراي6 يناير 2013

القسم الرابع - ألوان من الفساد

التنمية وحل الم�شاكل العالقة في الإ�شكان والتوظيف وال�شحة؟

 وقد يربط البع�س بين اأهمية الت�شلح والمخاطر الإقليمية التي تع�شف بالمنطقة، 

واأن م���ا فائ���دة الفوائ�س المالية من النفط اإذا لم ن�شتر به���ا اأمننا وا�شتقرارنا؟ وهذا 

بالطب���ع �شوؤال م�شروع ومهم، ولك���ن اإذا كانت هذه هي فل�شفة الت�شلح فيجب اأن تركز 

على البعد النوعي ولي�س بالأ�شلحة ال�شكراب ومن خالل �شفقات م�شبوهة، فالزوارق 

الفرن�شي���ة ما زالت “مغرزة” في �شواطئن���ا ويعتليها ال�شداأ، ومدفع “بالدين” الخارج 

عن الخدمة مثال اآخر، وقد تكون بع�س ال�شفقات الع�شكرية كالعادة مخ�ش�شة للخ�س 

والطماط، وقائمة الف�شائح ل تنتهي!

 اأم���ا التبرير الآخر ال�شخيف فقد يكون ب�ش���رورة اإر�شاء “المعازيب الأمريكان” 

بالذات، والرد على هذا في غاية الب�شاطة، األ يمكن اإر�شاء “الأمريكان” بمثل وجحم 

هذه ال�شفقات المليارية ببناء مدن �شكنية وم�شحات طبية وغيرها من الم�شاريع التي 

ت�شب في م�شلحة المواطن والوطن؟

 ال�ش���ر ال���ذي يجب اأن نبح���ث عنه في ه���ذه ال�شفقات التي تك���ون با�شم الأمن 

والأمان يكمن في الوكالء وما اأدراك ما الوكالء؟!

الجريدة 27 نوفمبر 2012

مؤامرة مكتملة األركان على أبنائنا
د. وائل الح�ضاوي

اأزم����ة القب����ول الجامعية وتوقف بناء الجامعات واأزمة البح����ث العلمي واآلف ال�شهادات 

الجامعي����ة الم�شروب����ة الم�شتوردة من الخ����ارج، كلها تمثل مظاهر لم�شكل����ة واحدة، ال وهي 

طغي����ان ال�ش����كل على الجوهر في م����ا يتعلق بالتعليم، فال�شهادة ق����د ا�شبحت غاية ل و�شيلة، 

والهدف منها هو الرواتب العالية التي تتحقق بنيلها والمنزلة الجتماعية الرفيعة.

ول����و نظرن����ا اإلى نتائج الختبارات الدولية )تيمز وبيرلز( وم�شتوى طلبة الكويت لوجدنا 

باأن الكويت قد احتلت المركز 48 عالميا من ا�شل 50 دولة م�شاركة في اختبار تيمز لمادة 

الريا�شي����ات، بينم����ا احتل����ت المرك����ز 46 من ا�ش����ل 49 م�شاركا في مادة العل����وم )اختبارات 

بيرلز(.
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الداخلي���ة بات���ت ت�شبب م�شاك���ل من يريد الدخ���ول بالعربانات وال�شب���ب تجدها عند 

البواب وفي الممرات وعند المحا�شب وهكذا..

> ا�شتغالل الدعم للمدار�س وطلبات من مديري المدار�س اأن الدعم يتم وفق �شروط 
اإم���ا زوجات اع�ش���اء مجل����س الإدارات وهن معلم���ات اأو العناية باأبنائهم ورف���ع درجاتهم! 

ا�شتغالل مقزز!

> لب���د من اإعادة لئح���ة التر�شيحات وتنفيذ مقترح �شمو اأمي���ر البالد ال�شيخ �شباح 
الأحم���د حفظه اهلل ورع���اه عندما طالب ان ي�شّوت كل م�شاهم �شوتا واحدا كحال مجل�س 

الأمة، فهذا �شيق�شي على التحزبات والتع�شبات وو�شول اأنا�س لي�شوا بكفاءة ولي�شت لديهم 

خبرة.

> و�ش���ع �ش���روط مثال ان يكون لدي���ه �شه���ادة اإدارة اأو اقت�شاد اأو اأق�ش���ام المحا�شبة 
والتموين وخبرة لتقل عن خم�س �شنوات، ولبد من تطعيم مجال�س الإدارة بخم�شة ا�شخا�س 

يتم تعيينهم من قبل الوزارة كاأقل تقدير لختيار الكفاءات.

> اإيج���اد ت�شهي���ل لمعامالت الجمعيات فمثال جمعية مب���ارك الكبير رفعت كتابا اإلى 
التعاوني���ات في ال�شوؤون ل�شراء اجهزة تبريد وتاأثيث ال�شوق الجديد ولم يتم الموافقة عليه 

اإل بعد ت�شعة اأ�شهر وال�شبب ان الم�شوؤولين في اجازة ولم يكتمل العدد وفي مهمة اأو غيرها 

من التبريرات غير المقنعة.

> ف�ش���ل الجمعي���ات ح�ش���ب المناطق فمثال جميع���ة القرين وجمعية مب���ارك الكبير 
وجمعية الق�شور وجمعية العدان قيا�شا على كل المناطق.

> ولماذا لم تتم النتخابات في يوم واحد للق�شاء على نقل ال�شوات والتحايل الكبير 
التي يتم ب�شورة غير عادلة ولتتفق مع النظم واللوائح المعمول بها. 

> لم���اذا ل���م تو�شع لوحات امام كل محل يبيع ال�شجائ���ر لي�شمح ببيعها لمن هو دون 
�ش���ن 18 وه���ذا تطبيق للقانون ومخالفة من لم يلتزم بذلك ولبد من �شروط التفريخ التام 

لعمل اع�شاء مجل�س الإدارة حتى يقوم بعطائه الكامل فهو يتعامل بالماليين ومبيعات يوميا 

لتقل عن 50 األف دينار، وحتى لتتوقف م�شالح النا�س. 

> لب���د م���ن رفع �شقف الرباح التي و�شعت���ه التعاونيات حتى توجد روح التناف�س بين 
الجمعيات 

عالم اليوم  8 يناير 2013
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التعاونيات تحتاج إلى »نفضة«!!
د. ب�ضام ال�ضطي

الأخ���ت وزيرة ال�شوؤون الجتماعية ليخفى عليك���م اأن الجمعيات التعاونيات بها 

داء لب���د اأن ي�شتاأ�شل ومراقبة وقوانين ونظ���م حتى تن�شبط وليعقد هذه التجاوزات 

التي فاحت رائحتها فالجمعيات التعاونية الكل يتعامل معها والكل يلم�س ويرى وي�شمع 

حجم التجاوزات وهناك ثغرات كبيرة منها:

> قط���اع التعاوني���ات في الوزارة بع����س الأفراد فيها يحتاج���ون اإلى طرد فوري 
لن���ه ي�شاوم من اأج���ل ادخال ب�شاعة اقاربه اأو �شركاته ويتقب���ل الر�شاوى وليعدل مع 

ك���ل الجمعيات بم�شطرة واح���دة فمثال، هناك جمعيات ي�شمح لها مالم ي�شمح لغيرها 

وهناك تغطيات وا�شحة لكثير من التجاوزات.

> التعيين���ات الت���ي تتم في بع�س المناطق ث���م توظيف في اإحدى الجمعيات اأكثر 
من مئة على بند المكافاآت!!

> اللعب في اإر�شاء المناق�شات ورحالت العمرة التي فيها الزام ل�شركات وهناك 
ادخ���ال ب�شاع���ة راكدة، وهن���اك ب�شاعة ت�ش���دد فواتيرها فورا رغ���م ك�شادها وهناك 

ا�شناف تدخل في الفروع ولي�شمح بدخول غيرها.

> عق���ود بالباط���ن ل�شيما عل���ى اأماكن الفواكه والخ�ش���ار، وتاأجير المطاعم من 
�شخ�س اإلى ثالث ورابع ثم يبتداأ الغ�س وت�شميم الهالي لأن الأخير يريد الربح وليتم 

له اإل بطرق ملتوية.

> هن���اك �شوء تخزين لمواد غذائية لي�شت منتهية ال�شالحية ولها �شوء تبريد اأو 
خلل في نظام التبريد ما يت�شبب باأمرا�س خطيرة وفتاكة.

> المهرجان���ات الت���ي تعم���ل وكراتي���ن المجان���ي و�شل���ع مدعوم���ة ف���ي رم�شان 
للم�شاهمين فقط! ماهي الطرق التي يح�شلون عليها وكيفية مراقبتها وال�شغط على 

التاج���ر ثم يرفع على الم�شتهل���ك، ولذلك نرى تفاوتا في ال�شعار لل�شلعة الواحدة في 

جمعيات مختلفة.

> ي�شتغ���ل مجال�س الإدارات المحالت الداخلي���ة التي لتخ�شع للتجارة و�شيا�شة 
التنفي���ع الوا�شح���ة اأو زي���ادة ال�شعار عليهم بي���ن الفينة والأخ���رى.. وهذه المحالت 
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المدمرة واأتمنى من الوزير الحالي الدكتور نايف الحجرف اأن يحذو حذوها بدون خوف اأو 

ت���ردد اأو لومة لئم من ه���وؤلء الجهالء ومن الذين �شيطفون على ال�شطح وينا�شرون هوؤلء 

الجه���الء واأن�ش���اف العقالء لأن م�شلحة اأبنائنا وم�شتقبله���م والكويت وحب الكويت وتطور 

الكويت هو الأهم والأ�شمى.. وان العتراف اأو مجرد التفكير بالعتراف اأ�شال اأو ببع�شها 

�شيك���ون جريم���ة لن يغفرها التاريخ لم���ن يوافق على هذه ال�شه���ادات الم�شروبة والمزورة 

والمدفوعة دنانيرها �شلفا كما اأهم�س باأذن ال�شباب الم�شلم اأن الذي يح�شل على مثل هذه 

ال�شهادات ف�شيكون راتبه من التوظيف بها حرام واأكله �شحت في بطنه وبطن اأ�شرته واأبنائه 

لن كل الفتاوى تقول اأنه حرام.. حرام.. ثم حرام واأخيرا اأرجو من الأبناء الجد والجتهاد 

للح�ش���ول على ال�شه���ادات بالطريق الم�ش���روع التي ح�شدوها من التع���ب وال�شهر والعمل 

المتوا�ش���ل واأرجو من التعليم العالي وم�شوؤولي التوظيف ح�شر كل ال�شهادات ال�شادرة من 

ه���ذه الجامع���ات واأ�شماء خريجيه���ا واأماكن عملهم حتى يمكن اجتثاثه���م وا�شتئ�شالهم من 

ج�شد المجتمع حتى ل ينت�شر هذا الفيرو�س المميت في اأو�شاط بلدنا وتقع الكارثة الكبرى 

على روؤو�س الجميع.

عالم اليوم  14 يناير 2013

الفساد في الدولة
د. محمد بن اإبراهيم ال�ضيباني

لو لم يكن الف�شاد م�شت�شرياً في الدولة، لكان مطارها الدولي يناف�س مطارات منطقة 

رت في النهو�س ومواكبة التطور  الخلي���ج كلها، باعتبار اأن الكويت م���ن دول الخليج التي بكَّ

الح�شاري في العالم المتقدم.

ول���و لم تكن الدول���ة عامرة بالف�شاد، لما خ�ش�شت طيرانه���ا الوطني الأول الم�شهورة 

ب���ه، والذي تم تكوينه بع���د كفاح �شنين تتجاوز الخم�س والخم�شين، وكّونت في تلك الحقب 

خب���رات وطنية ا�شتفادت منها، وما زال���ت، دول الخليج العربي، وهي تطردهم بطرق لبقة 

دبلوما�شي���ة بالترغيب العلن���ي والترهيب المبطن، ونحن م���ع اإدارة ال�شركة في ت�شريح من 

اجت���از الم���دة القانونية، ولكن من لم يجتز تلك المدة، يجب اأن يبقى لي�شتفاد منه ما تبقى 

من تلك المدة بدل اأن يعطى راتب �شنين مقبلة ثم يجل�س في بيته!
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أبناؤنا والشهادات الدكاكينية
د. عبدالعزيز الأحمد

ل �ش���ك اأن العل���وم والثقافة ه���ي الدرع الواق���ي لل�شعوب المتح�شرة م���ن اآفة الجهل 

والتاأخ���ر ف���ي هذه الحياة.. والدول التي ت�شج���ع اأبناءها لتنهل من هذه العلوم على مختلف 

تخ�ش�شاته���ا فه���ي حتما �شتجني ثم���ار ذلك من اأبنائه���ا الذين �شيتب���وؤون المنا�شب �شواء 

الإداري���ة اأو القيادي���ة لم�شتقبل وطن يعلو بعزة �شبابه وكرام���ة اأبنائه المثقفين بعد ح�شاد 

�شني���ن الدرا�ش���ة التي اجتازوها ب���كل اأمانة واإخال����س بجهودهم وتع���ب الليالي وفي هذه 

الأي���ام ظه���رت على ال�شاحة مجموعة من اأبناء الوطن ف���ي كويتنا الحبيبة قد غرر بهم من 

ل �شمائر لهم هواة جمع المال الحرام حيث زجوا بهم في جامعات م�شبوهة �شواء بالهند 

اأو الفلبي���ن اأو بع�س الجامعات الأخرى وغيرها من جامعات الأر�شفة التي تبيع ال�شهادات 

ذات التخ�ش�ش���ات العلمي���ة المختلفة بدون تعب اأو ح�شور اأو ج���زء من الح�شور لتمنحك 

ه���ذه الجامعات ال�شهادات المف�شل���ة على مقا�شك وعلى كيف كيفك، �شيدلة، طب، اإدارة، 

محا�شب���ة، هند�شة وهذه كارث���ة علمية �شتحيل البلد اإلى جهالء وبله���اء واأن�شاف متعلمين 

وتاأتين���ا منهم النطيحة والمتردي���ة فهذه ال�شهادات المدفوعة الثم���ن والم�شبوهة يجب اأن 

نقف �شدها بكل ما ن�شتطيع من قوة حفاظا على م�شتقبل �شبابنا الذي �شيغرق في م�شتنقع 

خط���ر وقذر عندما يحمل ه���ذه ال�شهادات الم�شتراة من �شوق النخا�شة.. ومما ل �شك فيه 

اأن وك���الء بيع ال�شهادات الذي���ن ل يهمهم م�شتقبل اأبنائنا ول ثقافة مجتمعنا ول حتى هدم 

اأ�شا�ش���ات العلم في كويتنا الحبيبة الغالية.. وهناك ق�ش�س موؤلمة لهذه ال�شهادات المزورة 

والم�شبوهة.

�شاألت امراأة فا�شلة المذيع باإحدى الف�شائيات باألم وح�شرة باأن ابنها التنبل والجاهل 

وذا المجم���وع المتدن���ي يرغب في ت�شجيل ا�شمه باإحدى ه���ذه الجامعات وقبل بالفعل بعد 

دفع المعلوم بكلية الهند�شة واأنا اأ�شمع ذلك الحوار انتابتني هزة وانتفا�شة األم من الأعماق 

وذل���ك كي���ف ان يكون عليه ذلك المهند�س الجاهل ف���ي الم�شتقبل الذي يقوم ببناء فيال اأو 

منزل اأو عمارة وكم عدد ال�شحايا الذين يت�شاقطون من جراء ذلك المعتوه والطامة الكبرى 

هن���اك م���ن �شجلوا بكلية الطب من اأج���ل زيادة عدد الوفيات اأكثر مم���ا هي عليه الآن واأن 

اأ�شي���د من هذا المنبر ال�شحفي الح���ر بما قامت به الأ�شتاذة الفا�شلة وزيرة التربية وزيرة 

التعلي���م العال���ي ال�شابقة د. مو�شي الحمود التي اأوقفت ب���كل �شجاعة هذه الكارثة العلمية 
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تجارة اإلقامات جزء من
السياسة العامة للدولة

عبداللطيف الدعيج

وزي���رة ال�ش���وؤون ال�شي���دة ذك���رى الر�شيدي، ه���ددت وتوعدت قب���ل ا�شابيع تجار 

القامات. واأعلنت انها �شتحيل اأي مخالف اأو تاجر اقامات الى النيابة. وكل ما خرجت 

به موؤخرا وزارة ال�شوؤون تنفيذا لهذا التهديد والوعيد الناري ترقيم المخالفين، بارقام 

�شت���ة و�شبعة وخم�ش���ة و�شبعين. والرقم خم�شة و�شبعون ه���و »المقرود« لن العامل - 

ت�شور العامل- الم�شبوط يتم ت�شفيره!

ل �ش���يء عل���ى رب العم���ل، اأو بالحرى تاج���ر النخا�شة، والبائ���ع والمتاجر بعرق 

الم�شاكي���ن واآمالهم. بل العق���اب، ح�شب الرغبة العارمة بانه���اء تجارة القامات التي 

ابدتها ال�شيدة الوزيرة، العقاب يتلخ�س في ابعاد العامل الم�شكين. هذا العامل، الذي 

ربم���ا ب���اع بقرة العائل���ة، اأو جل ممتلكاتها، وربم���ا �شرفها اأي�شا، ك���ي ي�شل اإلى ار�س 

الحالم ويعمل في الكويت حتى يحقق م�شتوى اف�شل لعائلته. يتح�شل تاجر القامات 

المذن���ب عل���ى »تحوي�شة« عمره وعمر عائلته وينتهي به المطاف مرميا على الحدود. 

بينما م�شا�س الدماء والمتالعب باآمال الب�شر واأموالهم ي�شتمر في التح�شير لل�شحية 

اأو ال�شحايا التالين. 

هن���اك اإ�ش���رار حكومي عل���ى محاربة الف�ش���اد، واذا كانت الحكوم���ة عاجزة عن 

�شب���ط تجار القامات، فكيف �شتتمكن من �شبط عملي���ات الختال�س القائمة ا�شال 

على عمولت و�شفقات م�شروعة ومبررة في العمل التجاري؟ لكن عندنا تتم المبالغة 

فيه���ا اأو التالعب ف���ي موا�شفاتها ذات التقنيات العالية الت���ي ت�شت�شعب بالطبع على 

مفت�ش���ي وعموم موظفي الحكوم���ة. كيف �شتحارب الدولة الف�ش���اد وهي عاجزة منذ 

عق���ود وعق���ود عن ال�شيطرة على تجار القامات؟ رغ���م ان المر في الكويت اكثر من 

هّي���ن. ق���ل لي ما هو ا�شمك اقل لك كم عاماًل تحت���اج! ولي�س اب�شط ولي�س ا�شهل من 

ه���ذا، فالتاج���ر مع���روف، والمقاول مع���روف والمتالعب الذي ل يمل���ك غير رخ�شة 

ا�شمي���ة مع���روف اي�ش���ا. ويكفي ان تح���دد وزارة ال�ش���وؤون اأو الداخلي���ة عامال واحدا 

�شارحا بال عمل حقيقي حتى يمنع كفيله من ممار�شة الكفالة، حتى ال�شخ�شية منها، 

ال���ى البد. ب���ل لماذا ل يحكم ب�شنوات خم�س اأو ع�شر ج���راء تالعبه بقوانين القامة 
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ول���و لم تك���ن اإدارات الدولة فا�شدة، لما فتحت باب الزيارات والإقامات بهذه ال�شورة 

القبيح���ة لم�شلح���ة فئة م���ن النا�س، ليثروا على ح�ش���اب البلد وم�شلحت���ه وراحة ال�شعب، 

ولكان���ت ق���د ا�شتعدت لبناء الج�شور والطرقات الحديث���ة، لت�شتوعب هذه الأعداد المهولة 

م���ن الجن�شي���ات، وعن طري���ق تّجار الإقام���ات واأعوانهم الم�شخري���ن لخدمتهم، وهي وراء 

الكوالي�س.

ولو لم تكن بع�س النفو�س فا�شدة، لما انت�شرت الر�شوة والقتل والعتداء على المواطنين 

الآمنين في بيوتهم وطرقاتهم واأعمالهم في ليلهم ونهارهم؟!

ول���و لم تكن الدول���ة فا�شدة، لما انت�شر �شّراق المال العام به���ذه ال�شورة المف�شوحة، 

جهاراً نهاراً، ومن دون ا�شتحياء من اهلل اأو من النا�س اأو خوف من عقاب، وعلى راأ�س اأولئك 

الي���وم المقاول���ون - اإل من رحم - م���ن الذين ل يكّملون م�شاريع الدول���ة، اأو يعبثون بها اأو 

يخونون في جودتها وت�شليمها على الوجه الأكمل.

ولو لم تكن فا�شدة، لما عبث الغريب - اإل من رحم - بقوانين البلد ودا�س عليها وقام 

بجرائمه المتنوعة.

ول���و ل���م تك���ن اإدارات الدولة فا�ش���دة، لأ�شلح���ت وزارة الداخلية اأجهزته���ا من بع�س 

الفا�شدي���ن الذي���ن ي�شيئون اإليها من م�شاعدة تّجار الإقام���ات على جرائمهم، وباعة رخ�س 

ال�شوق على من هب ودب من الوافدين من دون قيد اأو �شرط نظير مئات من الدنانير.

ولو لم تكن الدولة فا�شدة، لأ�شبح القطاع الخا�س الحا�شن الحقيقي ل�شباب الكويت 

الموؤهلين والخبراء، ل طارداً لهم، بل وموؤذياً لهم في اأثناء قبولهم، ثم ال�شتغناء عنهم بعد 

فترة وجيزة.

فه���ذا القط���اع اأغلبه م���زور مزيف، ظاه���رة الرحم���ة، وباطنه الع���ذاب! ين�شرون في 

ال�شحاف���ة المحلي���ة اأنه���م ي�شتقطبونه���م وي�شتوعبونه���م ويتبنونه���م، وهم ف���ي الأ�شل َمن 

يطردونهم ويهملونهم ويف�ّشلون الوافد عليهم، لقلة راتبه، وقبوله باأي �شيء. 

ه���ذا بع����س ي�شير جداً جداً من �شور الف�شاد ف���ي اإدارات الدولة، جالت في راأ�س قد 

ت�شايق منها، وكانت راحتي في بيانها 

القب�س  16 يناير 2013
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�شح���ك على الذق���ون وا�شتغفال للنا�س وح���ري بمن تتوافر لهم �ش���روط التعيين من حيث 

الموؤهالت الطعن اأمام الق�شاء بنزاهة ذلك الإعالن الذي ل�شك اأنه �شيحرم الكثيرين من 

الح�شول على الوظائف المطروحة ب�شبب �شرط الخبرة المبالغ فيه والمتع�شف. 

هذا الإعالن في الحقيقة ير�شم الكثير من عالمات ال�شك في مغزاه وهدفه في وقت 

يكثر بالبلد المخت�شون من ذوي الموؤهالت الذين ي�شير اإليهم الإعالن. 

النباء21 يناير 2013

غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
حمد ال�ضريع

 

بع���د �شدور قرار النياب���ة العامة بحفظ ق�شايا الإيداع���ات البنكية ب�شبب ق�شور في 

ت�شريع قانون غ�شيل الأموال وقد قدمنا في حينها درا�شة بينا فيها اأوجه الق�شور في ذلك 

القان���ون لأنن���ا اأع�شاء في لجن���ة �شياغة القانون وما جرى من تعدي���الت في مواده جعلت 

القانون غير فاعل وكان الق�شور يتمثل في: 

٭ ربط جريمة غ�شيل الأموال بالجريمة الأ�شلية التي تح�شلت منها تلك الموال. 

٭ م�شوؤولي���ة عبء الإثبات التي جعلها الم�شرع تقع على الدولة ولي�س على حائز تلك 

الأموال. 

٭ تحديد ال�شلطة المخولة بالتحريات بتلك الق�شايا. 

٭ الم�شوؤولي���ة الواقعة عل���ى البنوك في الإبالغ عن �شبهة غ�شي���ل الموال اأو الت�شتر 

وكالهما يتحمل التق�شير فيه البنك. 

مجل�س الوزراء في جل�شته الأخيرة اجرى تعديال على بع�س مواد قانون غ�شيل الأموال 

بع���د م���ا اأ�شارت اليه النيابة العامة عن وجود ق�شور ف���ي المواد القانونية التي تطرقنا لها 

وا�شاف على القانون جريمة تمويل الإرهاب. 

قان���ون جريمة غ�شيل الأموال �ش���در بناء على المادة )5( والخا�شة بم�شادرة الأموال 

م���ن التفاقية الدولية لمكافحة التجار غير الم�شروع بالمخدرات والموؤثرات العقلية لعام 

1988 وجريم���ة غ�شي���ل الأم���وال ت�شمل كل الق�شاي���ا الجنائية وال�شيا�شي���ة التي تعود على 
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و�شرقت���ه ع���رق الب�شر.؟! هذا طبعا ان كانت هناك جدي���ة في وقف المتاجرة بالب�شر 

وف���ي مالحقة المتالعبين والمتعي�شين على القامات. لكنها جزء من الدولة الريعية، 

هناك من يتعي�س ويتك�شب على الدولة، وهناك من يتك�شب ويتعي�س على اآلم الوافدين 

واأّناتهم، وكل هذا بر�شا ال�شلطة ومباركتها العلنية اي�شاً. 

القب�س17 يناير 2013

نهج مريب
د.محمد القزويني

ف���ي اإعالن وظائف حكومية ن�شر في �شحافتنا اليومية قبل �شهر ورد التالي: مطلوب 

قانوني يحمل دكتوراه قانون مع خبرة 14�شنة في قانون المرئي، قانوني يحمل الماج�شتير 

م���ع خب���رة 16 بنف����س القان���ون، دكت���وراه هند�شة بخب���رة 12 �شنة في مج���ال التخ�ش�س، 

بكالوريو����س هند�ش���ة مع خبرة عملية 17 �شنة في مج���ال التخ�ش�س، بكالوريو�س محا�شبة 

بخبرة 14 �شنة، كبير اخت�شا�شي لغوي مع خبرة 18 �شنة. 

هذه ال�شروط األ تعني اأن الوظائف المحددة مف�شلة على مقا�س اأ�شخا�س معينين ل 

يراد غيرهم، واإل ماذا يعني اختيار تلك الأرقام ل�شنوات الخبرة تتجاوز الأرقام المف�شلية 

التي درجت العادة على تحديدها كر�شيد للخبرة، فلقد درجت العادة اختيار 5 �شنوات اأو 

م�شاعفاتها ك�شرط للخبرة وهو �شيء مقبول ومفهموم لكن اأن ت�شترط الخبرة في الإعالن 

بتل���ك الأرقام التي من الموؤكد اأنه���ا ل تعني �شيئا من زيادة المعرفة فدللة قاطعة على اأن 

هناك اأ�شخا�شا بعينهم يراد تعيينهم وما الإعالن اإل لمجرد التمويه. 

كي���ف باهلل عليكم يمكن اأن نطمئ���ن على م�شير بلد و�شفافية اإجراءاته واتباع العدالة 

وجعل الم�شاواة عنوانا لم�شيرته وموؤ�ش�شاته الحكومية تمار�س ذلك التحايل والتدلي�س؟! 

ثمة نقطة اأخرى بالإعالن المذكور وهي اأن ا�شم الموؤ�ش�شة الحكومية طالبة التوظيف 

ت���رك مجه���ول، وهذا التعتيم مق�شود حتى ل ي�شار اإلى التق���دم بدعوى ق�شائية �شد تلك 

الموؤ�ش�شة ب�شبب تحايلها وفقدان العدالة في اإعالنها. 

واإذا كن���ا، اأحيان���ا، نعيب على القطاع الخا�س قفزه على القانون في تعييناته، فها هي 

الحكوم���ة تمار����س نف����س الأ�شاليب وبطرق قد تب���دو �شرعية وقانونية لكنه���ا في حقيقتها 
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لمكافحة الر�شوة«، بعد اأن تعر�س لموقف جعله يك�شر حاجز ال�شمت ككثيرين غيره.. حين 

طل���ب موظف ال�شوؤون الذي ح�شر الى موقع الم�ش���روع لتقدير احتياج العمالة المطلوبة.. 

فاأوم���اأ الموظف لمن���دوب ال�شركة بيده باإ�شارة تعني »ادف���ع«.. ف�شاأله المندوب عن المبلغ 

المطل���وب، ليتاأك���د اأنه فه���م اإ�شارته �ش���ح.. فاأجابه الموظف: مديرك يح���دد المبلغ الذي 

�شيدفع���ه.. فم���ا كان من ال�شاب الكويتي اإل اأن ب���داأ حملته عبر »تويتر« التي وجدت �شدى 

رائع���اً، وتفاعل معه نواب في مجل�س الأمة وم�شوؤول���ون في ال�شوؤون، وعلى راأ�شهم الوزيرة، 

مما يدل على جدية التحّرك في الوزارة لمحاربة هذه الآفة.

وتفاعل كثير من المغّردين مع الحملة، وبداأوا التطوع لمالحقة المرت�شين.. وبالتفاق 

ما بين الفريق، وبع�س الم�شوؤولين في المباحث ووزارة ال�شوؤون، فقد خ�ش�س فريق ال�شباب 

واأ�شح���اب الحمل���ة هواتف لالت�شال به���ا، في حال تعّر�س اي مواط���ن لالبتزاز بالر�شوة.. 

و�شيراقب اأي موظف يبلغ عنه حتى تثبت �شحة البالغ.. و�شيحافظ على �شرية المعلومات 

وحماي���ة المبلّغي���ن، لأنهم ل���ن يظهروا في ال�ش���ورة.. فالبالغات �شتقدم م���ن خالل اأفراد 

»الحملة الوطنية لمكافحة الر�شوة« للجهات المخت�شة.

علين���ا ككّتاب و�شحافيين وم�شوؤولين ومهتمين وراغبين في انتزاع اآفة الر�شوة من كل 

مك���ان، ولي�س م���ن وزارات الدولة فقط.. التفاعل مع الحملة الوطني���ة لمكافحة الر�شوة.. 

وم�شاعدة وزارة ال�شوؤون وكل الوزارات الأخرى التي اأكلتها الر�شوة، ابتداء من كرت ل�شحن 

التلفون اإلى ن�شبة محددة من مناق�شة.. لعل في تعاوننا اأن ننجز �شيئا، لم ت�شتطع القوانين 

الم�شطرة في اللوائح تحقيقه.

ونحن هنا نوؤكد، اأن هناك كثيرا من الموظفين ال�شرفاء الذين يرف�شون هذه الأ�شاليب 

الالقانوني���ة، ويحاربونه���ا، وي�شّرون على تطبيق القان���ون.. ول ي�شمحون باأي تجاوز له في 

عملهم، راف�شين كل اأنواع الر�شوة.. وهوؤلء ي�شتحقون ال�شكر والعرفان.

اإذا تعّر�ش���ت لالبت���زاز اأو طلب الر�ش���وة من اأي موظف، �شغيرا ك���ان اأو كبيرا في اأي 

وزارة.. اأو تعّر�شت لتعطيل اأعمالك التي تلتزم القانون، ب�شبب عدم تلبية طلب الر�شوة.. ما 

علي���ك �ش���وى الت�شال بالأرقام التالية، حيث �شيتم التعامل مع ال�شكوى في منتهى ال�شرية، 

و�شتتم مراقبة الموظف ون�شب كمين له، ليقع بين يدي القانون، بعد اأن تنقل �شكواك اإلى 

الجهات المخت�شة. 

الهواتف 22453224 - 50808099 - 96950387.

القب�س29 يناير 2013

القسم الرابع - ألوان من الفساد

مرتكبيه���ا باأم���وال طائل���ة ولكن ولن جريمة الإره���اب لها خطورتها ف���ي العالم واأ�شبحت 

الجريم���ة الأخط���ر فقد حر�س المجتم���ع الدولي على و�ش���ع اتفاقية دولي���ة خا�شة بتلك 

الجريمة وتمويلها. 

مجل����س ال���وزراء عندما وافق على تعديل قانون غ�شيل الأم���وال وا�شافة مواد متعلقة 

بتموي���ل الإره���اب فانه �شيق���ع بنف�س الخطاأ ال�شاب���ق ل�شبب بين وهو رب���ط جريمة غ�شيل 

الأموال بتمويل الإرهاب. 

والتمادي في الخطاأ لن ي�شحح الو�شع القائم بل �شيزيد الطين بلة ولهذا اأتمنى عدم 

الوق���وع بنف����س الأخطاء ويجب على مجل�س المة مراجعة ما �شيعر�س عليهم من تعديالت 

لتالفي اأخطاء الحكومة. 

النباء25 يناير 2013

حارب الرشوة
اإقبال الأحمد

وزيرة ال�شوؤون تحيل موظفين في عدة اإدارات اإلى مباحث الهجرة، للتحقيق معهم في 

�شبهة تجاوزات.. قيل اإنها تتمحور حول التالعب في معامالت تقدير الحتياج، وزيادة عدد 

العمالة لعدد من ال�شركات. واإن الإحالة كانت ب�شبب التزوير في معامالت اأذونات، بعد اأن 

روق���ب هوؤلء الموظفون الذين حامت حولهم ال�شبهات وال�شكوك قبل اإحالتهم.. واأنها )اي 

الوزي���رة ذك���رى الر�شيدي(، طلبت م���ن القياديين التحقيق مع الموظفي���ن قبل اإحالتهم اإلى 

النيابة العامة ر�شميا، اأو ما اإذا كان بينهم موظفون في منا�شب قيادية.

ل �شك في اأن هذا النوع من الأخبار يثلج ال�شدر، ويعزز ثقتنا بالوزيرة الر�شيدي، واأن 

طري���ق التنظي���ف بداأ في وزارة ال�شوؤون التي ا�شتغل فيها �شعاف النفو�س حاجة النا�س اإلى 

اإنهاء المعامالت وا�شتيفاء ال�شروط المطلوبة بطرق غير قانونية يغلب عليها الر�شوة.. في 

مر����س ا�شت�شرى ولالأ�شف لي�س في وزارة ال�ش���وؤون، بل في وزارات اأخرى، جعلت المواطن 

النظيف الذي ل ير�شى الر�شوة ول غيرها ي�شت�شلم ويخ�شع ويدفع.. واإل فاأعماله �شتتعطل 

واأوراقه لن تتحرك قيد اأنملة.

لحظ���ت في الأي���ام الما�شية حملة بداأه���ا �شاب كويتي تحت ا�ش���م »الحملة الوطنية 
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وم���ن جان���ب اآخر فقد تبين في تقرير الديوان عدم تحقيق الخطة النتاجية من الغاز 

الحر للو�شول للطاقة الم�شتهدفة!؟.. كما تبين عدم تحقيق الم�شتهدف من ال�شتراتيجية 

المتعلق���ة بالمرحل���ة الثانية والمتمثلة في ان�شاء وت�شغيل وح���دة النتاج المبكر، والتي كان 

يتعي���ن ت�شغيله���ا في نوفمب���ر 2011 وتاأجلت الى دي�شمبر 2013، الأم���ر الذي �شينتج عنه 

تاأخر انتاج كميات الغاز الحر الم�شتهدفة.. وبالتالي �شياع فر�شة اخرى لدخال اليرادات 

المادية الالزمة للدولة وهدراً لهذا الحق من المال العام.. حدث ب�شبب عدم ايالء هذا الأمر 

اأهمية مطلوبة وبالتالي ليمكننا اّل ان ن�شنفه بالف�شاد.. والهمال في نف�س الوقت..

وا�شتم���رارا لتلك الأو�شاع فقد جاء عدم مراعاة الدقة في اعداد الموازنة التقديرية 

لبع�س العقود مما اأدى الى وجود انحراف كبير بين القيمة التقديرية والفعلية لتلك العقود، 

و�شب���ق للدي���وان ان ا�شار ال���ى ذلك في تقاريره عن ال�شنوات المالي���ة ال�شابقة، الأمر الذي 

ي�شي���ر ال���ى وجود مخالفة �شريحة في هذا ال�شدد.. وعدم وج���ود الم�شداقية للم�شوؤولين 

في احدى تلك ال�شركات..

كم���ا اورد الديوان عدم تزويده بالم�شتن���دات الالزمة عن العقود التي يتم التفاق بها 

م���ع ال�شركات النفطي���ة الجنبية العاملة.. مما ي�شير الى ع���دم وجود �شفافية وو�شوح في 

الف�شاح عما يح�شل في هذا الجانب.. وفي هذا بتقديري مخالفة واخفاء للحقائق..ولم 

يتم تو�شيح ماهيته.. لدرجة يجعل ان في الأمر �شكا بوجود ف�شاد من نوع ما!؟...

ان ب���وؤرة للف�ش���اد م���ن ال�شهل ان تحدث ف���ي القطاع النفطي و�شط ه���ذا الكم الهائل 

م���ن التعاق���د مع ال�شركات الجنبي���ة ووجود العمولت ت�شكل مرتعاً خ�شب���اً لهذا النوع من 

الف�شاد.. وي�شل الأمر في بع�س الأحيان الى عقد التفاقات مبا�شرة دون ا�شتدراج وطرح 

لعرو�س الأ�شعار.. ل�شمان الح�شول على اأف�شل الأ�شعار لتلزيم المناق�شات تحت ا�شراف 

مبا�ش���ر من اللجنة العليا للمناق�شات.. وقد تكون في بع�س الأحيان ا�شتدراجات للعرو�س 

�شكلية اأكثر منها جدية..

كم���ا ان وج���ود حوادث ت�شربات في اأماكن متعددة ف���ي اأعمال تلك ال�شركات النفطية 

ي�شي���ر ال���ى وجود خل���ل وما ي�شبه التهال���ك لتلك المن�ش���اآت النفطية والأنابي���ب التي تنقل 

النفط.. وان حادثة ت�شرب الغاز من حقل الرو�شتين اأخيرا، حيث و�شلت الروائح الكبريتية 

لبع����س المناطق ف���ي الكويت.. يعتبر اأي�شاً موؤ�شراً خطراً على عدم وجود المهنية والخبرة 

الالزم���ة للتعام���ل مع الأزمات ب�شكل فعال وحا�شم.. وان الحديث عن وجود مئات بل اآلف 

المخالفات في هذا القطاع تطرح عالمات ا�شتفهام كبيرة؟!..
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الفساد النفطي؟!..
د. عي�ضى محمد العميري

لقد تناول الكثير من الكتاب مو�شوع الف�شاد الحا�شل في القطاع النفطي الحيوي في 

وطنن���ا الحبي���ب.. وعندما اأتناول الف�شاد في القطاع النفطي.. عبر مقالي هذا.. فاإنه مما 

ل�ش���ك فيه لن يتم الق�شاء على الف�ش���اد الحا�شل بين يوم وليلة.. واأي�شاً لن يقف الحديث 

عب���ر كّت���اب اآخرين عن هذا الف�شاد عند نقطة محددة!.. طالم���ا اأن هناك ما ي�شبه اتفاقاً 

غير معلن بين الفا�شدين لال�شتمرار في غيهم.. وطالما لم تكن هناك هيئة جادة لمحاربة 

الف�ش���اد تعم���ل بحري���ة و�شفافية ولديها ال�شالحي���ات الكاملة لكي تق���وم بعملها خير قيام 

وب�شرية تامة.. فاإن الو�شع �شي�شتمر كما هو عليه الى ما�شاء اهلل..

ونق���ول.. ان ه���ذا القطاع الحيوي مل���يء بالكثير من الف�ش���اد والمخالفات التي تهدد 

كيان���ه الحال���ي والم�شتقبلي.. وت�شكل خط���راً داهما وغير محمود العواق���ب اذا ما ا�شتمر 

الو�ش���ع عل���ى ماهو عليه حاليا.. ولعل ف�شيحة الداو التي تهب علينا اأخبار تداولها بين كل 

فت���رة واأخ���رى.. وحتى الآن ل نعلم م���ن هو المت�شبب الحقيقي بما ح���دث هل هو من قام 

بالتعاقد لنجاز هذه ال�شفقة.. اأو من األغى ا�شتكمال تلك ال�شفقة لحقاً عبر نواب مجل�س 

الأم���ة ال�شابق.. و�شكلت ه���ذه الف�شيحة ناقو�س الخطر الأكبر في تاريخ الف�شاد النفطي.. 

واذا م���ا اأجرين���ا مقارنة اأو ما ي�شبه التحلي���ل الظاهري من خالل الأخبار التي ن�شمعها في 

بع����س الو�شائ���ل الإعالمية.. وقمن���ا باجراء مقارنة متوا�شعة لما يج���ري تحت �شقف هذا 

القطاع النفطي.. لخرجنا من هذا كله بنتيجة موؤداها ان تلك الف�شيحة )الداو( التي دوت 

من���ذ فترة ه���ي ول�شك تعتبر نموذجاً مكبراً للف�شاد الحا�ش���ل في القطاع النفطي وجاءت 

اأزمة الداو تلك كمقيا�س وموؤ�شر على مايجري في هذا القطاع.. وعلى م�شتوى اأقل ف�شاداً 

مم���ا ح�ش���ل في ف�شيحة ال���داو!.. ولو تحدثنا با�شهاب اأكثر ح���ول ماتقدم اأعاله.. واذا ما 

نظرن���ا ال���ى ماورد في دي���وان المحا�شبة عن بع�س �شركات التابع���ة للقطاع النفطي.. منذ 

فت���رة �شابقة والذي ي�شير الى ا�شتمرار وجود معوقات تحول دون تحقيق الطاقة النتاجية 

الم�شتهدفة لمنطقة غرب الكويت، واأ�شار اأي�شا الى ان معدل النتاج للمنطقة خالل بع�س 

الأ�شه���ر انخف����س كثيرا عما هو متوقع له!.. في ا�شارة وا�شحة لعدم وجود النية لعدم حل 

تل���ك المعوقات اأو لي�شت �شمن حر����س واهتمام الم�شوؤولين لزيادة النتاج.. وي�شل لدرجة 

الهمال لهذا المال العام!؟..
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ونقاط اخرى اثارتها القب�س بتفا�شيل رهيبة لم تكن تخطر على بال المواطن العادي، 

كما ان احد القراء الذي لم ين�شر راأيه اتهم بع�س قياديي مجال�س الدارات وبع�س مديري 

الم�شتريات بان »ماجلتهم« كلها على ح�شاب ال�شركات الموردة للمواد الغذائية..! 

بذمتك���م ع���اد هذي حالة.. كل �شي له �شعر وكا����س دينار ينطح دينار، ويا ويل اللي ما 

يدفع يلقى ب�شاعته بالمخازن ولي�شت على الرفف ول في مكان بارز اأو في الثالجات؟

فك���رة الجمعية التعاونية فكرة رائعة، ولكن في الكويت، اأي فكرة رائدة يتلفها الف�شاد 

بالتدريج وببطء، حتى ل تكت�شف، فيا حكومة حفاظاً على الفكار الرائدة خ�شو�شا فكرة 

الجمعي���ات التعاوني���ة.. ابذلي جه���داً للق�شاء على الف�شاد المنت�شر ف���ي بع�س الجمعيات، 

فحتى المجال�س المعينة التي تم اقرارها لأن ال�شوؤون حلت مجال�س بع�س الدارات لوجود 

�شبهات ات�شح ان بع�شها، اي المعينة اي�شا، ينخرها الف�شاد اكثر مما �شبقها.

فاأوج���دوا حاًل وبا�شروا بتطبيقه ح���الً، فحرام ان يهم�س مبداأ التعاون وخدمة اهالي 

المنطقة الى هاوية ل ي�شتطيع الخروج منها، فقط ليربح التاجر والل�س والمرت�شي.

القب�س10 فبراير 2013

حرمة أراضي الدولة..!!
ح�ضن علي كرم

ظل���ت الدولة منذ عق���د الخم�شينيات في القرن الما�شي ت���وزع الرا�شي والحيازات 

على المواطنين بذريعة ال�شتثمار واقامة م�شاريع �شناعية اأو تجارية اأو تخزين..

وكان يفتر�س ان تظل تلك الرا�شي الم�شتغلة تحت الرقابة الحكومية ال�شديدة، حتى 

ل ت�شتغل في المتاجرة اأو في اقامة ان�شطة وم�شاريع غير التي خ�ش�شت اأو ُمنحت الر�س 

م���ن اجلها، لكن الحكومة تراخت، وت�شاهلت م���ع الم�شتثمرين فا�شتغلت الرا�شي الميرية 

ف���ي غي���ر الموا�شع التي منحت م���ن اأجلها لأ�شحابه���ا، هذا عالوة عل���ى تراخي وت�شاهل 

الجه���زة الحكومية الم�شوؤولة عن تح�شيل ر�شوم اليج���ارات على الرغم من �شاآلتها، وكل 

ذل���ك ادى ال���ى الت�شيب والمتاجرة �شواء من جهة بيع الق�شيم���ة الممنوحة اأو تق�شيمها الى 

دكاكين وتاأجيرها بالباطن باإيجارات فاح�شة ت�شر بالم�شتهلك ول تعود بفوائد على موارد 

الدولة، وفوق هذا فاإن تلك الرا�شي ان كانت ق�شائم �شناعية اأو تجارية اأو تخزين اأو غير 
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وبع���د كل مااأوردن���اه الذي قد ي�شكك في���ه البع�س مما ليوافق ه���واه.. يتحتم اجراء 

ماي�شب���ه النف�ش���ة ال�شاملة لجميع اأركان ومفا�شل العمل في القطاع النفطي بدءا من اأعلى 

الهرم الى اأ�شفل الهرم، ومن خالل ال�شركات العاملة فيه..وذلك لأن م�شدر الدخل الوحيد 

له���ذا الوطن هو النفط.. ولتوجد م�شادر اأخرى بديلة.. فعندما يكون الو�شع هكذا.. فان 

ه���ذا ول�ش���ك يطرح وقفة حا�شمة لو�شع حد لما يجري من مخالفات وف�شاد ظاهر وخفي 

والخف���ي اأكثر م���ن الظاهر.. وتبرز هنا الحاجة ملحة وكم���ا اأ�شلفنا لهيئة لمحاربة الف�شاد 

ب�شتى اأنواعه واأ�شنافه.. وذلك للحفاظ على المال العام لأبناء هذا الوطن.. ومال الأجيال 

القادمة.

الوطن8 فبراير 2013

لمن أنشئت هذه الجمعيات؟!
د. ناجي �ضعود الزيد

من���ذ البدء بان�ش���اء الجمعيات التعاونية ف���ي المناطق المختلفة، ونح���ن كنا وما زلنا 

ن�شك���ر �شاح���ب الفكرة، فقد وفر على ال�شكان »ال���دوارة« من مكان الى مكان، ومن مناطق 

ازدحام الى مناطق اكثر ازدحاماً.

الجمعي���ات نظام ناجح ب���كل المقايي�س، والكويت رائدة في تطبيقه منذ �شنين طويلة، 

وهذه الجمعيات وفرت الوقت ووفرت احتياجات �شكان المناطق باأ�شلوب يفتر�س انه مثالي 

ك�شب���ط ال�شعار، وتوفير المواد ال�شا�شية، ووجود المواقف وغيرها من اليجابيات.. ولو 

ان معظمها يعاني ال�شلبيات.

الم�شكل���ة انه مع م���رور الزمن تطورت الجمعي���ات التعاونية واأ�شبح���ت، مع ال�شف، 

تجارة ل ي�شتفيد منها الم�شاهم اأو المنطقة بالدرجة الولى، بل كما ك�شفت القب�س ال�شبوع 

الما�ش���ي ي�شتفي���د منها من يعمل في هذه الجمعيات، وبع�شها ي�شتفيد منها بحق اأو بباطل 

بع�س اأع�شاء مجال�س الدارات، وكذلك التجار! حتى وجود الب�شاعة على م�شتوى العر�س، 

حتى لو لم تكن بالجودة المطلوبة، لها �شعر.. 

مك���ان وتوقي���ت العر����س وت�شّيد نوع عل���ى اآخر له �شع���ر، وتاأجير المح���الت له �شعر 

اأي�شاً.. 
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يج���وز غ�س النظ���ر اأو تجاهل تطبيق القانون على المتنفذين والمحظيين ويوؤخذ ال�شعيف 

بجريرة زلة ب�شيطة غير مح�شوبة..!!

نعود ونقول ان ارا�شي الدولة نهبت وما زال النهب وال�شلب من النافذين والمحظوظين 

م�شتم���را، وهوؤلء معروف���ون باأ�شمائهم الالمعة للدولة ولأجهزته���ا التنفيذية الذين بف�شل 

ت�شاهل وتراخي وتجاهل الدولة قد كونوا الثروات المليونية بل المليارية نهبا وزحفا و�شلبا 

لالرا�شي ونه�شا باأموال وموارد الدولة المنكوبة..!!

فاإل���ى مت���ى التجاوز على القانون والى متى التهاون والتراخي والى متى ي�شتمر النهب 

وال�شلب والزحف على الرا�شي وعلى ثروات البلد..؟!!.

الوطن13 فبراير 2013

فساد األغذية.. متى العقاب؟
د. بهيجة بهبهاني

اإن �شالم���ة الأغذية )الطع���ام وال�شراب( تعتبر من الأم���ور الأ�شا�شية للمحافظة على 

�شح���ة الإن�شان وا�شتمرارية حياته، ولهذا تم و�شع م���ا ي�شمى بفترة تاريخ ال�شالحية على 

عب���وات الأغذية، ومن اأكثر م�شاعفات انتهاء م���دة �شالحية الأغذية هو الت�شمم الغذائي، 

وف���ي بع����س الحالت قد يتاأثر الجه���از الع�شبي، مما يوؤدي لالإ�شاب���ة بال�شلل. ولقد زادت 

كثيرا في الفترة الما�شية حالت اكت�شاف الأغذية الفا�شدة بالكويت، وهذا الأمر الماأ�شاوي 

يتطل���ب من الحكومة ومجل�س الأمة مراجعة جدية لالإجراءات المتبعة لفح�س هذه المواد 

الغذائي���ة وتطويره���ا قب���ل دخولها اإلى البالد، فاإن���ه ل يكفي اأخذ عينات م���ن هذه المواد 

وفح�شه���ا بوا�شط���ة المختبر الوحيد التابع لوزارة ال�شحة، وبناء على نتائج الفح�س تحدد 

م���دى �شالحيتها. وكذلك فاإنه من المعروف اأن البلدية تعاني من نق�س �شديد في الكوادر 

الفني���ة المتخ�ش�ش���ة، ح�شب التقرير ال�شادر من قطاع الخدم���ات البلدية. وبالإ�شافة اإلى 

ذلك فاإن الكوادر الموؤهلة بالبلدية لي�س با�شتطاعتها تحديد مدى جودة الأغذية الم�شتوردة، 

لع���دم توافر الأجهزة التي تمّكنهم من فح�س ه���ذه الأغذية. وب�شبب عدم وجود مختبرات 

م�شّغ���رة في المناف���ذ الحدودية )ال�شالمي والعبدلي( لفح�س الم���واد الغذائية، التي تكون 

فترات ال�شالحية لها ق�شيرة )الألبان ومنتجاتها واللحوم والدواجن الطازجة(، فاإن الكثير 
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ذل���ك من الن�شطة لم توزع على الجادين ا�شح���اب الم�شاريع الحقيقية، وانما راحت لأهل 

الحظوة والنفوذ واهل الوا�شطات والقريبين والمقربين..!!

ان �شغر م�شاحة الكويت وندرة الرا�شي ال�شالحة لال�شتثمار ال�شناعي اأو الزراعي اأو 

حت���ى ال�شكن���ي كان ينبغي على الحكومة ان تكون �شنينة واأل تفرط اأو تو�شع في التوزيعات 

دونم���ا تلم����س م�شاريع ج���ادة تعود على الدولة وعل���ى مواردها بالفائ���دة والمنفعة، فالذي 

يح���دث ه���و ان الدولة تخ�شر مواردها المالية وتخ�شر ارا�شيها بينما ي�شتفيد الم�شتثمرون 

الذين يتاجرون باأرا�شي الدولة دون م�شوٍغ قانوني، ودون ان نرى على ار�س الواقع م�شاريع 

جادة.

لذلك وجدنا مناطق مثل ال�شويخ ال�شناعية اأو الري اأو ال�شجيج اأو غيرها من المناطق 

في انحاء متعددة من البالد والتي خ�ش�شت كمناطق لل�شناعة اأو للتخزين قد تحولت الى 

مجمع���ات �شخمة ومولت ومعار����س تجارية ومطاعم وكراجات لت�شليح ال�شيارات في بلد 

يربح فيه العيار والجمبازي..!!

ولع���ل العج���ب من ذلك هو ان ال�شركات الكب���رى التي تطلب مزيدا من الرا�شي من 

الدول���ة بغر����س تو�شعة ان�شطتها لكنها في المقابل ترف����س التخلي عن الحيازات التي هي 

تح���ت ملكيته���ا حتى ي�شتفي���د منها م�شتثمرون اآخ���رون، فتقوم بتاأجيره���ا بخالف القانون 

بالباطن وباإيجارات خيالية وفاح�شة، فلماذا تتغا�شى الدولة ول تتخذ اجراءاتها القانونية 

ازاء ه���وؤلء الم�شتغلي���ن الفاح�شين، هل هذا تواطوؤ وت�شاهل وتراٍخ منها )الدولة( اأو مخافة 

من نفوذهم الذي هو اعتى من الدولة واقوى من �شلطتها القانونية..؟!!

لذل���ك نعتق���د باأن على مجل����س المة األ يتخلى عن دوره الرقاب���ي وخا�شة ان غالبية 

اع�شائ���ه من الطبق���ة المتو�شطة، فعليهم تفعي���ل ادواتهم الد�شتوري���ة والرقابية ومحا�شبة 

الحكوم���ة على التفريط باأرا�شي الدول���ة دون ان يكون ثمة عائد مالي وا�شتثماري م�شتفاد 

من���ه، لذلك ينبغ���ي على مجل�س المة ان يل���زم الحكومة ب�شحب كاف���ة الرا�شي المخالفة 

وتغريم ا�شحابها..

ان الحدي���ث ع���ن دولة القانون يظل �شعارا فارغا ل قيمة حقيقية له في الواقع ما لم 

يفعل القانون، وما لم يلم�س المواطن ذلك على ار�س الواقع..

ان هن���اك فرقا بين الحقيق���ة والخيال والفو�شى والنظام والع���دل والباطل والقانون 

والت�شيب، فاإذا اردنا دولة تر�شي دعائمها على الحقيقة ل الخيال وعلى النظام ل الفو�شى 

وعلى العدل ل الباطل وعلى القانون ل الت�شيب فليطبق القانون بحذافيره على الجميع، فال 
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الجريمة عرفناها.. أين المجرم؟!
يو�ضف ال�ضهاب

ت���زف لن���ا ادارة الغذية في.. ما غيرها البلدية.. التي م���ا ت�شيل ف�شادها البعارين.. 

لي����س ما ادري! تزف لنا بين فترة واخ���رى اكت�شاف لحوم ودجاج ومك�شرات واجبان ومواد 

غذائية من كل ال�شناف ومعها الهمبورغر، كل هذه فا�شدة في تفتي�س البلدية التي ن�شكر 

عل���ى اكت�شافها الرج���ال والحريم ال�شاو�س في متابعتهم اليومي���ة والم�شتمرة وراء �شعاف 

النفو����س الذين ل يخافون اهلل في حي���اة الكالة من بني الب�شر. وم�شكلة الن�شان انه حين 

يم���وت ال�شمي���ر لديه يبقى ا�شبه بالجماد، يتحرك ب���ال وعي ويت�شرف بال تفكير ول تاأمل 

بنتائج ما يقدم عليه حتى وان كان ذلك فيه خطورة على الحياة وال�شحة. 

�شبطي���ات البلدي���ة الخا�شة بالمواد الغذائي���ة الفا�شدة كثيرة، وه���ي م�شل�شل درامي 

ن�شمع ونقراأ عنه دائما، ول غرابة فيه ول جديد �شوى كمية وانواع واماكن هذه ال�شبطيات 

ف���ي اماك���ن متفرق���ة. والنتيجة ل �شيء �شوى مح�ش���ر واحالة الى الجه���ات المخت�شة، ثم 

تذهب الق�شية الى المجهول مع ان الجاني معروف و.. غ�شا�س ابوطير.

تك���رار ح���الت الغ�س ف���ي الغذية ما كان يح���دث ابدا لو ان من ارتك���ب هذا الجرم 

ق���د طبقت عليه العقوب���ة ال�شارمة بال�شجن او الغرامة المالي���ة العالية المبلغن مع �شحب 

الرخ�ش���ة وكلها لم يح���دث منها �شيء لننا ت�شترنا على المتهم، ول���م نردعه بقوة القانون، 

حتى �شار الم�شتهلك ي�شعر ان حياته رخي�شة امام هذا الغ�س وغياب العقوبة التي ما دامت 

غائبة فاإن اي �شاحب �شمير ميت ل مانع لديه من ا�شاءة الدب وباأي �شورة، من دون حياء 

ول خجل، وكل �شيء لديه يهون ما دام جمع المال هو الغاية حتى وان جاء بالحرام من بيع 

غذاء فا�شد ل تاأكله حتى الحيوانات اعزكم اهلل.

دور البلدية ل يتوقف عند ال�شبط وتحرير المخالفة والمل�شق الحمر بالغالق، هذه 

اج���راءات روتينية و�شروري���ة اي�شا. والهم بعد كل هذا المحا�شبة، وهذه هي الغائبة التي 

ل تقوم بها البلدية، وان قامت فهي على ا�شتحياء وحذر خوفا من الغ�شا�س الرئي�شي الذي 

ما كان ليقوم بذلك لول �شعوره بان البلدية حنونة عليه وطيبة معه، وان �شعار عفا اهلل عما 

�شلف هو لغتها التي تتعامل بها معه مع عبارة �شامحناك هالمرة يا �شاطر ول تعيدها مرة 

ثانية علما بانه اعادها مرات ومرات. 

ك�شف المف�شدين باعة المواد الغذائية الفا�شدة نحتاجه ما دامت جرائم الغ�س الغذائي 
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م���ن الأغذي���ة الم�شتوردة م���ن دول مجل�س التعاون الخليجي ل يت���م فح�س عينات منها في 

الحدود. ولقد اأعلن اتحاد الجمعيات التعاونية اأن »لحوما غير �شالحة دخلت البالد لنق�س 

المختب���رات«، محم���ال الجهات المخت�ّش���ة بالدولة الم�شوؤولية. هل يعق���ل اأن دولة الكويت 

تعان���ي نق�شا في مجال فح�س الأغذي���ة، وهو مجال يتعلق ب�شورة مبا�شرة ب�شحة الإن�شان 

و�شالمته؟ 

اإن الأغذي���ة الفا�ش���دة التي انت�شرت ف���ي الكويت تعتبر جر�س اإن���ذار بتجاوز �شركات 

الأغذي���ة لإج���راءات ال�شالمة ال�شحية مثل و�شع تواريخ مزيفة على العلب الغذائية منتهية 

ال�شالحي���ة. لق���د اأ�شبح���ت ق�شية ف�شاد الأغذي���ة، حلقة من حلقات �شل�شل���ة الهموم التي 

يعي�شه���ا المواطن، الذي اأثقلت كاهله كثرة الف�ش���اد ال�شيا�شي والقت�شادي وغيرها. حيث 

تظه���ر ال���ى العلن بين فترة واأخرى ق�شي���ة الأغذية الفا�شدة، تتبعها حمل���ة اإعالمية كبيرة 

وبلبلة في المجتمع، ومن ثم تندثر هذه الق�شية وتموت الى حين الإعالن عن ق�شية ف�شاد 

جدي���دة. دون الك�ش���ف عن اأ�شم���اء اأ�شحاب ال�شركات المجرم���ة، وللحد من هذا التالعب 

ب�شح���ة المواطني���ن، يجب على الدول���ة دعم اإن�شاء كلية الطب البيط���ري والزراعة بالهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتوفير عدد كاف من العمالة الوطنية الكفوؤة في مجال 

فح�س الأغذية والتاأكد من �شالمتها من التلف باأحدث الأجهزة، وذلك للعمل في مختبرات 

وزارة ال�شح���ة وبلدية الكويت ل�شمان و�شول كل اأنواع الغذاء بجودة عالية و�شروط �شحية 

للمواطني���ن. ويت�شم���ن �شجل ديوان الخدم���ة المدنية كادرا لالأطب���اء البيطريين، الذين ل 

يتج���اوز عددهم اأ�شابع الي���د الواحدة حاليا لعدم وجود كلي���ة جامعية حكومية ول خا�شة 

لأعداده���م، مع العلم اأن جميع دول مجل����س التعاون الخليجي فيها كليات جامعية حكومية 

في تخ�ش�شات البيطرة والزراعة لأعداد الأطباء البيطريين والمهند�شين الزراعيين لتوفير 

عمالة وطنية موؤهلة في مجال تنمية الثروتين الحيوانية والنباتية وفح�س الأغذية وحفظها 

من التلف والف�شاد حفاظا على �شحة الم�شتهلكين وتحقيق الأمن الغذائي.

ويجب على الدولة ت�شديد العقوبات على اأ�شحاب ال�شركات التي تلجاأ للغ�س وتتجاوز 

�شروط ال�شحة الغذائية بهدف الإثراء ال�شريع على ح�شاب �شحة المواطنين.

القب�س19 فبراير 2013
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النا�س،وعندما ترجع وتبحث عن ال�شبب تجد ان اخطاء اجرائية وقع بها �شابط المباحث. 

ي�شي���ر الكثير ال���ى �شابط المباحث باأ�شابع التهام لأنه لم يقم بواجبه في تثبيت اجراءاته 

القانوني���ة ال�شليمة التي تقنع هيئة المحكمة بقوة الق�شي���ة وتما�شكها وترابطها باإجراءات 

قانوني���ة �شليم���ة تدين المتهمين، وفي هذا جانب كبير من ال�شواب، وان كنت لدي القناعة 

التام���ة ان الق�شور م���ن الدارة والمدراء الذين يجب عليهم الحر����س في توجيه �شباطهم 

لتخ���اذ الج���راءات القانونية ال�شليم���ة لنجاح الق�شي���ة والحر�س عل���ى الحاقهم بدورات 

تدريبي���ة متخ�ش�ش���ة يكت�شبون منها الخبرات القانونية والجرائية التي تجنبهم الوقوع في 

مث���ل تل���ك الخطاء. ما حدث في اآخر ق�شية اخذت حيزا كبيرا من التغطية العالمية في 

تمك���ن اجهزة المباحث من �شبط ع�شابة ا�شتطاع���ت �شرقة الكثير من ال�شيارات الفارهة 

ا�شع���د النا����س وجعلهم ي�شعرون بالأمان، لكن خروج المتهمين باأمر من هيئة المحكمة دون 

تو�شي���ح م���ن وزارة الداخلي���ة جعل النا�س يوجه���ون التهام للوزارة انه���ا عاجزة عن تقديم 

متهمين للعدالة ارتكبوا افعال اجرامية ليح�شلوا على الإدانة في النهاية. 

النباء28 فبراير 2013

الواقع المزري لّلغة العربية
د. يعقوب اأحمد ال�ضراح

لي����س من ال�شع���ب ت�شخي�س ظاهرة �شع���ف الطالب باللغة العربية ف���ي المدر�شة اأو 

الجامع���ة، فالنتائج المختلة مك�شوفة وملمو�شة ل���دى النا�س وموؤ�ش�شات الدولة، وخ�شو�شاً 

الأ�شرة التي تعاي�س م�شكلة اللغة مع اأبنائها عندما يكون الأبناء في م�شتوى مترد لفهم اللغة 

الأم، وعدم التمكن من القراءة اأو الكتابة ب�شكل �شحيح. اإن �شكاوى النا�س وبالذات الأ�شرة 

م���ن �شع���ف الطالب في لغته والمطالبة بحلها من المدر�شة اأو الوزارة لم توؤد اإلى اأي نتائج 

ت�شب في عالج الم�شكلة، بل على العك�س مازالت الظاهرة قائمة وتزداد �شوءاً نتيجة لعدم 

الهتمام اأو العمل على تطوير مناهج اللغة العربية واأ�شاليب تدري�شها في التعليم العام.

ت�شير التقارير اأن طلبة المرحلة البتدائية بالذات يعانون اأكثر من غيرهم من م�شكلة 

فه���م اللغ���ة العربية، واأنهم ينتقل���ون اإلى المرحلة المتو�شطة ناقلي���ن معهم العجز في اللغة 

الأم، مم���ا يترتب عليه اخت���اللت ملمو�شة في م�شيرة فهم وا�شتيع���اب اللغة والتمكن منها 

ب�شكل منهجي و�شليم. هذا في الوقت الذي توؤكد فيه الدرا�شات التربوية والنف�شية �شرورة 
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لم تتوقف، وا�شحابه يرتكبون جرائمهم مع �شبق ال�شرار وكاأنهم بلدية في و�شط البلدية، 

وانهم فوق ذلك اقوى �شلطة من �شلطة بلدية الحكومة التي ا�شت�شعفوها فتمادوا بالجريمة 

ول ع���زاء للبط���ون وما يدخل فيها من مواد غذائية توؤدي بالم�شكين الى الم�شت�شفى وتزيد 

ر�شيد المتهم عديم ال�شمير.

نغزة: 

كل من ت�شول له النف�س المارة بال�شوء فا�شد الخالق ي�شعر ان قانون العقوبة يتراجع 

اذا راآه ول وج���ود ل���ه م���ع ان���ه، اي القانون، حي ي���رزق. اذا كان المر كذل���ك فلماذا كانت 

القوانين ومن هم الذين يطولهم في عقوباته؟

القب�س20 فبراير 2013

إجراءات ضبطية خاطئة
حمد ال�ضريع

حقوق النا�س م�شونة ح�شب الد�شتور الكويتي والقوانين للمواطنين والمقيمين، وعندما 

تتعر�س ممتلكاتهم لل�شرقة �شواء منازلهم او �شياراتهم يعانون من اجراءات حكومية معقدة 

تب���داأ م���ن التفكير في ت�شجيل ق�شية لينتظر �شرطي ي�شله بعد وقت لي�س بالقليل، ومن ثم 

يق���وم باب���الغ ادارة الدلة الجنائية و�شلطة التحقيق )نياب���ة او محقق( والمباحث الجنائية 

عن الواقعة، وفي اليوم التالي يتوجه ال�شاكي للمخفر وبعدها ل�شلطة التحقيق لتقديم بالغ 

ر�شمي عن الق�شية ي�شطر بها الى ت�شييع يوم كامل من وقته والعودة مرة اخرى للمباحث 

الجنائية لجمع المعلومات والتحري. 

لتم�ش���ي الي���ام وتتمكن المباحث م���ن الو�شول لمعرف���ة الجناة بف�ش���ل جهود بع�س 

ال�شب���اط الن�شطي���ن لي�شتكملوا الق�شية رغم الظروف القاهرة التي تواجههم في الح�شول 

عل���ى اذن ال�شب���ط والتفتي����س او تنفيذ ذل���ك الذن باإج���راءات قانونية �شليم���ة ل ت�شوبها 

الخطاء التي تمكن الجاني من الفالت من العقوبة، لأن خبرات ال�شابط قليلة ول يوجد 

من يدربه ويعلمه ويتابع مح�شره المقدم ل�شلطة التحقيق. 

نتح�ش���ر كثي���را عندما نق���راأ بال�شحف اليوم ع���ن ق�شايا هزت ال�ش���ارع لب�شاعتها او 

لخطورتها، ومن ثم ن�شاهد المتهم او المتهمين وقد ح�شلوا على البراءة وذهبت معها حقوق 
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موؤ�ش�ش���ات الدول���ة اأن تتعامل مع هذه اللغة لأنها اللغة الر�شمية للدولة �شواًء في موؤ�ش�شات 

التعليم اأو في تعامالت الموؤ�ش�شات الحكومية والمدنية... ف�شاًل عن اأنها لغة القراآن...

ل�ش���ك اأن م�شوؤولية قطاع التعليم تجاه اللغة العربية تتجاوز حدود العمل على تطوير 

تعل���م اللغ���ة اإلى اعتبار اأن ه���ذه اللغة ت�شكل اأحد اأركان وجود الدول���ة وهويتها، فاللغة الأم 

لي�ش���ت مجرد وعاء للفك���ر والثقافة والتح�شر، واإنما هي اأي�شاً مك���ون اأ�شا�شي لغر�س قيم 

ال���ولء والنتم���اء للوط���ن... فال هوي���ة لأي مجتمع دون لغت���ه والتم�شك به���ا والعمل على 

تطويرها. فالكثير من اللغات تندثر ب�شبب اإهمال اأهلها لها، واإحالل لغات اأخرى لها، ومن 

واجب قطاع التعليم اأن يهتم باللغة العربية من خالل تطوير المناهج والمعلمين، واأل يكتفي 

بما هو حا�شل حالياً من اإهمال وتدهور في م�شتوى اللغة العربية لدى الأطفال الذي و�شل 

مرحلة �شيئة ومزعجة للغاية.

الراي2 ابريل 2013

مراكز إيواء وليست مدارس للمعاقين
اإقبال الأحمد

عم���ل بالتربية في مج���ال رعاية المعاقين.. وا�شتوقفه حدي���ث ولي امر طالب معاق، 

األحق ابنه باإحدى مدار�س التعليم الخا�س، التي تعنى بذوي العاقة، معربا عن اأ�شاه وحزنه 

للو�ش���ع، حين جعل بع�س ا�شحاب ه���ذه المدار�س من مدار�شهم دور ايواء فقط للمعاقين، 

همه���م فق���ط ح�شد مكا�ش���ب �شريعة غير م�شروعة تح���ت �شعارات براق���ة خادعة لأولياء 

المور.

ويق���ول ه���ذا التربوي، ال���ذي ق�شى اكثر من 22 عاما في ه���ذا المجال، ان الحكومة 

تدفع للمدار�س الخا�شة 5 اآلف دينار لكل طالب معاق، فيما ل تتعدى التكلفة الفعلية لما 

تقدمه هذه المدار�س، وفق ما يراه ويلم�شه، 700 دينار فقط! 

ويدع���و ه���ذا التربوي وزي���ر التربية والتعليم العال���ي، كاأب، الى النظ���ر في المحتوى 

المعرف���ي او الفكري والوجداني والمهاري، الذي تقدمه تلك المدار�س لبنائنا المعاقين.. 

والوق���وف عل���ى الم�شت���وى الكاديم���ي المتخ�ش�س لمعلم���ي المعاقين في تل���ك المدار�س 

الخا�شة. 
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العناي���ة بتعلم اللغة في هذه المرحلة بالذات لأنه���ا الأ�شا�س في اكت�شاب المهارة والتفاعل 

مع اللغة الأم.

وم���ع ذلك نقول اأي���ن الم�شكلة الحقيقية؟ وم���ا الأ�شباب التي ت���وؤدي اإلى �شعف اللغة 

الأم ل���دى الطال���ب؟ هن���اك العديد من الأ�شب���اب ربما ل ي�شعفنا المج���ال هنا للدخول في 

تفا�شيلها رغم اأن هذه الأ�شباب هي التي جعلت واقعنا التعليمي يعاني من التخلف وتدهور 

اللغ���ة العربي���ة. اإن هذا الواقع المخزي يعك�س اأي�شاً عدم تمكننا من مواجهة الم�شكلة رغم 

م���رور �شن���وات طويلة عليها ونحن ن�شاهد �شعف فهم اللغة العربية لدى طلبة التعليم العام 

والجامعي. وقد لم�شت �شخ�شياً حجم هذه الم�شكلة عندما كنت اأراجع اإجابات الطلبة في 

امتحان���ات الجامعة، فلم تك���ن هناك م�شكلة في �شرد الحقائق لأنها محفوظة في ال�شدور 

لك���ن الم�شكلة كانت ف���ي ترجمة هذه الحقائق بلغة عربية �شليم���ة ومفهومة. بل اإن الكثير 

م���ن المعلوم���ات المحفوظة لم يتمكن بع�س الطلبة من �شرحها بلغتهم في المتحان ب�شبب 

ال�شعف العام في اللغة.

اإن الخل���ل ف���ي فهم اللغ���ة الأم والتمكن من ا�شتيعابه���ا ومهارات الكتاب���ة والقراءة اأو 

ال�شتيع���اب والتح���دث فيه���ا يعود لأ�شباب كثيرة منه���ا �شيادة بع�س اللغ���ات الأجنبية على 

العربي���ة وانفتاحه���ا على العالم، خ�شو�ش���اً ا�شتخدامه���ا لل�شبكات الإلكتروني���ة التي تبث 

المعلوم���ات بلغ���ات مختلف���ة، ف�شاًل عن التاأثر بلغ���ات اأمم اأقوى ينطب���ق عليها مقولة »ابن 

خل���دون« ف���ي محاكات الأمم القوية والمي���ل لها انبهاراً بها. كذلك م���ن الأ�شباب الأخرى، 

المناهج العقيمة للّغة العربية التي تركز على قواعد اللغة، واتباع اأ�شاليب تدري�س تقليدية 

نافرة ومعقدة غير م�شوقة للطالب يعزف عن فهمها حتى التخ�ش�س فيها.

كذلك ي�شتخدم الكثير من معلمي اللغة العربية اللغة العامية اأو اللهجات المحلية في 

التدري����س وف���ي بيئة تعليمية تتنوع فيها جن�شيات المعلمين وتختلف لهجاتهم، ما يوؤدي اإلى 

�شعف التوا�شل باللغة العربية والتردي في م�شتوى الممار�شة والتطبيق. لكن الأكثر تاأزيماً 

ف���ي مج���ال تعلم اللغات اأن يكون التدري�س في الكليات العربية بلغة غير العربية، خ�شو�شاً 

في كليات العلوم والإدارة والطب والهند�شة وغيرها، بينما يدر�س الطالب في كليات اأخرى 

من نف�س الجامعة باللغة العربية كما هو في كليات الآداب والحقوق والتربية وغيرها، وكاأن 

اللغة العربية لي�شت لغة العلم والطب وال�شناعة!!

اإن ه���ذه الزدواجية اللغوي���ة في طريقة التعليم والتدري�س �شواًء ف���ي التعليم العام اأو 

الجامع���ي م���ا زالت تعك�س �شعوب���ات اأمام تعلم اللغة العربية الت���ي تو�شف باأنها مهملة من 

اأهلها، هذا في الوقت الذي يوؤكد عليه الد�شتور باأن اللغة الأم هي العربية، ويجب على كافة 
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فاأخب���ار �شبط واإتالف كمي���ات مهولة من الأغذية الفا�شدة يومي���ا تقريبا لم ت�شعدنا 

بق���در م���ا فتحت اأمامنا -مواطني���ن ووافدين- �شياًل من الأ�شئلة لم تل���َق لها جواًبا �شافًيا، 

ور�شمت غ�شاوة كثيفة حجبت عنا روؤية الحلقة الأخيرة من هذا الم�شل�شل الدرامي الما�شخ 

وال�شمج جًدا..! 

لذا كانت ا�شت�شافتنا ل�شخ�شيات من الميدان، تبين للح�شور حجم الم�شكلة وتبعاتها 

و�شب���ل عالجه���ا واآخر ما تم ب�شاأنها. فك���ان ما ك�شفه لنا المحا�شرون م���ن معلومات �شيًئا 

محزًن���ا لن���ا بل مرعًبا عن و�شائ���ل وممار�شات ماكرة وخبيثة يبدع تج���ار الأغذية الفا�شدة 

ف���ي ابتكارها كل يوم للغ�س والربح الفاح����س ال�شريع، وت�شريف المئات من اأطنان الأغذية 

الفا�شدة عبر الأ�شواق اإلى بطون الم�شتهلكين، ما بين طرق الغ�س في وزن الأغذية المبيعة، 

وبي���ن و�شائ���ل خلطها بمواد للتالعب بم���دة �شالحيتها )ظاهريا(، غي���ر عابئين بما ت�شببه 

تل���ك الم���واد الم�شرطنة من �شرر ينخر ب�شحة الب�شر، وبي���ن تزوير الأختام التي تُختم بها 

لح���وم الذبائ���ح، وبي���ن الترويج لأغذية َمنَعت ال���دول المتقدمة تداولها بن���اء على درا�شات 

وبح���وث عالمية اأثبتت �شررها، فلم تجد �شركاتها وم�شانعها م�شرفا لتلك ال�شموم اأف�شل 

م���ن اأ�شواقن���ا، وتجارن���ا بالطبع هم اأف�شل عون له���م، والم�شتهلكون ف���ي بالدنا هم اأن�شب 

وع���اء، وبي���ن لحوم خنازير محرمة، ودجاج ل توجد رقابة �شارمة تتابع عمليات ذبحه على 

ال�شريعة الإ�شالمية في الخارج قبل ا�شتيراده، وبين مواد غذائية غير �شالحة لال�شتهالك 

الب�شري..!

وف���ي مقاب���ل مافيا الأغذية الفا�شدة تلك بنفوذها المتنام���ي ومحاميها الماهرين في 

ال�شتفادة من الثغرات في القوانين الحالية للنفاد من العقوبات، يت�شح -ب�شكل بائ�س مثير 

لالإحب���اط- الف�شل في جه���ود ال�شلطة الت�شريعية والتنفيذية والق�ش���ور في كفاءتهما ِب�َشّن 

ت�شريع���ات رادعة واإجراءات حا�شمة لمكافحة ه���ذا الف�شاد، والعجز عن توظيف التقنيات 

والمختبرات الحديثة لك�شف التالعب في الأغذية، فحكومتنا توؤمن بالب�شاطة و)تثق جًدا( 

بحا�شة ال�شم والذوق واللم�س لدى مفت�شي الأغذية، ول ترى داعًيا لتزويدهم بتلك التقنيات 

الحديثة »البطرانة«!

ث���م ياأت���ي م�شوؤول حكومي ويق���ول اإن الم�شتهلك �شريك في الق�شي���ة وعليه م�شوؤولية 

الوع���ي والتبليغ! كيف ي���ا بابا والم�شتهلك ل يدرك اأ�شاًل �شب���ل التالعب والغ�س؟! وللعلم، 

هناك تو�شيات من الأمم المتحدة وّقعت عليها دولة الكويت تن�س على اأن من حق كل فرد 

اأن يعي كيفية اختيار الغذاء ال�شالح ل�شتهالكه، عبر حمالت اإعالمية وافية �شاملة تقدمها 

الحكوم���ة عبر ك���ل و�شيلة اإعالمية متاحة، فه���ل نفذت حكومتنا تل���ك التو�شيات، هل منا 
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يق���ول الترب���وي المتقاعد ان هذه المدار�س تحولت الى مراك���ز ايواء فقط، والق�شى 

من ذلك ان كثيراً من اولياء المور ل يهتمون بالمو�شوع، لنهم يريدون فقط ايواء ابنائهم 

المعاقين ول يهتمون بتح�شيلهم في النهاية، مما ي�شاعد في ا�شتمرار هذا الخطاأ. 

اذا ك���ان ه���ذا الكالم �شحيحا فمن الواجب التوقف عن���ده والتدقيق فيه.. واإن تطلب 

المر ا�شتدعاء لجنة متخ�ش�شة محلية او خارجية من دول متح�شرة، لدرا�شة وتقييم اداء 

تلك المدار�س، ومقارنة ما تح�شل عليه من اموال من الحكومة مقابل ما تتكلفه بحق لتعليم 

هذه الفئة المغلوبة على امرها. 

ل بد من وقف مو�شوع المتاجرة بالبناء المعاقين في تلك المدار�س الخا�شة.. لنها 

م�شاألة ان�شانية بالدرجة الولى، ولن هذه المدار�س تاأخذ اكثر بكثير مما تقدم. 

انا انقل وجهة نظر، وادعو �شاحب الم�شوؤولية وزير التربية الى التدقيق فيها ودرا�شتها 

ب�ش���كل ج���دي ومعالجتها ب�شكل �شري���ع.. لي�س بهدف التوفير على الدول���ة..ل اأبداً.. ولكن 

لعدم ا�شتغالل اعاقة ابنائنا ب�شكل علني.. وفا�شح.

القب�س8 ابريل 2013

جراثيم بشرية..!
عواطف العلوي

اإح�شائي���ة ر�شمي���ة قراأتُها قبل فترة تق���ول: في الكويت مطعم ل���كل )670( فردا في 

الكوي���ت، مقاب���ل مطعم لكل )5000( فرد في مومباي مع الفارق ال�شا�شع جدا بين م�شاحة 

البلدين وعدد �شكانهما.

ول اأدري اإن كان يُفتر�س بنا اأن نتباهى بهذا الكم غير الطبيعي من المطاعم المتنوعة 

ف���ي بلدن���ا، حتى �شار بين كل مطعم ومطعم هناك مطعم، وداخل كل مطعم هناك مطعم.. 

اأم اأنه ابتالء وهاج�س بات يقلق �شحتنا وحياتنا وحياة اأبنائنا..؟!

ف�شاد الأغذية كان عنوان الندوة التي افتَتَحت بها اأن�شطتها وفعالياتها مجموعة )ن�شاء 

�شاتها، واأحم���ل من خاللها -مع باقي الع�شوات-  �ش���د الف�ش���اد( التي اأفخر باأنني من موؤ�شِّ

اأهداًفا وتطلعات ل حدود لها لهذا الوطن العزيز على جميع الأ�شعدة.
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لأ�شواته���م بمجل����س الأمة. هل نعرف منهم اأحد؟ نعم نع���رف الكثير، هل نجح منهم اأحد؟ 

كله���م وبدون ا�شتثن���اء. ال�شبب؟ هو المال والم�شالح الدنيوي���ة الزائفة لذا ما الحل؟ الحل 

�شهل ب�شيط وهو الغاء ما ي�شمى بالأرباح ال�شنوية وبدل ذلك يحل مكانها تخفي�س الأ�شعار 

والغ���اء م���ا ي�شمى بمجل�س الدارة المنتخب ويعين مجل�س من العاطلين عن العمل وهم كثر 

ويتوافدون على ديوان الخدمة المدنية راجين تعيينهم باأي وظيفة، ويراقبهم محا�شبون من 

الدول���ة عل���ى كل �شغيرة وكبيرة وبذلك يفتر�س اأنه بعد ذلك لن نجد تاجراً يقدم ر�شوة ول 

ع�ش���و مجل����س اإدارة يقبل بالر�شوة ول متنفذاً يق�شي ب�شاعة ما ويدخل فقط ب�شاعته ول 

مواطن���اً ي�شتك���ي ارتفاع اأ�شعار وانخفا�س اأرباح وتتحم���ل وزارة ال�شوؤون م�شوؤوليتها الكاملة 

ع���ن خدم���ة هي من قامت بابتداعها، ول تترك مجالً لن يقوم �شعاف النفو�س بت�شويهها، 

بق���ي اأن اأق���ول لوزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل اذا اأردتم اأن تخدموا المواطن فعال لي�س 

من ال�شروري اأن تاأخذوا بهذا الحل ولكن يمكنكم اأن تفتحوا اأدراجكم وتجدوا اآلف الحلول 

م���ن خبراء بالمجال التعاون���ي قدموها لكم وما زالوا يقدمون الحل���ول ولكن المهم اأوقفوا 

اأولئ���ك الل�شو�س في بع�س الجمعيات التعاوني���ة التي حتما تعرفونها، فهناك المال الكثير 

الكثير ينهب �شنويا بع�شرات بل ومئات الماليين من الدنانير.

ال�ضاهد18 ابريل 2013

الكوادر الوظيفية: إلى أين؟
د.�ضل�وى الج�ض�ار

ان الفاح����س للكوادر الوظيفية وتوزيعها على كافة الوزارات والهيئات وموؤ�ش�شات الدولة 

ي�شتنتج توزيعاً غير عادٍل مما اأدى ذلك الى عمليات من التنقالت بين وزارات الدولة للح�شول 

عل���ى امتيازات اأف�شل، وه���ذا ي�شبب م�شكالت مختلفة وعجز بين ال���وزارات بتوافر الكفاءات 

الب�شرية ح�شب نوع وم�شتوى الوظيفة. فهل من المعقول مهند�شان بنف�س �شنة التخرج ويعمالن 

في وزارتين مختلفتين يكون راتب احدهما م�شاعفاً عن راتب الآخر؟ ولهذا اأ�شبحت الحقوق 

الوظيفي���ة م���ن ترقيات وكوادر مالي���ة وم�شميات وظيفي���ة هاج�شاً ي�شغل جم���وع العاملين في 

الجه���از الحكومي عل���ى اختالف درجاتهم وم�شمياتهم الوظيفي���ة، الأمر الذي يتطلب مراجعة 

دقيق���ة وفح�شاً للقواعد والآلي���ات التنظيمية المتبعة من قبل الجه���ات المعنية والمتمثلة في 

دي���وان الخدمة المدني���ة واللجان المخت�شة في مجل�س الأمة والمطالب���ات المالية التي تنادي 
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م���ن ي�شتطيع التمييز بين الطعام ال�شالح وبي���ن الطعام الفا�شد اأو المغ�شو�س؟! وحتى رقم 

اًل اأ�شاًل- فاأنا اأجزم باأن 99.999  الهاتف المخ�ش�س للتبليغ عن المخالفات -اإن كان ُمَفعَّ

بالمئة من الم�شتهلكين ل يعرفونه!

تقديرن���ا كبير واعتزازنا عميق بجه���ود المخل�شين من مفت�شي الأغذية الذين تحترق 

قلوبه���م يوميا وهم يرون ممار�شات هذه الجراثيم الب�شرية في الأ�شواق، لكنها تظل جهودا 

نمطية �شطحية متوا�شعة ل تعو�س تقاع�س الحكومة والنواب واتحاد الجمعيات عن القيام 

بدورهم كامال تجاه تلك الق�شية الجادة..!

الكويتية  12 ابريل 2013

لصوص الجمعيات التعاونية
طالب �ضال�س

 

هل اأ�شبحت �شرقة المواطن واجباً على كل من ي�شتلم من�شباً ول ين�ّشب فوقه ع�شرة 

حرا����س؟ هل بات اعطاء الثقة لبع�س اأع�شاء الجمعي���ات التعاونية بمثابة ت�شريح لل�شرقة 

وال�شل���ب والنهب والتالعب بحقوق الم�شاهمين وقوته���م؟ هل يعقل اأن كل من يح�شل على 

اأغلبي���ة في مجل����س ادارة جمعية تعاوني���ة يق�شي من هو �شده من الط���رف الآخر ويتفرد 

بالق���رار ويتمت���ع وحده بكل ال�شالحيات؟ انها اأ�شئلة كثي���رة طرحت وما زال البع�س يطرح 

و�شتبق���ى تط���رح ما دام���ت وزارة ال�شوؤون الجتماعي���ة والعمل ل تح���رك �شاكنا وهي ترى 

ف���ي هذه الأيام �شيح���ات الم�شاهمين واعترا�شهم على تدني الأرب���اح الوا�شح لدى اأغلب 

الجمعي���ات التعاونية والم�شيب���ة اأن الأرباح ل تعلن ال بعد فوز القوائم وا�شتالمها لمجل�س 

الدارة م���رة تل���و الأخرى وعن���د انك�شاف اأمره���م يورثونها لأطفالهم في الأع���وام القادمة 

وهلم جرا، ان المتابع لأداء بع�س مجال�س ادارات الجمعيات التعاونية ي�شتطيع بو�شوح اأن 

يع���رف مدى انحراف هذه المجال�س عن الأه���داف التي اأ�ش�شت من اأجلها هذه الجمعيات 

ب���ل والبع����س منهم يتقم�س �شخ�شي���ة ودور المالك لهذه الجمعية وكاأنه���ا ملك له ولعائلته 

ب���ل واأكث���ر من ذلك اأن البع�س منهم ع���زا دخوله لخو�س حرب يفوز بها بالنهاية بمقعد في 

مجل����س ادارة الجمعية ليطمئ���ن ويتيقن من فوزه بمجل�س الأمة، هل يعقل؟ نعم ح�شل هذا 

م���راراً وتك���راراً وكاأن ع�شوية مجل�س الدارة بجمعية م���ا بمثابة الكنز الذي ينهب منه ذلك 

الع�شو ليمول حملته النتخابية المقبلة وهي طريقه المفرو�س بالدنانير لنيل ثقة البياعين 
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- و�ش���ع اأدوات علمي���ة مقنن���ة لتقيي���م اأداء كل موظ���ف ح�شب طبيعة الوظيف���ة ومهامها 

الوظيفة.

- اعتماد خطة لتطوير الموارد الب�شرية واعادة التاأهيل بغر�س تح�شين وتطوير معدلت 

النتاج.

- و�ش���ع موا�شف���ات ل�شاغل���ي الوظائف على اخت���الف الم�شميات في جمي���ع موؤ�ش�شات 

الدولة.

- تطبي���ق نظ���ام الج���ودة ال�شاملة في جمي���ع الموؤ�ش�شات الحكومية وذل���ك لمراقبة اداء 

العاملين من اجل تقديم اف�شل الخدمات للمواطنين.

- المراجع���ة الأفقي���ة والراأ�شية لجميع الوظائف ب�شكل دوري وف���ق اأ�ش�س علمية ومهنية 

واقت�شادية ل�شمان تحقيق اف�شل معدلت النمو والنتاج لالأداء الوظيفي.

الوطن20 ابريل 2013

حفل تخرج جامعة مضروبة في الكويت!
ح�ضن م�ضطفى المو�ضوي

قب���ل اأكث���ر من 10 اأي���ام ن�شرت اإحدى ال�شحف تغطية بربع �شفح���ة لحفل تخرج )طلبة( 

الجامع���ة الأميركي���ة في لندن، الغريب ف���ي الأمر اأن حفل التخرج تم ف���ي الكويت مع اأن ا�شم 

الجامعة يوحي باأن مقرها في لندن، وبالتالي يجب اأن يكون حفل تخرجها في مقرها الدائم. 

لكن الغرابة تزول عندما نعرف اأن الجامعة ما هي اإل جامعة وهمية على الإنترنت وغير معترف 

بها، وت�شتخدم ا�شم “الأميركية” و”لندن” كنوع من اإعطاء ال�شرعية ل�شهاداتها الم�شروبة، مما 

يثير الده�شة، فكيف ي�شمح لمثل هذه المهزلة اأن تحدث في البلد؟!

وت���زداد الده�ش���ة عندما نعرف اأن مو�شوع هذه الجامعة قد اأثير في البرلمان البريطاني 

بتاريخ 2004/6/17، حيث �شاأل فيها اللورد كويرك عن الو�شع القانوني لهذه الجامعة، وكان 

جواب وكيلة وزارة التعليم البارونة اآ�شتون باأن هذه الموؤ�ش�شة غير معترف فيها كجامعة من قبل 

ال�شلط���ات البريطانية، ولي�س لديها الت�شريح ال���الزم ل�شتخدام كلمة “جامعة”، وغير معترف 

فيها لدى ال�شلطات الأميركية اأي�شا!
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بها جمعيات النفع العام والنقابات الى تعديل الرواتب للموظفين. ان اأ�شكال ومبررات و�شقف 

المطالب���ات الت���ي ظه���رت خالل ع�ش���ر ال�شنوات الأخيرة وم���ا �شاحب ذلك م���ن تغييرات في 

الرواتب ل يو�شح اعطاء الحق الوظيفي الكامل بين موظفي الدولة.

توؤك���د اغلب الدرا�شات والأبحاث العلمية المتعلقة بتطوير اأداء الدارة العامة في الجهاز 

الحكوم���ي عل���ى اأهمية رفع كفاءة الموظف وتنمية اأدائه، واأهمي���ة ال�شتثمار الب�شرى لالرتقاء 

بالجه���از الوظيف���ي، وهذا يتم من خالل المبالغ المالية التي تدفع للموظف مقابل العمل الذي 

يقوم به وفق معايير ومقايي�س وا�شحة تقدم ح�شب نوع وطبيعة الوظيفة ومتطلباتها واجراءات 

الترق���ي المتبع���ة من م�شت���وى وظيفي الى م�شت���وى اأعلى وعلى نتائج تقوي���م اأداء الموظف مع 

الحتف���اظ بمتطلب���ات المه���ن المختلفة وف���ق المعايير التي ت�شم���ن �شالمة العم���ل والعدالة 

الوظيفية وتحقيق م�شتوى الجودة المطلوبة.

ان م�شت���وى الر�ش���ا الوظيف���ي غير محق���ق لالأ�شف عن���د كثير من الموظفي���ن في بع�س 

الوظائف وخا�شة التي ل يزال عدد العمالة الكويتية بها اأقل من )20%(. لقد اأ�شيبت العديد 

من الوظائف بالترهل الداري نتيجة تكد�س اأعداد الموظفين بها مما جعل التوظيف الحكومي 

توظيف���اً كمي���اً ولي�س نوعياً وذلك ب�شبب العالق���ات والوا�شطات في تعيين الموظفين، لذا ومن 

منطلق م�شلحة الدولة وتحقيق الد�شتور يجب مراجعة الكوادر الوظيفية ب�شورة علمية ح�شب 

ن���وع الوظيفة ومتطلباتها، كما يجب اعادة النظر ف���ي الهياكل التنظيمية في الجهاز الحكومي 

ب�شورة �شاملة لجميع الوظائف وم�شمياتها وذلك لتحقيق العدالة القت�شادية لجميع المهنيين 

من العاملين وذلك وفق المقترحات التالية:

- درا�شة الرواتب والأجور في الوظائف الحكومية من حيث نوع الوظيفة )مهنية اأو فنية 

او ادارية( على ان تحدد وفق نظام معياري للوظائف.

- و�ش���ع معايي���ر لختي���ار الوظائف و�شاغليها بحي���ث يعتمد ذلك عل���ى موؤ�شرات علمية 

ومهنية دقيقة.

- تنا�ش���ب الأعب���اء الوظيفي���ة وطبيعته���ا واحتياجاته���ا م���ع المقاب���ل الم���ادي والحوافز 

والبدلت.

- يجب اعداد تو�شيف وظيفي لجميع اأنواع الوظائف في القطاع الحكومي.

- مراجع���ة الك���وادر الوظيفية لكل الوظائ���ف بكافة م�شتوياتها من اأج���ل تحقيق العدالة 

القت�شادية.

- ا�شتحداث وظائف جديدة يحتاجها المجتمع والغاء وظائف اأخرى ل فائدة منها.
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التعوي�س الذي و�شعته الداو على الكويت، اأي ان الدرا�شة والبحث ما هما اإل تح�شيل حا�شل، 

فال�شفق���ة تم���ت بغ�س النظر عن جدواها للجانب الكويت���ي اأو اأ�شررها به، والتحقيق يجب اأن 

ين�ش���ب في هذا الجانب لمعرفة الأ�شخا�س الذين مثلوا الجانب الكويتي في هذه المفاو�شات 

وقبل���وا به���ذا ال�شرط الجزائي الذي يلزم الكويت في ه���ذه ال�شفقة حتى لو كانت غير مجدية 

بل وحتى لو كانت �شفقة خا�شرة، ولتب�شيط الأمر، لنفتر�س اأن مواطنا �شاهد بيتا من الخارج 

واأراد �ش���راءه فتح���دث مع �شاحبه ل�شرائه في�شع �شاح���ب البيت �شرطا جزائيا على الم�شتري 

باأنه �شيتيح له م�شاهدة البيت من الداخل وفي حال تراجعه عن ال�شراء اأو اإذا وجد البيت غير 

منا�ش���ب لحتياجات���ه فاإنه ملزم بدفع تعوي����س للبائع بما قيمته اأكثر من %30 من قيمة البيت 

المتفق عليها، فهل يعقل مثل هذا ال�شرط؟ وهل يوجد عاقل يقبل به؟ وهذا بال�شبط ما حدث 

في �شفقة الداو كيميكال. 

اأقول ما قلت بعد اأن قراأت ت�شريحات لبع�س النواب في لجنة التحقيق في خ�شارة الداو 

يقولون فيها اإن اإلغاء ال�شفقة كان لأ�شباب �شيا�شية بحتة وهذه النتيجة معروفة ولي�شت بحاجة 

للجن���ة تحقي���ق، فقد كانت حلقاتها على روؤو�س الأ�شهاد وعلى مراأى وم�شمع الجميع، اإل اأن ما 

يحت���اج البح���ث والتحقيق هو من ت�شب���ب بو�شع هذا ال�شرط الجزائ���ي الجائر بمخالفة الحق 

وم���ا يج���ري بالواقع ويخالف المنطق ال�شوي، وما اأ�شباب القب���ول بهذا ال�شرط؟ وما منطقها؟ 

وه���ل ك���ان هذا لتحقيق منافع اأو تك�شبات �شخ�شية على ح�شاب المال؟ والأهم من هم هوؤلء؟ 

وم���ا الذي ا�شتفادوه نظير هذه الخدمة العظيمة لتلك ال�شركة؟ وهل �شي�شتمرون في مواقعهم 

الوظيفية ليحققوا المزيد من الخ�شائر للمال العام؟ 

هذه الأ�شئلة هي التي تحتاج بل وتتطلب الإجابة ول �شواها

النباء2 مايو 2013

البلدية.. تغيير النهج وليس الحاويات
د. عادل الإبراهيم

منظ���ر موؤل���م ج���دا ونحن بالألفي���ة الثالثة نعي�ش���ه يوميا وندعي اأنن���ا من الدول 

المتقدم���ة في جميع المجالت، نعم نظ���رة �شريعة الى نظام النظافة الذي يقع تحت 

م�شوؤولي���ة بلدي���ة الكوي���ت يجد �شلبي���ات كثيرة على الرغ���م مما ت�شرف���ه الدولة من 
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وكل هذه الحقائق تثير الأ�شئلة التالية: هل الحكومة وبالأخ�س وزارة التعليم العالي على 

عل���م به���ذه الحقائق؟ ومنذ متى وهذا الدكان التعليم���ي يقيم حفالت التخرج في الكويت؟ وكم 

ع���دد خريجيها الموظفين لدى وزارات الدول���ة وموؤ�ش�شاتها؟ وكم عدد خريجيها الذين يتولون 

منا�شب الحكومة؟ وماذا �شتكون اإجراءات وزارة التعليم العالي حيال هذا الدكان بعد قراءتهم 

لهذا المقال، خا�شة اإذا علمنا اأن هذه الموؤ�ش�شة غير معترف فيها في ال�شعودية؟!

وال�شوؤال الأكبر هو: اإلى متى ي�شتمر م�شل�شل ال�شهادات الوهمية الذي ازدادت وتيرته في 

ال�شن���وات الأخي���رة بف�شل عبقرية الحكومة متمثلة بديوان الخدمة المدنية التي زادت الكوادر 

ف���ي القط���اع الحكومي ب�شكل فو�شوي، وبمباركة بل بتحري����س من اأخيها �شهاب الدين مجل�س 

الأمة؟ ومتى نعي كمجتمع ومواطنين ومهتمين بال�شاأن العام اأن نموذج الدولة الريعية والحكومة 

المت�شخم���ة ه���و الذي �شجع على تزايد هذه الظاهرة، بما اأن الوظيفة الحكومية م�شمونة ول 

تعتم���د على الإنتاجية ول على ا�شم الجامعة؟ ف�شارت ال�شهادات الوهمية ج�شر عبور للكوادر 

والمزايا المالية ولي�س طلباً للعلم والإبداع، وكل ذلك بف�شل هذا النموذج الخطاأ والمتهور في 

اإدارة الدول���ة. ف���ال حل له���ذه الم�شيبة الكبيرة �شوى بتعديل نموذج الدول���ة من اأ�شا�شه، وذلك 

بتخفي����س حاد في حجم الحكومة وخ�شخ�شة قطاع���ات الدولة ب�شكل ذكي يعطي المواطنين 

ن�شف اأ�شهم تلك القطاعات حتى ينك�شف هوؤلء المزّورون

الجريدة  2 مايو 2013

مشكلة »الداو« في صيغة التعاقد ال »اإللغاء«
با�ضل الجا�ضر

  

يعتقد بع�س الإخوة في مجل�س الأمة باأن م�شكلة �شفقة الداو كيميكال تتعلق بكيفية اإلغاء 

ال�شفقة واأ�شباب الإلغاء، بينما الحقيقة اأن الم�شكلة تكمن في كيفية �شياغة عقد هذه ال�شفقة 

وكي���ف ت���م و�شع �شرط جزائي على الدولة بهذه القيمة وه���ي في طور التفاو�س ولم يتم اإبرام 

العق���د النهائي له���ا؟ فكيف يقوم ممثلو الدولة الذين يفتر�س بهم الحر�س على م�شالح الدولة 

وطن���ا و�شعب���ا، وهم في طور التباحث ودرا�شة مو�شوع ال�شراك���ة وتقييم الأ�شول التي �شتدخل 

ف���ي ه���ذه ال�شراكة يقبلون بو�شع �شرط اإلزام الدولة بال�شراء قبل التحقق من جدوى ال�شراكة؟ 

وهن���ا مكمن الم�شكلة ومث���ار ال�شبهات والت�شاوؤلت، فعلى �شبيل المث���ال لو وجدت الدولة بعد 

درا�ش���ة ال�شراك���ة انها غير مجدية وقررت عدم الدخول فيه���ا فاإنها �شتكون ملزمة اأي�شا بدفع 
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ال���زام �شركات النظافة بتنظيف اآلياته���ا وتعقيمها يوميا حتى ل تكون م�شدرا متنقال 

للجراثي���م والروائح الكريهة، عندما ا�شير الى ذلك اتح�شر على بلدي الذي لم يق�شر 

ف���ي �ش���يء، ولكن اللوم يقع على الم�شوؤولين في ع���دم النزول الى الواقع او ال�شتفادة 

م���ن تج���ارب الدول الخرى...فهل يتغير نهج البلدية في النظافة بدل من تغيير األوان 

الحاويات؟.. 

النباء5 مايو 2013

القطاع التعاوني
عامر ذياب التميمي

اأث���ار م�ش���روع تعدي���ل قانون الجمعي���ات التعاونية في الكويت ج���دلً في اأو�شاط 

العاملين في القطاع، وتهدف التعديالت اإلى رفع �شن المر�شح لع�شوية مجل�س الإدارة 

م���ن 21 �شن���ة اإل���ى 30 �شنة وا�شتراط ح�شول���ه على �شهادة جامعي���ة، كذلك اقت�شار 

الع�شوي���ة على دورتي���ن، اي�شاً، حدد م�شروع التعديل اأن ي�شوت الناخب في انتخابات 

الجمعية التعاونية لمر�شح واحد فقط. لبد من التنويه باأن الجمعيات التعاونية التي 

تاأ�ش�شت في الكويت منذ مطلع �شتينات القرن الما�شي كانت تهدف اإلى توفير ال�شلع 

الأ�شا�شي���ة للم�شتهلكين، من مواطني���ن ومقيمين، باأ�شعار معقول���ة ومتهاودة، وتمكين 

المواطني���ن من الم�شاهمة في ه���ذه الجمعيات واإدارتها. لكن تجربة التعاونيات مرت 

باأو�ش���اع غير مواتية واأ�شبح���ت خا�شعة ل�شتقطابات �شيا�شي���ة غير مالئمة لتطوير 

اأدائه���ا وتعزيز دوره���ا القت�شادي. ت�شه���د انتخابات الجمعي���ات التعاونية مناف�شات 

�شر�ش���ة ل تعتمد على كف���اءة المر�شحين وموؤهالتهم المهنية بق���در انتمائهم العرقية 

والقبلي���ة اأو الطائفية. واأ�شبح���ت ع�شوية مجال�س اإدارات الجمعيات التعاونية ج�شرا 

للب���روز ال�شيا�شي والجتماعي ثم النتقال اإلى التر�شي���ح لع�شوية المجل�س البلدي اأو 

مجل����س الأم���ة، ي�شاف اإلى ذل���ك اأن الكثير من الجمعي���ات التعاونية عانت م�شكالت 

تت�ش���ل بف�شاد الإدارة والخالفات بين اأع�شاء ومجال�س الإدارة بما دفع وزارة ال�شوؤون 

الجتماعية والعمل، وهي الوزارة الم�شرفة على القطاع وبموجب القانون، اإلى اتخاذ 

ق���رارات بحل مجال����س اإدارات جمعيات تعاونية عديدة على م���دى ال�شنوات والعقود 

الما�شية. 
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مبال���غ طائلة على عقود النظافة ل�شرك���ات التنظيف، ولكن الم�شكلة تكمن في انعدام 

الرقابة والمتابعة وتطبيق الت�شريعات بل تتعداها الى عدم مواكبة التطور، ل �شك ان 

النظاف���ة مطلب مه���م وا�شا�شي في حياة المم لمنع التل���وث وانت�شار الوبئة، من هنا 

تق���وم ال���دول كافة بو�شع جل اهتمامها بايجاد ال�شب���ل الكفيلة للطريقة المثلى لجمع 

القمامة وتثقيف ال�شكان حول امورها من و�شع اماكن خا�شة في المجمعات التجارية 

والعم���ارات ال�شكنية وال�شناعية، اماكن خا�شة مغلقة لأكيا�س النفايات لتاأتي �شيارات 

النظاف���ة وتنقله���ا، اما في الكويت فلالأ�شف تجد حاوي���ات القمامة منت�شرة في جميع 

المناط���ق وال�شاحات العامة في المناط���ق التجارية وال�شكنية وال�شناعية وقد اعتلتها 

الو�ش���اخ من ك���ل جانب وا�شبحت م�ش���درا للتلوث البيئي والتل���وث الب�شري دون اي 

مراع���اة لل���ذوق العام، اما �شيارات النظافة فحدث ول حرج حيث تجدها مت�شخة من 

كل الجوانب واكيا�س القمامة على مراأى من ب�شر النا�س واي�شا عمال النظافة الذين 

نقدر دورهم ونقف لهم احتراما على ما يقومون به، ولكن لال�شف بانعدام الرقابة من 

م�شوؤول���ي �شركات التنظيف وانعدام المراقبة م���ن بلدية الكويت تجد العمال يفتحون 

اكيا�س القمامة لعلهم يجدون �شالتهم فيها، وما عليك ال ان ترى تلك المخلفات وقد 

امتالأت بها ال�شوارع امام المنازل نتيجة فتح اكيا�س القمامة. 

واني لأت�شاءل الم ير اي م�شوؤول مهما كان موقعه �شيارات القمامة تجوب ال�شوارع 

يومي���ا وه���ي بحالتها الرثة والحاويات المنت�شرة ف���ي كل مكان؟! ان المر فعال يحتاج 

لفزعة وطنية ي�شارك فيها الجميع دون ا�شتثناء بدءا من بلدية الكويت الم�شوؤولة عن 

النظافة والمعنية بعقود التنظيف باأن تفعل دورها وان تغير نهجها في ممار�شة دورها 

الرقاب���ي وال�شتف���ادة م���ن تجارب الدول الخ���رى في كيفية جم���ع القمامة، ان المر 

عندما يتعلق بال�شحة العامة يتطلب من الجميع الم�شاهمة في رفع �شوته والمطالبة 

بالهتمام بالنظافة العامة. 

لماذا ل تجبر بلدية الكويت ا�شحاب المجمعات التجارية والبنايات ال�شتثمارية 

وال�شناعي���ة والزراعية عل���ى و�شع حاويات القمامة داخل ح���دود الق�شيمة وتغطيتها 

حفاظ���ا عل���ى الذوق العام ومنعا للتلوث؟ وكذلك الم���ر بالن�شبة للمنازل بايجاد مكان 

معي���ن لو�ش���ع النفايات، والعمل عل���ى ايجاد ر�شائل توعوية بكيفي���ة تخ�شي�س اكيا�س 

مح���ددة للنفايات على اختالف انواعها، و�شرورة القيام بزيارات الى المدار�س ل�شرح 

كيفي���ة و�ش���ع النفايات لطفالنا حت���ى يكونوا على بينة، وبالتال���ي اعداد جيل �شاعد 

يهت���م بال�شل���وب ال�شحي���ح للنظافة، كم���ا ان المر يتطل���ب اي�شا من بلدي���ة الكويت 
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ويمك���ن لكل متابع ل�شاأن التعليم العالي في ممار�شاته العملية اليومية التف�شيلية 

اأن يالح���ظ كم���اً من ه���ذه الخيانات وق���د تكلم عنها الكثي���رون وكتبوا فيه���ا ورفعوا 

ال�شكاوى.

وب�شرب الأمثلة الواقعية يتجلى الخلل ويجعل كل واحٍد منا ي�شتدعي من ذاكرته 

الحياتي���ة نماذج اأخرى، اأحد الأخ���وة المعيدين والذين هم على و�شك اإنهاء درا�شاتهم 

العلي���ا )دكتوراه( يذكر لنا عن اأ�شت���اذ في اإحدى الجامعات الكويتية يدّر�س مادة اأدبية 

ل عالقة لها باللغة الإنكليزية ويكلف طلبته كتابة بحث ل يقل عن 30 ورقة ثم يطلب 

منه���م ترجمته���ا اإلى اللغة الإنكليزية ب�شرط اأن تتم الترجمة في المركز الفالني الذي 

هو لأحد اأبنائه!

واإذا علمن���ا اأن الدكت���ور ي�شترط على الطلبة األ تق���ل بحوثهم عن ثالثين �شفحة 

واإذا كان���ت ترجم���ة الورقة بدينار مثاًل والدكتور لديه مئة طالب فهذه ثالثون األفاً في 

جيبه.

ول���و ذهبن���ا ن�شتق�شي حَيل الدكات���رة الملتوي���ة والمبا�شرة في ارتك���اب رذائلهم 

المتزاي���دة م���ع العلم والتعلي���م والمتعلم لخرجن���ا ب�شورٍة قاتمٍة ع���ن اأخطر قطاعات 

الدول���ة تاأثيراً ف���ي النف�س والحياة األ وهو التعليم العال���ي )النموذج المحتذى والمثل 

الأعلى(.

ل اأعمم في الأحكام ول اأحبذ ا�شتخدام كلمة »ظاهرة« ولكن الم�شكلة بداأت في 

الظه���ور ب�ش���كل مقلق، كما اأن كالمي عن جامعة بعينه���ا )كجامعة الكويت( اأو )الهيئة 

العام���ة للتطبيق���ي( اأو الجامع���ات والكلي���ات الخا�شة الآخذة في الزدي���اد واإنما هي 

�شك���وى عامة تحتاج اإل���ى ر�شد وفرز ودرا�شة، وكل هذا يرجع اإلى �شعف في النفو�س 

وتراج���ع ف���ي القيم وعدم و�شوح في اللوائح وتراخ في تطبي���ق القانون وثقافة �شائدة 

متخلف���ة تقدم اأخالقيات المداراة على الحق���وق وتغلّب تداخل العالقات الجتماعية 

والنتماءات على الم�شالح العليا والقيام بالواجب وال�شدع بالحق...

واأخيراً ومن دون تحيز اأقول: لم اأ�شمع عن خيانة )الدكاترة( بقدر بروز الدكاترة 

)الذك���ور( ولي�ش���وا )الرجال( في هذا الم�شهد الموؤلم، ربم���ا العتبارات عديدة، منها 

الن�شبة والتنا�شب لكن المهم التاأكيد على فتح هذا الملف المخزي... ومنا اإلى مديري 

الجامعات وعمداء الكليات! 

الراي29 مايو 2013
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اإن تك���رار عملي���ات حل مجال�س الإدارات للجمعي���ات، واأحيانا لتحاد الجمعيات 

ذاته، توؤكد الخلل القانوني والإداري بما يوؤكد اهمية مراجعة القانون واأو�شاع القطاع 

برمته، واإذا كان الإ�شالح الم�شتحق هو تخ�شي�س الجمعيات التعاونية، بعد ان فقدت 

المبررات القت�شادية، وتحويلها اإلى �شركات مملوكة من المواطنين، وتخ�شع ل�شروط 

القوانين التجارية، وقانون ال�شركات ب�شكل خا�س، فاإن ال�شالح المطروح في الوقت 

الراهن يمثل خطوة ايجابية، اإن الرتقاء بم�شتوى المر�شحين تعليمياً ورفع ال�شن يمثل 

تط���وراً مهماً ف���ي التاأهيل والخبرة، كما ان ق�شر حق الناخب للت�شويت لمر�شح واحد 

�شيوؤك���د ال�شيط���رة على عمليات ال�شتقط���اب، ويمكن من اختي���ار المر�شح المنا�شب 

بموج���ب قناع���ات الناخبين. لقد بات القطاع التعاوني قطاعاً مهماً وهو ي�شيطر على 

م���ا يق���ارب الثمانين في المائة من التوزيع ال�شلع���ي في البالد، بما يعني اهمية توافر 

الثق���ة والهلية للقيمين عليه، ي�شاف الى ذل���ك ان القطاع التعاوني يفتر�س ان يكون 

ق���ادراً على توفير فر����س العمل للمواطنين بموجب معايير فني���ة م�شروعة، ول يجوز 

ا�شتغالل التوظيف في التعاونيات من اأجل توظيف القارب والن�شار للتنفع من دعم 

العمال���ة، ول يجب على اع�شاء مجل����س ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية ال�شتهالكية 

رف�س اي تعديالت على ن�شو�س القانون اإذا كانت هادفة لال�شالح، وكما هو معلوم ان 

مجل����س ادارة التح���اد يتمتع ب�شمعة طيبة في المجتمع الكويتي وعليه ان يبادر لطرح 

روؤية ا�شالحية لو�شاع القطاع بما يعزز التوجهات القت�شادية الر�شيدة في البالد. 

القب�س18 مايو 2013

مدير الجامعة... وخيانة الدكاترة
د. محمد العو�ضي

لي�ش���ت دكت���ورة واحدة اأو دكتوراً بعينه اإذ ي�شعب ح�ش���ر العدد بدقة واأمانة، كما 

اأن الخيانة لي�شت في جانب واحد من المخالفات المتعلقة بالنظم واللوائح التعليمية 

اأو ذات ال�شل���ة بال�شلوك العام اأثناء اأداء الواجب الوظيفي )الأكاديمي(، واإنما الخيانة 

متعددة الأ�شكال ومتنوعة بالبتكار ومخزية لحد القرف، وفي مثل هذه الأيام يتك�شف 

مزي���د م���ن هذه الخيان���ات كّماً ومحتوًى لأن ف���ي اأيام الختبارات يكث���ر القيل والقال 

الجامعي.
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ولتقري���ب الفك���رة اكثر للقارئ نود ان نو�شح ان التقيي���م العقاري لأي �شلعة عقارية يجب 

ان يعتم���د عل���ى لغ���ة الأرقام الحقيقية، وعل���ى �شبيل المثال لو اأردنا تقيي���م مجمع تجاري في 

منطقة ال�شالمية، ل بد ان ن�شلط ال�شوء اأولً على الموقع العام للعقار ومدى الكثافة ال�شكانية 

المتواجدة بالقرب منه ونوعية مداخيلهم المالية ال�شهرية، وما هي ال�شرائح الم�شتهدفة التي 

ترغ���ب بال�شتئج���ار في هذا العقار، ثم نقيم المبنى من جمي���ع النواحي الهند�شية والمعمارية 

والميكانيكي���ة وغيره���ا من المواد الم�شتخدمة في ت�شييد ذل���ك المجمع، وكذلك درا�شة القيم 

اليجاري���ة المو�شوع���ة وهل تتنا�شب مع اأ�شعار ال�ش���وق اأو ل والكثير من النقاط التي يحتاجها 

اأي م�شتثم���ر ل�ش���راء العقار حتى تكون ال�شورة وا�شحة وجلية اأمامه، اأما المعمول به حالياً في 

اأغلب جهات التقييم فهو باخت�شار »حي�س بي�س!«. 

ان الم�شاكل في ال�شوق العقاري الكويتي كثيرة ومعقدة، وفي ظل غياب روؤية اأو ا�شتراتيجية 

وا�شح���ة ومعلوم���ة من كل الجهات الحكومي���ة والخا�شة ممثلة بال�شرك���ات العقارية والتجارية 

والو�شط���اء العقاريي���ن اأو من جهات البلدية والكهرباء والت�شجيل العقاري وغيرهم من الجهات 

المعنية، ان لم ت�شع النقاط على الحروف وتنظيم العمل العقاري بكل جوانبه وت�شعباته، فاننا 

ن�شي���ر ال���ى اأزمة مفتعلة دون الح�شا����س بنتائجها الم�شتقبلية، اأتمن���ى األ تزعج هذه الكلمات 

القليل���ة عرو����س الفا�شدين بقدر ما نتمنى ان نو�ش���ل ر�شالة للناجحين بانهم قادرون ان يكونوا 

ناجحين في عملهم من دون ف�شاد. 

القب�س30 مايو 2013

تجار البشر في الكويت
ذعار الر�ضيدي

 

الحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع هي اأن تجار الإقامات معظمهم لي�شوا كويتيين، 

وان كان الكفالء كويتيين، وهو ما �شاأ�شرحه في هذه المقالة، والتي يبدو ان وزارة الداخلية 

ل تعل���م عم���ا �شاأتح���دث عنه �شيئا، والت���ي اعتقد ان مباح���ث الهجرة بعده���ا بحاجة اإلى 

انتفا�شة �شاملة لت�شع يديها على مكامن الخلل، الذي يبدو اأي�شا ان اأحدا لم ي�شع ا�شبعه 

عليه بعد. 

اأول وقبل اأن اأبداأ لبد من ان اقر بحقيقة: نعم هناك تجار اإقامات كويتيين وبع�شهم 
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محافظ عقارية أو محافظ حرامية!
اأحمد النبهان

قال اهلل تعالى »وقل اعملوا ف�شيرى اهلل عملكم ور�شوله والموؤمنون«. 

هن���ا دع���وة �شريحة من اهلل عز وجل اإلى العمل ال�شالح ولي����س العمل الفا�شد، ونحن اذ 

ن�شير اإلى المحافظ العقارية ل يعني اتهامنا للجميع، ولكن للفا�شدين منهم فقط، ومن خالل 

عملنا في الو�شاطة العقارية ات�شح لنا جليا انتقال مر�س الف�شاد الداري المزمن في الدارات 

الحكومي���ة العامة الى القطاع الخا����س وبالخ�س بالن�شاط العقاري لحج���م الرقام المليونية 

المتداول���ة به، حاله حال تواأمة ن�شاط �ش���وق الأوراق المالية الذي تعرى بالكامل خالل الأزمة 

المالي���ة العالمي���ة عام 2008، وكيف كنا نرى ت�شاق���ط اأوراق التوت عن تلك ال�شركات الورقية 

حت���ى و�ش���ل حال بع�س ا�شهم ال�شركات ان ي�شل �شعر ال�شهم الى ارخ�س من �شعر كي�س الخبز 

المدع���وم من الدول���ة، وبع�س ال�شركات اختفت خل���ف قانون النقاذ وبع�شه���ا ا�شتعان ببع�س 

الم�شكنات الموؤقتة، با�شتثناء بع�س ال�شركات ذات الرباح الت�شغيلية الحقيقية. 

ان م���ا يحدث خل���ف الأبواب المغلقة لبع�س مجال����س واإدارات المحافظ العقارية ي�شيب 

الراأ����س منه���ا �شيباً، حيث ا�شبح التالعب بال�شعار اما من خالل المبادلت العقارية للح�شول 

عل���ى ال�شيولة المالية واما من خالل رف���ع ا�شعار العقارات من خالل التعاون مع بع�س مكاتب 

الو�شطاء بتقديم عرو�س طلب �شراء غير حقيقية فقط للتالعب على الآخرين بوجود مناف�شين 

لل�شراء. 

وكذل���ك و�ش���ل الأمر ال���ى ابتزاز بع����س مكاتب و�شط���اء العقار من اج���ل اقت�شام عمولة 

ال�شم�ش���رة او بطريق���ة احت�شاب مبالغ خارجية يت���م تقا�شمها مع بع�س، والكثير من التالعبات 

التي وجدت بهذا الن�شاط وذلك ب�شبب غياب الرقابة الحقيقية من الجهات المعنية بالأمر. 

ولو عرجنا قليال الى الجهات المعتمدة في التقييم العقاري لوجدنا الكثير من ال�شلبيات 

الت���ي تق���زم عم���ل التقييم العق���اري، اذ ل ت�شتغ���رب من ان عق���ارا قيمته ال�شوقي���ة ت�شل الى 

15 ملي���ون دين���ار كويتي يت���م تقييمه من خالل ورقة واح���دة تخلو من ك���ل الموؤ�شرات والنقاط 
ال�شا�شي���ة لمعرف���ة كيف يتم تقييم ذل���ك العقار وبتكلفة ل تتع���دى 500د.ك فقط، حيث يتم 

التقييم بالعتماد فقط على �شعر البيع المتداول حاليا في ال�شوق دون النظر الى ت�شخم هذا 

ال�شعر اأو عدم حقيقته. 
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الأم���ر �شه���ل ج���دا، عندما تقب�ش���ون على من يحمل م���ادة ع�شرين وقب���ل ان تعاقبوه 

بالت�شفي���ر، افتح���وا معه تحقيقا مب�شطا، من هو كفيلك ومن ه���و و�شيطك؟ و�شتعلمون اي 

كارثة تحيط بنا! 

تو�شي���ح الوا�ش���ح: بدل م���ن ان ننفي تقرير وزارة الخارجي���ة الميركية علينا ان نحل 

الم�شكلة، والحل اب�شط من الب�شاطة. 

تو�شي���ح الأو�شح: ل يوجد اإن�شان عاق���ل يقر باألم المتاجرة بعرق الب�شطاء من الهنود 

اأو غيره���م، فوجودهم ف���ي البلد بهذه الطريقة غير الم�شروع���ة �شببه �شمت الجهات عن 

اقتالع الم�شكلة من جذورها. 

النباء24 يونيو 2013

سالمة األغذية!
طالل ال�ضعيد

ف���ي ق�شي���ة الأغذية الفا�شدة الم�شه���ورة بالكويت يتم ادخال الأغذي���ة ثم توؤخذ منها 

عينة للفح�س واإلى اأن تخرج النتيجة تكون ال�شحنة قد تم توزيعها ما لم تكن قد ا�شتهلكت 

ونف���دت من ال�ش���وق، فلي�س هناك مختبرات ف���ي المنافذ الحدودي���ة والموانئ، فالمختبر 

مركزي ولي�س هناك تحفظ على ال�شحنات الواردة لحين خروج نتيجة الفح�س، ناأهيك عن 

�شوء التخزين والتالعب بتواريخ ال�شالحية،

نقول هذا الكالم بمنا�شبة حديث وزير التجارة عن المواد الغذائية والخ�شار والفواكه 

ال���واردة م���ن �شورية، والتخوف من تعر�شها لال�شعاع���ات الكيماوية والت�شديد على �شرورة 

فح�شها للتاأكد من خلوها من ال�شعاعات ولم يبين معالي الوزير لل�شعب الكويتي الطريقة 

الت���ي ت�شتخدمها لجن���ة ال�شالمة الغذائية في الفح�س، وم���ا اإذا كانت ت�شير على الطريقة 

التقليدية بحيث ت�شمح لل�شحنات بالدخول ومن ثم يتم فح�س عينات ع�شوائية، اأم اأن هناك 

طريق���ة جدي���دة تتبع تواك���ب متطلبات خطورة الو�شع من حي���ث ال�شرعة والدقة فال تنزل 

الب�شاعة لال�شواق ال بعد التاأكد من �شالمتها تماما من المواد الم�شعة خالل �شاعات!

الو�ش���ع الحال���ي ي�شجع تجار الغذي���ة الفا�شدة وم�شتورديها فلي����س هناك مختبرات 

تغط���ي حاج���ة ال�شوق الكويتي���ة ولي�س هن���اك نتائج فوري���ة تمكن الأجه���زة المخت�شة من 
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يمتل���ك حق كفالت المئات، وب���اع اإقامات لمئات الوافدين من عرب واآ�شيويين، وبع�س من 

تج���ار القامات م���ن القطط ال�شمان، ولكنهم الآن ا�شبح���وا معروفين، وقد اأغلقت ملفات 

�شركات معظمهم بعد ت�شدد وزارة ال�شوؤون، ولكن ما �شاأتحدث عنه هم الو�شطاء، اأو بالأ�شح 

تج���ار القامات الحقيقيون وهم من غير الكويتيي���ن، و�شاأكتفي باإيراد ق�شة لتاجر اإقامات 

هن���دي من كيرل، ي�شك���ن ال�شالمية، ويتخذ م���ن الجليب مقرا لعمليات���ه الم�شبوهة، ويبيع 

�شنويا بين 250 اإلى 400 اإقامة مادة 20، وفي الوقت ذاته يمتلك حق تجديد اإقامات اأكثر 

من 800 خادم في البالد على كفالت كويتيين، ويعمل في هذا المجال منذ 15 عاما. 

اأم���ا كي���ف يعمل؟ فالإجاب���ة �شهلة جدا، ه���ذا »الكيرلوي« يرتب���ط ب�شبكة معقدة من 

العالق���ات مع المواطني���ن الذين يعر�شون كفالت الخدم للبي���ع، واإذا ما اأراد احد من بني 

جلدت���ه الح�ش���ور اإلى الكويت فيدفع ل���ه 1200 دينار، 700 دينار يمنحه���ا الكفيل و500 

دينار يحتفظ بها لنف�شه، على ان يكون ثمن التذكرة على ح�شاب العامل الم�شكين، اأما اإذا 

اأراد ان يح�ش���ر العام���ل ك�شائق فعليه ان يدفع 1700 دين���ار، 1000 دينار للكفيل الكويتي 

و700 دين���ار ف���ي جيبه، وهكذا يعمل كو�شيط تاجر اإقامات متنقل بال مكتب، الم�شيبة انه 

ل عم���ل ل���ه في الكويت كلها �شوى هذا العم���ل، ومنذ 15 عاما وهو يجلب العمال الب�شطاء 

وي�شتنزفهم، فكلما اأراد عامل خادم اأو �شائق تجديد الإقامة فعليه دفع مبلغ 300 دينار عن 

كل عام، 150 لجيبه و150 لجيب الكفيل المتعاون معه. 

ه���ذا الهن���دي الذي اأتحدث عن���ه، هو واحد م���ن مجموعة كبيرة م���ن و�شطاء تجارة 

القامات في الكويت ومن جميع الجن�شيات، خا�شة الجاليات الكبرى، وي�شرحون ويمرحون 

دون ح�شيب اأو رقيب منذ اأكثر من 20 عاما. 

من خالل بحثي عن �شخ�شية هذا الو�شيط الهندي وجدت انه يعتبر بين »الكيرلوية« 

�شاحر القامات بال منازع بل و�شاحر »الوا�شطات«. 

فقب���ل ان تبحث���وا عمن يبيع القام���ات من الكويتيين خا�شة مم���ن يبيعون كفالة مادة 

20 عليك���م بالبح���ث اأول عن الو�شطاء، وهم كثر ومن جمي���ع الجن�شيات، هذا اإذا كنتم حقا 
تري���دون ان تخرج���وا البالد من تهم���ة التجار بالب�شر الت���ي لطالما » فلقتن���ا« بها تقارير 

الخارجي���ة الأميركي���ة واآخرها الأ�شبوع الما�شي، نعم الكفي���ل كويتي ولكن تجار الب�شر من 

اأبناء جلدة المتاجر بهم، الحل بب�شاطة ال�شرب بيد من حديد على هوؤلء التجار الأجانب 

وا�شتح���داث قان���ون يمن���ع اي كويتي من الكفال���ة خا�شة الخدم مدى الحي���اة و�شن ت�شريع 

ي�شجن بموجبه الكفيل المتواطئ، وكذلك �شجن الو�شيط. 
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2 - الكتف���اء بالمهارات من دون تحديد معايير القيا�س وعدم تحديد كيفية ا�شتخراج 
الن�شب التحليلية، ولم يذكروا اأن ا�شاليب القيا�س لم تكن وا�شحة واكتفت باأ�شلوب المالحظة 

م���ن دون العتم���اد على معايي���ر معتمدة، فاتج���ه التقويم ال���ى الع�شوائي���ة وار�شاء جميع 

الط���راف التربوية )الط���الب ينجحون - واأولي���اء المور را�شون وم�ش���رورون، والمعلمون 

يطبقون ع�شوائياً ول يحا�شبون والكل ناجح( والوزارة في العمل تعتمد على تقارير تواجيه 

ل تمثل الواقع. 

3 - اما الطامة الكبرى التي ق�شمت ظهر البعير فهي انتقال المتعلم اآليا لل�شف التالي 
من دون امتحان او حتى تدريب على المتحانات، ليفاجاأ الطالب في ال�شف الرابع بامتحان 

ر�شم���ي م���ن الوزارة، فيخفق من خ���وف قبل كل �شيء، ثم من جدة التعامل مع امر لم يتعود 

عليه لنه لم يدرب عليه ا�شاًل. 

< ام���ا مقترح���ات الفريق المعالج لأ�شاليب تنفيذ تطوي���ر الملف فبداأت قبل كل �شيء 
باقتراح م�شحك هو: 

1 - »تعدي���ل المناه���ج الدرا�شية لتتنا�شب مع خ�شائ�س المرحل���ة البتدائية ومهارات 
المل���ف« مم���ا يعني اننا �شن�شتمر في تطبي���ق نظام فا�شل الى ان ننتهي من تاأليف الكتب او 

تعديله���ا، او �شنوؤل���ف ونعدل ب�شرعة لنحل الم�شكلة بما ف���ي هذا البند من ت�شكيك بكل ما 

ق���دم م���ن مناهج �شابق���ة. ومما يعني كذلك ان ما اعد في ال�شاب���ق من كتب ل تتنا�شب مع 

خ�شائ�س المرحلة، مما ين�شف كل ما اعده التربويون ال�شابقون لأنهم لم يراعوا خ�شائ�س 

المرحل���ة، وه���ذه طام���ة كبرى اإن كنا كل ه���ذه ال�شنين نعمل من دون خط���ة ول فل�شفة ول 

اهداف. 

2 - ام���ا الح���ل الآخر الذي اعتمدته اللجن���ة الموقرة فهو �شياغ���ة الفل�شفة الخا�شة 
بمفه���وم المل���ف، وو�شع اه���داف وا�شحة ومحددة له، وهذا اعت���راف بان الملف انجز من 

دون فل�شفة وا�شحة، وان اهدافه غير محددة او انها ما كانت بالم�شتوى الذي ي�شاعد في 

انجاز الم�شروع. 

3 - ث���م اقترح���وا تقنين عدد المهارات ما بين معرفية ووجدانية وحركية في كل مادة، 
بحيث ل تزيد على خم�س مهارات. فكيف لوا�شع المنهج ان يحدد خم�س مهارات لمواد مثل 

اللغة العربية والنكليزية مثاًل. وهي تحتوي على اكثر من ثالثين مهارة في ال�شنة الدرا�شية 

الواحدة، فهل �شيترك باقي المهارات من دون قيا�س او تعلم؟ 

4 - وتح���ث عل���ى ان يتوق���ف النج���اح التلقائ���ي بعد تحقي���ق الحد الدنى ف���ي المواد 
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م�ش���ادرة اأو ات���الف المواد الغذائية قبل و�شولها للم�شتهلك وكل الجراءات تتم بعد دخول 

تل���ك ال�شحن���ات، فماذا نفعنا تخوف الوزير? وماذا عمل لن���ا حر�شه على �شالمة المواطن 

والمقي���م اذا كان���ت كل الجراءات ت�شير على طريقة �شتين���ات القرن الما�شي وت�شريحات 

كب���ار الم�شوؤولي���ن تتحدث عن مخاوف لم تكن معروفة في ذل���ك الوقت ول اأت�شور ان تلك 

الت�شريحات لإبراء الذمة فقط ل غير اما المتابعة التي يتحدثون عنها فانها قد اأكل الدهر 

عليها و�شرب ولم تعد ت�شتخدم ال في الكويت، فقط بينما في دول الخليج ل تدخل المواد 

الغذائي���ة ال���ى بلدانهم قب���ل التاأكد من �شالمتها وتعود من حيث ات���ت ما لم يعد ت�شديرها 

للكويت واهلل خير حافظاً! 

ال�ضيا�ضة  ٢٥ �ضبتمبر ٢٠١٣

الملف اإلعجازي »صح النوم«
خولة العتيقي

بع���د ثماني �شنوات م���ن التطبيق المتخبط و�شياع الأبن���اء، اكت�شفت التربية معوقات 

المل���ف النج���ازي. الخبر في جري���دة النهار يق���ول ان م�شادر تربوية مطلع���ة ك�شفت عن 

تو�ش���ل وزارة التربي���ة الى ال�شرق���ات التي �شابت المل���ف النجازي المطب���ق في المرحلة 

البتدائي���ة من���ذ ما يقارب ثماني �شن���وات )يعني بعد خراب مالط���ة(، موؤكدة انه على هذا 

ال�شا�س عقدت الوزارة اجتماعاً وكلفت فريقاً مخت�شاً بدرا�شة الملف واعداد وثيقة خا�شة 

بالمرحلة البتدائية تت�شمن جوانب عدة، ابرزها مجال الح�ش�س الدرا�شية والغياب )هذا 

الأمر موجود في التقرير الختامي لفريق تطوير المرحلة البتدائية 2000 - 2005 - في 

ما يخ�س تطبيق خطة الح�ش�س الدرا�شية ولئحة الغياب( فلم تاأِت اللجنة بجديد. 

واأو�شح���ت الم�شادر ان المعوقات التي تو�شل اإليه���ا الفريق المكلف بالدرا�شة ترجع 

الى ما يلي: 

1 - ع���دم وج���ود ك���ادر فني متخ�ش�س في التعام���ل مع بنود المل���ف، وانعدام التوعية 
للك���وادر العاملة في الملف، طبعاً ما ل���م يذكروه هو ان التطبيق المتعجل من دون العداد 

الجي���د ك���ان وراء ه���ذه ال�شلبيات، ا�شافة الى ان البيئة التعليمية ل���م تكن مهياأة لهذا النوع 

من التقويم. 
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�شغيرة الى م�شتودعات لها في ال�شليبية حيث يتم تخزينها اما م�شادر ذلك الوقود فياأتي 

من: 

- �شراء الوقود من ال�شاحنات القادمة من المملكة العربية ال�شعودية. 

- �شراء الوقود من ال�شاحنات العاملة من الجي�س الأميركي والقادمة من العراق. 

- �شراء الوقود من محطات التوزيع المحلية بالكويت. 

عقوب���ة الفقرتي���ن الولى والثانية هي الغرامة المالية من قب���ل البلدية عندما ي�شكب 

الدي���زل المنق���ول من ال�شاحنات وال�شهاريج الكبيرة ال���ى ال�شهاريج ال�شغيرة على الر�س 

وي�شبب مخلفات ول تعتبر تلك العقوبة م�شددة بحجم الجريمة المرتكبة. 

اما الفقرة الخيرة والتي تتح�شل ال�شركات على ديزل مدعوم بق�شد ت�شجيع وت�شغيل 

م�شاريعه���ا ال�شناعي���ة فتقوم ببيع تلك الم�شتقات على ع�شاب���ات الديزل فال توجد عقوبة 

تطبقها �شركة البترول الوطنية على محطات الوقود، اما ال�شركات الحا�شلة على المدعوم 

النفطي فتوقف تنفيذ العقد. 

تهري���ب الدي���زل الى خارج الكويت يت���م بعدة و�شائل وا�شالي���ب فالتهريب من الطريق 

البري يكون بوا�شطة: 

- ال�شهاريج المرفقة للجي�س الأميركي وتم �شبط العديد من عمليات التهريب وتمت 

احالته���م ال���ى النيابة بتهمة التهري���ب الجمركي ومع مغ���ادرة الجي����س الأميركي الرا�شي 

العراقية توقفت اعمال التهريب بتلك الطريقة. 

- ال�شاحنات المغادرة للعراق يوميا ا�شتبدلت خزاناتها لت�شتوعب الألف غالون لتبيعه 

داخ���ل الع���راق وتك�شب اموال كثيرة بين فارق ال�شع���ر المدعوم بالكويت وبين قيمة الديزل 

بالعراق والتي ت�شل الى الدولر لليتر الواحد. 

الو�شيلة الأخرى تتمثل في ا�شتخدام ال�شفن الخ�شبية والتي تنقل الب�شائع من الموانئ 

اليرانية الى الكويت او العك�س، حيث قامت اغلب تلك ال�شفن بتركيب خزانات كبيرة ت�شل 

�شع���ة البع����س منها الى نقل )70( الف ليت���ر �شائل وذلك لتهريب الدي���زل عبر �شرائه من 

ع�شاب���ات الدي���زل الموجودة بال�شوق المحلي ونقله لإيران وتحت���اج عزيمة قليلة من وزارة 

الداخلي���ة ل�شبط عمليات تهري���ب الديزل بتلك الطريقة، فاأغل���ب ال�شفن اليرانية عندما 

تدخ���ل المي���اه القليمية الكويتية يت���م التدقيق عليها من قب���ل ادارة خفر ال�شواحل بعر�س 

البح���ر وبعدها تتوجه لمين���اء الدوحة لتفريغ حمولتها وتغادر المين���اء لتتجه الى المر�شى 
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ال�شا�شية، كالم مبهم لم نعرف ما المق�شود بتحقيق الحد الدنى. 

5 - ام���ا م���ا �ش���دد عليه التقرير فه���و �شرورة ادخ���ال ح�ش�س تنمية مه���ارات المواد 
ال�شا�شية �شمن الخطة الدرا�شية من دون تحديد موقعها، وهذا يعيد الى الذهان ما طبق 

م�شاحب���اً للملف النجازي، وما ا�شطلح علي���ه بالح�ش�س الم�شاندة، علما باأن تطبيق هذه 

الح�ش�س لم يحقق اهدافه لالأ�شباب التالية: 

���� عدم وجود موقع لها في الخطة الدرا�شية، ولم يعرف المدر�س الهدف منها. 

���� ان الطالب الم�شتهدف بالح�شة الم�شاندة او بح�شة التنمية المقترحة يفقد جزءاً 

من التدريب في الح�شة ال�شا�شية، وهذا يعمق ال�شعف لدى الطالب، ثم ان هذه الح�ش�س 

اخذت �شكاًل واحداً وت�شاوى فيه الطالب المتفوق وال�شعيف، و�شاع بينهما المتو�شط. 

وف���ي النهاي���ة ت�شل اللجنة الى الهدف الذي ترمي اإليه، وه���و التو�شية بت�شكيل لجنة 

دائم���ة )و�ش���ع خطوط تحت دائم���ة( للملف النجازي لتع���ود حليمة ال���ى عادتها القديمة 

وت�شتنزف فلو�س الوزارة من غير وجه حق بت�شكيل هذه اللجنة. 

المطلوب اإلغاء الملف والعودة الى الطريقة القديمة )امتحان و�شهادة( ونجاح ور�شوب 

وب�س فكونا وانقذوا عيالنا وحرام ما تفعلونه في ابنائنا. 

الوطن٨ يونيو ٢٠١٣

تهريب الديزل
حمد ال�ضريع

ق�شي���ة عا�شرته���ا و�شبطت بع�شها وه���ي ذات �شقين الول ال�ش���راء والبيع الداخلي 

والتخزين، اما ال�شق الآخر فهو التهريب للخارج. 

الجمي���ع يعلم ان م�شافي النفط الكويتية هي التي تكرر النفط وت�شتخرج منه العديد 

من الم�شتقات ل�شتخدامها في ال�شوق المحلي حيث يباع ب�شعر مدعوم من الحكومة بمبلغ 

)65( فل�ش���ا للمواطني���ن او ال�شركات المحلية اما ت�شويقها للخارج بعد تكريره فيباع ب�شعر 

)365( فل�شا لليتر الواحد. 

تكون���ت ع�شاب���ات محلي���ة ت�شتري الديزل من ع���دة اماكن وتنقله���ا بوا�شطة �شهاريج 
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يعق���د لبع�شها اجتماع���ات اإدارة عليا لبحث كيفية توفير اكبر ق���در ممكن من الت�شهيالت 

لإنجاز عمليات الغ�س بنجاح.

وه���ذا يحت���اج اإلى بذل جهد اكبر من المدر�شة لإراحة ابنائها الطلبة في المتحانات، 

بعي���دا عن ازعاج حكم الحائط م���ن قبيل من جد وجد ومن زرع ح�شد وغيرها من الحكم 

غير المتجذرة في بالدنا.

خي���را فعل الوزير نايف الحجرف بنف�شت���ه على مذبحة الغ�س التي حدثت اخيرا في 

اح���دى مدار�شن���ا، واذا كان ل احد ينكر على الحجرف ت�شجيل انجازه في هذا الخ�شو�س 

ك���اأول وزي���ر تربية وتعلي���م يك�شر عادة »التطني����س« التي درجت على العدي���د من م�شوؤولي 

الوزارة من �شنوات طويلة، ال انه ربما ل تعد مجافاة للمو�شوعية اذا قيل ان ظاهرة الغ�س 

معروفة في الكويت مثلما نعرف جميعا مو�شم »الفقع«.

ل �ش���ك اأن الغ����س ظاه���رة خطي���رة و�شلوك م�شي���ن والغ�س في المتحان���ات له �شور 

متع���ددة، واأ�شك���ال متنوع���ة، بات ي�شكو معها كثي���ر من المدر�شين والتربويي���ن من انت�شاره 

مقابل قلة حيلتهم في مواجهته، خ�شو�شا ان ظاهرة الغ�س بداأت تاأخذ في النت�شار، لي�س 

على م�شتوى المراحل البتدائية فح�شب، بل تجاوزتها اإلى الثانوية والجامعة.

هذه الظاهرة اأنتجتها منظومة التعليم التي يعي�شها كثير منا في مجالت �شتى. لي�س 

اأقله���ا انه ق���د ا�شتقر في ذهن الطالب من الآباء والمعلمين اأن���ه ل عالقة بين العلم الذي 

يتعلمه الطالب وبين العمل الذي يجب اأن ياأتي به بعد هذا العلم ول اأبالغ اإن قلت اإن ظاهرة 

الغ�س ا�شبحت جزءا من �شلوك بع�س المدر�شين والمراقبين واولياء المور، ومن هنا يتعين 

بدء العالج.

بالطب���ع ظاه���رة الغ�س تمثل احد العتب���ارات الرئي�شية لتاأخر الأم���م، وعدم تقدمها 

ورقيه���ا، وذل���ك لأن الأمم ل تتقدم اإل بالعلم وبال�شباب المتعلم، فاإذا كان �شبابنا ل يح�شل 

على ال�شهادات العلمية اإل بالغ�س فماذا يمكن ان ينتجوا؟

هناك مقولة �شائعة لجيفارا بان الثورات مثل الدراجة ان توقفت توقفت معها، وهكذا 

منظوم���ة التربي���ة والتعليم يتعين ان تكون متحركة دائما بما يع���زز الهدف الم�شتهدف من 

العملي���ة التعليمي���ة وتغيير الفكار ل���دى جميع الطراف الم�شوؤول���ة والم�شتفيدة منها، من 

مجرد �شهادة تعلق على الحائط في اطار جميل اإلى رمز لثورة فكرية يمكن ان تحدث نقلة 

نوعية في تاريخ الجيال.

للوزي���ر الحج���رف التقدي���ر مرة ثانية عل���ى جراأته في الت�شدي لمذبح���ة الغ�س، لكن 
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القري���ب م���ن �شمك ال�شمك بادعاء ت�شليح ال�شفينة ومن ه���ذا المر�شى ت�شتقبل ال�شهاريج 

ال�شغي���رة لتف���رغ بخزاناتها الديزل ول���و قامت وزارة الداخلية بتوفير ق���وة متواجدة بذلك 

المر�شى ل�شبطت العديد من عمليات التهريب. 

الو�شيلة الأخرى بالتهريب عبر البحر وهي ما اعلن عنه عدة مرات وقد نا�شدنا مفت�شي 

الدارة العامة للجمارك بت�شديد الرقابة وزيادتها على جميع الحاويات المحملة بالب�شائع 

والخارج���ة من الموانئ الكويتي���ة فهناك الكثير من المهربات تخبئ فيها مثل براميل ديزل 

وا�ش���الك كهربائية م�شروقة و�شيارات مقطوعة ن�شفين لي�شهل تهريبها وادخالها ك�شكراب 

للدول الأخرى. 

الق�ش���ور القانوني موجود ويحتاج لت�شريعات جديدة توقف اعمال التهريب للخارج او 

حت���ى ال�شراء من الداخل بنية البيع للخ���ارج مع �شن ت�شريعات تجرم نقل الديزل ب�شيارات 

غير مرخ�شة او تخزينها باأماكن غير مجهزة. 

الأنباء 14 يوليو 2013م

اهلل بالخير
�ضعد خالد الر�ضيدي

يروي لي �شديق يعمل بالتربية والتعليم انه في كثير من الأحيان ل ي�شتطيع اأن يحاكي 

م���ا يطبق���ه في واقعه العملي مع ما يعلمه ف���ي درو�شه للطالب، ف�شديقي هذا يواجه اأزمة 

ثانوي���ة ا�شمها المتحانات، حيث وقتها يكون م�شط���را لمعاك�شة اأخالقيات مهنته بالكامل 

بت�شهي���ل عملي���ات الغ�س الجماعي �ش���واء ب�شكل مبا�ش���ر اأو تلميح، وال �شيك���ون م�شتقبله 

الوظيفي معر�شا للخطر.

المزعج في الأمر اأن اأزمة �شديقي المعلم هذا لي�شت �شيكولوجية توؤثر في �شخ�شيته، 

فربم���ا يعتق���د البع����س انه قد يك���ون حرم من مزاول���ة الغ�س �شغيرا وهو طال���ب فاأراد ان 

يمار�شه كبيرا وهو مدر�س.

في الواقع ما يقوم به �شديقي المعلم من �شلوك منحرف موجه في ال�شا�س وب�شيغة 

الم���ر م���ن الدارة العليا لمدر�شته، وهنا الكارثة، فما يعرف بالغ�س الجماعي ل ياأتي عادة 

ب�ش���كل تطوعي من المدر�شين المراقبين على المتحانات بل بتوجيهات وا�شحة ومبا�شرة 
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وزير ي�شقط في التنمية يخرج لنا في العدل، وي�شتجوب في ال�شوؤون ال�شالمية يطلع لنا 

في النفط، وطول ما عنده وعندنا نف�س بنظل نلحقه ويلحقنا!

زورو حارب الف�شاد بالجريمة للعدل، ونحن حاربنا العدل بالف�شاد للجريمة!

الف�شاد ال�شيء الوحيد مفقود الهوية anonymous بالبلد!

ك���ل ذل���ك وع�شرات ال�شن���اف والمثلة الخرى كلها تتفق على ام���ر واحد، تتفق على ان 

»فقدان لحترام الن�شان«! 

الراي 22 يوليو 2013م

تجارة اإلقامات مسلسل ال ينتهي
ريا�س ال�ضانع

ينطلق ال�شخ�س ما بعد اإتمام درا�شته في رحلة البحث عن العمل متلم�شا جوانب الطرقات 

وطامح���ا ف���ي رحلة البحث عن الذات تنقله الأم���واج وتقذفه من مكان لمكان ومن بلد اإلى بلد 

دائم البحث في رحلته عن الأف�شل. 

ولك���ن ق���د تكون اح���دى محطات رحلت���ه والتي �شحى م���ن اأجلها بالغال���ي والنفي�س هي 

ال�شخرة التي تتحطم وتتبدد عليها اأحالمه وي�شيع م�شتقبله فيها وب�شببها. 

وم���ا يوؤ�شفن���ا في بع�س الأحي���ان اأن تكون هذه ال�شخرة هي وطنن���ا الكويت، ويكون ذلك 

نتيج���ة للف�شاد و�شوء الإدارة وعدم وج���ود التنظيم القانوني المنا�شب، فال�شحايا كثيرون ممن 

يغرر بهم حتى ي�شبحوا في موقف المخالفين لالإقامة ثم ت�شبطهم قوات الداخلية وفي اأغلب 

الأحي���ان ترحله���م من حيث اأتوا، والكارثة هنا لي�شت في ال�شحي���ة، الكارثة الحقيقية هي اأننا 

نعل���م جيدا الجاني من اأ�شخا�س وعوام���ل واأ�شباب، فال يجوز اأن تكون كويت العزة مقبرة لمن 

تطاأ قدمه اأر�شها بحثا عن العي�س، فقد اأح�ش�شنا بالمرارة لما طالعتنا به ال�شحف خالل الأيام 

ال�شابق���ة م���ن حادثتين متتاليتين الأولى ل�شبط من���دوب و�شاحب �شركة ح�شدا اأكثر من 150 

األ���ف دين���ار نتيجة تزوير اأكثر م���ن 250 اإقامة، والثاني اإذ به بال�شت���راك مع �شاحب ال�شركة 

يجل���ب اأكث���ر م���ن 100 عامل وي�شتخرج لهم اإج���ازات قيادة ا�شتنادا اإلى ك�ش���ف �شيارات مزور 

وال���ذي اعتمدته وزارة ال�شوؤون من قب���ل اعتقادا منها اأنه الك�شف الأ�شلي، حيث تبداأ تفا�شيل 

ه���ذه الواقع���ة بمعلومات وردت من م�ش���ادر �شرية لرجال البحث والتحري ف���ي الإدارة العامة 
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لالأ�ش���ف �شتك���ون هذه الجهود مجرد �شوء حظ للبع����س، اذا لم يفتح الوزير الملف ويبحث 

ع���ن ا�شب���اب الظاهرة وكيفية عالجها، وذلك لن يتحقق فق���ط بهدر مزيد ا�شحاب الدماء 

ال�شوداء الذين اعتادوا على ان الغ�س فر�س ولي�س �شنة، بل العالج يحتاج اإلى و�شفة نتمنى 

ان يكون الحجرف بداأ باإعدادها فعليا.

الراي 17 يوليو 2013م

مشكلة الكويت... أين هي؟!
د. ح�ضن عبداهلل عبا�س

اأين ترى الت�شابه في كل ما يلي:

مر�ش���ح لمجل�س المة ي�شتري ا�ش���وات النا�س? اأو الناخب يبيع �شوته لمن يدفع اكثر من 

مر�شحي المة!

طبي���ب ا�شق���ط الع�ش���رات من مر�ش���اه �شحايا بين قتل���ى وجرحى على م���دار �شنين من 

عمله!

معلم ل يعمل ايام ال�شنة? ويوم المتحانات تاأخذه الحمية الزائدة للتدري�س فيقوم ب�شرح 

كل المادة بح�شب ا�شئلة الختبار النهائي!

موظف الطوارئ بالكهرباء والماء في �شهر يوليو والحرارة �شبعة وخم�شين والنا�س رم�شان 

!Angry Birds و�شيام، تلفون البدالة �شايلنت واما انه يرد على نقاله ال�شخ�شي او يلعب

�ش���ارع بيت اب���وي ول م�شتقنعات المازون منذ ا�شهر، ون����س الكويتيين اما مهند�شون او 

بال�شغال!

ك���ل نهاية �شه���ر تخرج العمالة الآ�شيوي���ة اللي راتب احدنا يغطي خم�شي���ن واحداً منهم، 

تخرج هذه العمالة دوريا بال�شهر مرة او مرتين لأن ال�شركة الكويتية التي جاءت بهم لم تعطهم 

مخ�ش�شاتهم منذ �شتة ا�شهر!

ميزانية الكويت للتعليم ارتفعت بن�شبة 70 في المئة )يلتهم النفاق التربوي 13 في المئة 

م���ن الميزانية العامة وهي مقاربة لما تنفق���ه الدول الوروبية(، كذلك وفي الوقت نف�شه ن�شبة 

الر�شوب ارتفعت بواقع 5 في المئة!
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حرفية«... لكن مهجورة
يو�ضف �ضليمان �ضعيب

 كلم���ا م���ررت عليها اأتح�شر واأقول باأعلى �شوت لماذا؟ اأيعقل م�شاحة كبيرة من اأر�س 

ب���الدي و�شعت لها البنية التحتية والفوقية لتظل �شب���ه مهجورة... لماذا؟ اأتدرون اأين هذا 

المكان؟... اإنها المنطقة الحرفية في غرب اأبوفطيرة والملقبة باأ�شواق القرين، وهي عبارة 

عن بلوكات ومحالت بم�شاحات متنوعة.

ذهب���ت اإل���ى الإدارة الم�شوؤولة عن تلك المحالت وجل�ش���ت معهم لأ�شتف�شر عن كيفية 

ا�شتئج���ار مح���ل هن���اك فاأجابوني ب�ش���وؤال: ما ه���و الن�شاط ال���ذي �شتمار�شه ف���ي المحل 

فا�شتغرب���ت من ال�شوؤال فاأجبت: ن�شاط تجاري ف���ردوا علي باأن المنطقة للن�شاط الحرفي 

ولي�س التجاري.

ف�شاألته���م: ه���ل تعني اأن المح���الت القائم���ة الآن كمحالت الع�شي���ر والمقاهي وبيع 

م�شتلزمات واأك�ش�شوارات الهواتف النقالة اأو �شوبر ماركت وغيرها ن�شاطها حرفي فاأجاب 

وب���كل ثق���ة: ل. ولكن هذه محالت �شدر له���ا تراخي�س تجارية على ه���ذه العناوين و�ُشمح 

له���ا بمزاول���ة ن�شاطها التج���اري في بادئ الأمر ثم طلب منهم الإخ���الء واأكثرهم اأبرم عقد 

ا�شتئج���ار لم���دة طويل���ة واأنفق المبال���غ لتجهيز المك���ان والعمالة والعقود الت���ي اأبرمها مع 

�شركات، ف�ُشمح لهم بال�شتمرار على الرغم من اأنهم مخالفون لنظام المنطقة وما اأن�شئت 

من اأجله... اأما الآن فلن ي�شمح بمزاولة اأي ن�شاط اإل الحرفي.

فقل���ت: جميل... واأم���ر ت�شتحقون ال�شكر عليه وكذلك الحكومة ممثلة بهيئة ال�شناعة 

ووزارة التج���ارة والجه���ات المعني���ة كاف���ة، وعر�شت عليه���م بع�س الح���رف )خباز خياط 

حلوان���ي... اإل���خ( لأعرف ه���ل يمكن مزاولة الن�ش���اط في هذه المنطق���ة اأم ل؟... فذهلت 

ب���اأن الحرف المطلوبة لي�شت الب�شيط���ة كالتي ذكرتها ولن ي�شمح باأن ت�شتاأجر محاًل لتعمل 

معجن���ات وفطائر اأو خياط مالب�س جاهزة، فهذه الحرف الب�شيطة ل يريدونها بل يريدون 

ان تعم���ل م�شنعا للتجهيز والت�شدير لمحالت المعجنات والفطائر والجمعيات، واإذا اأردت 

حرفة الخياطة يجب اأن تنتج بالأطنان من المالب�س وت�شدر... وهكذا.

الأم���ر جمي���ل وهدفه �شامي ووطن���ي لكنه �شعب التنفيذ في ه���ذه المنطقة ونظامها 

العمران���ي الأم���ر يتطل���ب م�شاحات كبي���رة للعمل كم�شان���ع ولي�شت مح���الت حرفية ذات 

م�شاحات محدودة.
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لمباح���ث الهجرة عن قيام مندوب با�شتخراج اإجازات قيادة للع�شرات من الوافدين وفور و�شع 

اإقام���ات لهم وعليه تم���ت مراقبته حتى وقع في المحظور وبالتحقي���ق معه اعترف با�شتخراج 

اإج���ازات قي���ادة لأكثر من مائة وافد بعد و�شع اإقامات لهم عل���ى ال�شركة التي يعمل بها مقابل 

األ���ف دين���ار لل�شخ�س الواحد ي�شمل و�شع اإقامة مع ا�شتخ���راج اإجازة قيادة وذلك بعلم �شاحب 

ال�شرك���ة والذي األقى القب����س عليه وقد اعترف اأي�شا بما يحدث في ال�شركة التي يملكها وقد 

اعت���رف م���ع المن���دوب باأنهما اأعدا ك�شفا يحت���وي على اأرقام وموا�شف���ات 50 �شيارة وو�شعاه 

ف���ي مل���ف ال�شركة بوزارة ال�ش���وؤون بعدما اعتمده لهم���ا اأحد الو�شطاء مقاب���ل مبلغ من المال 

ك���ون الك�شف غي���ر حقيقي ومزور ول توجد اأي �شيارة با�شم ال�شرك���ة وعليه وبعد اعتماد هذا 

الك�شف تم جلب الوافدين من بلدهم على اأنهم �شواقون مقابل األف دينار عن ال�شخ�س ي�شمل 

الإقامة والإجازة وعليه قد تم اإبالغ النيابة العامة واإحالة الثنين لها مع الك�شف المزور و�شور 

وبطاق���ات مدني���ة للمكفولين على ال�شركة وذل���ك بعد �شبط العديد منهم وت���م و�شع بياناتهم 

ال�شخ�شي���ة على جميع الأجهزة والمنافذ تمهيدا ل�شبطهم لإبعادهم عن البالد وكون اإقاماتهم 

مزيفة ا�شتنادا اإلى الك�شف المزور لل�شيارات. 

وبذل���ك يكون المن���دوب و�شاحب ال�شركة ق���د ارتكبا جريمة تزوير يعاق���ب عليها قانون 

الج���زاء ف���ي مواده 257 و258و 260، فتن�س الأولى على اأنه: » عد تزويرا كل تغيير للحقيقة 

ف���ي محرر بق�شد ا�شتعماله على نح���و يوهم باأنه مطابق للحقيقة، اإذا كان المحرر بعد تغييره 

�شالح���ا لأن ي�شتعم���ل عل���ى هذا النح���و ويقع التزوي���ر اإذا ا�شطنع الفاعل مح���ررا ون�شبه اإلى 

�شخ����س ل���م ي�شدر من���ه، اأو اأدخل تغيي���را على محرر موج���ود �شواء بحذف بع����س األفاظه اأو 

باإ�شاف���ة األف���اظ لم تكن موج���ودة اأو بتغيير بع�س الألفاظ، اأو و�شع اإم�ش���اء اأو خاتم اأو ب�شمة 

�شخ����س اآخ���ر عليه دون تفوي�س من هذا ال�شخ�س، اأو حمل ذلك ال�شخ�س عن طريق التدلي�س 

على و�شع اإم�شائه اأو خاتمه اأو ب�شمته على المحرر دون علم بمحتوياته اأو دون ر�شاء �شحيح 

بها. ويقع التزوير اأي�شا اإذا غير ال�شخ�س المكلف بكتابة المحرر معناه اأثناء تحريره باإثباته فيه 

واقعة غير �شحيحة على اأنها واقعة �شحيحة، ويقع التزوير على من ا�شتغل ح�شن نية المكلف 

بكتابة المحرر فاأملى عليه بيانات كاذبة موهما باأنها بيانات �شحيحة.« 

وتعاق���ب عل���ى هذه الفعلة الم���ادة 258 بالحب�س مدة ل تجاوز ث���الث �شنوات وبغرامة ل 

تجاوز ثالثة اآلف دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين. 

ويبقي ال�شوؤال ما ذنب هوؤلء الذين غرر بهم واأتوا حالمين بفر�شة عمل منا�شبة.

الأنباء 19 اأغ�ضط�س 2013م
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الملف���ات لي���روا كيف تحفظ هذه الملف���ات وتتداول، ولماذا يقال للنا����س اإن ملفاتهم 

�شاع���ت وه���ي موجودة لكنها قد تكون خلف »دولب« اأو خلف نافذة )�شباك( اأو تحت 

الأرج���ل، ولي�شاهدوا �شجالت البلدية وغيرها تترنح في كل مكان، كانت تجربة رائعة 

تاأكدت بما ل يدع مجالً لل�شك لماذا نحن متاأخرون بينما تتاألق دبي وتتاأنق.

ال���ذي اأ�شحكن���ي اليوم بعد كل هذا العذاب اأنهم طلبوا دفع ر�شوم للمعاملة 200 

دين���ار!  قلت لهم ثمن البابين �شيكون ن�شف قيمة الر�شم فهل هذا معقول؟ ف�شلموني 

ك�شف���اً بالر�شوم الت���ي قررها المجل�س البلدي الموقر فيه بند يقول مع اأمور اأخرى اإن 

ر�ش���م الإ�شافة 200 دينار. قلت يمكن اأفه���م لو كنت �شاحب البرج واأريد اإ�شافة دور 

جدي���د اأو عل���ى الأقل اإ�شاف���ة غرفة لكن ما مبرر هذا الر�ش���م لبابين ل يكلفان 100 

دينار، ول ي�شكالن اأي تغيير في المبنى، ويمكن اإزالتهما لو تركت البرج في اأي وقت؟ 

فق���ال لي مهند�س كويتي )لأول مرة اأقابل مهند����س كويتي( ا�شاأل المجل�س البلدي؟!!. 

بم���ا يعني الدف���ع اأو تتوقف المعاملة، وكم���ا فعل عادل اإمام في اإح���دى الم�شرحيات 

عندما طلب منه دفع ر�شوم التلفون، وهو ل يملك واحداً فدفع وهو يقول: »خفت على 

العدة«، فدفعت مئتي دينار خوفاً على العدة واأمري اإلى اهلل.

�شحكت عندها حيث لم يبق للحفاظ على عقلي اإل ال�شحك، فقد ع�شت ف�شاًل 

كوميدياً موؤلماً عا�شه مئات المتعاملين مع المطافي والبلدية، خا�شة اأولئك المجانين 

م���ن اأمثالي الذين يرف�شون دفع المق�شوم لتج���ري عملياتهم ب�شرعة البرق، ولتتجاوز 

كل العقد وكل التوقيعات وهم في محالتهم ينعمون.

ل نريد بعارين لنقل الف�شاد في البلدي لأنها �شتنقله من وزارة اإلى اأخرى، ولكن 

نري���د عقولً نزيهة ومدبرة تجتث الف�شاد من اأ�شا�شه، نريد تطبيقاً للو�شائل والأدوات 

الحديث���ة ل���الإدارة والرقابة ال�شادقة واختيار الكفاءات الق���ادرة على التنفيذ، وتقديم 

خدمات حكومية دون عذاب.

الجريدة 29 اأغ�ضط�س 2013م

القسم الرابع - ألوان من الفساد

العجي���ب اأن هن���اك ان�شطة ا�شتغربت كي���ف �شتمار�س في منطقة كه���ذه، فعلى �شبيل 

المث���ال ل الح�ش���ر م�شن���ع للتخل�س من الزيوت المحروقة، وال�ش���وؤال هنا هل هذه حرفة؟ 

وه���ل المك���ان ي�شمح للعمل في ذلك الن�شاط؟ وه���ل هناك اأخطار على النا�س القريبين من 

مث���ل هذه الم�شان���ع؟ واأين �شيتم التخل�س من تلك الزي���وت المحروقة؟ وغيرها الكثير من 

الأ�شئلة.

المنطق���ة ب�شكله���ا العمراني لي�ش���ت للحرف بل للتج���ارة ول تنقلوا ملوث���ات ال�شويخ 

ال�شناعية اإلى هذه المنطقة القريبة من �شريحة كبيرة من ال�شكان.

افتحوا المجال لممار�شة اأي ن�شاط تجاري وابعدوا تلك الن�شطة التي لي�س من ورائها 

اإل الم�ش���رة، فنح���ن ل�شنا بحاجة اإلى نق���ل اأزمة “اأم الهيمان” اإلى و�ش���ط البلد، وامنحوا 

الفر�ش���ة ل�شب���اب الكويت اأن يثبت���وا وجودهم تجارياً من خالل ممار�ش���ة الن�شاط التجاري 

الب�شي���ط، وطبقوا ق���ول خير الب�شر عليه ال�شالة وال�شالم “ي�ش���روا ول تع�شروا” خير لكم 

م���ن اأن تتركوا المنطقة مهجورة ل�شنوات عدة، ولتدعوا الحركة التجارية والت�شويقية تدور 

وت�شتمر في البالد.

وما اأنا لكم اإل نا�شح اأمين.

الجريدة 24 اأغ�ضط�س 2013م

شر البلدية ما يضحك
علي البداح

في مقال �شابق و�شفت عظمة الروتين الحكومي في معاملة ب�شيطة هي ترخي�س 

اإقام���ة بابين في مكتب ف���ي دور لبناية مرخ�شة من البلدية والمطافي، وكيف ق�شيت 

�شتة اأ�شهر ولم اأح�شل على الترخي�س، واأريد اأن اأب�شركم اليوم باأنه بعد ال�شهر التا�شع 

و�شلت اإلى المرحلة الأخيرة اأو هكذا اأظن.

ل���م اأفه���م حتى الآن لماذا كل ه���ذا التعقيد؟ ولماذا في الأ�شه���ر الثالثة الأخيرة 

ت�ش���ر البلدي���ة عل���ى اأن تعيد كل الخطوات الت���ي تمت في المطاف���ي؟ ولماذا تاأخرت 

المعاملة �شهراً لإنجاز تغيير ا�شم المالك على ملف البرج في ملفات البلدية بال�شويخ؟ 

وم���ا عالقة البابي���ن با�شم المالك؟ واأدعو اأع�شاء المجل����س البلدي اإلى زيارة )بلدية( 
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والخطاأ«. و�شياع الحقوق و»المرمطة« �شريبة مقبولة تماما مثل �شقوط اأو جرح مبتدئي تعلم 

ال�شيد بالمجتمعات البدائية.

اأمام الحكومة اأمر من اثنين: اإما اأن تفر�س على كل جهة عمل تثقيف العاملين لديها، واإما 

اأن تغي���ر القانون باأن تجعل ال�»وييي���ي« تعوي�شا معتمدا عن الأخطاء الوظيفية، فتكون ليو�شف 

مح���ل ال�شه���ادة وتكون لي �شيكا يمكنني �شرفه، بعد اأن �شق���ط حقي في التعوي�س لمرور اأكثر 

من ثالثة اأ�شهر على الحادثة

القب�س30 اأغ�ضط�س ٢٠١٣

“أبهرونا... ونسونا”
�ضالح الغنام

اختتم���ت مقال���ة يوم اأم�س بنموذج مزعج للغاية، حين اأ�شرت ل�شطرار �شركة كبرى لن�شر 

اإعالن���ات ف���ي ال�شح���ف تنا�شد فيه���ا �شمو رئي�س مجل����س الوزراء - حفظ���ه اهلل- كي يتدخل 

ويي�ش���ر عليه���ا اإنج���از اأعمالها. وقد ك���ان هذا المثال دلي���ال �شريحا على اأن ثالث���ة اأرباع من 

تب���واأوا المنا�ش���ب العامة في بالدي، لم يكن واردا في بال اأي منهم الإ�شالح والإنجاز وت�شهيل 

اأم���ور المواطنين، وخ���ذوا عندكم الحكومة الإلكترونية كدليل موؤل���م وموجع. فمنذ متى ونحن 

ن�شم���ع ع���ن هذا الم�شروع الوطني ال���ذي �شيغني المراجعين ع���ن “ال�شحططة” و”المرمطة” 

و”التفرفر” بين الوزارات والإدارات الحكومية، م�شطحبين معهم ع�شرات الم�شتندات والن�شخ 

وال�شور? منذ متى ونحن ن�شمع عن هذا الم�شروع الذي لم يتم تنفيذه اإل ب�شكل محدود للغاية، 

وفقط في الجانب الذي يتعلق بدفع الر�شوم والفواتير?

لق���د �شب���ق وكتبت متحديا الوزراء جميع���ا، اإن كان بينهم وزيرا يج���روؤ على الفخر باإدارة 

واح���دة م���ن اإدارات وزارته تقدم الخدمات للمواطني���ن بي�شر واحترام - لحقا �شاأ�شرح لكم لم 

اأقحم���ت الحت���رام في المو�شوع - كتبت هذا منذ اأ�شهر، و�شاأعيد كتابته بعد �شنوات، وتاأكدوا 

اأن النتيج���ة �شتك���ون واحدة. لماذا? لأن هذا هو ال�”�شي�شت���م” الإداري للدولة، وهو “�شي�شتم” 

غير معلن، اإذ يكتفي الوزراء بت�شريف الأعمال الروتينية وفق النمط التقليدي ال�شائد، ويحظر 

عليهم تطوير اآلية عمل اأي اإدارة خدماتية تتبع لهم ب�شكل ي�شهل حياة المواطنين. وبالمنا�شبة، 

ه���ذا لي����س اته���ام اأو �شوء ظن، واإنما حقيق���ة واقعية، يوؤكدها لكم اأي وزير ح���اول تي�شير اأمور 
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أحكام الـ»ويييي« العرفية
جا�ضم في�ضل الق�ضيبي

وقف يو�شف اأمام اإحدى موظفات التعليم العالي ي�شرح لها حالته، واإن كان بمقدوره تغيير 

تخ�ش�شه وبعثته الداخلية الى البعثات الخارجية، وهي ت�شتمع اإليه بكل اهتمام، فلما فرغ من 

كالم���ه قال���ت له »اإي عادي.. تغي���ر«. فذهب يو�شف و�شحب قيده وجّه���ز اأوراقه لتقديمها من 

جدي���د ليفاجاأ باأنه ل ي�شتطي���ع! فلما ذهب اإلى الموظفة التي اأفتت له بذلك، قالت بكل اأ�شف 

جميل »ويييي.. �شج ما ي�شير«!

�شاء القدر اأن اأتعرف انا اي�شا على هذه ال�»ويي« قبل �شت �شنوات. فلقد ذهبت في مهمة 

ر�شمية مع جهة العمل وتعّر�شت لإ�شابة اثناء المهمة ا�شتدعت ان اأ�شت�شلم اإلى م�شرط الجراح 

بع���د عودت���ي، ولأن الموظف موؤّمن علي���ه اأثناء تاأدية وظيفت���ه من اإ�شابات العم���ل، ف�»قانوناً« 

اأ�شتح���ق التعوي�س المادي. فمررت على الق�شم المخت����س لت�شتقبلني موظفة الق�شم بابت�شامة 

تعّجب عندما علمت �شبب الزيارة، وقالت بكل ثقة »ل، ما في تعوي�س على حالتك«. فخرجت 

معتم���دا عل���ى اإجابتها باأن���ي ل اأ�شتحق، لي�شوقني القدر مرة اأخرى بعد ع���ام الى الق�شم ذاته، 

وعن���د الموظف���ة نف�شها، فانتابتني رغبة مفاجئة في ال�شوؤال مج���ددا، فقالت: »األ�شت اأنت من 

�شاألني قبل عام ال�شوؤال ذاته؟!«. فقلت: »نعم«. فقالت بكل ثقة مع البت�شامة نف�شها: »ل لي�س 

هن���اك تعوي�س، ولك���ي يطمئن قلبك �شاأنادي لك زميلي لت�شاأله بنف�ش���ك«. فاأتى زميلها لت�شرح 

ل���ه ق�شت���ي فيجيب: »نعم، ي�شتح���ق التعوي�س«! فقام���ت م�شتنكرة: »�شل���ون؟!«. ثم نظرت الي 

بتعّجب امتزج بالأ�شف العميق، وقد �شربت كف يد بظهر الأخرى مطلقة »ويييييي« عميقة لم 

تنقطع حتى انقطع منها الن�شم، وجحظت العينان، لتاأخذ نف�شا عميقا، مطلقة »وييييي« اخرى 

عجولة، قائلة بعدها »�شج في تعوي�س«!

جه���ل العاملين بتفا�شيل عملهم القانوني���ة اأ�شاع حتى الحقوق العامة، لتزكم الأنوف بين 

الحي���ن والآخ���ر »ويي« الأخط���اء الإجرائية في الجه���ات الحكومية. اإذا كان���ت الحياة المدنية 

ت�شتوج���ب وقوعن���ا جميعا تحت طائلة القانون بكل اأعمالن���ا وجوانب حياتنا، فيجب على جهة 

العمل تب�شير العامل وتثقيفه قانونيا باأبعاد عمله وحدود �شالحياته وحقوقه كموظف وواجباته 

المهني���ة. ولكنن���ا م���ا زلنا نعي�س ب�شلوكي���ات المجتمعات العرفي���ة البدائي���ة، واإن ارتدينا الزي 

المدن���ي. فالموظف الجديد عليه تعلم وظيفته بالممار�شة، وان يراقب وي�شاأل ال�شوؤال الأ�شيل 

لكل م�شتجد اأو عتيق بالعمل »هذا �شلون؟«. تماما كما يتعلم البدائيون ال�شيد بطريق »التجربة 
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و�شلتن���ي اأكث���ر من حكاية اأو رواي���ة حقيقية، وهذه واحدة حدثت ف���ي ديوانية ما في 

مناطقن���ا، ف���رد من اأفراد وزارة الداخلية معروف بين ربعه اأنه ل يملك اإل راتبه، ول يعرف 

عن���ه اأن���ه ابن غن���ي اأو ورث �شيئاً عن اآبائه اأو اأنه م�شارك اآخري���ن في تجارة وخالفه، ويوم 

ع���ن اآخ���ر بداأت تظهر علي���ه مظاهر الثراء، وذل���ك بتغيير �شيارته المتوا�شع���ة اإلى �شيارة 

فارهة قيمتها تتعدى الع�شرين األف دينار، وهكذا ا�شتمر في تغيير ال�شيارات اإلى ال�شفرات 

التي يبعثر فيها اآلف الدنانير، وازداد انك�شافاً عندما اأخذ معه في �شفراته ربع الديوانية 

بالثالث���ة والأربع���ة والخم�شة، وفوق ذل���ك، وعندما ا�شتعلم الربع منه ع���ن هذا الثراء قال 

اآخذ على اإجازة قيادة ال�شيارة خم�شمائة دينار، اأي مزورة، يدخل البيانات كاملة ثم يزيلها 

ع���ن الكمبيوتر بطرائ���ق خبيثة ماكرة، وهكذا حاله حتى اإذا اكت�ش���ف اأمره، اأي بعد خراب 

الب�ش���رة، و�شي���ق اإلى النيابة ثم في المحكمة اأنكر التهم���ة اأو التهم التي عليه، فقال: ل�شت 

اأن���ا الذي اأقوم بذل���ك واإنما هذا، م�شيراً اإلى البنغالي ال���ذي اأدخله معه في الجريمة زوراً 

وبهتان���اً، ولكن بموافقته! كيف؟ قال له �شاأعطي���ك خم�شة اآلف دينار، وقل اأنا الذي فعلت 

ذل���ك بغي���اب الموظفين! قال ل���ه الحرامي الع���ود و�شتدخل ال�شجن �شنتي���ن اأو ثالثاً واأنت 

ف���ي ال�شجن ل م�شاريف �شكن ول غيره، وفوق ذل���ك يعطونك اأربعين ديناراً، واإذا اأح�شنت 

ال�شلوك تخرج في اأقل من المدة المحكوم بها. وهناك اأمر اآخر يدر عليك مالً ل تح�شب 

له ح�شاباً، تغ�شل ثياب الم�شاجين الكويتيين! ووفق كل هذه المميزات وافق البنغالي فحكم 

عليه ثالث �شنين وخرج الن�شاب الكبير من هذه الق�شية كال�شعرة من العجين! 

هذا مثال واحد من الأمثلة اليومية التي تحدث في الدوائر الحكومية المعروفة غير 

الداخلي���ة، وه���ي ال�شوؤون والبلدية والكهرباء، وكم من م���رة يكت�شفون دفعات ت�شترك معهم 

الموظف���ات ف���ي هذه الغنائم، ومنهم من يتخلى عنه ربعه ف���ي الع�شابة وهم الكبار، ومنهم 

م���ن تكون عنده النخوة وال�شهامة فيقف مع �شاحبه فيبرئه من التهم بدفع المبالغ الكبيرة 

لبع�شهم حتى يعاود معه مزاولة الخ�شة والدناءة مرة اأخرى! 

وهناك وزارة... ولكنها تعتبر هاموراً كبيراً ل ن�شتطيع اأن نتكلم عنها قد ظهر على بع�س 

اأربابها الثراء الفاح�س من اأول �شهر عملوا فيه.. اتركها لذكاء القارئ! واهلل الم�شتعان. 

القب�س 10 �ضبتمبر 2013م
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النا����س، فو�ش���ع له القياديون المعتقون في وزارته األف عقب���ة وعقبة حالت دون تنفيذ اأفكاره، 

فكانت النتيجة مغادرة من�شبه لأنه لم يفهم “ال�شي�شتم”!

ولأنك���م تحبون الأمثلة العملية، �شاآتي لكم بمثال من عمق موؤ�ش�شة التاأمينات الجتماعية 

الت���ي تهتفون با�شمها، فمن اجل اإ�شدار �شهادة رات���ب، ينبغي على المتقاعد الذهاب �شخ�شيا 

اإلى مبنى الموؤ�ش�شة، ومن ثم البحث ب�شعوبة عن موقف ل�شيارته، ثم ال�شير عبر ممرات طويلة 

للو�ش���ول اإل���ى ال�شاللم المتحركة، ومنها اإلى الدور الثاني حي���ث ق�شم ال�شهادات، فاإن اكت�شف 

المتقاع���د اأن �شهادة الراتب المطلوب���ة يتم اإ�شدارها من ال�شالة الرئي�شية في الدور الأر�شي، 

فعلي���ه الن���زول بالم�شعد اإلى ال�شرداب الثاني، ثم ال�شير في ممرات ملتوية، ثم ا�شتخدام �شلما 

متحرك���ا، يلي���ه اآخر، ليجد نف�شه في ال�شال���ة الرئي�شية، فياأخذ من موظ���ف ال�شتقبال رقما، 

فينتظ���ر نح���و ن�شف �شاعة، فيحين دوره، فيتج���ه اإلى “الكاونتر” المخ�ش����س، فيبرز بطاقته 

المدنية للموظفة، وخالل ثوان، تقول له ببرود: تعال بعد اأ�شبوع ل�شتالم ال�شهادة!

اأعل���م م���ا يدور ف���ي بالكم، لذلك، لن اأ�شاأل لم���اذا اأ�شبوع باأكمله من اأج���ل اإ�شدار �شهادة 

رات���ب، ول���ن اأ�شاأل عن �شبب عدم اكتفاء الموؤ�ش�شة بتلقي طلب �شهادة الراتب عبر الهاتف ومن 

ث���م ياأت���ي المراجع لت�شلمها على الجاهز? خ�شو�شا واإن ج���ل زبائن الموؤ�ش�شة من المتقاعدين 

و”العواجيز”. لن اأ�شاأل عن اأي من هذا، اأتدرون لماذا? لأن الموؤ�ش�شة تنفذ “ال�شي�شتم” ال�شري 

ب�شكل رائع، فهي تعمي عيون المراجعين بالب�شكويت وال�شاي، و”تمرمطهم” بالم�شاوير “رايح 

ج���اي”، وكذل���ك تفعل الدولة، حين ت�ش���د اأفواه المواطنين بالكوادر والزي���ادات، وتبهدلهم في 

ق�شاء حوائجهم وانجاز معامالتهم... �شن�شتكمل �شل�شلة الأوجاع لحقا!  

ال�ضيا�ضة 4 �ضبتمبر 2013م

ظهرت عليهم النعمة فجأة..؟!
د. محمد بن اإبراهيم ال�ضيباني

كثي����رون ه����م الذين تظهر عليهم اآثار النعمة فجاأة م����ن دون مقدمات، ميراث ورثوه عن 

اآبائهم، اأو بيعة من البيعات الملمو�شة التي يعرفها النا�س! مجتمعنا �شغير وهو مجتمع ديوانيات 

وتجمع����ات هن����ا وهناك، واأي اأم����ر غريب يظهر على الفرد والجماعة ي����راه النا�س ويتناقلونه 

ب�شرعة البرق، ل �شيما اليوم، بوجود اأجهزة الف�شائح الجتماعية، عفواً التوا�شل! 
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الرأسمالية تتالعب بصحة اإلنسان
وليد الرجيب

طالعتن���ا بع����س و�شائل العالم بخبر حول غ�س ال�شركات الم�شنعة للدواء، حيث 

تحايل���ت احدى ال�شرك���ات الدوائية الكبيرة م���ن خالل التالعب بالم���واد الفّعالة في 

الدواء مما يقلل كلفته ويحد في الوقت نف�شه من فاعليته في معالجة الأمرا�س، وذلك 

كي تواجه المطالبات المتزايدة لخف�س اأ�شعار الدواء.

هذا الغ�س الذي مار�شته هذه ال�شركة وغيرها من ال�شركات الدوائية الراأ�شمالية 

الكبرى، عن طريق تقليل فاعلية اأدوية مهمة خا�شة تلك الم�شادة لاللتهاب والم�شادة 

ل���الآلم وتل���ك التي تمثل مكم���الت غذائية، مما يوؤثر بكل تاأكي���د على �شحة الن�شان، 

فقط في �شبيل المحافظة على ن�شبة الأرباح المرتفعة.

وه���ذا حدث من قبل في �شناعة ال�شوكولتة واللحوم الجاهزة بعد زلزال الأزمة 

القت�شادي���ة الراأ�شمالية التي ت�شم���ى ب�»الك�شاد الكبير الثاني«، وهي ل تكتفي بالغ�س 

لم�شاعفة الأرباح، بل وتعمد الى محاربة المخترعات والمكت�شفات الدوائية الجديدة 

وا�شعة نف�شها في موقع العداء مع العلم وتطوره.

 BBC-NEWS BUSINESS فقد ن�شرت ال�»بي بي �شي« في �شفحة الأعمال

في 1 ابريل 2013م: »اأن ال�شركة ال�شوي�شرية ال�شخمة لل�شناعات الدوائية »نوفارتز« 

رف�ش���ت حك���م المحكمة العليا الهندية ل�شالح براءة اختراع دواء مح�ّشن هندي لعالج 

مر�شى الحالت المتقدمة من �شرطان الدم »اللوكيميا« حيث يباع الدواء للمر�شى في 

 »Novartis الهن���د اأرخ�س بكثير مما تبيعه ال�شركة ال�شوي�شري���ة العمالقة »نوفارتز

والت���ي ترى اأن الدواء الهندي يختل���ف ب�شكل طفيف عن الدواء ال�شوي�شري، علماً باأن 

الدواء ال�شوي�شري يكلف 2600 دولر اأو 1710 جنيهات ا�شترلينية في ال�شهر، بينما 

ال���دواء الهندي الم�شمى »Glivec« يكل���ف 175 دولراً فقط، وهو يفتح اأماًل جديداً 

اأمام الفقراء وذوي الدخول المحدودة في العالم النامي ويتيح لهم عالج هذا المر�س 

القاتل ب�شعر منخف�س.

وب���دلً م���ن ان تفرح ال�شركة ال�شوي�شرية لوج���ود دواء يق�شي على المر�س ب�شكل 

وا�ش���ع، رف�شت هذا الختراع ورفعت دعاوى على ال�شركة الهندية التي اخترعت دواء 

مح�شن���اً واأرخ�س بكثي���ر من الدواء الذي تنتجه ال�شرك���ة ال�شوي�شرية، مما يعني عدم 
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عقاب جماعي!
طالل ال�ضعيد

ب�شره���م بط���ول ال�شالمة هوؤلء ال� 15 األف �شاح���ب عمل الذين تم تحويلهم اإلى 

التحقي���ق لرتكابه���م مخالفات ج�شيمة وامتناعه���م عن تعديل اأو�شاعه���م منذ “اأربع 

�شنوات” ولو كان هناك �شم�س لبانت بالأم�س، فقد م�شت �شنوات وهم يعيثون بالأر�س 

ف�شاداً، ويتاجرون بالإقامات ب�شركاتهم الوهمية والوزارة تتفرج، اأما الم�شحك المبكي 

ف���ي ما ن�شرته “ال�شيا�ش���ة” الأم�س على �شفحتها الولى فه���و تغريمهم خم�شة الف 

دينار وهذا المبلغ ل يتعدى قيمة “فيزا” واحدة من ال� 150 األفاً الم�شجلين على تلك 

ال�شرك���ات الوهمية التي ل���م تجد من يردعها ويوقف ن�شاطه���ا منذ 2009! والأدهى 

والأم���ر اأ�شلوب”العقاب الجماعي” الذي تتخ���ذه الوزارة تجاه كل المخالفين بدلً من 

التحقيق مع كل �شاحب �شركة على حدة وتوجيه التهم ح�شب الحالت بدل من اإرباك 

جهات التحقيق بق�شايا مبهمة وتحويل جماعي يطيل المدة ويعطل �شدور القرار!

وا�شح ان لي�س هناك جدية في تطبيق القانون، ولي�س هناك نية �شادقة بمحا�شبة 

تج���ار الإقام���ات واأ�شحاب ال�شرك���ات الوهمية وكل م���ا في الأمر اأن ال���وزارة تحاول 

التخل����س من تلك التركة الثقيلة بتحويلها الى جهات التحقيق للتن�شل من الم�شوؤولية 

واإب���راء الذم���ة فقط بعد ازدي���اد �شغوط تج���ار الإقامات ومن يحميه���م على الوزارة 

وخ�ش���وع الوزارة لهم فلم يتوقف ا�شدار التاأ�شي���رات ولم تتغير طريقة العمل وليزال 

ا�شحاب النفوذ على نفوذهم وليزال “�شما�شرة” التاأ�شيرات يمار�شون عملهم واأبواب 

المديري���ن مغلق���ة اإل لهم وقد عادت الأمور اإل���ى مربعها الأول، ومن كان ملف �شركته 

موقوفاً اأو تم تحويله للتحقيق تقدم ب�شركة جديدة وا�شم جديد وعاد لممار�شة تجارة 

الإقامات من باب جديد لكنه اأو�شع هذه المرة، وكان اهلل في عون ال�شرفاء من التجار 

الذي���ن يحارب���ون في رزقهم وتو�شد اأمامهم الأب���واب المفتوحة على م�شاريعها لتجار 

الإقامات وال�شركات الوهمية... زين

ال�ضيا�ضة 11 �ضبتمبر 2013م
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الرشوة
طالل ال�ضعيد

 

خب���ر ن�شر ف���ي ال�شفحة الأمنية بجريدتنا “ال�شيا�شة” ق���د يكون ا�شترعى انتباه 

البع�س وقد يكون البع�س منا مر عليه مرور الكرام من دون اأن ينتبه له، يقول الخبر: 

اإن اآ�شيويا حاول ر�شوة �شرطي ا�شتوقفه، وهو ل يحمل رخ�شة قيادة بو�شع 200 دينار 

ف���ي جيبه ثمنا لطالق �شراح���ه، فقام ال�شرطي بتحويله الى المخفر مع مبلغ الر�شوة 

و�شج���ل ق�شية! وال�ش���وؤال الذي يجب ان يطرحه كل من يهمه���م الأمر: ما الذي جعل 

ه���ذا الآ�شي���وي يجروؤ على قي���ادة ال�شيارة من غير رخ�شة قي���ادة ثم يقدم 200 دينار 

لل�شرط���ي ل���و لم يكن قد عملها في ال�شابق ووجد م���ن ياأخذها منه مع ال�شكر ويطلق 

�شراح���ه و�شراح اآخرين مقابل مبلغ مال���ي يدفعه المخالف? اإل اأن حظه العاثر اأوقعه 

ه���ذه الم���رة ب�شرطي ل يرت�شي ولو كنت مكان “الداخلية” لقدمت المبلغ مكافاأة لهذا 

ال�شرطي �شاحب ال�شمير الحي الذي رف�س الر�شوة لكي يقتدي به الآخرون ثم تابعت 

الآ�شيوي نف�شه للو�شول الى منابع الف�شاد التي بال�شك هو احد اطرافها للو�شول الى 

المرت�شين من الموظفين الر�شميين والذين جعلوا هذا ومن على �شاكلته يتجراأون على 

دفع الر�شاوى بعد اأن ا�شبح لكل جريمة ثمن!

هن���اك ف�ش���اد منت�شر في كل موقع له ات�ش���ال مبا�شر مع الجمهور، خ�شو�شا في 

وزارات الخدم���ات وم���ن يري���د ال�شالح علي���ه ان يجفف منابع الف�ش���اد وي�شرب بيد 

م���ن حدي���د واذا كان ذلك الآ�شيوي وقع هذه المرة، فهن���اك اآلف غيره نجوا بفعلتهم 

وكثي���رون منه���م يلقى القب����س عليهم ويخرجون بطريق���ة ل يعرفها اإل ه���م ولكن ما 

يعرفه الجميع ان وراء كل ر�شوة موظفاً عاماً فا�شداً �شواء كان مدنياً او ع�شكرياً وما 

اأكثره���م حت���ى ا�شبحوا في كل مكان مع �شدي���د الأ�شف ولم يعد المواطن قادراً  على 

انجاز معاملة ال عن طريقهم وقد ا�شبحت دوائرهم تت�شع اكثر حتى ا�شبح الموظف 

ال�شري���ف عملة نادرة وكل ه���ذا ومن يعنيهم الأمر يتفرجون ونكتة المو�شم كانت هيئة 

مكافحة الف�شاد... زين.

ال�ضيا�ضة 21 �ضبتمبر 2013م
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ت�شجيع الختراعات العلمية الهندية.

ومن المعروف تاريخياً اأن الراأ�شمالية تحارب المكت�شفات العلمية التي قد ت�شر 

باأرباحه���ا الهائل���ة حتى وان ك���ان ذلك على ح�ش���اب �شحة و�شعادة ورخ���اء الب�شرية، 

فجميعن���ا يعرف اأن العالم الأميركي توما�س اأدي�شون الذي اخترع الم�شباح الكهربائي 

»اللمب���ة« حورب م���ن ال�شركات التي كان���ت محتكرة لنارة �شوارع نيوي���ورك، واتهمته 

بالدج���ل ورفع���ت عليه ق�شاي���ا في المحاكم، حي���ث ان اختراعه الذي اأن���ار �شوارعنا 

وبيوتنا كان يهدد ج�شعها للربح.

ومع���روف اأي�شاً ق�شة اختراع ال�شيارة الت���ي ت�شير بوا�شطة الكهرباء، حيث �شرح 

مخترع���و وم�شنعو هذه ال�شي���ارة اأهميتها ك�شيارة �شديقة للبيئة وهادئة ل ي�شدر عن 

ا�شتخدامه���ا �شجيج اأو تلوث للبيئة ب�شبب ح���رق البنزين، وفي عام 1996م اأ�شبحت 

ه���ذه ال�شي���ارة ت�شير في �شوارع كاليفورنيا بجهد اأو ع���زم ميكانيكي قليل، وبعد ع�شر 

�شنوات اختفت هذه ال�شيارة فجاأة فماذا حدث؟

ومن���ذ ال�شبعين���ات كان���ت هن���اك مح���اولت لتعميم نم���وذج ال�شي���ارة التي تعمل 

بالكهرب���اء، ب���ل اأن العلم���اء اخترع���وا �شيارة ت�شي���ر بالطاقة ال�شم�شي���ة، وح�ّشنوا من 

ال�شيارتين الكهربائية والتي تعمل بالطاقة ال�شم�شية لت�شبح �شريعة.

ولك���ن ال�شرك���ات الراأ�شمالي���ة الكبرى التي تنت���ج البترول وم�شتقات���ه مثل �شركة 

»موباي���ل« Mobil رف�شت ه���ذا الختراع الذي يهدد اأ�شعار البت���رول وم�شتقاته مثل 

البنزي���ن، وحتى البيت الأبي�س اأو الحكوم���ة الفيديرالية الأميركية بقيادة جورج بو�س 

الب���ن دافع���ت عن �شرك���ات النفط وال�شيارة الت���ي ت�شير بالبنزي���ن، ووعدت بتح�شين 

الوق���ود وتحويله الى هيدروجين.وُرفعت ق�شايا اأمام المحاكم من قبل �شركات النفط 

�ش���د ت�شنيع وبيع ال�شيارات الكهربائية وربحتها بال�شتعانة بالحكومة الأميركية، وتم 

واأد الوليد الجديد في 24 ابريل 2003م.

الراي 11 �ضبتمبر 2013م
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القسم الرابع - ألوان من الفساد

َمْن اأمر بطبعها، ومن رف�شها«!! اأمرك عجيب يا وزير التربية كيف تت�شاءل واأنت على 

قم���ة الم�شوؤولية في هذا ال�شرح، فاإن كنت ل تعرف فهذه وحدها م�شيبة، والم�شيبة 

الأعظ���م ه���ي ردود فعلك بعد كل حدث، تبادر المجتم���ع بالعترافات والت�شريحات، 

حت���ى اأ�شبحت خ�شلة مالزمة لك، فالعتراف بالأخط���اء ل يعدو ف�شيلة، اإن لم ياأت 

بعده رجوع وا�شح عن تلك الأخطاء الج�شيمة، والرجوع هو بتر دابر الف�شاد، والق�شاء 

عليه بالمحا�شبة والعقاب وهذه هي الف�شيلة الف�شلى. 

النهار٢٥ �ضبتمبر ٢٠١٣

القسم الرابع - ألوان من الفساد

الفساد ال تُطوى صفحاته
بالتصريحات يا وزارة التربية

اأ.د. �ضهام الفريح

نُ�شر في جريدتي »ال�شيا�شة« و»الوطن« بتف�شيل �شديد ت�شريحات وزير التربية، 

واعترافات���ه ح���ول الهدر المالي الذي ت�شل قيمته اإلى 500 مليون دينار كويتي، وذلك 

بتاري���خ 22 �شبتمب���ر 2013، من الكتب المطبوعة طباعة فاخ���رة، ومعدات ريا�شية، 

واأجه���زة ل���م ت�شتخدم، فلم اأكن وح���دي من اأ�شابه الذهول، وع���دم الت�شديق حول ما 

ن�ش���ر، حت���ى اأخذت اأعي���د قراءة هذه الت�شريح���ات المرة تلو الأخ���رى.. حتى اأخذت 

وغي���ري بالت�ش���اوؤل: اأيمكن تجاوز هذا القدر الكبير من العبث وال�شتهتار؟ وهل يمكن 

ان يمر هذا الأمر مرور الكرام دون الم�شاألة وعقاب مقترفي هذا الإثم العظيم؟

لك���ن هذه العتراف���ات والت�شريحات لوزي���ر التربية حول اله���در المالي اأعادت 

لذاكرت���ي اأحداث���اً م�شابهة في �شني���ن م�شت، وهي حرق مخ���ازن التربية التي اأخذت 

تتكرر ل�شنوات، حتى اأم�شت ظاهرة مالزمة لوزارة التربية نحو تلك ال�شنين، والعجيب 

ف���ي الأم���ر اأنه ل ردود فعل تجاه تلك الآثام، انم���ا العك�س، فال تمر الأيام حتى ن�شمع 

بترقية اأ�شحاب تلك الآثام اإلى منا�شب اأعلى.

لذا فنحن ن�شفق على )الحجرف( من موروث الف�شاد المتجذر في وزارة التربية، 

ق���د يق���ول بع�شن���ا ان فا�شدي الما�شي قد غ���ادروا هذه الوزارة من���ذ �شنين.. ِنعم اأن 

م�ش���وا ل ماأ�ش���وف عليه���م، اإل ان الف�ش���اد لي���زال يع�شع�س في بع����س جنبات وزارة 

التربية، وخا�شة في مخازنها، وما ن�شر هو الدليل، يتوارثه بع�س من الخلف من ذلك 

ال�شلف الفا�شد.

ل���ذا نق���ول ان محارب���ة الف�ش���اد والت�شدي ل���ه ل تت���م با�ش���دار الت�شريحات اأو 

العتراف���ات الت���ي يطل علين���ا بها الحجرف بعد ك���ل حدث، كاعترافه ح���ول اآخرها 

)تطبعون الكتب دون تخطيط، وتتلفونها، وت�شتكون النق�س(، يقول هذا وكاأنه يخاطب 

اأنا�ش���اً م���ن كوكب اآخر، ل موظفي���ن ول م�شوؤولين تحت اإمرت���ه و�شالحياته، ثم يتابع 

الحجرف قائ���اًل: »لدينا 11 مخزناً تحتوي على احتياجات الكويت، وا�شتغاللها لي�س 

مثالي���اً ب�شب���ب حجج الهدر«!! ويكمل قائاًل: »لدينا األ���ف كتاب لمادة واحدة، ل نعرف 
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ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت

اأحمد النبهان 

كاتب في جريدة القب�س

المدير العام ل�شركة عقارية

م. اأحمد ح�ضن كرم

م�شت�شار اقت�شادي وكاتب و محلل نفطي 

با�ضل الجا�ضر

كاتب �شحافي بجريدة النباء منذ 1990 وكتب بالعديد من 

الجرائد والمجالت.

ع�شو جمعية ال�شحافيين الكويتية

ع�شو الجمعية الكويتية لحماية البيئة

ع�شو المجل�س البلدي بالفترة ما بين 99/95

رئي�س تحرير مجلة بالقيود اللكترونية وهي اأول مجلة الكترونية كوتيتة �شدرت بالفترة 

مابين 2004-99.

موؤلف كتاب لمن تدلي �شوتك.

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت

اإبراهيم اأديب العو�ضي

كاتب في جريدة الراي 

الرئي�س التنفيذي ل�شركة عقارية

اإقبال الأحمد

رئي�شة تحرير وكالة الأنباء الكويتية وهي اأول رئي�شة تحرير لوكالة 

اأنباء عربية حتى عام 2001. 

2001 اإلى 2002 م�شت�شار اإعالميا في برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي لوزارة الدولة ل�شوؤن مجل�س الأمة 

2002 – 2003 مدير م�شروع الحملة الإعالمية لت�شحيح الم�شار 
القت�شادي في الكويت 

نائب رئي�س الجمعية الكويتية لل�شداقة 

ع�شوه في جمعية ال�شحفيين الكويتية 

�شاركت وت�شارك في لجان تحكيم اإعالمية واأخرى تخ�ش�شية 

�شاركت في موؤتمرات محلية ودولية حول المراأة ودورها في المجتمع وقدمت اأوراق عمل 

حول اإنجازات المراأة الكويتية وتجربتها ال�شخ�شية في مجال الأعالم واأثر ذلك على 

المجتمع. 

�شاركت �شمن وفود كويتية ر�شمية وغير ر�شمية في زيارات ورحالت خارجية لت�شليط 

ال�شوء على ق�شايا وطنية لك�شب الراأي العام العربي والدولي لهذه الق�شايا. 

لها كتابات �شحفية ومقالت في �شحف ومجالت عربية حول ق�شايا محلية ودولية مثار 

الهتمام والتفاعل على الم�شتويين المحلي والدولي. 

ملحق )1( موجز سير كتاب المقاالت
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د.تركي العازمي 

حا�شل على الدكتوراة في الإدراة ) درا�شات الأعمال والإقت�شاد ( 

من جامعة ليدز البريطانية 

تولى عدة منا�شب حكومية و خا�شة

كاتب في جريدة الراي 

مدر�س في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا و  الجامعة العربية 

المفتوحة.

تي�ضير الر�ضيدان

نائب رئي�س لجنة كتاب �شد الف�شاد -2013

ال�شيرة الذاتية المف�شلة في ملحق 4 من الكتاب

جا�ضم في�ضل الق�ضيبي

كاتب في �شحيفة القب�س 

طيار بالخطوط الجوية الكويتية

حامد ال�ضيف

مدير عام �شوق الكويت لالأوراق المالية 2010 – 2011.

رئي�س مجل�س الإدارة والع�شو المنتدب ل�شركة الكويت وال�شرق 

الأو�شط لال�شتثمار المالي من عام 1985 – 2008.

انخرط في ع�شوية مجال�س ادارات العديد من البنوك و ال�شركات

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت

د. بدر الديحاني

ع�شو هيئة التدري�س – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت.

م�شاعد نائب مدير جامعة الكويت لل�شوؤون العلمية   2006-

.2008
رئي�س ق�شم الإدارة العامة - كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت 

.1997-1995
ع�شو موؤ�ش�س لمركز التميز في الإدارة – كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت 1995 

اأمين ال�شر – جمعية اأع�شاء هيئة التدري�س بجامعة الكويت 2000-1999 

نائب رئي�س جمعية الخريجين 2007

كاتب �شحفي – جريدة الجريدة

بدر نا�ضر الحميدي

وزير �شابق

كاتب في جريدة القب�س

د.ب�ضام ال�ضطي

ا�شتاذ بكلية ال�شريعة بجامعة الكويت

كاتب في �شحيفة عالم اليوم

د.بهيجة بهبهاني

ع�شو هيئة التدري�س بق�شم العلوم،كلية التربية ال�شا�شية

كاتبة في جريدة القب�س

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت
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د.خالد اأحمد ال�ضالح

اأول طبيب خليجي متخ�ش�س بالعالج الإ�شعاعي

اأديب له اربعة مجاميع ق�ش�شية 

له عمود ا�شبوعي في جريدة الوطن اليومية وعامود في مجلة 

حياتنا ال�شهرية

يتولي عدة منا�شب في منظمات عربية و خليجية

له عدة اأبحاث علمية و موؤلفات و ح�شل على عدة جوائز تقديرية

د. خالد عايد الجنفاوي

دك�ت����وراه من الوليات المتحدة، جامعة ولية الينوي 2005

مدر�س في جامعة الكويت منذ 2005

له العديد من الأبحاث المن�ش���ورة في مجالت علمية 

له العديد من المقالت في مجلة “اآراء حول الخليج.” مركز 

الخليج لالأبحاث. المارات العربية المتحدة.

  ArabTimes كاتب في جريدة ال�شيا�شة الكويتية- منذ 2004 و في

ع�شو في العديد من الجمع�يات العلمية و المهنية 

جائزة نعمان الثقافية 2005 

جائزة الجمعية الدولية للفائقين في اللغة الأنجليزية

محا�شر و م�شت�شار في عدة جهات

خالد عبداهلل العو�ضي

كاتب في جريدة القب�س 

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت

ح�ضن العي�ضى 

ماج�شتير في القانون الدولي العام

كاتب في �شحيفة الجريدة

د.ح�ضن عبداهلل جوهر 

نائب �شابق في مجل�س الأمة الكويتي

ع�شو هيئة التدري�س في كلية العلوم ال�شيا�شية بجامعة الكويت

ع�شو ورئي�س للعديد من اللجان العلمية محلياً ودولياً

كاتب في �شحيفة  الجريدة

ح�ضن م�ضطفى المو�ضوي 

ماج�شتير تخ�ش�س تمويل من جامعة روتردام لإدارة الأعمال 

2009
مهند�س ب�شركة البترول الوطنية الكويتية 

كاتب في �شحيفة الجريدة

حمد ال�ضريع

لواء �شرطة متقاعد 

كاتب في �شحيفة الأنباء

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت
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د.�ضعاد فهد المعجل

اأ�شتاذه اأكاديمية في جامعة الكويت

كاتبة في جريدة القب�س اليومية و الطليعة ال�شبوعية

�شدر لها كتاب “الغربة الثانية”

د.�ضل�وى الج�ض�ار

دكتوراه 1991جامعة بت�شبيرج الوليات المتحدة الأمريكية

ع�شو مجل�س ادارة و رئي�شة مركز تمكين المراأة في جمعية 

ال�شفافية الكويتية �شابقا

نائب �شابق في مجل�س الأمة

م�شت�شار مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بدولة الكويت، 2008 اإلى 

الآن.

ع�شو هيئة تدري�س كلية الدرا�شات العليا جامعة الكويت، -1995 الآن.

ع�شو هيئة تدري�س – ق�شم المناهج وطرق التدري�س – كلية التربية - جامعة الكويت، 

1991 حتى تاريخه
العديد من الأن�شطة و الع�شويات في منظمات دولية وعربية و خليجية

د. �ضليمان الخ�ضاري

ا�شتاذ م�شاعد كلية الطب-جامعة الكويت

رئي�س ق�شم الطب النف�شي-مركز الكويت لل�شحة النف�شية

كاتب بجريدة الراي

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت

خولة العتيقي

ع�شو لجنة كتاب �شد الف�شاد 2013م

ال�شيرة الذاتية المف�شلة في ملحق 4 من الكتاب

ذعار الر�ضيدي

م�شوؤول الق�شم الأمني في جريدة الأنباء

كاتب �شحافي في جريدة الأنباء 

معد �شفحة الواحة في جريدة القب�س �شابقا

معد �شفحة ملتقى ال�شعراء في جريدة الوطن �شابقا

مدير تحرير مجلة الغدير �شابقا

ريا�س ال�ضانع

محامي 

نائب في مجل�س الأمة الحالي

كاتب في عدة جرائد كويتية

�ضامي الن�ضف

وزير اعالم �شابق

م�شت�شار اإعالمي �شابق في الديوان الأميري

رئي�س مجل�س ادارة  موؤ�ش�شة الخطوط الجوية الكويتية

�شاحب زاوية �شابق في جريدتي الأهرام الم�شرية وال�شرق 

الأو�شط الدولية

كاتب في جريدة الأنباء

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت
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�شدر له كتاب ) اداب المهنة الطبية واأحكامها ال�شرعية (.

�شالح عثمان العثمان

ان�شم الي ال�شلك الدبلوما�شي في وزاره الخارجيه عام ١٩٧٥

عمل في الوفد الدائم ل دوله الكويت في جنيف من ١٩٨٤-١٩٩٢

عين �شفيرا لدولة الكويت في باك�شتان من عام ١٩٩٢ -١٩٩٧

انتقل الي ديوان عام وزارة الخارجية و عمل في اإدارة البحوث و العالم الي ان تقاعد 

في عام ٢٠٠٨

كتب عدة مقالت بجريدة �شوت الكويت التي كانت ت�شدر من لندن اثناء الحتالل 

العراقي و يكتب حاليا في جريدة القب�س

الف كتابين، الول بعنوان ‘و بداأت عملية تحرير الكويت ‘ و الثاني بعنوان ‘ باك�شتان بالد 

الأطهار ‘ 

�ضاري بدر المذن

كاتب في جريدة القب�س

المحلل المالي للبحوث وال�شت�شارات في �شركة ا�شتثمار

طارق محمد م�ضاعد ال�ضالح

ماج�شتير في اإدارة الأعمال من جامعة باب�شون

رئي�س الجمعية القت�شادية الكويتية

ع�شو مجل�س اإدارة ال�شندوق الوطني لرعاية وتنمية الم�شروعات 

ال�شغيرة والمتو�شطة

ع�شو لجنة الكويت الوطنية للتناف�شية 

يعمل حاليا رئي�س وحدة ال�شتثمار في بنك الخليج

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت

اأ.د.�ضهام الفريح

رئي�شة لجنة كتاب �شد الف�شاد عامي 2012 و 2013

ال�شيرة الذاتية المف�شلة في ملحق 4 من الكتاب

د.�ضمالن يو�ضف العي�ضى

اأ�شتاذ العلوم  ال�شيا�شية بجامعة الكويت

كاتب في جريدة الوطن 

�ضالح الغنام

كاتب في جريدة ال�شيا�شة

مدير تحرير مجلة اأجوار ال�شهرية �شابقا

كاتب في جريدة  )الروؤية( �شابقا 

ع�شو جمعية ال�شحافيين الكويتية

ع�شو موؤ�ش�س ل� ) تجمع الكتاب(

د.�ضالح عبداللطيف العتيقي 

طبيب و قد تقلد عدة منا�شب طبية و انخرط عدة مجال�س 

ادارات حكومية و اأهلية 

نائب �شابق في مجل�س الأمة

تقلد عدة منا�شب في منا�شب عربية و دولية منها المين العام 

لإتحاد الطباء العرب و ع�شو مجل�س اإدارة في جمعية حقوق 

الن�شان الطبية – جنيف.و ع�شو مجل�س المناء فى المنطقة ال�شالمية للعلوم الطبية.و 

ع�شو فى لجنة التحكيم الق�شائية لالأمور ال�شحية.

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت
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عادل عبدالعزيز ال�ضرعاوي 

نائب �شابق في مجل�س الأمة

تقلد عدة منا�شب حكومية

له العديد من الأبحاث في ال�شاأن العام

عالية في�ضل حمود الخالد

كاتبة في جريدة القب�س

عامر ذياب التميمي

م�شت�شاراً اأ�شا�شياً غير متفرغ لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 

الكويت 

�شاهم بالكتابة في عدد من المجالت المتخ�ش�شة الكويتية و 

الخليجية 

اأ�ش�س واآخرون الجمعية الإقت�شادية الكويتية وتراأ�س مجل�س الإدارة 

خالل الفترة من 1994 2004-  

اأ�ش�س واآخرون نادي الكويت لل�شينما وتراأ�س مجل�س الإدارة عدة مرات

اأ�ش�س واآخرون الجمعية الكويتية لحقوق الإن�شان وهو الآن اأميناً لل�شر في الجمعية منذ 

اإبريل 2008.

تبواأ ع�شوية مجل�س اإدارة جمعية الخريجين الكويتية ورابطة الإجتماعيين

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت

طالل ال�ضعيد

بداأ كتابة ا�شعر في �شن مبكره جداً وكان �شاعر مخ�شرم عا�شر 

جيلين من �شعراء ال�شعر النبطي وله العديد من الم�شاجالت من 

كبار ال�شعراء في المنطقة 

ع�شو موؤ�ش�س في ديوانية �شعراء النبط، قدم لها بع�س البرامج 

التلفزيونيه الناجحه.

كاتب في �شحيفة ال�شيا�شة

قدم عدة برامج تلفزيونيه و اذاعية ناجحه

طالل عبدالكريم العرب   

كاتب في جريدة القب�س الكويتية

د.ظافر محمد العجمي 

عقيد ركن طيران متقاعد

ا�شتاذ تاريخ الكويت الحديث والمعا�شر -جامعة الكويت

المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج

باحث في ق�شايا اأمن الخليج العربي

له عدة موؤلفات منها “اأمن الخليج العربي،تطوره وا�شكاليات المن 

فيه من منظور العالقات القليمية والدولية

د.عادل اإبراهيم البراهيم

لواء �شرطة  متقاعد

كاتب في جريدة الأنباء 

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت
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عبدالر�ضا كمال

تخ�ش�س ر�شوم متحركة )اأنيمي�شن( جامعه )جنوب كاليفورنيا( 

لو�س انجلو�س 1982

رئي�س ق�شم الكاريكاتير في جريدة الم�شتقبل �شابقا

ع�شو الجمعية الكويتية للفنون الت�شكيلية و الرابطة الدولية 

للفنون، اليون�شكو و اإتحاد جمعيات الفنون الت�شكيلية الخليجية

اعتبرته جمعيه ال�شحافيين الكويتية في ر�شالة اإلى المجل�س الوطني للثقافة والفنون 

والآداب رائداَ والأب الروحي للكاريكاتيرين في الكويت عام 1984.كما اعتبره المهتمون 

في الفنون المحلية والخليجية)�شيخاَ للكاريكاتيرين(  

له العديد من الم�شاركات الفنية المحلية و الخليجية و الدولية

كاتب متخ�ش�س في فن الكاريكاتير

د. عبدالعزيز يو�ضف الأحمد

كاتب في جريدة عالم اليوم 

عبدالعزيز الكندري 

كاتب في جريدة الراي

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت

د.عبا�س المجرن

دكتوراه في القت�شاد من جامعة اك�شتر بالمملكة المتحدة 1985

اأ�شتاذ بجامعة الكويت، ق�شم القت�شاد، كلية العلوم الإدارية

له عدة اأبحاث من�شورة في دوريات واإ�شدارات علمية عالمية 

محكمة 

يكتب في �شحيفة الجريدة

عبدالحميد العو�ضي 

بكالوريو�س الهند�شة الكيميائية - جامعة الإ�شكندرية عام 1981

موؤ�ش�شة البترول الكويتية – قطاع الت�شويق العالمي

كاتب مقالت نفطية في بع�س ال�شحف الكويتية 

عبدالحميد علي عبدالمنعم

موؤ�ش�س لجنة كتاب �شد الف�شاد و مقررها من -2009 2013

ال�شيرة الذاتية المف�شلة في ملحق 4 من الكتاب

عبدالرزاق عبداهلل 

محامي اأمام محكمة التمييز والمحكمة الد�شتورية.

) IBA ( ع�شو جمعية المحامين الدولية

ع�شو جمعية المحامين الكويتية

كاتب اأ�شبوعي في ال�شفحة القت�شادية بجريدة القب�س.

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت
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د. عبدالمح�ضن الجاراهلل الخرافي

م�شاهم في ملف الكتاب 2013

ال�شيرة الذاتية المف�شلة في نهاية البحث المقدم منه في هذا 

الكتاب

د.عبدالمح�ضن جمال 

نائب �شابق في مجل�س الأمة

اأ�شتاذ في كلية التربية في جامعة الكويت �شابقا

رئي�س تحرير المجلة التربوية �شابقا. 

�شارك في اأعمال لجان على م�شتوى الق�شم والكلية والجامعة 

وبع�س الوزارات وخا�شة وزارة التربية 

له عدة موؤلفات

كاتب في جريدة القب�س

عزيزة المفرج

كاتبة في الوطن  اليومية و مجلة �شمرة ال�شهرية

 

علي البداح 

بكالوريو�س اإدارة اأعمال، جامعة القاهرة  

رئي�س التحاد الوطني لطلبة الكويت �شابقا

نائب المدير العام لبنك الكويت وال�شرق الأو�شط �شابقا

رئي�س ال�شركة الأهلية الخليجية لال�شت�شارات الإدارية والمالية 

كاتب في �شحيفة الجريدة

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت

عبدالعزيز عبداهلل جا�ضم القناعي

ماج�شتير اإدارة المعلومات،جامعة كيرتن للتكنولوجيا، ا�شتراليا  

2008
ع�شو جمعية ال�شحافيين الكويتية.

ع�شو تجمع الكتاب.

�شدر له ديوانين �شعر عام -1993  1995 

عبداللطيف الدعيج 

كاتب �شحافي في جريدة القب�س منذ يونيو 1991 

كاتب �شحافي في جريدة المعلم عام 1970 

نائب رئي�س تحرير جريدة ال�شيا�شة عام 1972

من رموز العمل الوطني

عبد اهلل النيباري

دبلوم في القت�شاد من جامعة اأوك�شفورد البريطانية عام 1963.

تقلد عدة منا�شب متخ�ش�شة

ع�شو مجل�س اأمة �شابق، و اأحد موؤ�ش�شي واأمين عام المنبر 

الديمقراطي.

كاتب في جريدة القب�س الكويتية.

عبداهلل �ضعد الهدلق

مدير للت�شهيالت والقرو�س في البنك التجاري الكويتي �شابقا

ع�شو جمعية ال�شحافيين

ع�شو رابطة الأدباء

كاتب في �شحيفة الوطن

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت
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د.عي�ضى محمد العميري

اأكاديمي و كاتب في �شحيفة الوطن

د.فايز عبداهلل الكندري 

اأ�شتاذ القانون الخا�س. جامعة الكويت

محام اأمام محكمة التمييز والمحكمة الد�شتورية العليا

كاتب في �شحيفة الكويتية

فخري �ضهاب

اأ�شتاذ محا�شر في عدة جامعات في اأمريكا و بريطانيا

تقلد عدة منا�شب ا�شت�شارية في الكويت و الوليات المتحدة 

الأمريكية و لبنان واليابان و بنما  

كاتب في جريدة القب�س 

اأ.د.في�ضل ال�ضريفي 

عميد كلية العلوم ال�شحية 

اأ�شتاذ دكتور في ق�شم �شحة البيئة. 

م�شت�شار �شابق بلجنة �شئون البيئة مجل�س الأمة.

كاتب في �شحيفة الجريدة. 

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت

علي احمد البغلي

وزير نفط �شابق

نائب �شابق في مجل�س الأمة

كاتب في �شحيفة القب�س

علي محمود خاجه 

كاتب في �شحيفة الجريدة

عواطف العلوي

كاتبة في �شحيفة الكويتية �شابقا

عو�س �ضقير

رئي�س اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي

كاتب في �شحيفة القب�س

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت
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ح�شل على العديد من الجوائز التقديرية 

يكتب حاليا في جريدة الكويتية

د.محمد  العبدالجادر   

حا�شل على الدكتوراه في الجغرافية ال�شيا�شية 

كاتب في جريدة القب�س. 

نائب �شابق في مجل�س الأمة

ع�شو جمعية الخريجين

ع�شو الجمعية الجغرافية الكويتية 

ع�شو الجمعية الجغرافية الم�شرية 

د.محمد العو�ضي

داعية و مفكر اإ�شالمي

الم�شرف العام لموؤ�ش�شة ركاز لتعزيز الأخالق

ع�شو الهيئة التاأ�شي�شية للهيئة الإ�شالمية العالمية لالإعالم التابعة 

لرابطة العالم الإ�شالمي في مكة المكرمة

ا�شتهر بتقديم واإعداد برنامج بيني وبينكم على تلفزيون الراي 

وقناة اقراأ

يكتب في �شحيفة الراي

م.محمد القزويني 

كاتب في جريدة الأنباء

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت

في�ضل الزامل

تقلد عدة منا�شب في ال�شركات و في مجال�س اداراتها

كاتب في جريدة الأنباء 

في�ضل فهد ال�ضايع

نائب في مجل�س الأمة 

د.محمد الرميحي 

دكتوراه، جامعة درهام في �شمال �شرق بريطانيا 1973

اأ�شتاذ في علم الجتماع في جامعة الكويت

عمل كرئي�س تحيرير لمجلة العربي لمدة �شبعة ع�شرة عاما

اأثناء الغزو العراقي للكويت اأ�شدر جريدة “�شوت الكويت” 

المعبرة عن مقاومة الكويتين للغزو 

عمل كاأمين عام للمجل�س الوطني للثقافة والداب في الكويت بين 1998 2003- وعمل 

على اأن تحتفل الكويت عام 2000 كعا�شمة للثقافة العربية

له العديد من الكتب التي تبلغ اأكثر من ع�شرون كتابا في ال�شوؤون ال�شيا�شية والجتماعية 

في الخليج وال�شوؤن العربية. 

كتب مئات المقالت والدرا�شات المن�شورة في العديد من المجالت العربية و الإنجليزية 

المحكمة و غير المحكمة

راأ�س تحرير مجلة حوار العرب التي ت�شدرها موؤ�ش�شة الفكر العربي من بيروت لمده 

�شنتين

عمل كم�شت�شار لمركز البابطين للترجمة

ع�شو في المجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت. 

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت
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مظّفر عبداهلل

ع�شو جمعية ال�شحفيين 

ع�شو منظمة العفو الدولية 

ع�شو الجمعية الكويتية لحقوق الإن�شان 

كاتب في جريدة الجريدة 

د.مع�ضومة اأحمد اإبراهيم  

تحمل �شهادة دكتوراه الفل�شفة في علم النف�س التربوي، جامعة 

كلورادو، بولدر 1992.

تعمل اأ�شتاذة علم النف�س التربوي، كلية التربية الأ�شا�شية، الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

حا�شلة على و�شام التحرير من �شاحب ال�شمو اأمير الكويت وخادم 

الحرمين وو�شام وزير الدفاع ال�شعودي للتطوع في حرب تحرير الكويت 1991.

 ع�شو جمعية ال�شحافيين الكويتية و جمعية ال�شفافية الكويتية و جمعية الهالل الأحمر 

الكويتي.  

ع�شو المفو�شية العليا لالنتخابات النيابية في الكويت التابعة لجمعية ال�شفافية

ع�شو فريق الخبراء و المراقبين العرب لمراقبة النتخابات الرئا�شية الموريتانية 2009

منى ال�ضافعي 

قا�ش��ة و روائية كويتي��ة 

كاتب����ة في ال�شحافة الكويتية بانتظام منذ عام 1990 خا�شة في 

�شحيفتي الوطن و القب�س و مجلة مراآة الأمة

حا�شلة على درجة الدكتوراة  في الأدب للعام 2011 من الجامعة 

العربية المفتوحة ل�شمال اأميركا.

حا�شلة على درجة الدكتوراة التقديرية العالمية من جامعة الح�شارة الإ�شالمية 

المفتوحة في تخ�ش�س الأدب الروائي عام 2005  .

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت

د. محمد بن ابراهيم ال�ضيباني

كاتب في جريدة القب�س 

اأ.د.محمد عبدالمح�ضن المقاطع 

اأ�شتاذ اأكاديمي و خبير د�شتوري

اأ�شتاذ زائر لدى جامعة وريك في المملكة المتحدة و جامعة �شان 

دياجو في الوليات المتحدة

كاتب في �شحيفة القب�س و رئي�س تحرير مجلة الميزان

مرزوق فليح الحربي

كاتب بجريدة الوطن 

مدرب و ممار�س معتمد 

م�ضطفى ال�ضراف 

محامي 

كاتب في جريدة القب�س 

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت
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نا�ضر العبدلي

 �شكرتير تحرير جريدة القب�س �شابقا

رئي�س الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية

ع�شو الجمعية الكويتية لحقوق الإن�شان

ع�شو الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام 

كاتب في القب�س والكويتية �شابقا

نا�ضر المطيري 

ماج�شتير في القانون

اإعالمي وكاتب في جريدة النهار 

مقدم برامج في اإذاعة وتلفزيون الكويت 

مرا�شل اإذاعة مونت كارلو الدولية في الكويت

نا�ضر معال

نائب رئي�س مجل�س الدولة الم�شرى 

اأحد ق�شاة تيار ا�شتقالل الق�شاء 

معار بالفتوى والت�شريع بمجل�س الوزراء بالكويت

نبيلة مبارك العنجري 

بكالريو�س محا�شبة جامعة الكويت عام 1979 

دبلوم عالي المراأة في مواقع �شنع القرار جامعة لندن كولدج  

 2005
ع�شو مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة الخطوط الجوية الكويتية

مدير عام �شركة ليدرز جروب لالإ�شت�شارات والتطوير 2007 حتى 

تاريخة.

مدير عام �شركة الجزيرة للتنمية العقارية من 2008 - 2010  

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت

منى علي الفزيع 

م�شت�شار دولي ل�شركة لوغلن للمن�شاأت البيئة ) �شراكة اوربية 

–امريكية( 2012
م�شت�شارة لل�شوؤون الخارجية في مجل�س الأمة الكويتي فبراير 

 2013
مدير تنفيذي لمجل�س العمال المريكي  من 2008 الي 2013 

م�شت�شار تجاري لتطوير العمال لعدد من ال�شركات المريكية  والأجنبية.

مدير عام لموؤ�ش�شة MF التجارية 2009

متفرغة للعمل التجاري الخا�س  منذ 2002 ) تقديم ا�شت�شارات في مجال تطوير 

العمال لل�شركات ال�شغيرة والمتو�شطة والنهو�س بال�شركات المتعثرة ( 

م�شاعدة الممثل المقيم مكتب الأمم المتحدة UNDPواخت�شا�شية العالم في 

البرنامج الإنمائي لالأمم المتحدة. 

كاتبه زاوية  في جريدة كويت تايمز  منذ عام 2002  ) الزاوية مخ�ش�شة لمناف�شة 

ق�شايا حقوق الن�شان والف�شاد (

ع�شو  في الجمعية الكويتية لحقوق الإن�شان. 

ع�شو لجنة �شوؤون المراأة مجل�س الأمة الكويتي 2012 

كاتبة غير متفرغة جريدة القب�س  2012

د.ناجي �ضعود الزيد

طبيب و اأ�شتاذ اأكاديمي

كاتب في جريدتي القب�س و الم�شائية

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت
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د.وائل الح�ضاوي

ا�شتاذ م�شارك في كلية الدرا�شات التكنولوجية 

�شارك في العديد من الموؤتمرات والندوات العامة والمتخ�ش�شة 

وله بع�س الموؤلفات في مجال التعليم و العالم والق�شايا العامة

كاتب في جريدة الراي 

وليد الرجيب

كاتب في �شحيفة الراي

وليد المجني 

كاتب ونا�شط �شيا�شي

�شغل العديد من المنا�شب الإدارية والهند�شية اأهمها اأمين ال�شر 

الم�شاعد بالإتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئي�س نقابة 

العاملين بالهيئة العامة لل�شناعة ورئي�س مجل�س اإدارة �شركة 

تر�شت مارك للتجارة العامة والمقاولت

يكتب في جريدة الراي و الكويتية و �شبر الألكترونية

وليد ابراهيم الأحمد 

كاتب في جريدة الراي

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت

م�شت�شار تنفيذي في �شركة الم�شروعات الكبرى العقارية  2006 - 2008

الوكيل الم�شاعد ل�شئون ال�شياحة في وزارة الإعالم   -2002 2006

مدير عام نادي ال�شيد والفرو�شية 1998 - 1999

مدير اإدارة العالقات العامة والت�شويق في �شركة الم�شرعات ال�شياحية -1993 2000 

ع�شو هيئة التدري�س في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  1988 – 1999

تكتب في �شحيفة القب�س

ن�ضال ابوزكي

مدير عام �شركة »اأورينت بالنيت لال�شت�شارات الإعالمية«

كاتب في �شحيفة الجريدة

د. هنادي عبداهلل الحملي 

م�شت�شارة في التنمية الب�شرية

خبيرة تنمية ادارية لعدد من الجهزة الحكومية

خبيرة تدريب معتمد وع�شو في عدد من جمعيات التدريب 

والتنمية المحلية والعالمية

خبيرة تخطيط ا�شتراتيجي معتمد

موجهة ومر�شدة �شلوكية ومحا�شرة اكاديمية  زائرة في عدد من الجامعات الخليجية

 نا�شطة في مجال ال�شحة النف�شية وادارة الذات 

كاتبة �شحفية وع�شوة في جمعية ال�شحافيين الكويتية   

محا�شرة رئي�شية في عدد من المنتديات التخ�ش�شية في مجال التنمية الب�شرية 

والموؤ�ش�شاتية 

م�شت�شارة تطوير مناهج تعليمية في علم ال�شلوك الن�شاني. 

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت
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يو�ضف عبدالكريم الزنكوي

ماج�شتير في الإعالم والت�شويق - 1978 - جامعة دنفر، كولورادو 

- الوليات المتحدة الأمريكية.

حاليا كاتب زاوية اقت�شادية )درد�شةاقت�شادية( واأخرى �شيا�شية 

)بقايا خيال( في جريدة ال�شيا�شة، 

عمل م�شت�شارا اإعالميا للتعوي�شات البيئية )اللجنة المركزية 

لالإ�شراف على تنفيذ الم�شاريع المتعلقة باإعادة تاأهيل البيئة(. 

تقديم ا�شت�شارات اإعالمية وخدمات �شحافية لل�شركات من خالل موؤ�ش�شة ميديا 

كونترول. 

عمل �شكرتير تحرير لل�شوؤون الإقت�شادية – جريدة الأنباء. 

كاتب مقال يومي في جريدة الأنباء من 1979 - 2004. 

يو�ضف عثمان المجلهم  

كاتب في جريدة القب�س 

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت

وليد عبداهلل الغانم

كاتب في جريدة القب�س 

اأ.د. يعقوب اأحمد ال�ضراح 

دكتوراه في التربية/جامعة عين �شم�س/جمهورية م�شر العربية 

عام (1984)(التربية البيئية).

وكيل وزارة التربية الم�شاعد للتعليم الخا�س عام(1988).

وكيل وزارة التربية الم�شاعد للتعليم الخا�س والعام عام( 1991).

وكيل وزارة التربية الم�شاعد للمناهج عام(1992).

الأمين العام الم�شاعد لمركز تعريب العلوم ال�شحية )اكملز( )مجل�س وزراء ال�شحة 

العرب- جامعة الدول العربية( منذ عام (1993) ومازال. 

رئي�س مجل�س اإدارة والع�شو المنتدب لل�شركة الكويتية لل�شناعات الدوائية – الكويت – 

(2009)   ومازال.

له العديد من الموؤلفات

كتابة المقالت والموا�شيع التربوية والعلمية المختلفة في العديد من المجالت 

المتخ�ش�شة والجرائد اليومية.

تحكيم العديد من الدرا�شات في المجالت التربوية والثقافية، والتربية البيئية، والبيئة.

يو�ضف ال�ضهاب

كاتب في جريدة القب�س الكويتية

ملحق )1( موجز سري كتاب املقاالت
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الق�ضمتاريخ الن�ضرالجريدةعنوان المقالةا�ضم الكاتب
رقم 

ال�ضفحة

151 ٢1 نوفمبر ٢٠١٢القب�سالإ�شالح في قاعة عبداهلل ال�شالمتي�شير عبدالعزيز الر�شيدان

 ٢٣3312 يونيو ٢٠١٣القب�سالتعيين ال�شيا�شيتي�شير عبدالعزيز الر�شيدان

 211135 يونيو 2013القب�ساإ�شالحيو العازة جا�شم في�شل الق�شيبي

304376 اأغ�شط�س 2013القب�ساأحكام ال�»ويييي« العرفيةجا�شم في�شل الق�شيبي

 211101 يناير 2013ال�شاهدق�شية مهمةحامد ال�شيف

 ٥2224 �شبتمبر ٢٠١٣ال�شاهدو�شهد �شاهد من اأهلهاحامد ال�شيف

 ١٩2234 �شبتمبر ٢٠١٣ال�شاهدتحذير من عجز الميزانية عام 2018حامد ال�شيف

 193261 مار�س 2013الجريدةديرة ما�شية �شماريح�شن العي�شى

 143273 مايو 2013الجريدةحول الثقافة الداويةح�شن العي�شى

 282169 دي�شمبر 2012الجريدةفلنبلغ �شموه مبا�شرة؟!د. ح�شن عبد اهلل جوهر

 153258 فبراير 2013الآنحمار المال العامد. ح�شن عبد اهلل جوهر

 274323 نوفمبر 2012الجريدة385 مليار دولر فقط ل غير!د. ح�شن عبد اهلل جوهر

 103295 يونيو 2013الرايموجة عبدالفتاح العليد. ح�شن عبد اهلل عبا�س

 153304 يوليو 2013الرايتعريف المال ال�شيا�شيد. ح�شن عبد اهلل عبا�س

224370 يوليو 2013الرايم�شكلة الكويت... اأين هي؟!د. ح�شن عبد اهلل عبا�س

134339 فبراير 2013الوطنحرمة اأرا�شي الدولة..!!ح�شن علي كرم

 303286 مايو 2013الجريدةعالمات ا�شتفهام على تعيينات النفطح�شن م�شطفى المو�شوي

 24253 مايو 2013الجريدةحفل تخرج جامعة م�شروبة في الكويت!ح�شن م�شطفى المو�شوي

 254333 يناير 2013النباءغ�شيل الأموال وتمويل الإرهابحمد ال�شريع

 284344 فبراير 2013النباءاإجراءات �شبطية خاطئةحمد ال�شريع

ملحق )2( الفهرس املفصل بأسماء كتاب املقاالت

الق�ضمتاريخ الن�ضرالجريدةعنوان المقالةا�ضم الكاتب
رقم 

ال�ضفحة

 271114 فبراير 2013الرايحّدثوا العاقل بما يعقلاإبراهيم اأديب العو�شي

 6197 يناير 2013القب�س�شكراً لكماإقبال الأحمد

 294334 يناير 2013القب�سحارب الر�شوةاإقبال الأحمد

 84347 ابريل 2013القب�سمراكز اإيواء ولي�شت مدار�س للمعاقيناإقبال الأحمد

اأحمد النبهان
م�شتثمر اأجنبي عن الكويت: يا خرطي يا 

خرطي..
 223263 مار�س 2013القب�س

 304360 مايو 2013القب�سمحافظ عقارية اأو محافظ حرامية!اأحمد النبهان

 192203 يونيو 2013الوطنمو غ�شمرة...!!!م.اأحمد ح�شن كرم

 24354 مايو 2013النباءم�شكلة »الداو« في �شيغة التعاقد ل »الإلغاء«با�شل الجا�شر

 ١١2228 �شبتمبر ٢٠١٣الجريدةعن تقرير »التناف�شية العالمي«د. بدر الديحاني

 ١٨2233 �شبتمبر ٢٠١٣الجريدةهيئة »التطبيقي«... من جديدد. بدر الديحاني

 ٢٣2238 �شبتمبر ٢٠١٣الجريدةاإ�شالح منظومة الرعاية ال�شحيةد. بدر الديحاني

 233283 مايو 2013الجريدةمحاربة الطواحينبدر �شلطان بن عي�شى

 ٢٢2235 �شبتمبر ٢٠١٣القب�سطرمان و�شمخان وعميان!بدر نا�شر الحميدي

 81141 اغ�شط�س 2013عالم اليومحرمة المال العامد. ب�شام ال�شطي

 282190 فبراير 2013عالم اليومت�شحيح الم�شار التعليميد. ب�شام ال�شطي

 84326 يناير 2013عالم اليومالتعاونيات تحتاج اإلى »نف�شة«!!د. ب�شام ال�شطي

 194341 فبراير 2013القب�سف�شاد الأغذية.. متى العقاب؟د. بهيجة بهبهاني

 143303 يوليو 2013الراي�شيا�شة »التر�شيات«...!د. تركي العازمي

 ٨1150 اأكتوبر ٢٠١٢القب�سمنتدى ال�شفافية بالأمن والدفاعتي�شير عبدالعزيز الر�شيدان

ملحق )2( الفهرس املفصل بأسماء كتاب املقاالت

ملحق )2( الفهرس المفصل بأسماء كتاب المقاالت
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الق�ضمتاريخ الن�ضرالجريدةعنوان المقالةا�ضم الكاتب
رقم 

ال�ضفحة

 231111 فبراير 2013الجريدةالف�شاد.. المعركة المفتوحة!�شامي محمد العدواني

 172180 يناير 2013الطليعةمليارات ال�شباب في جيوب الف�شادد. �شعاد فهد المعجل

�شعد خالد الر�شيدي
اهلل بالخير

174368 يوليو 2013مالراي

 204351 ابريل 2013الوطنالكوادر الوظيفية: اإلى اأين؟د. �شل�وى الج�ش�ار

 ٢٤2240 �شبتمبر ٢٠١٣الرايحالة الالمبالة... الكويتية جداً !د. �شليمان الخ�شاري

 ٢٢1152 مايو ٢٠١٣النهاريكون المجتمع عر�شة لالنحراف كما ال�شغيراأ.د. �شهام الفريح

 ٢٤2226 اأبريل ٢٠١٣النهارالبع�س ي�شل اإلى المن�شب بالدناءة ل بالكفاءةاأ.د. �شهام الفريح

اأ.د. �شهام الفريح
الف�شاد ل تُطوى �شفحاته بالت�شريحات يا وزارة 

التربية
 ٢٥4384 �شبتمبر ٢٠١٣النهار

 311102 يناير 2013الوطننماذج الم�شاعدة على الف�شادد. �شمالن يو�شف العي�شى

 102176 يناير 2013الوطنَمْن يوقف الهدر للمال العام؟د. �شمالن يو�شف العي�شى

 272196 مار�س 2013الوطناأوقفوا الدعم الحكوميد. �شمالن يو�شف العي�شى

 261113 فبراير 2013ال�شيا�شةالجدية اأول!�شالح الغنام

 ١٠3311 �شبتمبر ٢٠١٣   ال�شيا�شةنكهة واحدة!�شالح الغنام

44377 �شبتمبر ٢٠١٣   ال�شيا�شةاأبهرونا... ون�شونا�شالح الغنام

 133272 مايو 2013الكويتيةاقتلوا قاتل الكلب !�شالح الها�شم

د. �شالح عبداللطيف 

العتيقي

�شها تقرير  عليكم بمواجهة التحديات التي �شخَّ

طوني بلير
القب�س

20 اغ�شط�س 
20132

 210

د. �شالح عبداللطيف 

العتيقي
293 53 يونيو 2013القب�سهل نطفئ الأنوار في وقت قريب؟

 191133 يونيو 2013القب�سنقد الم�شوؤول ن�شيحة اأم ف�شيحة�شالح عثمان العثمان

 42173 يناير 2013القب�سل نريد تنمية في الكويت!�شاري بدر المذن

 262206 يوليو 2013القب�سم�شكلتنا في �شعف اآلية اتخاذ القرار�شاري بدر المذن

ملحق )2( الفهرس املفصل بأسماء كتاب املقاالت

الق�ضمتاريخ الن�ضرالجريدةعنوان المقالةا�ضم الكاتب
رقم 

ال�ضفحة

144366 يوليو 2013مالنباءتهريب الديزل  حمد ال�شريع

 71104 فبراير 2013الوطنالمال العام حرام عليهم وحالل عليكم؟!حمد عبدالرحمن يو�شف الكو�س

 111107 فبراير 2013الوطنحكومي واأهليد. خالد اأحمد ال�شالح

 ٢٢1156 �شبتمبر ٢٠١٣عالم اليوماأ�شواء على التجربة اليابانية في التعليمخالد ح�شن التميمي

 242168 دي�شمبر 2012ال�شيا�شةالكويت... والمر�س الهولنديخالد �شيدان العتيبي

 131138 يوليو 2013ال�شيا�شةكابو�س المح�شوبيةد. خالد عايد الجنفاوي

 ١1147 �شبتمبر ٢٠١٣ال�شيا�شةاإِخال�ُشك في وظيفتك يَُدُلّ على نُبِْلَك الأخالقيد. خالد عايد الجنفاوي

 ٢٥1157 �شبتمبر ٢٠١٣ال�شيا�شةالنخبوية تر�شخ الحتقان الجتماعيد. خالد عايد الجنفاوي

 ١2219 �شبتمبر ٢٠١٣القب�سماذا نعني بالتنمية؟خالد عبداهلل العو�شي

 ١٨2241 مايو ٢٠١٣الوطن..واأي�شاً التربيةخولة العتيقي

 ١٧3318 اأغ�شط�س ٢٠١٣الوطن»كلهم جذي«.. اأي: كلهم هكذا!خولة العتيقي

 ٨4364 يونيو ٢٠١٣الوطنالملف الإعجازي »�شح النوم«خولة العتيقي

 ٥2227 �شبتمبر ٢٠١٣النباءالبركات في اإدارة الأزماتدالي الخم�شان

 172163 اكتوبر 2012النباء�شو بدهم الكويتيين؟!ذعار الر�شيدي

 213260 فبراير 2013النباءدينا�شورات المعامالت النيابيةذعار الر�شيدي

 244361 يونيو 2013النباءتجار الب�شر في الكويتذعار الر�شيدي

النباءتجارة الإقامات م�شل�شل ل ينتهيريا�س ال�شانع
19 اأغ�شط�س 

20134371م

 302184 يناير 2013النباءالكويتية« بيد اأهل الخت�شا�س وغيرهم�شامي عبداللطيف الن�شف

192 132 مار�س 2013النباءخ�شخ�شة �شركات الطيران.. للمبتدئين!�شامي عبداللطيف الن�شف

 203264 ابريل 2013النباءمهاًل اأيها ال�شادة.. ماذا يُخطط للكويت؟!�شامي عبداللطيف الن�شف

ملحق )2( الفهرس املفصل بأسماء كتاب املقاالت
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الق�ضمتاريخ الن�ضرالجريدةعنوان المقالةا�ضم الكاتب
رقم 

ال�ضفحة

 291119 مار�س 2013الطليعةالف�شاد القاتلعبدالجليل الغربللي

 172181 يناير 2013الطليعةميزانية العازة!عبدالجليل الغربللي

الجريدةالقيادات النفطية الجديدة وتحديات الم�شتقبلعبدالحميد العو�شي
14 اغ�شط�س 

20132208 

 21132 يونيو 2013القب�ساإحياء ال�شفافية النفطيةعبدالحميد علي عبدالمنعم

148 ٧1 �شبتمبر ٢٠١٣القب�سنزاهة ال�شيا�شيعبدالحميد علي عبدالمنعم

309 213 اغ�شط�س 2013القب�سظل المجل�س البلديعبدالحميد علي عبدالمنعم

المحامي عبدالرزاق 

عبداهلل

الأحكام الجزائية واأثرها في التر�شح لع�شوية 

مجال�س اإدارات ال�شركات
 271136 يونيو 2013القب�س

المحامي عبدالرزاق 

عبداهلل
139 161 يوليو 2013القب�سبين الإف�شاح وال�شرية

الوطنالكاريكاتير.. الطرح ال�ّشاخرعبدالر�شا كمال
15 اغ�شط�س 

20131143 

 144328 يناير 2013عالم اليوماأبناوؤنا وال�شهادات الدكاكينيةد. عبدالعزيز الأحمد

 121116 مار�س 2013الراياإعادة هيكلة... وطنعبدالعزيز الكندري

 92161 اكتوبر 2012الدارمكافحة الف�شاد ال�شيا�شي والجتماعيعبدالعزيز عبداهلل القناعي

 163250 يناير 2013القب�س�شاعدوا المحتاجين فقطعبداللطيف الدعيج

 174331 يناير 2013القب�ستجارة الإقامات جزء من ال�شيا�شة العامة للدولةعبداللطيف الدعيج

عبداهلل النيباري
على خلفية تقارير حول اإنتاجه من ال�شخور قلق 

من تراجع واردات النفط الأميركية
 162178 يناير 2013القب�س

عبداهلل الهدلق
}… َوَمْن ي�َشْفَع �َشفاَعًة �شيئًَة يَُكن له ِكْفٌل 

ِمنها{
 13248 يناير 2013الوطن

اأ.د. عبدالمح�شن الجاراهلل 

الخرافي
 131125 مايو 2013القب�سمن منظومة القيم الوظيفية

د. عبد المح�شن يو�شف 

جمال
 123247 دي�شمبر 2012القب�ستقارير المفو�شية الأهلية ل�شفافية النتخابات

 193282 مايو 2013الوطنالمت�شوق ال�شريعزيزة المفرج

ملحق )2( الفهرس املفصل بأسماء كتاب املقاالت

الق�ضمتاريخ الن�ضرالجريدةعنوان المقالةا�ضم الكاتب
رقم 

ال�ضفحة

د. طارق الدوي�شان
الُمده�س وغير الُمده�س... في تقرير التناف�شية 

الدولي
 ٢٢2237 �شبتمبر ٢٠١٣الراي

طارق محمد م�شاعد 

ال�شالح
 172195 مار�س 2013القب�سفاقد ال�شيء ل يعطيه يا بوفتين ا�شرب �شاي

طارق محمد م�شاعد 

ال�شالح
207 122اغ�شط�س 2013القب�سرد على جا�شم ال�شعدون: نملك اأكثر من ذلك

 184350 ابريل 2013ال�شاهدل�شو�س الجمعيات التعاونيةطالب �شال�س

114380 �شبتمبر 2013مال�شيا�شةعقاب جماعي!طالل ال�شعيد

214383 �شبتمبر 2013مال�شيا�شةالر�شوةطالل ال�شعيد

 ٢٥4363 �شبتمبر ٢٠١٣ال�شيا�شة�شالمة الأغذية!طالل ال�شعيد

322 74 اكتوبر 2012القب�سقنا�س الجديلياتطالل عبدالكريم العرب

 6188 اكتوبر 2012القب�سالموؤ�ش�شة الع�شكرية الخليجية تنق�شها ال�شفافيةد. ظافر محمد العجمي

355 54 مايو 2013النباءالبلدية.. تغيير النهج ولي�س الحاوياتد. عادل الإبراهيم

النباءزيارة الوزير بين التح�شير والفجاأةد. عادل الإبراهيم
18 اغ�شط�س 

20131146 

 ١٥2229 �شبتمبر ٢٠١٣النباءالكويت والتناف�شيةد. عادل الإبراهيم

عادل عبدالعزيز 

ال�شرعاوي

اأع�شاء هيئة تدري�س بمعدل جيد! التعليم يدفع 

الثمن
 33291 يونيو 2013القب�س

علي البداح
�شر البلدية ما ي�شحك

الجريدة
الجريدة 29 

اأغ�شط�س 2013م
4373

 93255 فبراير 2013القب�سلماذا تعجبت؟!عالية في�شل حمود الخالد

 82160 اكتوبر 2012القب�سعقدة الإ�شالحعامر ذياب التميمي

 184357 مايو 2013القب�سالقطاع التعاونيعامر ذياب التميمي

 231109 فبراير 2013الجريدةعندما يم�شي الإ�شالح القت�شادي على راأ�شه!د. عبا�س المجرن

 202164 اكتوبر 2012الجريدةالكويت في خطر!د. عبا�س المج��رن

 132199 ابريل 2013الجريدةمازال في الأفق مت�شع لالإ�شالح!د. عبا�س المجرن

ملحق )2( الفهرس املفصل بأسماء كتاب املقاالت
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الق�ضمتاريخ الن�ضرالجريدةعنوان المقالةا�ضم الكاتب
رقم 

ال�ضفحة

 ١٨3317 �شبتمبر ٢٠١٣القب�سريم.. لها اهللقي�س الأ�شطى

 ١٦2232 �شبتمبر ٢٠١٣النباءمعلم ل يريد التدري�س!محمد الخالدي

 ٤2222 �شبتمبر ٢٠١٣الكويتيةال�ّشلمة المك�شورة والبيروقراطية الكويتيةد. محمد الرميحي

د. محمد العبداهلل 

العبدالجادر
 201108 فبراير 2013القب�ساإعادة »ت�شبيب« الدولة

د. محمد العبداهلل 

العبدالجادر
 141117 مار�س 2013القب�سماذا تريد الدولة؟!

د. محمد العبداهلل 

العبدالجادر
 ٧1149 �شبتمبر ٢٠١٣القب�سنحن و»الطوارئ«

 294358 مايو 2013الرايمدير الجامعة... وخيانة الدكاترةد. محمد العو�شي

د. محمد بن اإبراهيم 

ال�شيباني
164329 يناير 2013القب�سالف�شاد في الدولة

د. محمد بن اإبراهيم 

ال�شيباني
١٠4378 �شبتمبر ٢٠١٣القب�س    ظهرت عليهم النعمة فجاأة..؟!

 214332 يناير 2013النباءنهج مريبد. محمد القزويني

42170 يناير 2013مالقب�ستناق�شات نيابية  محمد رم�شان

اأ.د. محمد عبدالمح�شن 

المقاطع
 113257 فبراير 2013القب�سثقافة الف�شا. ومعار�شة تلد اأخرى

اأ.د. محمد عبدالمح�شن 

المقاطع
 233266 ابريل 2013القب�سالإ�شالح ومحاربة الف�شا. اإلى مجامالت!

اأ.د. محمد عبدالمح�شن 

المقاطع
 143275 مايو 2013القب�سالإرادة ال�شيا�شية مفتاح الإ�شالح

 143298 يونيو 2013الوطنعبدالفتاح العلي �شكراً.. ولكنمرزوق فليج الحربي

ّم الجرائم!م�شطفى ال�شراف
ُ
 243307 يوليو 2013القب�سجريمة �شراء الأ�شوات.. اأ

 281140 يوليو 2013الجريدةل�شو�س مفتر�شونمظّفر عبداهلل

 32185 فبراير 2013الجريدةالكويت... اأموال طائلة وا�شتقرار ه�سمظّفر عبداهلل

 ١3314 �شبتمبر ٢٠١٣الجريدةبيئة عمل ع�شو البرلمانمظّفر عبداهلل

ملحق )2( الفهرس املفصل بأسماء كتاب املقاالت

الق�ضمتاريخ الن�ضرالجريدةعنوان المقالةا�ضم الكاتب
رقم 

ال�ضفحة

د. علي العبدالرزاق
�شريبة القيمة الم�شافة هل ترى النور في 

الكويت؟
 101106 فبراير 2013الجريدة

 ٣3315 �شبتمبر ٢٠١٣القب�سيا عزيزي بوعلي.. كلهم قّبي�شة؟!علي اأحمد البغلي

الجريدةاأزمةعلي محمود خاجه
 24 دي�شمبر 

2012192 

عواطف العلوي
اأيهما جاء اأول.. ف�شاد الحكومة اأم ف�شاد 

ال�شعب؟!
 6196 يناير 2013الكويتية

 52187 فبراير 2013الكويتيةكلُّ من فيه خير لبلده نقول له.. كفوعواطف العلوي

 124348 ابريل 2013الكويتيةجراثيم ب�شرية..!عواطف العلوي

 283246 نوفمبر 2012القب�سالف�شاد اأي�شاً.. يحتاج اإلى ترخي�س!عو�س �شقير

 73254 فبراير 2013القب�سالمع�شلة في �شيا�شة الت�شغيلعو�س �شقير

 84336 فبراير 2013الوطنالف�شاد النفطي؟!..د. عي�شى محمد العميري

 ٢٥2218 اأغ�شط�س ٢٠١٣الكويتيةهي »مراهقة« ولي�شت حكومة اإلكترونية..د. فايز عبداهلل الكندري

 ٢٩2243 �شبتمبر ٢٠١٣الكويتيةاإنجاز على الورق!د. فايز عبداهلل الكندري

فخري �شهاب
التربية والتعليم في الدول المتح�شرة.. وفي 

الكويت!
 191122 ابريل 2013القب�س

 142188 فبراير 2013القب�سالفو�شى القت�شادية تتزاي. لتتزايد!فخري �شهاب

 113269 مايو 2013القب�سغرامة »الداو«.. لي�شت هي الم�شيبةفخري �شهاب

 112197 ابريل 2013القب�سل اقت�شاد قوياً بتعليم �شعيفد. فهد بن عيد

 42172 يناير 2013الجريدةالقطاع النفطي والإ�شالح الإدارياأ.د. في�شل ال�شريفي

 173278 مايو 2013الجريدةداوغيتاأ.د. في�شل ال�شريفي

285 243 مايو 2013الجريدةبدون زعلاأ.د. في�شل ال�شريفي

في�شل عبدالعزيز الزامل
دولة« الم�شاريع تختلف عن »دولة« الرعاية 

وال�شتهالك
 52175 يناير 2013النباء

 53251 فبراير 2013القب�ساإ�شقاط القرو�س.. وثقافة ال�شتهالكفي�شل فهد ال�شايع

ملحق )2( الفهرس املفصل بأسماء كتاب املقاالت
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الق�ضمتاريخ الن�ضرالجريدةعنوان المقالةا�ضم الكاتب
رقم 

ال�ضفحة

 ٢٥2215 اأغ�شط�س ٢٠١٣الكويتيةالإ�شالح الإداري بين الحقيقة والواقعوليد المجني

 ١٦2231 �شبتمبر ٢٠١٣الرايللتنمية... خطط و�شّراق!وليد اإبراهيم الأحمد

الرايمجرد �شوؤال !وليد اإبراهيم الأحمد
14 اغ�شط�س 

20133308 

 ١٠2225 �شبتمبر ٢٠١٣القب�ساإيواء الكالب ال�شالة..!وليد عبداهلل الغانم

 13288 يونيو 2013القب�سواأجريت »الفرعيات« ب�شالم!وليد عبداهلل الغانم

 63302 يوليو 2013القب�سالغياب الحكومي مكلّف للبلدوليد عبداهلل الغانم

 261130 مايو 2013الرايالرتباك في التعليمد. يعقوب اأحمد ال�شراح

 ٢٥3310 اأغ�شط�س ٢٠١٣الرايالحزم والعقابد. يعقوب اأحمد ال�شراح

 24345 ابريل 2013الرايالواقع المزري للّغة العربيةد. يعقوب اأحمد ال�شراح

277 163 مايو 2013القب�سيا وزير التربية.. المعلم ال�شعيف ل ي�شلحيو�شف ال�شهاب

 204343 فبراير 2013القب�سالجريمة عرفناها.. اأين المجرم؟!يو�شف ال�شهاب

 ٢١1154 �شبتمبر ٢٠١٣الجريدةالعدل و�شيا�شة كتابنا وكتابكميو�شف �شليمان �شعيب

يو�شف �شليمان �شعيب
حرفية«... لكن مهجورة

الجريدة
24 اأغ�شط�س 

20134373م

 193280 مايو 2013ال�شيا�شةهل نحن جميعا فا�شدون...مف�شدون?يو�شف عبدالكريم الزنكوي

 33289 يونيو 2013ال�شيا�شةاأكلة لحوم الوطن... وغزوة اأحديو�شف عبدالكريم الزنكوي

 173305 يوليو 2013القب�سالإيداعات المليونية والنتخابات المقبلةيو�شف عثمان المجلهم

ملحق )2( الفهرس املفصل بأسماء كتاب املقاالت

الق�ضمتاريخ الن�ضرالجريدةعنوان المقالةا�ضم الكاتب
رقم 

ال�ضفحة

 22191 دي�شمبر 2012القب�سَمن يوقف العبث بالقانون؟!د. مع�شومة اأحمد اإبراهيم

 262204 يوليو 2013القب�ستحية لحملة.. »الأخ�شر اأكبر«منى ال�شافعي

 32166 نوفمبر 2012القب�سحق اأهل الكويت في التنميةمنى علي الفزيع

 31194دي�شمبر 2012القب�سال�شوابط �شيء.. والتطبيق �شيء اآخرد. ناجي �شعود الزيد

القب�سالكويت ت�شتحقد. ناجي �شعود الزيد
17 اغ�شط�س 

20131144 

 104338 فبراير 2013القب�سلمن اأن�شئت هذه الجمعيات؟!د. ناجي �شعود الزيد

 122193 مار�س 2013الكويتيةما رّكبت »اإيميل«!نا�شر العبدلي

 132200 ابريل 2013الكويتيةزيادة الر�شوم!نا�شر العبدلي

 63253 فبراير 2013الكويتيةجواخير« كبد!نا�شر العبدلي

 172202 ابريل 2013النهارتراجع النظام التعليمينا�شر المطيري

 113296 يونيو 2013النهار»اللواء عبدالفتاح« من زاوية اأخرى!نا�شر المطيري

 181126 مايو 2013الجريدةهيبة الق�شاء والق�شاةنا�شر معال

 63300 يوليو 2013القب�سمدينة »الخرير«.. والواقع المرير!نبيلة مبارك العنجري

 251129 مايو 2013الجريدةم�شار اقت�شاد الرفاهيةن�شال ابوزكي

 19199 يناير 2013النباءماذا نريد من الوظيفة؟د. هنادي عبداهلل الحملي

 ٢2220 �شبتمبر ٢٠١٣النباءنظام الب�شمة وموؤ�شرات الأداءد. هنادي عبداهلل الحملي

د. وائل الح�شاوي
اأولويات المواطن هي اأن تكّفوا الزعيق في 

المجل�س!
الراي

20 اغ�شط�س 
20132214 

 23268 مايو 2013الرايرجاء من ال�شيا�شيين... ل تتدخلوا !د. وائل الح�شاوي

 64324 يناير 2013الرايموؤامرة مكتملة الأركان على اأبنائناد. وائل الح�شاوي

114381 �شبتمبر 2013مالرايالراأ�شمالية تتالعب ب�شحة الإن�شانوليد الرجيب

ملحق )2( الفهرس املفصل بأسماء كتاب املقاالت
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�ضوابط عامة

·ع���دم النظر اإل���ى النتماءات الفكري���ة اأو ال�شيا�شية اأو التنظيمي���ة لكتاب المقالت و 
ه���و ال�شرط الذي يتحق���ق في م�شدر المقالت و هي قاعدة البيانات المتوفرة في جمعية 

ال�شفافية الكويتية و التي تن�شر دوريا في موقع الجمعية في ق�شم ال�شحافة

·ي�شم���ح لع�ش���و اللجنة بتقديم مقالت���ه المن�شورة خالل الفترة المق���ررة على اأن تكون 
ف���ي نطاق مو�شوع���ات الكتاب على اأن ل ي�شترك الع�شو في تقيي���م مقالته درءا لتعار�س 

الم�شالح 

معايير الأف�ضلية عند  تقييم المقالة

1.تن���اول م�شاأل���ة نظرية  اأي لي�شت ذات �شلة مبا�شرة بق�شي���ة اأو واقعة محلية معينة، 
مثال مكافحة الف�شاد من منظور ا�شتراتيجي اأو تطبيقات دولية لحق الإطالع 

2.تناول وقائع اأو ق�شايا محلية ل يتم التطرق لها كثيرا من قبل الكّتاب اأو تم تجاهلها 
منذ فترة طويلة رغم اأنها ل تزال قائمة.

3.تناول وقائع اأو ق�شايا محلية مطروقة بمعالجة جديدة مبتكرة

4.تما�شك ا�شلوب المقالة و �شحة اللغة.

قواعد تجهيز الملفات للتقييم

§قب���ل اإعداد الملف للتقييم ت�شتبع���د المقالت التي تت�شم بال�شخ�شانية في الطرح ما 
لم يكن هناك �شبب منطقي ي�شتدعي ذلك في �شلب مو�شوع المقالة. مثل تناول الطائفية 

اأو المناطقية  كم�شبب رئي�شي للف�شاد ال�شيا�شي

§كذلك ت�شتبعد من المقالة التعليقات ال�شخ�شية التي قد ترد في نهايتها دون اأن يكون 
له���ا �شل���ة ب�شلب المو�شوع اأو الالزمة الروتينية التي ي�شتخدمها الكاتب في بداية اأو نهاية 

مقالت���ه اأو اأي مو�ش���وع اإ�شافي لي�س ل���ه �شلة بالمو�شوع الأ�شلي. و ه���ذه جميعها ظواهر 

موجودة في ال�شحافة المحلية

§تو�ش���ع المقالت في ملف���ات مت�شاوية الحجم بغ�س النظر عن عدد المقالت و توزع 
على الأع�شاء بالت�شاوي 

ملحق )3( إطار مشروع إعداد الكتاب 

فكرة الم�ضروع

اإ�ش���دار كتاب بعنوان “ كّت���اب �شد الف�شاد” يت�شمن اأف�شل المقالت التي ن�شرت في 

ال�شحاف���ة الكويتية خالل �شنة كاملة تبداأ م���ن الأول من �شبتمبر و حتى نهاية �شبتمبر من 

العام التالي. 

و اعتبارا من ال�شدارة الثانية تم ا�شتحداث “ملف الكتاب” و يتناول واحدة من اأهم 

الق�شايا المحلية و يتطوع للكتابة فيه باحثين متخ�ش�شين من داخل و خارج الكويت.

ين�شر الكتاب في التا�شع من دي�شمبر و هو اليوم العالمي لمكافحة الف�شاد.و قد �شدر 

الجزء الأول في التا�شع من دي�شمبر من العام 2009 و �شدرت الأجزاء الثالثة التالية في  

نف�س الموعد من 2010م و 2011م و 2012م. و تعتبر ال�شدارة الحالية هى الخام�شة و 

الأخيرة في هذا الم�شروع.

مو�ضوعات الكتاب

·الحكم ال�شالح

·حق الإطالع 

·النزاهة و الم�شاءلة و مكافحة الف�شاد

اأهم اأهداف الم�ضروع

·اإثراء المكتبة العربية التي تعاني نق�شا كبيرا في مجالت اإعالء ال�شفافية و مكافحة 
الف�شاد 

·توعي���ة الجمهور باأهمية ال�شفافية و مكافح���ة الف�شاد المالي و الإداري و ال�شيا�شي و  
اأهم الق�شايا المثارة في ال�شاحة الكويتية  في هذا ال�شاأن

·ت�شجي���ع الكتاب نحو الهتمام بهذه الق�شايا و �شرورة المداومة على توعية الجمهور 
بها

ملحق )3( إطار مشروع إعداد الكتاب 

ملحق )3( إطار مشروع إعداد الكتاب 
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·األ تزيد المادة المقدمة عن األفين كلمة على اأق�شى تقدير 

اآليات تاأمين ال�ضفافية في عمل اللجنة

·ين�ش���اأ ق�شم خا����س للجنة في الموقع اللكتروني لجمعي���ة ال�شفافية الكويتية و كذلك 
)توتير،في�شبوك،ان�شتجرام(  يت�شمن كل ما يخ�شها و يتم تحديثه بح�شب الم�شتجدات.

·ن�ش���ر اأخب���ار اللجن���ة و اجتماعاتها اأول باأول ف���ي ق�شم اأخبار الجمعي���ة في ال�شفحة 
الرئي�شية لموقعها اللكتروني

·الت�شري���ح باأعمال اللجنة و م�شتجداتها بوا�شطة رئي�شها عبر و�شائل الإعالم المتاحة 
و ب�شكل اأ�شا�شي ال�شحف اليومية

ملحق )3( إطار مشروع إعداد الكتاب 

§ي�شتبعد من الملفات الموزعة على الأع�شاء اأ�شماء كتاب المقالت و اأ�شماء ال�شحف 
المن�ش���ورة فيه���ا �شمانا للحيادية و يحتفظ فقط برقمه���ا المقابل لنف�س رقمها في الملف 

الرئي�شي الذي يحتوى جميع المقالت لدى مقرر اللجنة حيث اأنه ل ي�شترك في التحكيم

§تعط���ي مهل���ة متف���ق عليها لإنه���اء تقييم المل���ف و اإع���ادة ت�شليم قائم���ة التقييم بعد 
ا�شتيفاءها اإلى مقرر اللجنة

اأ�ض�س الن�ضر المعتمدة لهذا العام

§تن�ش���ر المق���الت التي ح�شلت في التحكيم على 8،3 درجات فما فوق، و بواقع ثالثة 
مقالت للكاتب الواحد كحد اأق�شى. 

> ترت���ب اأبح���اث مل���ف الكتاب ب���دءا بالباحثين من خ���ارج الكويت ث���م الباحثين من 
الداخل.

> يتم تبويب المقالت في اأق�شام بح�شب عدد المقالت في المو�شوع الواحد
> ترت���ب المق���الت داخل كل ق�شم بح�شب التاريخ بدءا من الأقدم فالأحدث، و ترتب 

المقالت في نف�س التاريخ بح�شب ترتيب الأحرف الهجائية لأ�شماء الكّتاب

> يرت���ب ملحق موجز �شير كّتاب المق���الت بح�شب ترتيب الأحرف الهجائية لأ�شماء 
الكّتاب

> يرت���ب ملح���ق الفهر����س المف�شل باأ�شماء كّت���اب المقالت بح�ش���ب ترتيب الأحرف 
الهجائية لأ�شماء الكّتاب

�ضوابط اعداد اأبحاث ملف الكتاب

ا�شتحدث���ت اللجنة بدءا من الإ�شدارة الثانية ملف خا�س بالكتاب ي�شاهم فيه باحثين 

و مفكري���ن من داخل و خارج الكويت باأبحاث تعد خ�شي�شا للكتاب.و فيما يلي اأهم قواعد 

الم�شاهمة في ملف الكتاب

·يعبر البحث عن راأي كاتبه و ل يراجع من قبل اللجنة

·تكون المادة المقدمة معدة خ�شي�شا لهذا الملف و لم ي�شبق ن�شرها

·اأن تكون موثقة بالم�شادر

ملحق )3( إطار مشروع إعداد الكتاب 
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المعجم اللغوي لل�شعر العربي القديم.

المراآة العربية والإبداع ال�شعري.

هنا الكويت – درا�شة تحليلية عن الإعالم في الكويت.

اإزالة الأنماط ال�شلبية في اداوار المراأة والرجل.

مرايا الذات – الأن�شاري بين الكتابة والنظم.

جا�شم القطا مي منظومة متكاملة من العطاء.

> وله���ا العدي���د من البحوث العلمية والفكرية من�شورة في العديد من المجالت والدوريات 
داخل الكويت وخارجها 

> نالت العديد من الجوائز منها: 
جائزة الباحث المتميز بدرجة اأ�شتاذ – جامعة الكويت 2003.

جائزة ل�شان العرب – لرعاية اللغة العربية 2008 ج. م. ع.

> الم�شاركة والع�شوية في العديد من الهيئات والمنظمات داخل الكويت وخارجها.
نائ���ب رئي����س المنظمة العربية لحق���وق الإن�شان – القاهرة �شابق���اً، وع�شو مجل�س الأمناء 

حالياً.

ع�شو مجل�س اإدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإن�شان �شابقاً.

ع�شو لجنة التح�شير والمتابعة لموؤتمر ال�شالح – مكتبة ال�شكندرية منذ عام 2003.

م�شارك وع�شو مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة الفكر العربي منذ تاأ�شي�شها.

ع�شو الهيئة العلمية العليا لجائزة ال�شيخ زايد حالياً.

ع�شو المجل�س ال�شت�شاري العلى بوزارة العالم 2004.

ع�ش���و مجل�س الدرا�ش���ات ال�شالمية – جامعة ديوك – الولي���ات المتحدة المريكية منذ 

التاأ�شي�س.

رئي�ش���ة مجل����س اإدارة الجمعي���ة الوطني���ة لحماية الطف���ل، وقامت على ان�شائه���ا منذ عام 

 2006
ع�شو المكتب التنفيذى لكاديمية الكويت للفنون 2011.

ع�شو مجل�س اأمناء كلية القانون الكويتية العليا منذ التاأ�شي�س  

ملحق )4( جلنة كّتاب ضد الفساد

اأع�ضاء لجنة كتاب �ضد  الف�ضاد

اأ.د. �ضهام عبدالوهاب الفريح

رئي�ضة اللجنة

الجن�شي�����ة 

كويتية

> رئي�شة ق�شم اللغة العربية واآدابها – جامعة الكويت 1985
> عميدة كلية الآداب – جامعة الكويت 1991 

> رئي�شة ق�شم الأعالم، وقامت على اإن�شائه 
> نائب الرئي�س في المجل�س العلمي ال�شت�شاري – جامعة الكويت 2003

> �شاركت في لجان تطوير المناهج بوزارة التربية منها: 
راأ�ش���ت لجنة بناء مفاهي���م حقوق الإن�ش���ان والديمقراطية في الكت���ب المدر�شية، واأعدت 

اللجنة 6 كتب 3 للمعلم و3 للمتعلم – درا�شة لإن�شاء كلية البنات 1992.

> له���ا 17 كتاب���اً ف���ي مجال التخ�ش����س، ومجالت اآخري ف���ي التربية والإع���الم، وحقوق 
الإن�شان، وق�شايا المراآة منها: 

ملحق )4( جلنة كّتاب ضد الفساد

ملحق )4( لجنة كّتاب ضد الفساد

اأ. د. �ضهام عبدالوهاب الفريح       رئي�ضة اللجنة

اأ. تي�ضير عبدالعزيز الر�ضيدان       نائب رئي�ضة اللجنة

اأ. عبدالحميد علي عبدالمنعم     مقرر اللجنة

د. بلقي�س عبدالوهاب النجار        ع�ضوة اللجنة

اأ. خولة عبداللطيف العتيقي       ع�ضوة اللجنة

د. مناور بيان الراجحي       ع�ضو اللجنة
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اأ. عبدالحميد علي عبدالمنعم

مقرر اللجنة

الجن�شي�����ة 

كويت��ي

الموؤهل العلم�ي 

بكالوريو�س تجارة ) �شعبة المحا�شبة(، جامعة الكويت، يونيو 1975م 

العمل العام

- �شاه���م ف���ي ان�ش���اء جمعية ال�شفافي���ة الكويتية �شم���ن ع�شويته في الجمعي���ة العمومية 

التاأ�شي�شية التى انعقدت في 7 مار�س 2005 و قد اأ�شهرت الجمعية ر�شميا في 26 مار�س 

2006م. 
- يراأ�س ب�شكل تطوعي منذ 2006 و حتى الآن مركز ال�شفافية للمعلومات في الجمعية

- ان�ش���اء و ادارة الموقع اللكتروني لجمعية ال�شفافي���ة الكويتية �شامال ح�شابات الجمعية 

على  �شبكات التوا�شل الجتماعي ذات ال�شلة: في�شبوك،تويتر،قناة الفيديو،ان�شتجرام

- ان�شاء و ادارة مكتبة متخ�ش�شة تخدم اأع�شاء الجمعية و زوارها و الباحثين.

- انخ���رط في ع�شوية فري���ق عمل م�شترك برعاية مجل�س ال���وزراء بين الحكومة و البنك 

الدول���ي و المجتم���ع المدني لتطوير م�شروع قانون لحري���ة الو�شول للمعلومات. وهو فريق 

فرع���ي منبث���ق عن لجنة رئي�شي���ة تخت�س بتوفير متطلب���ات تنفيذ اتفاقي���ة الأمم المتحدة 

لمكافحة الف�شاد عملت خالل عامي -2008 2009

- يراأ����س تحري���ر ن�شرة يومي���ة لر�شد وقائع ال�شفافية و ما يت�شل به���ا بتوفير روابطها في 

ال�شحافة اليومية و بع�س ال�شحف ال�شبوعية منذ يوليو 2012

- �شاه���م ف���ي �شياغة م�شروعات قوانين �شمن لج���ان متخ�ش�شة في الجمعية و بالتن�شيق 

مع اأع�شاء في مجل�س الأمة �شملت: قانون المناق�شات،حق الطالع، الهيئة العامة للنزاهة 

�شامال الذمة المالية و منع تعار�س الم�شالح و حماية المبلغين. 

- انخرط في ع�شوية لجنة الحوكمة التي تقود حملة “ ل تنمية مع الف�شاد” للدعوة لإقرار 

ه���ذه القوانين الت���ى انتهت الى �شدور المر�ش���وم بالقانون رقم 24 ل�شن���ة 2012م باإن�شاء 

الهيئة العامة لمكافحة الف�شاد و الأحكام الخا�شة بالك�شف عن الذمة المالية.

- مح���رر التقري���ر ال�شه���ري ال���ذي ي�شدرعن الجمعية تح���ت عنوان اأح���وال ال�شفافية في 

ملحق )4( جلنة كّتاب ضد الفساد

اأ. تي�ضير عبدالعزيز الر�ضيدان 

نائب رئي�ضة اللجنة

الجن�شية

كويتي

الموؤهل العلمي

جامعة الكويت اآداب تخ�ش�س تاريخ 

ودبلوم هند�شة بترولية 

العمل المهني

�شركة البترول الوطنية1984

�شركة k.n.p.c  اإلى تاريخ2007

العمل العام

ع�شو جمعية ال�شحفيين الكويتية

ع�شوجمعية ال�شفافية الكويتية

رئي�س مركز ال�شباب بالبحرين 1990

قدم درا�شات لتطوير العمل الوطني بكتلة العمل الوطني 

قدم ورقة تطوير هيكلية الجمعيات ال�شيا�شية  

م�شارك في كثير من ندوات العمل الوطني 

نا�شط بالعمل ال�شيا�شي الجتماعي

كاتب بجريدة القب�س اليومية والطليعه ال�شبوعية 

كتابات فى جريدة الدار ومجلة المعلم وبع�س الجرائد اللكترونية 

ملحق )4( جلنة كّتاب ضد الفساد
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ع�ش���و هيئ���ة تحرير المجلة العربية للعل���وم الإن�شانية ال�شادرة م���ن مجل�س الن�شر بجامعة 

الكويت.

ممتحن خارجي لدى معهد الدرا�شات الم�شرفية

تدري�س مقررات متقدمة في اللغة الإنجليزية و ESP  لدى معهد الدرا�شات الم�شرفية

تدري�س مقررات متقدمة في برنامج تدريب المدر�شين/ وزارة التربية

تحكيم ابحاث علمية لمجالت محكمة

ع�شو لجنة توحيد مناهج اللغة الإنجليزية في دول الخليج/ مركز البحوث التربوية

ع�شو لجنة تطوير مناهج اللغة الإنجليزية/ وزارة التربية 

العمل العام

ع�شو في العديد من الجمعيات و الهيئات العلمية العالمية و �شغلت عدة منا�شب منها:

امين �شر الجمعية الوطنية لحماية الطفولة

م�شوؤول عالقات عامة و �شابط ات�شال في الهيئة العالمية لكتب الأطفال / فرع الكويت

ع�شو مجل�س اإدارة نادي الفتاة الريا�شي

رئي�شة وحدة المعلومات / المركز الإعالمي الكويتي/ القاهرة

متطوعة في المركز الإعالمي/ وزارة الإعالم في فترة الغزو الغا�شم

�شارك���ت في العديد م���ن الموؤتمرات العلمية المحلية و العالمية و ن�شرت ابحاث في مجال 

تخ�ش�شها و كاتبة مقالت في �شحيفة القب�س اليومية.

ملحق )4( جلنة كّتاب ضد الفساد

الكوي���ت من���ذ نوفمبر 2009 و يخت�س بر�شد وتحلي���ل وقائع الف�شاد و ما يت�شل بها خالل 

�شهر كامل و ين�شر في ال�شحف المحلية في ال�شبوع الأول من كل �شهر

- اأ�ش����س لم�ش���روع كّتاب �ش���د الف�شاد الذي انطلق في 2009م، و م�ش���روع كاريكاتير �شد 

الف�شاد الذي انطلق في العام 2011م. وعمل منذ ذلك الحين كمقرر للجان الم�شئولة عن 

اعداد ال�شدارة ال�شنوية من كل كتاب.

- �ش���ارك ف���ي ع�شوية المفو�شية العليا لالنتخابات ف���ي نوفمبر 2011 لدارة دور جمعية 

ال�شفافية الكويتية في الرقابة على النتخابات البرلمانية لمجل�س فبراير 2012 المبطل.و 

ا�شتمر في تحرير ن�شرة ر�شد ال�شاحة النتخابية من خارج ع�شوية المفو�شية في النتخابات 

البرلمانية التالية لمجل�س دي�شمبر 2012 المبطل و مجل�س يوليو 2013.

- كاتب متخ�ش�س في ق�شايا ال�شفافية و مكافحة الف�شاد، و ن�شرت له العديد من المقالت 

ف���ي الطليع���ة والح���دث و الموؤ�شر و �شحف اأخ���رى و حاليا يكتب ب�ش���كل �شبه منتظم في 

�شحيفة القب�س.

د. بلقي�س عبدالوهاب النجار

ع�ضوة اللجنة

الجن�شية

كويتية

الموؤهالت العلمية

دكتوراة في علم اللغة من جامعة يوتا في الوليات المتحدة الأمريكية

ماج�شتير في علم اللغة من جامعة كولورادو/ بولدر في الوليات المتحدة الأمريكية

دبلوم تدري�س اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها TESOL من جامعة يوتا.

العمل المهني 

ع�ش���و هيئ���ة تدري����س في ق�ش���م اللغ���ة الإنجليزي���ة و اآدابها ف���ي كلية الآداب ف���ي جامعة 

الكويت.

مديرة مركز تدري�س اللغات في جامعة الكويت 

ملحق )4( جلنة كّتاب ضد الفساد
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د. مناور بيان الراجحي

ع�ضو اللجنة

الجن�شية

كويتي

الموؤهل العلمي

الدكت���وارة في فل�شفة ال�شحافة: جامعة �شاوث���رن م�شي�شيبي الحكومية، اأمريكا، اأغ�شط�س 

.2003

العمل المهني

اأ�شتاذ م�شاعد/ جامعة الكويت / كلية الآداب / ق�شم الإعالم.

الخبرات العلمية والعملية 

1986 – 1990 �شحافي في جريدة الراأي العام و مجلة النه�شة الكويتية.
1991 – 1995 �شحاف���ي بجري���دة ال�شيا�ش���ة الكويتي���ة )طبع���ة ج���دة، بالمملك���ة العربية 

ال�شعودية(. 

1993 – 1994 الملح���ق الأ�شبوعي لجريدة المدينة ال�شعودية )فرع جدة( وجريدة عكاظ 
ال�شعودية.

1992 – 1995 رئي����س فري���ق التحرير لن�شرة اأخبار الجامع���ة )جامعة الملك عبد العزيز، 
بجدة(.

1995 – 1996 �شحافي بجريدة الوطن الكويتية. 
1996 – 2003 �شاركت في بع�س المجالت الجامعية الأمريكية بالأ�شافة لمرا�شلة جريدة 

الوطن الكويتية.

2004  حت���ى الآن كات���ب مق���ال اأ�شبوعي بجريدة الوطن زاوي���ة )اأرجوحة( وبع�س ال�شحف 
والمجالت المحلية. 

اأبريل 2004 ممثل ق�شم الإعالم في الملتقى الإعالمي الثاني تحت رعاية رئي�س الحكومة 

الكويتية.

مايو 2005 ممثل كلية الآداب في مهرجان خليجنا واحد. 

ملحق )4( جلنة كّتاب ضد الفساد

اأ. خولة عبداللطيف العتيقي

ع�ضوة اللجنة

الجن�شية

كويتية

الموؤهل العلمي

- حا�شل���ة عل���ي درجة بكالوريو�س في اللغ���ة العربية واآدابها من جامع���ة ال�شكندرية فرع 

بيروت.  

- حا�شلة علي دبلوم عام ودبلوم خا�س  تربية من جامعة الكويت.

العمل المهني

- عملت في مجال التربية والتعليم.

- تعمل الآن م�شت�شارة لمدر�شة الكويت الأهلية الحديثة الخا�شة.

العمل العام

.)ICET( ع�شو جمعية المعلمين الكويتية - والمعلمين العالمية -

- ع�شو مجل�س اإدارة الهيئة الخيرية الإ�شالمية العالمية.

- كاتبة في جريدة القب�س، ومجلة المعلم الكويتية.

- لها موؤلفات عديدة وبحوث ودرا�شات تربوية كثيرة.

- �شاركت في موؤتمرات عديدة، وقدمت دورات كثيرة في مجال تخ�ش�شها.

ملحق )4( جلنة كّتاب ضد الفساد
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ملحق )5( صور من مشروع “كتاب ضد الفساد” 2012-2009

ملحق )5( صور من مشروع
“كتاب ضد الفساد” 2012-2009

ع�ضو اللجنة

ع�ضو اللجنة

ع�ضو اللجنة

ع�ضو اللجنة

ع�ضو اللجنة

ع�ضو اللجنة

مقرر اللجنة

مقرر اللجنة

نائبة الرئي�س  

نائبة الرئي�س  

 رئي�س اللجنة  

 رئي�س اللجنة  

ب�ضام العثمان

عبدالخالق مال جمعة

احمد عي�ضى

�ضاري الجطيلي

اأ.د.عي�ضى الأن�ضاري

اإقبال الأحمد

عبدالحميد علي

عبدالحميد علي

اأ.د.مع�ضومة اأحمد

د.خالد الجنفاوي

د.ريا�س الفر�س

اأ.د.مع�ضومة اأحمد

لجنة كتاب �ضد الف�ضاد في  2009

لجنة كتاب �ضد الف�ضاد في  2010

ماي���و 2006 ح�ش���ور موؤتمر الموؤتمر العلمي ال�شن���وي الثاني ع�شر لكلية العالم – جامعة 

القاهره، م�شر. 

دي�شمبر 2006 مدير برنامج ور�شة العمل حول حرية التعبير تحت اأ�شراف الأمم المتحدة 

)اليون�شكو(.

اأكتوب���ر 2007 رئي����س الوفد الإعالمي الكويتي الم�شارك ف���ي موؤتمر )الإعالم وتكنولوجيا 

المعلومات( المقام تحت اإطار منظمة اليون�شكو بالتعاون مع جامعة قطر وقناة الجزيرة.

م�شت�شار اإعالمي لالإدارة العامة لالإطفاء لمدة عامين )2007 - 2008(.

رائد طلبة كلية الآداب منذ 2007 حتى الآن.

يناي���ر 2008 منفذ ومخرج الفيلم الوثائقي )الراعي والرعية( خا�س ل�شاحب ال�شمو اأمير 

البالد. 

مع���د ومقدم برنامج )مناورات – خا�س لأنتخاب���ات مجل�س الأمة 2008( في قناة العربية 

.)ABC( القت�شادية

فبراي���ر 2010 ح�ش���ور موؤتم���ر العالم واللغة العربي���ة لكلية الإع���الم – جامعة القاهره، 

م�شر.

م�شت�ش���ار اإعالم���ي ومراق���ب لخطة التع���داد ال�شكاني ف���ي الإدارة العام���ة للتخطيط عام 

.2011
م�شت�ش���ار اإعالم���ي لخطة اإعادة الهيكلة في وزارة الكهرباء والم���اء وت�شويقها اإعالمياً منذ 

بداية �شبتمبر 2012.

ع�شو منظمة ال�شحافيين الدولية و ع�شو جمعية ال�شحافيين الكويتية.

م�شارك في عدد كبير من الندوات والمقترحات الجتماعية وال�شيا�شية والقت�شادية.

م�ش���ارك ف���ي برام���ج عديدة ف���ي التلفزي���ون والإذاعة بالإ�شاف���ة للتحقيق���ات والأحاديث 

ال�شحفية.

رئي�س ق�شم الإعالم من مار�س 2011 حتى �شبتمبر 2012.

قدمت العديد من الدورات والور�س العملية والعلمية داخل الجامعة وخارجها.

ملحق )4( جلنة كّتاب ضد الفساد
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ملحق )5( صور من مشروع “كتاب ضد الفساد” 2012-2009

من احتفالت اليوم العالمي لمكافحة الف�ضاد 9 دي�ضمبر 2012

ملحق )5( صور من مشروع “كتاب ضد الفساد” 2012-2009

لجنة كتاب �ضد الف�ضاد في  2011

لجنة كتاب �ضد الف�ضاد في  2012

من اجتماعات اللجنه 2013

ع�ضو اللجنة ع�ضو اللجنة ع�ضو اللجنة ع�ضو اللجنة مقرر اللجنة  رئي�س اللجنة  

اأحمد �ضهاب فايزة مانع المانع تي�ضيرالر�ضيدان عبدالخالق مال جمعة عبدالحميد علي اأ.د.�ضهام الفريح

ع�ضو اللجنة ع�ضو اللجنة مقرر اللجنة نائبة الرئي�س    رئي�س اللجنة  

تي�ضيرالر�ضيدان اإقبال الأحمد عبدالحميد علي علي العدواني اأ.د.مع�ضومة اأحمد
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ملحق )5( صور من مشروع “كتاب ضد الفساد” 2012-2009

ن�ضاط اللجنة في ال�ضحف 2013

ا�ضادات و خطابات �ضكر

ملحق )5( صور من مشروع “كتاب ضد الفساد” 2012-2009



دولة الكويت، حولي،مقابل طريق الدائري الرابع، مبنى اتحاد الجمعيات التعاونية ال�شتهالكية، الدور الأول

تلفون 12 /11/  22646410 )965(، فاك�س 22646413 )965(

http://transparency.org.kw/  ic@transparency-kuwait.org

اصدارات  كّتاب ضد الفساد

اصدارات كاريكاتير ضد الفساد

كّتاب ضد الفساد
∫»U²J�« nK�

مدى فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في الكويت

Â2013 d³L�¹œ 9



العنوان: دولة الكويت، حولي،مقابل طريق الدائري الرابع، مبنى اتحاد الجمعيات 

التعاونية ال�شتهالكية، الدور الأول

تلفون 11Ø 12/ 22646410 )965(، فاك�س 22646413 )965(

/http://transparency.org.kw :الموقع اللكتروني

ic@transparency-kuwait.org :البريد اللكتروني

https://twitter.com/KwtTransparency :تويتر

https://www.facebook.com/transparency.kuwait :في�شبوك

 http://www.youtube.com/KuwaitTransparency :قناة يوتيوب

http://instagram.com/ :ان�شتجرام جمعية ال�شفافية

#/transparencyorgkw
#http://instagram.com/comicskw :ان�شتجرام كاريكاتير �شد الف�شاد




