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ملف الكتاب 

» التعليم يف خطر«

9 دي�سمرب 2012

ُكـّتـاب ضـد الفســـاد
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تنــــويــــــه
املقاالت املن�سورة يف هذا الكتاب هي التي اجتازت املعايري التي و�سعتها اللجنة 

املخت�سة لذلك و املن�سو�ص عليها يف امللحق الثالث، و هي تعرب عن راأي الكاتب. 

حقوق امللكية الفكرية تخ�ص اأ�سحاب امل�ساهمات البحثية يف ملف 

الكتاب و اأ�سحاب املقاالت وحدهم كل فيما يخ�سه.اأما حقوق ن�سر 

الكتاب و تداوله فهي تخ�ص ح�سرا جمعية ال�سفافية الكويتية.

لوحة الغالف للفنان بدر بن غيث
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كلمة رئي�ص جمعية ال�سفافية الكويتية 

مقدمة الكتاب

الباب االأول: ملف الكتاب » التعليم يف خطر«

الباب الثاين: املقاالت

الباب الثالث: املالحق

االأ�ستاذ فا�سل حبيب التعليم يف خطر    

الق�سم االأول: يف م�ساألة الف�ساد و ال�سفافية و احلكم ال�سالح

ملحق  موجز �سري كتاب املقاالت 

الق�سم الثالث: الف�ساد ال�سيا�سي و تر�سيد االأداء الربملاين 

ملحق اإطار م�سروع اإعداد الكتاب

الق�سم الثاين: اهدار املوارد و هموم التنمية 

ملحق  الفهر�ص املف�سل باأ�سماء كتاب املقاالت     

الق�سم الرابع: األوان من الف�ساد 

ملحق جلنة كتاب �سد الف�ساد 

ملحق �سور من م�سروع كتاب �سد الف�ساد 2009 - 2011

نحو تعليم الإف�ساد اأمة             االأ�ستاذ الدكتور بدر العمر

عف ال�سيا�سات التعليمية وانحراف اأجهزة التخطيط الرتبوي( جهود تطوير التعليم)بني �سُ

             اأ.د. مو�سي عبد العزيز احلمود

ال�سلبيات التي يواجهها العمل الرتبوي يف وزارة الرتبية يف دولة الكويت

الدكتور حمود ح�سن احلطاب

االأ�ستاذة خولة العتيقي يف نظامنا الرتبوي من اأين يبداأ اخللل ؟؟     
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كلمة رئي�س اجلمعية

كتابها  اإ�سدار  على  الرابعة،  ولل�سنة  الكويتية،  ال�سفافية  جمعية  حر�ست 

اأف�سل ما كتب يف ق�سايا احلكم  والذي ي�سم  الف�ساد(  )كتـّاب �سد  ال�سنوي 

ال�سحافة  يف  الف�ساد  ومكافحة  وامل�ساءلة  والنزاهة  كال�سفافية  الر�سيد 

الكويتية، ليتم اإ�سداره ون�سره يف اليوم العاملي ملكافحة الف�ساد بتاريخ التا�سع 

من دي�سمرب من كل عام.

للنق�ص  تلبية  هو  االأول  ثالثة:  اأهدافا  لتحقق  الكتاب  هذا  فكرة  وجاءت 

الكتاب واملفكرين على  الكتابات، والثاين هو ت�سجيع  النوع من  العربية يف هذا  املكتبة  ال�سديد يف 

االهتمام  بالكتابة يف موا�سيع احلكم الر�سيد، والثالث هو ت�سجيع الكتابة ب�سكل علمي ومهني حني 

الت�سدي لهذه املوا�سيع الهامة بديال عن الكتابة بهدف االإ�ساءة والتجريح والت�سهري الذي اأ�سبح 

ظاهر منت�سرة لالأ�سف.

لقد �سدر الكتاب االأول من �سل�سلة )كتـّاب �سد الف�ساد( يف �سنته االأولى عام 2009، ثم �سدر الكتاب 

الثاين يف 2010 بعد اأن مت تطوير الفكرة، من خالل اإ�سافة ملف خا�ص بعنوان »ال�سفافية والتنمية« 

، ويف 2011 �سدر الكتاب الثالث وفيه ملف » كيف يت�سرب الف�ساد اإلى مفهوم املواطنة« .. ويف هذا 

العام مت اإ�سافة ملف »التعليم يف خطر« حيث مت ا�ستكتاب عدد من ال�سخ�سيات املتخ�س�سة يف هذا 

املو�سوع الهام، ، فلهم كل ال�سكر والتقدير.

وال يفوتني يف منا�سبة ذكرى اليوم العاملي ملكافحة الف�ساد الذي ي�سادف 9 دي�سمرب 2012م اأن اأتوجه 

بجزيل ال�سكر والتقدير اإلى رئي�سة واأع�ساء )جلنة كتـّاب �سد الف�ساد( الذين تابعوا م�سرية اإ�سدار 

هذا الكتاب القيم اإلى النور بعد جهود بذلت يف قراءات واجتماعات ومتابعات اإدارية.

كما ي�سعدين اأن اأتوجه بجزيل ال�سكر والتقدير لكتـّابنا الوطنيني الذين �ساغوا جمموعة مميزة 

من املقاالت ، التي كان لها تاأثري اإيجابي وقت ن�سرها ، و�سيكون لها نف�ص االأثر باإذن اهلل ب�سمها اإلى 

هذا الكتاب لي�ستفيد منها القارئ والباحث يف امل�ستقبل، واأود اأن اأخ�ص بال�سكر من هوؤالء الكتاب، 

اأكرث من اأجيزت لهم مقاالت وفق �سوابط اللجنة ومنهم: الدكتور بدر الديحاين الذي تواجدت 

منهما  لكل  مقاالت  �ستة  اأجيزت  احلداد حيث  د.وليد  و  عام،  اأكرث من  يف  الكتاب  هذا  مقاالته يف 

ويليهما  اآخرين..  لكتاب  للن�سر  الفر�سة  اتاحة  بق�سد  منها ثالثة  اختري  الكتاب  هذا  لن�سرها يف 

ثالثة كتاب وهم: ال�سيد �سامي الن�سف والدكتور اإبراهيم بهبهاين وال�سيد وليد الغامن. 

اآملني اأن نلتقي بكم دائما واأنتم يف �سحة و�سعادة

وتقبلــوا حتـيـــاتـــي

رئيــ�ص جمـــلـ�ص االإدارة

�ســــــالح حمــــمـــــد الغــــــزالــــي

9 دي�ســــمرب 2012م
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املـقـدمـة

حتتفل  والكويت  الف�ساد(  �سد  )كتاب  من  الرابعة  االإ�سدارة  هذه  تاأتي      

عاماً  خم�سني  مرور  منا�سبة  وهي  اأال  جميعاً.  اأهلها   على  غالية  مبنا�سبة 

على �سدور د�ستور دولة الكويت، الذي جاءت مواده من�سجمة مع  ما َجبل 

وبتطبيق  ومبادئها،  احلرية  بقيم  الفطري  االميان  من  الكويتيون  عليه 

االأمان  �سمام  تزال  ال  و  واملبادئ  القيم  هذه  كانت  فقد  الدميقراطية، 

واال�ستقرار لهذا البلد اأمام حتديات كثرية داخلية وخارجية.

اإلى تعطيل  اأدت  التي  ال�سلبية  الظواهر  بالكويت  بع�ص  �سنوات قليلة م�ست ع�سفت  ... ومنذ  لكن 

فر�ص التنمية لهذا البلد منها، عدم احرتام القانون ، وتف�سي الف�ساد املايل واالداري يف العديد من 

املوؤ�س�سات ، بعد اأن طغت على �سطح احلياة العامة فئة ترغب بالرثاء العاجل على ح�ساب املال العام،  

وفئة ا�ساءت ا�ستخدام ال�سلطة املمنوحة اإليها من اأجل م�ساحلها ال�سخ�سية اأو الفئوية، حتى اأ�سبح 

عدم احرتام القانون هو الثقافة ال�سائدة يف املجتمع.

الو�سائل ن�سر  اأول هذه  الف�ساد، ولعل  الو�سائل وال�سبل للق�ساء على ظاهرة  التفكري بكل  لذا يجب 

الوعي بقيم االأمانة و�سيادة القانون وال�سفافية. 

العادي يف حرية  املواطن  اأم�سى  املجتمع.  التي م�ست مناحي عديدة يف  ال�سلبية  الظواهر  اأمام هذه 

من اأمره، ال ميلك الو�سيلة يف الت�سدي للف�ساد، فلجاأ  الكثريمن املواطنني اإلى الكتابة يف ال�سحافة  

املحلية لت�سليط ال�سوء على الف�ساد ومتابعة رموزه، الأنه يعلم متام العلم باأن د�ستور بلده حّمله واجب 

حماية املال العام، و مل يرتك واجب احلماية يف اأعناق ذوي ال�ساأن وامل�سوؤولية فح�سب، وذلك كما جاء 

فكانت  واجب على كل مواطن(  العامة حرمة، وحمايتها  اأن )لالأموال  تقول  اإذ   )17( املادة  ن�ص  يف 

الكتابة ال�سحفية هي املالذ يف تاأدية هذا الواجب.

لذا اجتهت النية  لدى جمعية ال�سفافية ،منذ عام 2009 اإلى ر�سد الكتابات ال�سحفية املحلية التي 

تهتم بق�سايا الف�ساد وال�سفافية واحلكم ال�سالح، وهموم التنمية، وتر�سيد االأداء الربملاين وتخلي�سه 

اليوم  عام، وهو  دي�سمرب يف كل  التا�سع من  ي�سدر يف  كتاب  دفتي  ال�سيا�سي و�سمها بني  الف�ساد  من 

العاملي ملكافحة الف�ساد. واأنيط العمل على جمع هذه الكتابات ح�سب �سوابط مو�سوعية بلجنة خا�سة 

يتجدد ت�سكيلها يف كل عام بتجديد اأع�سائها.

كما جرت العادة منذ اال�سدارة الثانية اأن تختار هذه اللجنة مقنية حمددة تكون ملفاً للكتاب يدعى 

لها نخبة من املفكرين من داخل الكويت ومن خارجها، فكانت ق�سية هذا العام )التعليم يف خطر( 

والرتبوية  العلمية  والتجربة  اخلربة  ذوي  من  �سخ�سيات  الق�سية  هذه  حول  للكتابة  اختري  وقد 

الدكتورة  اال�ستاذة  الكويت  داخل  ومن  ال�سقيقة،  البحرين  من  حبيب  فا�سل  اال�ستاذ  وهم  الالزمة 

مو�سي احلمود، واالأ�ستاذ الدكتور بدر العمر، والدكتور حمود حطاب، واالأ�ستاذة خولة العتيقي.

الثاين  الباب  امللف )التعليم يف خطر(، وي�سم  الباب االأول ي�سم مو�سوع  اإلى بابني،  الكتاب  ينق�سم 
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املقاالت التي وزعت على اأربعة ف�سول،هي ح�سب مو�سوعاتها على التوايل :م�ساألة الف�ساد وال�سفافية 

واحلكم ال�سالح، واإهدار املوارد وهموم التنمية، الف�ساد ال�سيا�سي وتر�سيد االآداء الربملاين، األوان من 

الف�ساد.

وقد مت ترتيب املقاالت يف كل ف�سل ح�سب تواريخ ن�سرها، و ان ن�سرت بع�ص املقاالت يف تاريخ واحد، 

يكون الرتتيب ح�سب احلروف الهجائية الأ�سماء الكتاب.

كما ا�ستمل الكتاب على خم�سة مالحق خ�سعت للرتتيب ذاته الذي اأخذ به يف اإ�سدار العام املا�سي، عدا 

ملحق ال�سرية الذاتية للباحثني امل�ساهمني يف ملف الكتاب.حيث احلقت ال�سرية الذاتية بنهاية مو�سوع 

الباحث يف اال�سدار احلايل، وذلك بهدف تي�سري الرجوع اإلى �سرية الكاتب مبا�سرة يف نهاية بحثه.

ونود االإ�سارة اإلى اأن بع�ص �سري الكتاب جاءت مقت�سبة، وذلك الأ�سباب كثرية منها عدم ا�ستالم ال�سرية 

اأر�سيف  اإلى  اإلى العودة  اأن تعذر االت�سال بهذا البع�ص من الكتاب، فا�سطررنا  من الكاتب ذاته، بعد 

جمعية ال�سفافية، اأو اإلى �سبكة االنرتنت واأن البع�ص مل ي�سلموا �سريتهم الذاتية حتى بعد االت�سال 

بهم مبا�سرة، بعد اأن داهمنا الوقت املتبقي لدفع الكتاب اإلى املطبعة، ونعتذر عن اأي خطاأ قد يرد يف هذا 

العمل وقد عمدنا اإلى اخت�سار بع�ص ال�سري املطولة لتوفري امل�ساحة الالزمة للمقاالت.

وبعد هذه اجلهود املبذولة ناأمل بان نكون قد متكنا من حتقيق الغايات التى يهدف اإليها هذا امل�سروع.

ويف اخلتام جند لزاماً علينا تقدمي وافر ال�سكر والتقدير اإلى كل من �ساهم معنا يف اإجناح هذا العمل، 

ويف املقدمة جمعية ال�سفافية الكويتية يف �سخ�ص رئي�ص جمل�ص ادارتها اال�ستاذ �سالح الغزايل، ومن 

مركز ال�سفافية للمعلومات كل من عباده �سيد نوح ، وعمر عرابي، واأ�سرف جالل، وكذلك الزميلتني 

نهى وجدي اأبو �سليمان ، واإميان �سلطان من �سكرتارية اجلمعية .

واهلل ويل التوفيق

اأ. د. �سهام الفريح

رئي�سة جلنة كّتاب �سد الف�ساد

9 دي�سمرب 2012م
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�سيوف امللف امل�ساهمني من خارج الكويت

التعليم يف خطر 
 االأ�ستاذ فا�سل حبيب

الأ�ساتذة امل�ساهمني يف امللف من داخل الكويت

جهود تطوير التعليم
عف ال�سيا�سات التعليمية وانحراف اأجهزة التخطيط الرتبوي بني �سُ

اأ.د. مو�سي عبد العزيز احلمود

نحو تعليم لإف�ساد اأمة
 االأ�ستاذ الدكتور بدر العمر

ال�سلبيات التي يواجهها العمل الرتبوي يف وزارة الرتبية
يف دولة الكويت 

 الدكتور حمود ح�سن احلطاب

يف نظامنا الرتبوي من اأين يبداأ اخللل ؟؟
 االأ�ستاذة خولة العتيقي
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ماذا نعني بالف�ساد التعليمي؟ 

لي�ص تهوياًل عندما يكون اخلطاأ مبثابة الف�ساد يف امل�سهد التعليمي، فاالأخطاء الب�سرية �سواًء  

اأكانت مق�سودة اأم غري مق�سودة، فاإن لها نتائجها وعواقبها.

فعندما يخطئ �سائق ال�سيارة قد ينتج عن ذلك حادث مروري، وعندما يخطئ املهند�ص فلرمبا 

يوؤدي ذلك اإلى انهيار املبنى، وعندما يخطئ الطبيب قد ينجم عن خطئه موت املري�ص، وعندما 

ثورة  حتدث  قد  ال�سيا�سي  يخطئ  عندما  وهكذا  مالية،  كارثة  يف  يت�سبب  فقد  امل�سريف  يخطئ 

اإلخ، ولكن كيف   ..... الفريق  اإلى خ�سارة  يوؤدي  املرمى  البلد، وعندما يخطئ حار�ص  عارمة يف 

تبدو ال�سورة حينما يخطاأ املعلم؟!

اجلواب: ف�ساد اأمة!

ينخر يف  اأ�سد خطورة عندما  يكون  الف�ساد  اأن  اإال  الف�ساد،  العامل من مر�ص  دولة يف  ت�سلم  مل 

الإ�سالح  ال�سخمة  امليزانيات  تخ�سي�ص  املتقدمة  الدول  بادرت  فقد  وعليه  التعليمي،  اجل�سد 

النظام التعليمي؛ ذلك اأن ال�سيا�سات الرتبوية اخلاطئة لها موؤ�سرات ودالالت وا�سحة على وجود 

ف�ساد يجب تقوميه واإ�سالحه، اأو اإذا اأمكن اقتالعه من اجلذور.

وامل�ساءلة(،  )ال�سفافية  التعليم مبعزل عن عن�سري  الف�ساد يف قطاع  يناق�ص ملف  ُمطئ من 

فمن دون ال�سفافية ال ميكننا اإخ�ساع املوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية للم�ساءلة، وعندما نطرح 

امل�ساءلة كعنوان الإ�سالح التعليم، فاإننا ال ن�ستثني اجلهات الر�سمية كامل�سوؤولني يف وزارة الرتبية 

االإدارية  )الهيئات  االأ�سعف  بالالئمة على احللقة  نلقي  لها، بحيث  التابعة  واالإدارات  والتعليم 

والتعليمية يف املدار�ص واجلامعات(.

عندما اأطلق املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي التابع لليون�سكو منذ عام 2001م، تقريراً حول 

ال�سفافية  اإلى حت�سني  الهادفة  رّكز على اال�سرتاتيجيات  فاإنه  التعليم،  والف�ساد يف  االأخالقيات 

اإلى  اأ�سار بو�سوح  التعليمية، فقد  بالعملية  املعنية  االأطراف  من خالل زيادة م�سوؤوليات جميع 

و�سلوكهم،  للمعلمني  االإداري  واالأداء  املدار�ص،  متويل  مثل:  االأ�سا�سية  املو�سوعات  من  جملة 

املدر�سية، وتنظيم  الكتيبات  وتوزيع  واإنتاج  لبناء موؤ�س�سات مدر�سية،  باالأخ�ص  العامة،  والعقود 

العايل،  التعليم  قطاع  يف  الرتاخي�ص  واإ�سدار  ال�سهادات  اعتماد  نظام  يف  والغ�ص  االمتحانات، 

التعليم يف خطر

االأ�ستاذ فا�سل حبيب

باحث يف جمال اأثر الرتبية على حقوق االإن�سان 

مملكة البحرين
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والدرو�ص اخل�سو�سية وغريها من املمار�سات. )1(

لقد اأدركت املجتمعات املتح�سرة اأهمية اال�ستثمار يف التعليم بو�سفه مدخاًل ا�سرتاتيجياً للتنمية 

الب�سرية ولي�ص التنمية احَلَجرّية )ن�سبة اإلى احَلَجر( ـ اإن جاز التعبري ـ و�سرورة املحافظة على 

االأموال العامة للدولة و�سونها من العبث والهدر والف�ساد وما اإلى ذلك.

هذا املعنى، اأ�سار اإليه )بيرت اإيجني( رئي�ص منظمة ال�سفافية الدولية يف بيان املنظمة يف اأكتوبر 

2004 عندما قال: » اإّن الف�ساد يف امل�ساريع العامة وا�سعة النطاق ميثل عقبة رهيبة اأمام التنمية 

التعليم،  لتمويل  ما�سة  حاجة  لها  التي  احلكومية  االأموال  يف  كبرية  خ�سائر  ويكلف  امل�ستدامة 

والرعاية ال�سحية وتخفيف الفقر يف كل من الدول النامية واملتقدمة«. )2(

مظاهر الف�ساد يف الواقع التعليمي:

عندما نتحدث عن اأبرز جتليات الف�ساد يف الواقع التعليمي، فاإن ثمة اأ�سئلة جوهرية ال بد من 

مناق�ستها مبو�سوعية، بعيداً عن ال�سعارات اأو املزايدات اأو االأحكام امل�سبقة.

فماذا نريد؟ اأو ماذا نتوقع من اأبنائنا وبناتنا الطلبة بعد انتهاء تعليمهم؟ هل جمرد تزويدهم 

اأو على االأقل  بكم هائل من املعارف واملعلومات التي ال تنفعهم عندما يلتحقون ب�سوق العمل؟ 

مراحلهم  جميع  يف  لهم  م  نقدِّ اأن  يجب  وماذا  العامة؟  حياتهم  يف  توظيفها  ي�ستطيعون  ال 

التعليمية؟ وكيف يجب اإعدادهم وتهيئتهم للتعاطي بوعي وم�سوؤولية مع معطيات هذا القرن 

اإلى جانب توظيف املعلومات لبناء  اأو الرتبية االأخالقية  وحتدياته؟ وهل نتبنى مدخل القيم 

اأي اال�ستغراق يف  ر بذهنية: كيف نعلِّم؟  االإن�سان الع�سري املنفتح على واقعه؟ وهل ال زلنا نفكِّ

ا�سرتاتيجيات التدري�ص؟ اأم علينا االنتقال اإلى مرحلة: ماذا نعلِّم؟ اأي املحتوى الدرا�سي.

موؤ�س�ساتنا  يف  االأخالقية  الرتبية  اأو  املواطنة  ثقافة  حول  الرتبية  جمال  يف  يطرح  ما  وهل 

التعليمية ال يتعار�ص مع القيم واملعايري الدولية املعنية باملواطنة العاملية وحقوق االإن�سان؟ وهل 

الوقت قد حان لناأخذ مبفهوم )املواطنة العاملية( ونربط املتعلم بالعامل من حوله باعتباره جزءاً 

التعليمية بدرا�سة  العامل؟ وهل تهتم مناهجنا  العامل، واأن الوطن جزٌء من هذا  ال يتجزاأ من 

ثقافات ال�سعوب وحقوق االإن�سان وواجباته وم�سوؤولياته؛ لكي نتبنى مفهوم عاملية االإن�سان؟

اإن اأنظمتنا التعليمية فيها الكثري من مظاهر الف�ساد، اإال اأننا �سنقت�سر على بع�ص منها، مثل:

1 ـ خلو املناهج التعليمية من القيم االأخالقية:

اإن م�سوؤولية تنمية الوعي بالقيم االأخالقية وت�سمينها يف املناهج التعليمية يف جميع املراحل 

الدرا�سية اإمنا تقع على عاتق املوؤ�س�سات التعليمية، ولذا جند ذلك جلياً يف اهتمام منظمة االأمم 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو( بتنفيذ بع�ص امل�ساريع ذات ال�سلة كتعليم االحرتام 

للجميع؛ بق�سد تـعزيز الت�سامح ومــكافحة التمييز العن�سري والِعرقي والتعّلم من اأجل العي�ص 
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د الطالب على كيفية العي�ص مع االآخرين واالنفتاح عليهم  امل�سرتك داخل املدار�ص، وهو تعلم يعوِّ

وجتنب العنف و اإلغاء االآخر، وت�سجيع التناف�ص الطبيعي ولي�ص ال�سراع.

املدر�سي، وذلك  الف�ساء  االأخالقية يف  القيم  فاعلية  املحك يف احلكم على  املمار�سة هي  وتبقى 

تقدير  مثل  العاملية  بالقيم  واالهتمام  فيها،  مرغوب  �سخ�سية  وعادات  �سمات  الطلبة  باإك�ساب 

حقوق االإن�سان وحوار احل�سارات ومعار�سة �سباق الت�سلح وانت�سار ال�سالح النووي وغري ذلك. 

2 ـ القيود على حرية التعبري لدى املعلم واملتعلم:

يف  يعك�ص  اإمنا  واملتعلم  املعلم،  من  كل  لدى  التعبري  حرية  يحرتم  الذي  التعليمي  النظام  اإن 

مفهوم  يغيب  وعندما  والدميقراطية،  العامة  احلريات  مل�ساألة  وروؤيتها  الدولة  ه  توجُّ احلقيقة 

»احلرية االأكادميية« فاإن ذلك موؤ�سر على وجود انتهاك �سارخ حلق اأ�سيل من حقوق االإن�سان، 

اأال وهو »حق التعبري عن الراأي«.

 Banking Learning )ال �سك يف اأن تلك القيود �ستفرز لنا ما بات ُيعرف )بالتعليم البنكي

بقاء  وبالتايل  املقهورين«،  »تعليم  كتابه  يف  فريري(  )باولو  الربازيلي  الكاتب  اإليه  اأ�سار  الذي 

احلال على هو عليه يف مدار�سنا من تكري�ص للحفظ والتلقني، واالبتعاد عن مهارات التفكري 

العليا والتفكري الناقد الذي ي�سجع الطلبة على ثقافة االإبداع ولي�ص االإيداع!

3 ـ �سعف »اللغة االأم« يف املناهج:

»اللغات متثلنا نحن الب�سر، وحماية اللغات هي مبثابة حماية الأنف�سنا«. )3(

هكذا حتدثت املديرة العامة لليون�سكو )اإيرينا بوكوفا( يف ر�سالتها مبنا�سبة اليوم الدويل للغة 

االأم للعام 2012، الذي يحتفل به العامل يوم 21 �شباط فرباير من كل عام.

اإن الدعوة اإلى التعدد اللغوي ال تتعار�ص اأ�ساًل مع االحتفاظ باللغة االأم، واإمنا ي�سمن للجميع 

التعليم اجليد دون التقليل من �ساأن اللغة االأم.

االندماج  وتعزيز  التمييز،  من  للحد  املفتاح  هو  املتعددة  واللغات  االأم  باللغة  التعليم  كان  رمبا 

وحت�سني نتائج التعليم للجميع،  كما ورد يف كلمة ال�سيدة )بوكوفا(. 

4ـ التنجيح االآيل مظهر من مظاهر الف�ساد:

التعّلمية،   / التعليمية  العملية  يف  ف�ساد  وجود  االأحيان  بع�ص  يف  التعليم  مرجات  تعك�ص  قد 

من  فئة  جند  فاإننا  االآيل«  »التنجيح  كـ  خاطئة  ممار�سات  واجلامعات  املدار�ص  تتبنى  فعندما 

الطلبة يتخرجون من املدار�ص وهم ال ميتلكون اأدنى املهارات االأ�سا�سية، اأعني )القراءة والكتابة 

والتحدث( ب�سكل �سحيح، لذا فاإنهم ال يقروؤون وال يكتبون؛ الأنهم جنحوا وتخرجوا عن طريق 

تو�سية اأو منحة اأو مكرمة حكومية اأو حالة ا�ستثنائية اأو وا�سطة وحم�سوبية وما اإلى ذلك.
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5ـ بيع االأ�سئلة االمتحانية وت�سريبها:

يلجاأ بع�ص املعلمني ـ ولالأ�سف ال�سديد ـ اإلى ت�سريب اأ�سئلة االمتحانات.

ورود  حول  توقعاته  واإبداء  املعلم  تلميح  اأو  بالكامل،  االمتحان  الأ�سئلة  يكون  قد  الت�سريب  هذا 

بع�ص االأ�سئلة يف االمتحانات.

بع�ص  بورود  التلميح  اأو  بيعها  اأو  االمتحانات  اأوراق  ت�سريب  فاإن  واالأ�سباب،  الدوافع  تكن  مهما 

االأ�سئلة يف االمتحانات، كل ذلك يندرج مظاهر الف�ساد التي يجب الت�سدي لها. 

6ـ بيع املذكرات )املالزم(:

اآن الوقت لوقف مهزلة بيع »املالزم اأو املذكرات« الدرا�سية يف املكتبات واالأ�سواق يف الوطن العربي.

عليها  ويعتمدون  االمتحانات  فرتة  يف  الطلبة  من  الكثريون  اإليها  يلجاأ  ما  غالباً  املالزم  هذه 

اعتماداً كلياً باعتبارها �سهلة وملخ�سة.

اإن ا�ستمرار هذه الظاهرة يعني تعليب عقول الطلبة و تكري�ص اعتمادهم على احلفظ والتكرار، 

وهو موؤ�سر على وجود ف�ساد يف العملية التعليمية. 

ف�ساد االإدارة التعليمية:

تعيق  مظاهر  انت�سار  نعني  فاإننا  التعليمية،  االإدارات  م�ستوى  على  ف�ساداً  ثمة  اإن  نقول  عندما 

على  الرتبوية  املوؤ�س�سة  اأمور  وت�سيري  االإداري  كالروتني  املدر�سي  املجتمع  يف  الرتبوي  العمل 

واملح�سوبية  والتمييز  والفئوية  وال�سللية  واملجامالت  واملحاباة  املكتب(  و)بريوقراطية  الربكة 

والطائفية واملذهبية وما اإلى ذلك. 

اأن يتاأثر النظام التعليمي بطبيعة النظام ال�سيا�سي وتركيبته، حيث نالحظ  من الطبيعي جداً 

ال�شيا�شة  ارتباط  واحلكومة من حيث  الدولة  ب�شلطة  الواحد  البلد  التعليمية يف  الإدارة  »تاأثر 

الدولة املختلفة،  العامة للدولة، وتاأثرها باجتاهاتها وت�سريعاتها واأجهزة  بال�سيا�سة  التعليمية 

ونظراً لتزايد اأهمية التعليم واعتباره اأمراً حيوياً لالأمن القومي ال يقل من حيوية اال�سرتاتيجية 

الع�سكرية، فقد اأخذت احلكومات يف الدول املختلفة تفر�ص �سلطتها على اإدارة التعليم اأو تزيد 

من التدخل يف �سوؤونه وتوجيهه حتى يف الدول التي جرت التقاليد فيها على عدم تدخل احلكومة 

املركزية يف �سوؤون التعليم«. )4(

لذلك نالحظ تطوراً كبرياً يف ال�سنوات االأخرية يف الفهم احلديث لالإدارة التعليمية، وذلك مل 

ياأِت ع�سوائياً اأو من فراغ، واإمنا كان نتيجة تراكمات وعوامل �ساعدت على ن�ساأته وتطويره، منها: 

تزايد االجتاه الدميقراطي يف احلكم وال�سيا�سة ويف كافة جماالت احلياة مبا فيها جمال االإدارة 

املدر�سية. 
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ولكي جننب املوؤ�س�سات التعليمية فو�سى الروؤى ال�سخ�سية والذاتانية فاإن من االأهمية مبكان 

و�سوح روؤية املدر�سة ور�سالتها؛ الأنهما متثالن خريطة طريق بالن�سبة لكل املنت�سبني للموؤ�س�سة 

التعليمية.

وكدليل على ما نقول، اأين دور املدار�ص يف مفهوم )ال�سراكة املجتمعية(؟

العملية  يف  واملوؤثرين  االأ�سا�سيني  االآخرين  ال�سركاء  دور  اأخذ  تعني  املجتمعية  ال�سراكة 

واملجال�ص  املربني  وعموم  الطلبة  اأمور  اأولياء  ال�سركاء  بهوؤالء  واأعني  االعتبار  الرتبوية،بعني 

االأهلية واملحلية وعموم موؤ�س�سات املجتمع املدين.

علينا اأن نكون مقتنعني ب�سرورة االنتقال من مرحلة التعليم اإلى مرحلة التعلُّم، فعملية تطوير 

اأو  اأو وزيرها  التعليم لي�ست فقط من مهام وم�سوؤوليات وزارة الرتبية والتعليم فقط لوحدها 

مهمة خا�سة يقوم بها الرتبويون فح�سب، واإمنا اأ�سبح عماًل قومياً بامتياز، ت�سارك فيه جميع 

وطموحاته  العام  الراأي  اآمال  يعك�ص  بحيث  واالأفراد،  ال�سرعية  والقنوات  واملوؤ�س�سات  الهيئات 

لتطوير  تت�سمنه من جهود  وما  التعليمية  لل�سيا�سة  الدميقراطي  االأ�سا�ص  يبنّي  ورغباته مما 

التعليم، هذا اإلى جانب االأ�سا�ص العلمي الذي ت�سمن اجتهاد املخت�سني وامل�سوؤولني.

الف�ساد يف موؤ�س�سات التعليم:

مهام  ت�سند  عندما  خ�سو�ساً  العربي،  الوطن  يف  التعليمية  ال�سيا�سات  يف  وا�سح  تخبط  هنالك 

التعليم لغري اأهله.

ففي الدول املتقدمة ت�شكل حكومة التكنوقراط التي على اأ�شا�شها يتم اختيار الوزراء من اأ�شحاب 

الوطن  يف  والتعليم  الرتبية  وزراء  اختيار  يتم  هل  املطروح:  وال�سوؤال  والتخ�س�ص،  الكفاءات 

العربي ب�سفتهم ال�سيا�سية اأو احلزبية اأو الع�سائرية اأو القومية اأو املذهبية اأو الطائفية .. اإلخ، 

اأم ب�سفتهم الرتبوية؟

دعونا نتناول بع�ساً من اأوجه الف�ساد يف موؤ�س�ساتنا التعليمية من خالل االأبعاد التالية:

1ـ »طغيان التخ�س�سات االأدبية على العلمية«:

ر االأكادمييون املتحدثون يف ندوة حول )الو�سع التعليمي يف دولة الكويت( من خطورة توّجه  حذَّ

الكوادر الوطنية للتخ�س�سات ال�سهلة على ح�ساب التخ�س�سات العلمية، ومتت االإ�سارة اإلى تقرير 

باأن غالبيتها من  الكويت  العايل يف دولة  التعليم  )توين بلري( يف بع�ص ف�سوله عن مدخالت 

التخ�س�سات االأدبية، والكويتيون الذين ي�ستكملون درا�ستهم غالباً يتخ�س�سون يف جماالت اإدارة 

االأعمال واالآداب، وقلة منهم يكملون درا�ستهم اجلامعية يف الهند�سة اأو العلوم الطبية. )5(

ع يف عدد من التخ�س�سات  والكالم نف�سه ين�سحب على التعليم يف مملكة البحرين، اإذ ثمة ت�سبُّ
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واخلدمة  العربية  واللغة  كاجلغرافيا  التطبيقية  والعلوم  االأدبية  كالتخ�س�سات  اجلامعية 

االجتماعية، مما يعني غياب الروؤية عند قراءة املخرجات التعليمية ومدى تواءمها مع متطلبات 

�سوق العمل. 

2ـ انحراف االأهداف نحو حت�سيل الدرجات:

اإن الهدف من نظام الدرجات هو دفع الطلبة اإلى الرتكيز اليومي على التعليم لتحقيق معايري 

التعّلم املطلوبة، ال اأن يكون ال�سغل ال�ساغل للطالب جمرد احل�سول على اأعلى الدرجات واالبتعاد 

عن القيم العليا للتعلُّم، فتلك م�سكلة يجب االنتباه اإليها.

الدرا�سي هي  الف�سل  اأو  منت�سف  النهائية  اعتبار االمتحانات  امل�سكلة هو  رمبا كان من�ساأ هذه 

املعيار، وكاأن ما يدر�سه الطالب طوال العام الدرا�سي ال يغنيه عن تلك الدرجات التي رمبا تكون 

خا�سعة ملعايري غري دقيقة من الناحية العلمية، خ�سو�ساً مع انت�سار ظاهرة الغ�ص يف املدار�ص.

جديد  نظام  ا�ستحداث  من  اإذن  بد  ال  الدرجات،  حت�سيل  نحو  التعلُّم  اأهداف  تنحرف  ال  ولكي 

للدرجات بحيث ياأخذ بعني االعتبار االأبحاث والعرو�ص وامل�ساريع واملقاالت واالأعمال اجلماعية 

واالأن�سطة ال�سفية والال�سفية وغري ذلك. 

على اأية حال، تبقى االمتحانات جمرد تقومي للتحقق من النتائج املرجوة من العملية التعليمية.

3ـ م�سكلة التنجيح االآيل:

يربز التنجيح االآيل كموؤ�سر على وجود ف�ساد يف املوؤ�س�سات الرتبوية، حيث جند عدداً من الطلبة 

ال يتقنون اأ�سا�سيات القراءة والكتابة وهم يف املرحلة االإعدادية اأو الثانوية، لنت�ساءل: كيف جنح 

هوؤالء وو�سلوا اإلى مراحل متقدمة يف التعليم؟

امل�سكلة اأن بع�ص االإدارات املدر�سية ـ ورمبا يكون  ذلك توجهاً ر�سمياً ـ حتاول التخل�ص من االأعداد 

الكبرية من الرا�سبني، فيقومون بتنجيحهم للتخل�ص منهم، وال يدركون خطورة املوقف عندما 

يقومون بتنجيحهم ب�سورة اآلية ت�سرهم اأكرث مما تنفعهم! 

4ـ ت�سريب االختبارات والغ�ص اجلماعي:

الغ�ص دليل وا�سح على الف�ساد والتجاوزات يف املوؤ�س�سة التعليمية، والغ�ص نوعان:

:  )Group cheating( ـ االأول ـ الغ�ص اجلماعي

ال�سحيحة  االإجابات  بع�ص  على  احل�سول  املمتحنني  حماولة  يف  الغ�ص  من  النوع  هذا  ويبدو 

لبع�ص االأ�سئلة االمتحانية، مبعاونة خارجية تلقى عليهم ب�سورة جماعية. )6(
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:)Individual cheating( الثاين فهو الغ�ص الفردي

وهو حماولة فردية من جانب املمتحن، تهدف احل�سول على االإجابة ال�سحيحة لالأ�سئلة التي 

ف�سل يف االإجابة عنها باأ�ساليب غري م�سروعة. )7(

البع�ص ي�سبه النتائج الكارثية للغ�ص متاماً، كاالإن�سان الذي يتخيل عند ركوبه الطائرة اأن الطيار 

اأ�سبح طياراً بالغ�ص، فيا ترى ماذا �سيكون موقفه؟ هل �سريكب الطائرة؟!

التعليمية  املناهج  ي�سعان  والغ�ص  االختبارات  ت�سريب  فاإن  الدوافع،  اأو  املربرات  تكن  مهما 

ومقررات الرتبية االإ�سالمية حتديداً على املحك، فما جدوى تعّلم الطلبة للن�سو�ص القراآنية 

واالأحاديث النبوية التي حتث على الف�سائل كال�سدق واالأمانة والنزاهة وعدم الغ�ص اأو تطفيف 

الكيل وامليزان وغري ذلك؟!

)تعليم  دعم  التعليم« من خالل  »حوكمة  تعزيز  اأي وقت م�سى هو  اأكرث من  االآن  ما نحتاجه 

اأ�سكال  النزاهة بني الطلبة؛ لتحقيق تعليم نزيٍه خاٍل من  النزاهة( ون�سر وتعليم وتفعيل قيم 

الف�ساد التعليمي، وخ�سو�ساً احلد من ا�ستخدام الوا�سطة يف املوؤ�س�سات التعليمية ومراقبة ذلك 

وحما�سبة املتجاوزين، واحلد من حاالت ت�سريب االمتحانات اأو الغ�ص الذي يعد انتهاكاً �سارخاً 

تكافوؤ  ملبداأ  واالإ�ساءة  جهودهم  و�سرقة  زمالئه  حقوق  على  الطالب  اعتداء  يف  االإن�سان  حلقوق 

الفر�ص التعليمية.

 بع�ص الدول العربية تبنَّت اآليات تعّزز قيم الرتبية يف النزاهة وال�سفافية، ففي اململكة املغربية 

ثمة جلنة حتت م�سمى »اخللية املركزية للنزاهة«، ومهمتها مراقبة االمتحانات و�سبط حاالت 

التعليمية  الفر�ص  وتكافوؤ  وال�سفافية  النزاهة  االمتحان و�سيانة مبداأ  الغ�ص؛ ل�سمان �سالمة 

بني الطلبة.

قد يطرح البع�ص �سوؤااًل: هل الرتبية على ثقافة النزاهة تعّلم اأم تعليم؟

يرى الكثري من الرتبويني اأن الرتبية على ثقافة النزاهة ومكافحة الف�ساد، هي م�ساألة تعّلم ال 

تعليم؛ الأن النزاهة تبداأ مع الطفل يف البيت ومن ثم يف املدر�سة واملجتمع، اأخذاً با�سرتاتيجية 

على  باالعتماد  �سخ�سياتهم  لتنمية  الطلبة  �سعي  يف   )Self – Learning الذاتي  )التعلم 

اأنف�سهم، وهو ما يعّزز لديهم الثقة بالذات واإحداث التغيري االإيجابي يف مواقفهم و�سلوكياتهم يف 

احلياة، فما الفائدة يف اأن نعلِّم الطلبة مفاهيم مثل حماربة الف�ساد واحلر�ص على النزاهة، وهم 

قد عا�سوا وتربوا على ثقافة الف�ساد، اأو يف بيئة موغلة يف الف�ساد؟ ثم، األي�ص هوؤالء الفا�سدون 

يف  العليا  الطبقة  من  وهم  اجلامعات  اأرقى  من  ورمبا  املدار�ص  من  تخرجوا  الذين  اأولئك  هم 

القطاعني العام واخلا�ص، اأو حتى موؤ�س�سات املجتمع املدين؟



طر
خ

يف 
م 

علي
الت

ب 
كتا

ف ال
مل

18

5ـ ا�ست�سراء الدرو�ص اخل�سو�سية:

اإن ا�ست�سراء ظاهرة الدرو�ص اخل�سو�سية يف جمتمعاتنا العربية لهو دليل قاطع على وجود ف�ساد 

يختزن العملية التعليمية، فمن البديهي اأن تطرح بع�ص الت�ساوؤالت من قبيل: ما دور املعلم اإذن 

يف املدر�سة؟ وملاذا ال تعقد درو�ص عالجية داخل املدر�سة يف الفرتة ال�سباحية؟ وما ذنب العائالت 

الفقرية والكادحة التي ال ت�ستطيع ت�سجيل اأبنائها يف الدرو�ص اخل�سو�سية اأو يف املعاهد اخلا�سة؟

رمبا كان فتح باب الدرو�ص اخل�سو�سية على م�سراعيه �سبباً يف ت�سجيع املعلمني والطلبة على 

حد �سواء على ثقافة االإهمال واالعتماد الكلي على هذه الدرو�ص.

االأدهى من ذلك عندما يوحي املعلم اإلى طلبته ب�سرورة االلتحاق بالدرو�ص اخل�سو�سية، متاماً 

يف  ال�سباحية  الفرتة  يف  مر�ساهم  بعالج  يقومون  ال  الذين  االأطباء  بع�ص  مع  احلال  هو  كما 

القطاع احلكومي، ليحّولوا مر�ساهم اإلى عياداتهم اخلا�سة يف الفرتة امل�سائية!

م�ساركة املجتمع املدين يف معاجلة امل�سكلة: 

بات الطلب متزايداً على التعليم يف كثري من الدول النامية التي ال ت�ستطيع اأن تفي مبتطلبات 

التعليم جلميع الراغبني يف االلتحاق به؛ نظراً للكلفة الباهظة لنفقات التعليم.

ولقد ظهرت فكرة البحث عن بدائل اأخرى للم�ساهمة يف دعم قطاع التعليم من منطلق »امل�سئولية 

االجتماعية« اأو »ال�سراكة املجتمعية« وعناوين اأخرى ت�سب يف االجتاه ذاته.

اإن م�ساهمة املجتمع املدين )Civic society contribution( مهمة يف القيام بالعملية 

التعليمية؛ الأن من �ساأن هذه امل�ساهمة اأن توجه الوحدات االقت�سادية الهادفة للربح نحو متويل 

التعلم وتخفيف االأعباء املالية عن الدول التي تعاين من الفقر، وبالتايل يوؤدي للمزاوجة بني 

التعليم واالقت�ساد.

كما اأن موؤ�س�سات املجتمع املدين فيها كوادر ونخب ميكن اأن ت�ساهم يف مراقبة العملية التعليمية 

وتر�سيدها، مبراعاة ح�سابات العائد اأو مراعاة املحا�سبة وتوعية الرتبويني باأهميتها.

»اإن م�ساركة املجتمع املدين يف االإ�سالح التعليمي ميكنها من اأن حتقق الغايات الرتبوية التالية:

1ـ امل�ساهمة يف حتديد االأولويات الرتبوية واحلاجات االأ�سا�سية ب�سكل اأف�سل.

2ـ توجيه ال�سلطة العليا املركزية اإلى �سرورة اال�ستفادة من خدمات موؤ�س�سات املجتمع املدين يف 

االإ�سالح التعليمي.

3ـ حتقيق الر�سا والقبول ال�سعبي لقرارات ال�سلطة العليا ما دامت يف م�سلحة ال�سعب.

4ـ تنمية االإح�سا�ص بالوالء واالنتماء للمجتمع وتدعيم قيم امل�ساركة التطوعية، كما ميكن ملوؤ�س�سات 

املجتمع املدين امل�ساهمة يف الق�سايا التعليمية احليوية ودعمها باملو�سوعات التي تناق�ص ق�سايا 

املراأة والطفولة واالأمومة وحقوق االإن�سان واأ�س�ص التعاي�ص الدويل والتحاور مع االآخرين«. )8(
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مع  بالعمل  والتعليم  الرتبية  بقطاع  املعنية  الر�سمية  اجلهات  تقبل  هل  املهم:  ال�سوؤال  يبقى 

موؤ�س�سات املجتمع املدين على قاعدة »ال�سراكة من اأجل التعلم«؟ 

اجلهود الدولية واالإقليمية ملعاجلة م�سكلة الف�ساد التعليمي:

بارزة  الياباين يحتل مكانة  فاملعلم  التعليم،  اليابانية كنموذج يف تطوير جودة  التجربة  لناأخذ 

وا�ستثنائية، لدرجة اأن جناح اأو ف�سل التعليم املدر�سي يكون مرتبطاً اإلى حد كبري بجودة وقدرات 

املعلمني، لذا فاإن اليابانيني يف �سبيل االرتقاء بالتعليم يقومون بو�سع �سيا�سات ممنهجة لعمليات 

التدريب اأثناء خدمة املعلمني وا�ستقدامهم من ذوي املهارات الفريدة من نوعها، كما اأن اإجراءات 

التح�سني يف مناهج تدريب املعلمني ال تتوقف عند حد معني، فهم يخاطبون جمال�ص واإدارات 

التعليم املختلفة بو�سع حت�سينات ملمو�سة يف عمليات واأنظمة توظيف املعلمني، واإعطاء اأهمية 

بالغة يف تقييم املعلم من خالل تنفيذ املقابالت واالمتحانات العملية والنظرية ب�سكل ممنهج 

ودوري منظم.

اأ�سف اإلى ذلك، ت�سجيعهم على التدريب الذاتي للمعلمني ومنحهم الفر�ص الأجل ذلك، اإذ يقدم 

املركز الوطني لتنمية املعلمني التدريب للمدراء واملدراء امل�ساعدين لكل اإقليم يف الق�سايا املهمة 

وامللحة، وظهر ما ي�سمى بعمليات » تقييم املعلم »، وهي عملية تقييم كل معلم على حدة، ومت 

ربط الرتقية بالتقييم، وتعمل الوزارة جاهدة على و�سع نظام اإدارة املوارد الب�سرية للمعلمني، 

حيث اإن املعلمني املفتقرين اإلى القدرة على التدري�ص مبعايري جودة عالية، يتم حرمانهم من 

فر�سة تدري�ص االأطفال!

دامت  ما  �ساحلاً  املوؤهل  ي�سبح  اإذ  املعلمني«،  موؤهالت  »جتديد  نظام  جتربتهم  يف  الالفت  من 

املعرفة امل�ساحبة موجودة. )9(

العمل  التعليم هي �سرورة  اليابانية يف عملية تطوير  التجربة  امل�ستفادة من  الدرو�ص  اأبرز  اإن 

على اإعادة الهيبة للمعلم ودوره ومكانته يف املجتمع، من خالل التدقيق وو�سع املعايري العلمية 

ال�سارمة يف عمليات اختيار املعلم وتوظيفه وتدريبه باعتباره املحور واالأ�سا�ص يف عملية اإ�سالح 

املنظومة التعليمية.
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التو�سيات:
ـ �سرورة تنويع املناهج الدرا�سية لت�سمل البعد االإن�ساين وليكون هدفها االأ�سمى االإن�سان، ولي�ص 

جمرد احل�سول على الدرجات اأو ال�سهادات العلمية.
البيئية  والرتبية  االإن�سان  حقوق  حماية  على  كالرتبية  املنهج  يف  جديدة  مفاهيم  اإدخال  ـ 
وال�سياحية واملرورية وال�سحية وما �سابه ذلك، ومعاجلة املخاطر التي يتعر�ص لها ال�سباب 

كاالإدمان واالإرهاب والتطرف.
ـ تنمية الوعي بثقافة الت�سامح الديني وال�سيا�سي والتعددية واحلوار الثقايف وال�سالم الدويل 

وما �سابه ذلك.
ـ اإلغاء احل�سو يف املناهج الدرا�سية، والرتكيز على نوعية التعّلم، واكت�ساب الطلبة ملهارات التفكري 

الناقد ومهارات التعليم العليا كالتحليل والرتكيب والتقومي.
ـ اإعادة النظر يف نظم التقومي واالمتحانات التي ال زالت تقي�صـ  ولالأ�سف ال�سديدـ  اأدنى م�ستويات 

املعرفة كالتذكر واحلفظ.
ـ ربط املنهج الدرا�سي بق�سايا البيئة املحلية واملجتمع املحيط بها.

التمثيلة  املجال�ص  بدور  االرتقاء  خالل  من  التعليمية  العملية  يف  االأ�سرة  دور  فعالية  زيادة  ـ 
كمجال�ص االآباء التي هي ا�ست�سارية يف الغالب االأعم!

ـ تاأهيل الطلبة ملمار�سة الدميقراطية يف الف�ساء املدر�سي من خالل ت�سكيل »الربملان املدر�سي«.
وحقوق  كالنزاهة  املرغوبة  االأخالقية  واملفاهيم  والقيم  للخربات  كبري  ن�سبي  وزن  اإعطاء  ـ 
االإن�سان واحرتام حقوق االأقليات، والتاأكيد على املمار�سات الدميقراطية من خالل مواقف 

تعليمية متنوعة.

الهوام�ص:
1ـ املوقع االإلكرتوين ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو(

http://www.unesco.org 
2ـ املوقع االإلكرتوين ملنظمة ال�سفافية الدولية

                                     http://www.transparency.org
3ـ املوقع االإلكرتوين ملنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو(

http://www.unesco.org 
الثقافة  دار   ، حممد  جا�سم  حممد   / العام  التطوير  واآفاق  التعليمية  االإدارة  )�سيكولوجية  4ـ  

ان ، 2008م، �ص 39(. للن�سر والتوزيع بعمَّ
5ـ ندوة »جودة التعليم« �سمن املو�سم الثقايف للرابطة للعام 2012م )املوقع االإلكرتوين لرابطة 

اأع�ساء هيئة التدري�ص للكليات التطبيقية( االثنني 16 اأبريل 2012م. 
http://www.paaetfaculty.com 

6ـ معجم امل�سطلحات الرتبوية والنف�سية / ح�سن �سحاته وزينب النجار ، الدار امل�سرية اللبنانية 
، القاهرة 2003م ، �ص 227

7ـ نف�سه ، �ص 227
8ـ ال�سراكة املجتمعية واإ�سالح التعليم .. قراءة يف االأدوار الرتبوية ملوؤ�س�سات املجتمع املدين/ علي 

�سالح جوهر ـ حممد ح�سن جمعة، املكتبة الع�سرية، 2010م، �ص 15
 For better society and life )Improvement of the quality of teachers(،9ـ
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ال�سرية الذاتية
اأ. فا�سل حبيب عبد الر�سول حممد

اجلن�سية: بحريني 

املوؤهالت الدرا�سية 
ـ ماج�ستري )امتياز(  تربية )مناهج وطرق التدري�ص(  معهد البحوث 

والدرا�سات العربية )م�سر(   2007م.
ـ دبلوم خا�سة تربية   معهد البحوث والدرا�سات العربية )م�سر( 2005م

ـ دبلوم  تربية  جامعة البحرين   1998م
ـ بكالوريو�ص الدرا�سات االإ�سالمية جامعة البحرين  1998م

اخلربة العملية  
3ـ ع�سو فريق الرتبية على حقوق االإن�سان ـ وزارة الرتبية والتعليم 2010

4ـ من�سق مدر�ص التعاون الثانوية للبنني يف �سبكة املدار�ص املنت�سبة لليون�سكو ـ 2010
5ـ رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية البحرين االجتماعية الثقافية  2008 وما زلت

6ـ كاتب متخ�س�ص يف �سوؤون التعليم والرتبية على حقوق االإن�سان ـ �سحيفة الو�سط البحرينية
7ـ تدري�ص اللغة العربية لغري الناطقني بها ـ املعهد العربي 2001ـ2002م 

8ـ تنظيم واإدارة الندوات والفعاليات الثقافية واالجتماعية. 

االإجنازات 
ـ املبادرة يف فرباير 2012م بعر�ص م�سروع تعليمي وتربوي متكامل لتعزيز مبادئ حقوق االإن�سان 
وقيم الت�سامح الديني وال�سيا�سي والعي�ص امل�سرتك )انطالقاً من اإحدى تو�سيات تقرير اللجنة 
للجنة  التابع  الوطنية  امل�ساحلة  فريق  اإلى  بالبحرين(  احلقائق  لتق�سي  امل�ستقلة  البحرينية 

الوطنية املعنية بتنفيذ تلك التو�سيات.  
ـ ع�سو » حوار التوافق الوطني » يف يوليو 2011م.

ـ اإ�سدار كتاب » تربية حقوق االإن�سان .. الطريق نحو جمتمع املعرفة »، �سمن مهرجان البحرين 
الدويل الأفالم حقوق االإن�سان / الدورة الثانية 2009م.

ـ دخول مو�سوعة جيني�ص لالأرقام القيا�سية يف اأطول قراءة جهرية متوا�سلة �سمن فريق التحدي 
البحريني با�سم مملكة البحرين 2007م.

امل�ساريع  
الدورة  ـ  االإن�سان  الدويل الأفالم حقوق  البحرين  العامة واالإعالم مبهرجان  العالقات  ـ مدير 

االأولى 2008م .
وزارة   ، البحرينية  اخلارجية  وزارة   ،  UNDP االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  مب�ساركة   *

التنمية االجتماعية ، وزارة االإعالم، وعدد من ال�سفارات املعتمدة يف مملكة البحرين .
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*مهرجان يعد االأول من نوعه يف املنطقة العربية و�سمال اأفريقيا .
*�سارك فيه مرجون وممثلون و�سينمائيون من �ستى قارات العامل .

ال�سينما يف  االأفالم كانت تعر�ص يف دور  واأن  ، خ�سو�ساً  كبرياً  اإعالمياً  * مهرجان لقي �سدًى 
عطلة نهاية االأ�سبوع باملجمعات التجارية التي يرتادها املئات من فئة ال�سباب 

* اللجنة املنظمة من فئة ال�سباب من اجلن�سني ، ويعملون تطوعاً.  
* املدير التنفيذي مل�سروع البيئة يف عا�سوراء برعاية ملك البحرين 2008م.

* �سارك يف امل�سروع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي UNDP ، ووزارة البلديات ، والهيئة العامة 
للرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية .

* اإقامة املحا�سرات التثقيفية ذات ال�سلة بالبيئة واالهتمام بالنظافة وال�سحة ، الإبراز ال�سورة 
احل�سارية يف هذه املنا�سبة الدينية ال�سنوية التي يح�سرها اآالف االأ�سخا�ص.

* اإقامة معار�ص لل�سور واللوحات ور�سومات الكاريكاتري التي حتث على االهتمام بالبيئة.
د ال�سراكة احلقيقية بني اجلهات الر�سمية  * التعاطي االإعالمي الكبري مع هذا امل�سروع الذي ج�سَّ

واالأهلية .
* اإ�سادة ملك البحرين مب�ساركة االأمم املتحدة يف هذا امل�سروع املتميز. 

الدورات والربامج التدريبية 
ـ امل�ساركة يف ور�سة العمل حول مبادئ باري�ص واأف�سل املمار�سات اخلا�سة بتاأ�سي�ص الهيئة الوطنية 
حلقوق االإن�سان ، بتنظيم وزارة اخلارجية البحرينية ومكتب االأمم املتحدة االإمنائي يف مملكة 

البحرين )UNDP( يوليو 2008م .
ـ امل�ساركة يف ملتقى ال�سباب ومفرتق الطرق ، بالتعاون بني املوؤ�س�سة العامة لل�سباب والريا�سة 

يونيو 2008م .
ـ تقدمي ورقة بعنوان : » كيف يقرتب املعلم البحريني من مفهوم اجلودة ال�ساملة ؟« اإلى وزير 

الرتبية والتعليم مبملكة البحرين يف 8 فرباير 2007م .
 « الثالث  العقلية  القدرات  يوم   « فعاليات  يف  للبنني  االإعدادية  عي�سى  مدينة  مدر�سة  متثيل  ـ 

مبدر�سة اخلن�ساء االبتدائية للبنات 2006م .
   CLASS   MANAGEMENT  ـ امل�شاركة يف ور�شة عمل بعنوان » ال�شبط والن�شباط ال�شفيـ

AND   DISCIPLINE    2004م / املدر�سة نف�سها .
اأبنائنا » ، 2003م بالتعاون مع  ـ امل�ساركة يف تنظيم ور�سة عمل بعنوان » الذكاءات املتعددة لدى 

االأ�ستاذة �سهناز بهمن يف معهد البحرين للدرا�سات امل�سرفية واملالية.                                                
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الدول  والتقني وحتتل  العلمي  والتطور  النمو  درجات  االإن�سانية يف  واملجتمعات  الدول  تتفاوت 

واالبتكار  االإبداع  وترية  فيها  ترتفع  حيث  والتنمية،  النمو  �سلم  يف  االأولى  الدرجات  املتقدمة 

التطور،  نحو  النامية يف م�سريتها  الدول  تتباطاأ  بينما  احلياة،  �ستى جماالت  واالخرتاعات يف 

ذاته  الوقت  يف  املتقدمة.  الدول  عن  كبرية  بدرجة  تقل  وبن�سب  بركبه  جاهدة  اللحاق  وحتاول 

حمطات  يف  تقف  وتكاد  التطور  �سلم  يف  االأخرية  الدرجات  النمو  يف  حظاً  االأقل  الدول  حتتل 

التخلف عقوداً زمنية طويلة. ومع اختالف مراحل النمو والتطور وتفاوت معدالته بني الدول 

تزداد الفجوة التنموية بينها، وُيبذل كثري من اجلهود على امل�ستوى العاملي للدفع بعجلة النمو 

للمجتمعات االإن�سانية على اختالف مراحل منوها وذلك بالرتكيز على حتديث العن�سر االأ�سا�سي 

واملحرك االأهم للتنمية ونعني به التعليم، بنظمه وهياكله ومناهجه واأدواته ومرجاته، فمن 

هدف  هي  التي  الكفوؤة  االإن�سانية  الكوادر  واإعداد  الب�سري  املال  راأ�ص  تهيئة  تتم  التعليم  خالل 

التنمية واأداتها يف الوقت نف�سه . 

والدفع  مراجعتها  و�سرورة  التعليم  نظم  تطوير  اأهمية  وال�سعوب  الدول  من  كثري  اأدرك  لقد 

االأ�سا�سي  الدور  الإدراكها   ، للتعليم  اإ�سالحية  اأجندات  حكوماتها  وفر�ست  حتديثها،  بجهود 

للتعليم يف دفع عجلة التطور االإن�ساين ب�سكل عام . ومل ت�سذ املجتمعات العربية عن هذا التوجه 

ويف  العربية  املجتمعات  جنحت  فقد  والتباعد،  والرتدد  البطء  من  بكثري  جهودها  ات�سمت  واإن 

تباعاً  دولها  ا�ستقالل  اإعالن  واإثر  اال�ستعمار  �سيطرة  االأخرية وبعد حتررها من  ال�ستة  العقود 

وفتح  التعليم  لتوفري  �ساملة  �سيا�سات  �سمن  الأبنائها  واملجاين  االأ�سا�سي  التعليم  اأبواب  بفتح   ،

اال�ستقالل  حديثة  املجتمعات  تواجه  كانت  التي  التحديات  من  جملة  ملقابلة  للجميع  م�ساراته 

لفئات  االأمية  كمحو   ،)socio-economic( واقت�سادية  اجتماعية  حتديات  ومنها  اآنذاك 

كثرية من �سعوبها، ورفع كفاءة واإمكانات املواطن العربي ومهاراته االأ�سا�سية كالقراءة والكتابة 

لتح�سني  مهنة  اأو  الأداء حرفة  الالزمة  االأولية  الفنية  باملهارات  وتزويده  املحا�سبية  والعمليات 

م�ستوى معي�سته، ومنها كذلك حتديات اجتماعية �سيا�سية )socio-political(، كاإعادة هيكله 

جمتمعاتها خللق طبقات و�سطى متعلمة يف جمتمعات كانت تتفاوت فيها الطبقات االجتماعية 

يف ذلك الوقت وب�سكل وا�سح. 

جهود تطوير التعليم 
عف ال�سيا�سات التعليمية وانحراف اأجهزة التخطيط الرتبوي بني �سُ

اأ.د. مو�سي عبد العزيز احلمود
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تلك كانت التحديات االأولية ملعظم املجتمعات العربية التي كانت حتاول مقابلتها عرب تبني نظم 

تعليمية اعتمدت اإلى حد كبري على املناهج النظرية القائمة على احلفظ والتلقني وزرع الوالء 

ال�سنوات  عرب  التعليم  لتطوير  عديدة  جهود  ُبذلت  الوقت  ذلك  ومنذ  واحلكومات،  لالأنظمة 

اإال اأن مازال التعليم يدور يف نف�ص فلك النظم ال�سابقة ومل يتطور ملقابلة التحديات امل�ستجدة 

التي  احلداثة  متطلبات  مع  التناغم  على  والقادر  واملفكر  املبدع  االإن�سان  اإعداد  راأ�سها  وعلى 

فر�سها ا�ستخدام اأدوات التكنولوجيا والتوا�سل مع قنوات املعرفة امل�ستجدة واملت�سارعة، فازدادت 

املال  راأ�ص  لتكوين  االحتياجات احلقيقية  وبني  العربية  دولنا  التعليمية يف  النظم  بني  الفجوة 

الب�سري الفاعل واملتمكن وامل�ساهم بدفع جمتمعاته اإلى م�ساف املجتمعات املتقدمة على امتداد 

العامل الغربي الذي �سبقنا مبراحل زمنية فلكية، )1( والعامل ال�سرقي الذي ت�سارع منو منوره 

العلمية  العاملية  ال�ساحة  على  نف�سه  وفر�ص  االأخرية  ال�سنوات  يف  العامل  اأذهل  حتى  وعمالقته 

املتطورة واملتجددة با�ستمرار. 

ح�ساد العقود ال�سابقة واجلهود الر�سمية لتطوير التعليم يف دولنا : 
ال ميكن اأن نغفل ما حققه كثري من الدول العربية يف الت�سدي لالأمية بتبني اإلزامية التعليم 

ملواطنيها حتى نهاية املرحلة االبتدائية يف غالبها ونهاية املرحلة املتو�سطة يف بع�سها، كما اأنفقت 

دولنا على التعليم ما بلغت ن�سبته 5% من نواجتها املحلية و20% من موازناتها خالل اأربعة العقود 

االأخرية، اإال اأن املتابع لهذه اجلهود وللح�سيلة التنموية يف املجتمعات العربية يدرك اأنه وعلى 

الرغم من هذه اجلهود الكبرية اإال اأنه مازال هناك ت�سعة ماليني طفل يف الدول العربية خارج 

املدار�ص النظامية، كما �سجلت االأمية ما ن�سبته 29% بني اإجمايل �سعوب املنطقة اأي اأكرث من 58 

مليون مواطن عربي اأمي، ومبا يفوق كثرياً املعدل العاملي لالأمية والذي بلغ 16% ومعدل االأمية 

يف دول �سرق اأ�سيا الذي بلغ 7%. )اح�ساءات اليون�سكو 2010(. )2(

اأما معدل االإملام بالقراءة والكتابة فقد بلغت ن�سبته 83% عند الذكور و64% عند االإناث كما بلغ 

معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي مبختلف مراحله ما ن�سبته 70% للذكور و65% لالإناث خالل 

ال�سنوات 2006 / 2007 ، وهي ن�سب تقل كثرياً عن املعدالت العاملية املعتمدة. 

ويوؤكد البنك الدويل يف ر�سده جلهود و�سيا�سات اإ�سالح التعليم يف الدول العربية اأن تلك الدول 

قامت بجهود كبرية واأنفقت على التعليم مبا يت�ساوى مع الدول املناظرة اإال اأن عوائد هذه اجلهود 

وهذا االإنفاق مازالت متدنية مقارنة بعوائد ومرجات التعليم يف الدول املناظرة )تقرير البنك 

الدويل 2008( )3( والذي اأ�سار اإلى ثالث �سلبيات ات�سمت بها جهود اإ�سالح التعليم يف هذه الدول 

نذكرها الأهميتها: 
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1. ركزت جهود االإ�سالح على اجلوانب الكمية والعددية الأعداد املتعلمني والعاملني يف قطاعات 

الكفاءة  لبناء نظم موؤ�س�سية لرفع  الكايف  اإعطاء االهتمام  املختلفة دون  التعليم مب�ستوياتها 

لنوعية املخرجات والنواجت. 

امل�ساءلة  ممار�سة  ودعم  متطلباتها  وتر�سيخ  اجلودة  تاأكيد  نظم  بناء  اجلهود  هذه  اأهملت   .2

واأ�ساليبها.

3. �سعف املواءمة بني احتياجات التنمية )ال�سوق( ومرجات النظم التعليمية و�سعف اأجهزة 

التخطيط يف التوجيه نحو التعليم مدى احلياة، وت�ساوؤل فر�ص التدريب �سواء خارج اأو داخل 

�سوق العمل . 

تلك ال�سلبيات تدفعنا اإلى اأن نعيد النظر يف كيفية رفع كفاءة هذه اجلهود لتوؤتي اأُكلها يف خلق 

تطوير حقيقي لنظم التعليم العربية يف جمتمعات يتعاظم ماأزقها االقت�سادي وتزيد فيها ن�سب 

البطالة وترتفع اأعداد ال�سباب الباحث عن تعليم ع�سري متطور. 

نبذة عن جهود تطوير التعليم يف الكويت : 
عند مناق�سة جهود تطوير التعليم يف جمتمعاتنا العربية ال ميكن اأن نتجاوز املحطات املختلفة 

مل�سرية اإ�سالح وتطوير التعليم يف دولة الكويت كنموذج لواقع جهود االإ�سالح يف اإحدى الدول 

االأخرى.  العربية  الدول  من  �سقيقاتها  باقي  عن  كثرياً  فيها  احلال  يختلف  ال  والتي  العربية، 

نظمه  على  بالرتكيز  التعليم  اإ�سالح  �سعار  الكويت  دولة  يف  املتعاقبة  احلكومات  رفعت  لقد 

خطابها  و�سمن  احلكومية  براجمها  �سمن  وذلك  كوادره  وكفاءة  التدري�ص  وطرق  ومناهجه 

ر  املعلن. وي�سري واقع احلال يف الكويت اإلى جهود �سخمة مت تبنيها على مر ال�سنوات حتى ُطِوّ

ال�سلم التعليمي مرات عديدة وُثبت عام 2004/2003 عند املراحل االبتدائية 5 �سنوات واملتو�سطة 

يف  ومهاراته.  الطفل  لعقلية  االأولية  البناء  مراحل  لدعم  وذلك  �سنوات   3 والثانوية  �سنوات   4

ذات الوقت تعر�ست كثري من املناهج للتطوير يف حمتوياتها وخا�سة مناهج العلوم والريا�سيات 

الوطنية  والرتبية  االإ�سالمية  والرتبية  العربية  اللغة  اأقل  وبدرجة  واللغات  االآيل  واحلا�سب 

واالجتماعيات. كما ُدعمت املناهج بكثري من مهارات البحث والتوا�سل التكنولوجي وجرعات من 

القيم االجتماعية واحلياتية، ذلك كله كان يدور يف فلك االأجهزة التنفيذية التي تولت م�سئولية 

تطوير التعليم وحدها وحتملت عبء املهمة وهذه املوؤ�س�سات هي وزارة الرتبية وموؤ�س�سات التعليم 

العايل واجلامعي. 

التنفيذية  لالأجهزة  التطوير  اإيكال  به  ونعني  التوجه  هذا  يف  القوة  مواطن  اإلى  ن�سري  وهنا 

وموؤ�س�سات التعليم والقائمني عليها كما ن�سري اإلى اأ�سباب �سعفه يف الوقت نف�سه، فقوته تكمن يف 

�سخامة اجلهود الفنية التطويرية التي بذلت لتطوير التعليم وكرب امليزانيات املر�سودة لذلك، 

كما اأن من تناول جهود االإ�سالح والتطوير ومن اأ�سرف عليه هم املخت�سون والعاملون يف حقل 

الرتبية والتعليم والعاملني يف اأجهزته املختلفة يف الوزارة اأو اجلامعة اأو الهيئة اأو غريها .. وهم 
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اأقدر على تلم�ص االحتياج للتطوير ودرا�سة نتائج تطبيق براجمه يف امليدان، ولكن هذا التوجه 

ت�سمن كذلك عنا�سر �سعفه والتي ات�سمت يف التايل : 

اأجندة  من  توجهاته  وحتكم  االإ�سالح  اأ�س�ص  حتدد  التي  العامة،  التعليمية  ال�سيا�سات  1- غياب 

ال�سيا�سات العامة على م�ستوى الدولة. فتطوير التعليم واإن رفع ك�سعار على م�ستوى ال�سلطة 

العليا ممثلة مبجل�ص الوزراء اإال اأنه مل ميثل اأولوية وا�سحة يف برامج احلكومات املتعاقبة، 

ومل تتنب هذه احلكومات �سيا�سات وا�سحة ملتطلبات االإ�سالح اأو تدعم جهوده ب�سكل �سريح، 

اخلدمة  تقدمي  على  القائمة  واالأجهزة  املنفذة  للجهات  متطلباته  بكافة  االأمر  ُترك  بل 

التعليمية  املناهج  الإ�سالح  حقيقي  توجه  اأي  اأن  الواقع  يو�سح  نف�سه  الوقت  ويف  التعليمية، 

من قبل االأجهزة املخت�سة يتم الرتاجع عنه اإذا ما اأثريت االحتجاجات النيابية اأو املجتمعية، 

الرخ�سة  اأو تبني  املعلمني مبعايري مو�سوعية  اأداء  االإ�سالح احلقيقية كربط  اأن جهود  كما 

املهنية للتدري�ص ال جتد الدعم وامل�ساندة على م�ستوى را�سم ال�سيا�سة العليا، بل على العك�ص 

يتم اإهمالها متى ما تعالت اأ�سوات املحتجني، وهكذا ُيرتك القائمون على التعليم دون �سند 

�سيا�سي جاد عندما يكون االإ�سالح مطلوباً والتغيري حتمياً. تزامن ذلك مع عدم اال�ستقرار 

وتغري  �سريع  ب�سكل  وتتابعها  تغري احلكومات  التعليمية مع  ال�ساحة  ت�سهده  الذي  ال�سيا�سي 

الوزراء، وعلى �سبيل املثال تراأ�ص قطاع التعليم ثالثة وزراء خالل فرتة ثالث �سنوات ون�سف 

اأي مبعدل �سنة تقريباُ لكل وزير، هذا الو�سع بالطبع اأفقد االأجهزة القائمة النظرة طويلة 

املدى واأحلت حملها النظرة ال�سخ�سية الق�سرية والقدرة اخلا�سة لكل وزير يتولى الوزارة. 

بجهود  واختالط جهودها  اأدوارها  و�شوح  وعدم  فعاليتها  وت�شاءل  التخطيط  اأجهزة  2- �شعف 

التنفيذ يف املوؤ�س�سات التابعة لها، �سواًء اأكان ذلك يف اجلامعة اأم يف وزارة الرتبية اأم يف الهيئة، 

غاب  كما   ، ومتطلباته  والتطوير  االإ�سالح  ملنطلقات  واملجردة  املحايدة  النظرة  اأفقدها  مما 

التن�سيق فيما بينها من ناحية وفيما بينها وبني اأجهزة التخطيط على م�ستوى الدولة )وزارة 

اأخل كثرياً  الذي  االأمر  اأخرى،  ناحية  والتنمية( من  للتخطيط  االأعلى  واملجل�ص  التخطيط 

بنتائج عملها واإحداثها التطوير املن�سود على نظم التعليم ب�سكل فعال. 

3- غياب اأجهزة الرقابة على اجلودة، على م�ستوى الدولة، فوزارة الرتبية هي من تقي�ص جودة 

التطبيقي  للتعليم  العامة  والهيئة  واجلامعة.  العام  التعليم  لقطاع  بالن�سبة  مرجاتها 

والتدريب هي من تراقب توفر �شروط ومتطلبات اجلودة يف مناهجها واأعمالها هذا ي�شكل 

بال�سك مالفة �سريحة الأ�س�ص قيا�ص جودة االأداء وكفاءة املخرجات. 

لذا فاإنه باخت�سار تعرثت جهود التطوير، لغياب �سيا�سات لتطوير التعليم من االأجندة ال�سيا�سية 

العليا، وت�ساءلت جهود اأجهزة التخطيط املعنية فيه وغابت اأجهزة الرقابة على نتائجه، اإال اأنه 

وعلى الرغم من املعوقات وال�سعوبات، كانت هناك جهود حقيقية وجادة لت�سحيح تلك امل�سرية 

وو�سعها على الطريق ال�سليم لعل اأهمها ما تبلور خالل ال�سنوات االأخرية نذكر منها )4( : 
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اأواًل: مت تبني ال�سيا�سات العامة لتطوير التعليم �سمن ال�سيا�سات العامة للدولة الواردة يف اخلطة 

اخلم�سية للتنمية يف دولة الكويت لالأعوام 2009 / 2013، حيث تبنت اخلطة جملة من ال�سيا�سات 

التي انبعثت اأ�سا�ساً من اإطار عام لتطوير التعليم االأ�سا�سي ومت بناوؤها لتحقيق الهدف االأ�سمى، 

وهو اإعداد طالب ذوي كفاءة عالية وقدرات تناف�سية حملية وعاملية، وتعظيم كفاءة املخرجات 

املناهج وجتويدها،  لت�سمل  ال�سيا�سات  هذه  ، معرفة(. ومت حتديد جماالت  )مهارات  الرتبوية 

واالرتقاء باأداء املعلم وحت�سني اأدائه وتدريبه، وحت�سني البيئة املدر�سية ومتكني املدار�ص الكفوؤة 

ذات الفعالية، ذلك كله �سمن �سيا�سات داعمة للتطوير واالإ�سالح والتميز ومن خالل اإطار وا�سح 

للقيم الرتبوية واالجتماعية.  اأنظر �سكل )1(. 

املتابعة  واأجهزة  التخطيط  اأجهزة  وخا�سة  التعليم،  ملوؤ�س�سات  الهيكلي  االإطار  تطوير  ثانياً: 
روؤية  يحقق  مبا  التعليمي  النظام  كفاءة  لرفع  التنفيذ،  اأجهزة  وبني  بينها  والف�سل  والرقابة، 

الدولة وم�سريتها التنموية االقت�سادية واالجتماعية، وهنا مت الرتكيز على الف�سل بني اأجهزة 

التخطيط والتنفيذ واإعادة ر�سم اأدوارها واخت�سا�ساتها وذلك على النحو التايل: 

)اأ( تفعيل دور املجل�ص االأعلى للتعليم وحتديد مهامه يف ثالثة جماالت رئي�سية متثلت يف �سياغة 

ا�سرتاتيجيات التعليم االأ�سا�سي، وو�سع املعايري الوطنية للتعليم وهي املرة االأولى التي يتم 

فيها حتديد هذه املعايري ب�سكل نظامي ر�سمي، واأخرياً �سياغة موؤ�سرات االأداء حتى تتم قيا�ص 

النتائج وفقاً لها. 

)ب( اإن�ساء اأجهزة للرقابة واملتابعة على نتائج االأعمال ولقيا�ص جودة املخرجات التعليمية واأهمها 

املركز الوطني للقيا�ص والتقومي على م�ستوى التعليم العام، اأنظر �سكل )2(، وجهاز االعتماد 

االعتماد  واأ�س�ص  االأداء  موؤ�سرات  وبناء  لتحديد  وذلك  العايل  التعليم  وزارة  يف  االأكادميي 

االأكادميي ملوؤ�س�سات التعليم العليا على م�ستوى الدولة. 

)جـ( اإعادة ر�سم اأدوار واخت�سا�سات اأجهزة التنفيذ ممثلة بوزارة الرتبية، اأو املوؤ�س�سات التعليمية 

للدرا�سات اجلامعية والعليا وذلك من خالل الرتكيز على تنفيذ خطط التطوير اإلى جانب 

جهودها امل�ستمرة والقائمة بالدفع بجهود العمل اليومي يف قطاعاتها املختلفة. 

يف  للم�ساركة  طلبتنا  وتدريب  توجيه  خالل  من  وذلك  العاملية  املناف�سات  ت�سجيع  ثالثاً: 
مهارات  واختبارات   )PIRLS )اختبار  والكتابة  القراءة  مهارات  لقيا�ص  العاملية،  االختبارات 

الريا�سيات والعلوم )اختبار TIMMS( وتبني برامج التبادل التقني والعلمي وتبادل اخلربات 

يف جمال التعليم والرتبية مع املنظمات الدولية كالبنك الدويل ومنظمة اليون�سكو واخلربات 

الغربية، ودول �سرق اآ�سيا ذات النه�سة العلمية كماليزيا و�سنغافورة وغريها وذلك لتعزيز ودعم 

اجلهود املحلية للنهو�ص بالعملية التعليمية. 
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وختاماً ميكن القول اإن حتقيق اأهداف االإ�سالح والتطوير للنظم التعليمية يقت�سي بالطبع اأن 

يعمل جميع االأجهزة املخت�سة يف جمال التعليم جمتمعة، يف ظل ما تر�سمه ال�سيا�سة العليا للدولة 

ممثلة مبجل�ص الوزراء واالأجهزة العليا امل�ساندة واملخت�سة )جمل�ص التخطيط والتنمية( وما ت�سنه 

ال�سلطة الت�سريعية من قوانني وت�سريعات داعمة، كما اأن النتائج املرجوة لهذا التطوير لن يكتب لها 

النجاح ما مل تتوفر لها بيئة جمتمعية قوامها احلرية وال�سفافية وامل�ساءلة واالنفتاح، الإبراز نتائج 

االأداء ومواطن اخللل وملناق�سة جهود ت�سويب االنحراف ب�سكل �سريح ووا�سح، واأدواتها التوا�سل 

مع نظم التعليم يف العامل املتقدم وذلك للتحديث وفق متطلبات الع�سر. 

 ال�سكل )1(

 

 

 

ال�سكل )2(
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الهوام�ص واملراجع : 
ككلمتني  الر�سمية(  )بالوثائق  التعليم  نظم  وتطوير  اإ�سالح  كلمتي  :ا�ستخدمت  مالحظة 

نظم  اإ�سالح  اإلى  موؤكدة  احلاجة  كانت  واإن  الورقة  يف  كذلك  ا�ستخدمتا  حيث  مرتادفتني، 

التعليم ب�سكل جذري ومبا يفوق التطوير املرحلي واجلزئي.

موؤ�س�سة  املعرفة«.  ملجتمع  النا�سئة  االأجيال  »اإعداد   2011/2010 للعام  العربي  املعرفة  تقرير   .1

حممد بن را�سد املكتوم وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي. دولة االإمارات العربية املتحدة. 

قاعدة بيانات اليون�سكو لالإح�ساء اإبريل 2010  .2

قاعدة بيانات البنك الدويل مايو 2010  .3

وهيكلة  علمية  منهجية  »نحو  االأ�سا�سي  التعليم  لتطوير  العام  »االإطار  من�سور  غري  تقرير   .4

احلمود  العزيز  عبد  مو�سي  د.  وا�سراف  اإعداد   ، للتعليم  االأعلى  للمجل�ص  مقدم  متكاملة« 

وزير الرتبية وفريق العمل د. ر�شا اخلياط مدير املركز الوطني للتقومي والقيا�س ود. خالد 

الر�سيد الوكيل امل�ساعد للتخطيط - وزارة الرتبية – دولة الكويت فرباير 2010

املكتوم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة   . منتج«  توا�سل  »نحو   2009 للعام  العربي  املعرفة  تقرير   .5

وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي. دولة االإمارات العربية املتحدة. 

ملجل�ص  العامة  االأمانة   2014/2013-  2010/2009 لل�سنوات  الكويت  لدولة  التنمية  خطة   .6

التخطيط والتنمية – الكويت 

الربيطاين  الوزراء  رئي�ص  اأعده  ا�سرتاتيجية،  روؤية   -2035 »الكويت  التداول  تقرير حمدود   .7

ال�سابق توين بلري وفريقه قدم اإلى رئا�سة جمل�ص الوزراء بتاريخ 15 مار�ص 2010
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ال�سرية الذاتية

اأ.د. مو�سي عبد العزيز احلمود

املوؤهالت االأكادميية:

 City of London -  دكتوراه الفل�سفة )ادارة اأعمال( ، من جامعة مدينة لندن عام 1979 

وا�ستقرار  االجتماعية  التاأمينات  نظام  مقارنة  حتليلية  »درا�سة   )  University(، U.K
العمالة يف الكويت«.

 North Texas State 1976 ماج�ستري )اإدارة اأعمال(، من جامعة �سمال تك�ســـا�ص – عام  -

).University(،U.S.A
امتياز مع  الكويت عام 1973،  الكويت - دولـــة  اأعمال( من جامعة  )اإدارة  -  بكالوريو�ص جتارة 

مرتبة ال�سرف االأولى.

 

التدرج الوظيفي :

-  اأ�ستاذ بكلية العلوم االإدارية - ق�سم االإدارة والت�سويق جامعة الكويت من مايو 2011 حتى االآن

-  وزيرة الرتبية ووزيرة التعليم العايل من مايو 2009 حتى مايو 2011

-  وزيرة الدولة ل�سئون االإ�سكان ووزيرة الدولة ل�سئون التنمية من مايو 2008-مار�ص 2009

-  مديرة اجلامعة العربية املفتوحة من �سبتمرب 2004 حتى اإبريل 2008

-  اأ�ستاذ م�ساعد – كلية العلوم االإدارية 

-  نائبة مديرة اجلامعة للتخطيط والتقييم – جامعة الكويت من 1993 -2002 

-  عميدة كلية التجارة واالقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية – جامعة الكويت من 1993 – 1989 

-  اأ�ستاذ م�ساعد ورئي�ص ق�سم اإدارة االأعمال كلية التجارة واالقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية – جامعة 

الكويت   1980 -1983

-  مدر�ص بق�سم اإدارة االأعمال -كلية التجارة واالقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية – جامعة الكويت.  

نوفمرب 1979

-  معيدة بعثة بجامعة الكويت من 1973 – 1979 
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ع�سوية هيئات وموؤ�س�سات مهنية :

-  ع�سو يف املكتب االإقليمي للدول العربية يف برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يناير 2008 حتى االآن.

- ع�سو املجل�ص االأعلى للتخطيط والتنمية ، دولة الكويت من فرباير 2004 حتى 2008. 

-  ع�سو الهيئة اال�ست�سارية العليا للمعهد العربي للتخطيط – دولة الكويت منذ 1999 حتى 2008 . 

املكتب   – التاأ�سي�ص  –حتت  والتكنولوجيا  لالإدارة  الكويت  معهد  التنفيذي-  املكتب  ع�سو   -

التنفيذي معني من قبل جمل�ص الوزراء - دولة الكويت – نوفمرب 2002 حتى 2005. 

ربحية  غري  خا�سة  تعليمية  موؤ�س�سة  وهي  التعليمية  فوزك  ملوؤ�س�سة  االأمناء  جمل�ص  رئي�سة   -

ت�سرف على مدر�ستني : مدر�سة البيان ثنائية اللغة وعدد طالبها 1700 طالب وطالبة، معهد 

فوزية الدويل لذوي االحتياجات اخلا�سة وعدد طالبه 170 طالب وطالبة من �سبتمرب 1998 

حتى يونيه 2004.

-  من�سق عام منتدى التنمية لدول اخلليج العربي من 2000 حتى 2004. 

 KUWAIT- MAASTRICHT ما�سرتيخت  كويت  كلية  يف  االأمناء  جمل�ص  ع�سو    -

BUSSINESS SCHOOL الإدارة االأعمال من �سبتمرب 2002 حتى يوليو 2004 . 
- خبرية معتمدة يف مركز التحكيم التجاري ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية منذ اكتوبر 

1996 حتى 2005.

 International  رئي�سة جلنة اأبحاث امل�سروعات العامة يف املعهد الدويل للعلوم االدارية  -

، بلجيكا، بروك�سل من يوليو   )Institute of Administrative Sciences )IIAS
1994 وحتى يونيه 1998.

-  ع�سو اللجنة التنفيذية للمعهد الدويل للعلوم االدارية IIAS  بلجيكا - بروك�سل 1989 وحتى 

يونيه 1994.

-  ع�سو اللجنة اال�ست�سارية الإن�ساء كلية االإدارة واالإقت�ساد – جامعة قطر – 1989 اإلى 1992. 

ع�سوية جمالت علمية :

-  ع�سو هيئة التحرير مبجلة العلوم االإدارية ، جامعة الكويت، فرباير 1996 وحتى يونيو 2001 .

-  رئي�سة جمل�ص اإدارة جملة العلوم االجتماعية التي ت�سدرها جامعة الكويت، وهي جملة علمية 

اأكادميية تعنى بن�سر االأبحاث والدرا�سات يف متلف حقول العلوم االجتماعية من يونيو 1986 

حتى دي�سمرب 1989.
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االإنتاج العلمي :

االأبحاث املن�سورة :

 Foreign Faces in Kuwait Places : The Challenges of Human  -1

 Capital in Kuwait .)co-author( International journal of business
.and Management . under publication 2012

اجلهاز  انتاجية  وحت�سني  للتطوير  كمدخل  املوؤ�س�سي  االأداء  وتقييم  لقيا�ص  مقرتح  2- اطار 

احلكومي الكويتي ، جملة التجارة والتمويل – جامعة طنطا  اإبريل 2006. 

االدارية  للعلوم  الدولية  املجلة  - وجهة نظر خليجية«   واقع وم�سكالت   - العمل  و�سوق  »املراأة 

معهد التنمية االدارية )االإ�سدار العربي( – International Review – بدولة االإمارات 

العربية املتحدة – املجلد رقــم )5( العدد رقم )3(. مايو 2004.

لالقت�ساد  العلمية  املجلة   . التنظيمية  والطموحات  الفعالة  القيادة  خ�سائ�ص  بني  3-العالقة 

والتجارة – جامعة عني �سم�ص – العدد الثالث : 2004 القاهرة )م�سرتك(.

 Exploring the Implicit Leadership Theory in two Arabian Gulf  -4

 States. Applied Psychology :An International Review. 2001، 50 )4(،

.)Co-author(  531-506
 Cultural influences on Leadership and organizations “project  -5

W.،1  .globe” advance in global  leadership، lead  article in VOL
.)MOBLEY)ED.(، JAI PRESS،1999. )Co-author

 Cultural specific and cross-culturally Generalizable implicit  -6

 leadership theories: Are attributes of charismatic/ transformational
 leadership universally endorsed. LEADERSHIP QUARTERLY،

.)Volume 10، No. 2،1999 )Co-author
– حالة  باإنتاجيتها  والنهو�ص  الوطنية  العمالة  جذب  يف  جناحه  ومدى  ال�سناعي  القطاع   -7

الكويت  )م�سرتك( –. ن�سر يف املجلة العلمية لكلية االإدارة واالقت�ساد – جامعة قطر – العدد 

التا�سع – 1419هـ – 1998 م. 

التجارية جامعة  البحوث  الكويت.«جملة  البنوك بدولة  التدريبية يف قطاع  العملية  8- تقييم 

الزقازيق)م�سر(« )يناير 1998(.  )م�سرتك(

 Survey of Management Training and development practices  -9

 in THE STATE OF KUWAIT. published in the journal of
 MANAGEMENT development، UNITED STATES OF

.)AMERICA، NUMBER 3  1995. VOLUME 14. )Co-author
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10- دور املجال�ص االإدارية والتن�سيقية العليا يف دولة الكويت: درا�سة تقييمية على �سوء قيا�ص 

)نوفمرب  االإدارية«   للعلوم  العربية  »املجلة  العليا.  االإدارية  الهيئة  الأع�ساء  الراأي  اجتاهات 

1995(. )م�سرتك(.

11- التجارب القطرية العربية مع القطاعني العام واخلا�ص - جتربة الكويت  )امل�ستقبل العربي 

.1990 �سبتمرب  العربية(.  الوحدة  درا�سات  مركز  – ي�سدرها 
12- التنمية االإدارية )مهنية االدارة – اداريو التنمية – م�ستقبل التنمية االدارية – موؤ�س�سات 

 – اأغ�سط�ص  يوليو   – الثاين  العدد   – الع�سرون  املجلد   – الفكر  عامل  االإدارية(.  التنمية 

�سبتمرب – 1989.

– املجلد  العلوم االجتماعية  – جملة  اأ�سا�سية لالإ�سالح االإداري يف دولة الكويت  13- مداخل 

اخلام�ص ع�سر – العدد الرابع – �ستاء 1987.

14- اأداء املن�ساآت ال�سناعية الكويتية يف تطوير قدراتها الذاتية  1985 - جملة التعاون ال�سناعي 

يف اخلليج العربي - يناير 1985.

املمار�سة.،  النظـري وواقع  الت�سور  الكويتية بني  امل�ساهمة  ال�سركات  االإدارة يف  15- دور جمل�ص 

 – – ال�سنة التا�سعة  – العدد اخلام�ص والثالثون  جملة درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية 

يوليو 1983. )م�سرتك(.

16- املالمح االأ�سا�سية لالإدارة العليا يف قطاع االأعمال الكويتي وعالقتها ب�سلوك اتخاذ القرارات. 

جملة العلوم االجتماعية – العدد االأول – ال�سنة العا�سرة  مار�ص 1982.

كتب علمية : 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف ق�سم  – كتاب م�سرتك مع جمموعة من  اإدارة االأعمال  1- مقدمة يف 

اإدارة االأعمال – جامعة الكويت – الكويت 1986.

2- االإدارة احلكومية )وزارة الرتبية( 1986/85 باال�سرتاك مع الدكتورة اخال�ص عبد اهلل. )كتاب 

درا�سي(.

مقاالت وم�ساهمات اأخرى : 
كاتبة ملجموعة من املقاالت ال�سحفية – �سحيفة القب�ص الكويتية / جريدة اجلريدة/ جريدة 

الوطن الكويتية من 1980 حتى االآن.

2- كاتبة ملجموعة مقاالت ن�سرت يف جريدة اخلليج االإماراتية.

لها العديد من امل�ساركات يف املوؤمترات املحلية واالإقليمية والدولية والندوات وور�ص العمل.  
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تختلف دول العامل  يف اأمور كثرية بناء على اأهميتها بالن�سبة لكل منها ، فهناك دول توؤكد على 

لكنهم  الخ      .. الديني  العامل  وثالثة على  الع�سكري  العامل  واأخرى على  االقت�سادي  العامل 

جميعا يتفقون على اأن التعليم هو  الو�سيلة التي تو�سلهم ملبتغياتهم . اإن التعليم دائما هو و�سيلة 

ولي�ص غاية بحد ذاته، والتعليم دائما هو امل�ستقبل، والتعليم دائما يوؤدي اإلى االإ�سالح، والتعليم 

دائما هو البناء، فال نظن اأن ن�سقا بهذه االأهمية ال يتم االلتفات اإليه اأو ال يعطى االهمية الذي 

ي�ستحق. منذ قيام احل�سارات ون�ساأتها كان التعليم واحلكمة هما غاية احلكام والنبالء.  وُعلية 

القوم،  بل كان يظٌن بهما على العامة حتى ي�سمن للحكام ح�سن التبعية. 

 

اإن الأزمنة واحلقب التاريخية اأي�شا اختلفت بناء على �شيادة اأمناط  جمتمعية معينة، لكن كان 

اأن التعليم هو النمط الوحيد املنقول من  القا�سم امل�سرتك فيما بينها هو التعليم، لذلك نرى 

زمن اإلى زمن اآخر، ومن مكان اإلى مكان اآخر،  وحتى عندما يتجادل النا�ص حول التعليم جندهم 

يتجادلون حول ما هو التعليم االأف�سل،  اأى ما هي اأف�سل طريقة للتعليم .  

وبناء على ذلك كله جند اأن املجتمعات املتقدمة يكون لها دائما وقفات فح�ص وتقومي الأنظمتها 

يتم  كما  الرتبوية.   العملية  عنا�سر  من  عن�سر  كل  �سالمة  مدى  معرفة  فيها  يتم  التعليمية 

املقدمة  هذه  من  ن�ستنتج  اأن  ميكننا  اأف�سل.   تعليمي  نظام  على  احل�سول  كيفية  يف  التفكري 

الق�سرية اأن التعليم اأمر ال ميكن اأن نلهو به اأواأن نلهو عنه، فهو يحمل ما�سي االمة وم�ستقبلها 

باإف�ساد  نقبل  اأن  كله  هل ميكن  واآمالها،  تقدمها وتطورها،  وبعد هذا  وواقعها،  وطموحاتها 

التعليم ؟!

ال اعتقد اأن اأمة ما اأو جمتمعاً معيناً ي�سعى الإ ف�ساد التعليم،  وال اأعتقد اأن هناك من يتاآمر على 

اأمته وينتزع حياتها وم�ستقبلها،  وال اأظن اأنه يوجد اإن�سان ينق�صُّ على نف�سه بنف�سه، لذلك اإذا 

حدث واأن حاد التعليم عن جادة ال�سواب، فاأق�سى ما ميكن اأن يقال فيه اإنه مل يحظ َمن يقوده 

وي�سري به اإلى غاياته املرجوة .

نحو تعليم لإف�ساد اأمة 

االأ�ستاذ الدكتور بدر عمر العمر
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ما هية التعليم : 
اإن التعليم هو ا�سم م�ستق من العلم والعلم يعنى الك�سف الذي هو �سفه اإن�سانية وعملية ل�سيقة 

باآدميته ، فال يوجد اإن�سان ال ي�سعى للمعرفة واال�ستزادة من املعرفة.  اإن اهلل »�سبحانه وتعايل  

اآية على ر�سوله حممد �سلى اهلل عليه  اأول  اأحد �سفاته، فاأنزل  اإحدى  اأ�سبغ على االإ ن�سان من 

و�سلم  » اقراأ با�سم ربك الذى خلق، خلق االن�سان من علق اقراأ وربك االأكرم الذى علم بالقلم،  

علم االن�سان ما مل يعلم » �سدق اهلل العظيم .

اأّن م�ستوى تعامل  اأداة انفتاح االن�سان وعلى العامل على احلياة، ويكفى اأن نعرف  اإن التعلم هو 

الفرد مع العامل يتحدد مبقدار ما يعرف، اأي اإنه كلما زادت ح�سيلته املعرفية كلما زاد ذلك من 

كفاءة تعامله مع اأمور احلياة .

اإن التعليم هو تزويد الفرد باحلقائق واملهارات العقلية واالجتماعية، وا�ستنبات اإمكانياته الإعداده 

ليوم مل يولد بعد حتى يغدو ع�سواٌ متما�سكا يف جمتمعه فيكون اإحدى لبناته التي تعمل على 

الفرد  تكوين هذه  التعليم على  يعمل  اذا مل  اأي  ذلك،   يتحقق  واذا مل    . وا�ستمراريته  تطوره 

و�سياغته بهذه ال�سيغة اأمكن احلكم عليه بالف�سل. لالأ�سف هذه النظرة للتعليم غري موجودة ، 

فلم ولن ينظر اإلى التعليم عندنا على اأنه اآلية لنقل املجتمع اإلى م�ساف الدول املتقدمة،  بل يتم 

النظر اإليه فقط على اأنه اأداة للح�سول على ال�سهادة والتي تعد �سك ح�سول الفرد على الوظيفة 

ثم املرتب، فتنتهي عندئذ رحلة التعليم.  اإذن ملجتمعنا تعريف للتعليم يختلف عنه يف كثري من 

الدول،  واملحزن اأننا نتفق مع هذه الدول على الورق ونختلف معها يف التنفيذ. وبذلك ميكننا 

القول اإن منطقة ف�ساد التعليم بداأت مع حتديد وظائفه الفعلية.  فما هي النتائج املرتتبة على 

ذلك ؟ �سوف اأعر�ص الأربعة اأركان رئي�سية �ساهمت ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف احل�سول على 

تعليم منقو�ص،  وهي : 

اأوال االأ�سرة  :
االأ�سرة هي اأحد اأطراف العملية الرتبوية وال�سريك الفاعل يف تن�سئة االأبناء، فهي تقوم بامل�ستوى 

االأول من هذه التن�سئة حيث ت�ستقبل الطفل بعد الوالدة فتقوم على رعايته اجل�سمية والعقلية 

واالجتماعية، وتقوم على تغذيته لي�سب �سحيحا وتغر�ص فيه القيم االجتماعية ال�سرورية حتى 

يتمكن من التوافق واالندماج مع املجتمع.  لكن وفق هذه الوظائف يبدو اأن االأ�سرة قد بخلت 

واملعلبات  ال�سريعة  املاأكوالت  لطغيان  وا�ست�سلمت  االأطفال  تغذية  يف  تهاونت  حيث  بوظيفتها،  

والوجبات اجلاهزة واملثلجة . اأما على ال�سعيد االجتماعي فقد تنازلت االأ�سرة عن �سلطتها ومل 

يعد يف اإمكانها ا�ستخدام كلمة » ال » فغدا كل �سيء جائزاً وم�سموحاً به رغم عدم الر�سا الكامل 

لالأ�سرة عنه.  اأما اخل�سارة الثالثة فهي عدم قدرة االأ�سرة على م�ساركة النظام التعليمي احلكومي 
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يف تقدمي غذاء تربوي �سالح. فهي ال تعرف ماذا تريد من النظام الرتبوي �سوى اعرتافه بنجاح 

اأبنائها فاإن حتقق ذلك هادنت االأ�سرة النظام الرتبوي،  وتغ�سب عليه اإذا اأ�ساب اأبنها / ابنتها 

الف�سل.  بهذه املعيارية فقط ترتبط االأ�سرة بالنظام الرتبوي،  ففقدت بذلك بو�سله العالقة 

اأن تقوم االأ�سرة باالطالع وفهم وتفهم ما  القائمة على ال�سراكة. يف الوقت الذي فيه االأجدى 

يقدم من خربات الأبنائها،  وت�ساهم يف حتديد االأولويات الرتبوية عن طريق فتح قناة توا�سل 

بينهما، اأوكلت االأ�سرة كل امل�سئولية على النظام الرتبوي واأكتفت بدور املتفرج. واإذا وجد اأى نوع 

اأو م�ستوى من االت�سال والتوا�سل، فهو على م�ستوى االأمور الهام�سية فقط مثل درجات االأبناء 

اأو قيام املدر�سة ببع�ص الت�سرفات التي ال تقبل بها االأ�سرة. 

  اإن ما يزيد االأمر �سوءاً هو اأن االأ�سرة تقوم ب�سكل واع اأو غري واع باأدوار هادمة لوظيفة املدر�سة، 

فتعمل على خلق اجتاهات �سلبية نحو املدر�سة، فت�سخر من املعلمني واالدوار التى يقومون بها 

اأو من خالل التقليل من دور املدر�سة فكثرياً ما ن�سمع مثل هذه العبارات »واهلل ال نعرف ماذا 

يريد هوؤالء املعلمني ؟ » ، » ال ت�سمع للمعلم  ترى ما عنده �سالفه » . لقد تف�ست يف االآونة االأخرية 

ظاهرة الغيابات قبل وبعد العطل الر�سمية مبباركة من االأ�سرة ومل نلحظ قيام اأولياء االأمور 

باإجبار اأبنائهم على الذهاب للمدر�سة فيقول له » اأنا اأريدك اأن تذهب اإلى املدر�سة حتى ولو كنت 

الوحيد فيها »  بناء على هذه ال�سواهد ميكن القول باأن التعليم قد فقد اأحد اأ�سالعه الرئي�سية . 

ثانياً ال�سلطة الت�سريعية : 
ت�سريع  �سلطة  وال�سلطات، فهي متتلك  الروؤى  كل  ي�سبق  الذي  الكيان  الت�سريعية  ال�سلطة  تعد 

القوانني التي تي�سر عمل ال�سلطة التنفيذية على وجه اخل�سو�ص. فيما يتعلق بالتعليم توجد 

اإ�سدار  على  تعمل  اأن  يفرت�ص  لل�سلطة  الرئي�سي  اجل�سم  هام�ص  على  بالتعليم  خا�سة  جلنة 

الت�سريعات التي تي�سر عمل القائمني على النظام الرتبوي. لكّن  ما يحدث يف الواقع يقول عك�ص 

ذلك. فقد راأينا اأن ال�سلطة الت�سريعية يف كثري من االأحيان تقوم بدور املناف�ص لوزارة الرتبية 

الرتبوي  النظام  �سمعة  لت�سوية  الفر�ص  كل  وت�ستغل  مربرة  غري  بتدخالت  القيام  خالل  من 

بناء  حوار  اإجراء  يف  الت�سريعية  ال�سلطة  لدى  رغبة  هناك  اأن  اأبداأ  ن�ساهد  مل  فيه.   والعاملني 

وفاعل حول كيفية النهو�ص بالنظام الرتبوي.  ومل نعرف عن اأي حماوالت ا�ستعان فيها اأع�ساء 

و�سعوا  بل  الرتبوية،   الق�سايا  مناق�سة  عند  والتخ�س�ص  اخلربة  بذوي  الت�سريعية  ال�سلطة 

اأمور  ال يفقهون فيها، و�ساعدهم يف ذلك  اأنف�سهم يف حمل ذوي اخلربة والدراية فتدخلوا يف 

ا�سبحوا  الرتبوية حتى  ال�سئون  بكل  ويتدخلوا  ليهاجموا  الربملانية  الل�سان واحل�سانة  طالقة 

االأمة  التي قدمت يف جمل�ص  اال�ستجوابات  اأح�سينا عدد  فلو  الرتبية.  وزراء  اإرهاب ملعظم  اأداه 

لوجدنا اأن احل�سيلة االأكرب هي من ن�سيب وزراء الرتبية. وكونى متخ�س�ص يف حقل الرتبية مل 

امل�ص كثري من الق�سايا اجلوهرية مّت اإثارتها يف تلك اال�ستجوابات.  لذلك ن�سًب كثري من النواب 

نف�سه ك�سلطة ت�سريعية وتنفيذية يف الوقت الواحد.  كان ميكن ومن املفرت�ص اأمن يكون نواب 
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االأمة الع�سد االأكرب الأع�ساء ال�سلطة التنفيذية ويقوموا بالتجديف يف اجتاه واحد حتى ي�سلوا 

مبركب االأمة اإلى اأهدافه ومبتغياته.  فكيف ميكن اأن نت�سور اأن يظهر تعليم �سالح يف ظل هذه 

االأجواء والظروف، لذلك يكون البديل تعليم خجول.  

ثالثا  ال�سلطة التنفيذية :
اإن ال�سلطة التنفيذية هي من يدير رحي النظام التعليمي،  حيث يفرت�ص اأن تقوم بذلك ب�سكل 

بوزارة  متمثلة  التنفيذية  ال�سلطة  اإن    . اأهدافه  يحقق  لكي  النظام  هذا  متطلبات  مع  متوافق 

معه  درات  اأحدها  دار  فاإذا  بع�ص،  نع  بع�سها  املتداخلة  الرتو�ص  من  جمموعة  متثل  الرتبية 

function  ووظيفة structure الرتو�ص االأخرى.  اإ�سافة اإلى اأن وزارة الرتبية تعد بناء

يكمل بع�سها البع�ص االآخر،  وينمو بح�سب منو االآخر.  و�سوف نقف وقفة ت�سخي�سية مع النظام 

الرتبوي . 

اأتخاذ هذا  اإن القدرة على  يبداأ النظام الرتبوي من قرار » ماذا نريد من النظام الرتبوي ؟ » 

با�ستق�ساء  تبداأ  ميدانية  معطيات  على  يوؤ�س�ص  اأن  يجب  حيث  ومف�سلية،  هامة  م�ساألة  القرار 

حاجة البالد واملجتمع وتنتهي عند امل�ستجدات الرتبوية.  لذلك وجب التفكري يف اأهداف النظام 

الرتبوي وحتديد اأولوياته يف اإطار �سيا�سات وا�سحة. اإن املتتبع للنظام الرتبوي ال يتلم�ص اأولويات 

له، بالرغم من اأنه �ساغ لنف�سه اأهدافا عامة، لكن ال توجد ترجمة حقيقية لهذه االأهداف العامة 

اإلى امل�ستويات االأدنى منها . فدخل النظام الرتبوي يف جتارب ومغامرات لتحديد ما يريد،  ويف 

الغالب اعتمد يف ذلك على تقديرات وانطباعات �سخ�سية. لذلك  جاءت القرارات الكربى خالية 

البحث  عن  ابتعد  النظام  جل  اإن  بل  والتطوير،  البحث  على  تقوم  التي  امليدانية  احلقيقة  من 

العلمي كرافد رئي�سي ل�سنع القرار. 

تربز امل�سكلة الثانية يف م�ستوى من يتخذ القرار: يتمتع هيكل النظام الرتبوي مب�ستويات عدة 

اأمامنا  التخاذ القرارات يقوم بها ا�سخا�ص مت اختيارهم لي�سغلوا منا�سب متلفة.  هنا  تربز 

اآلية اختيار هوؤالء؟  هل قامت الوزارة باإعدادهم للمنا�سب التي  ت�ساوؤالت عدة.  منها: ما هي 

ي�سغلونها ؟  هل متت تهيئتهم ليكونوا جزءاً من ج�سم النظام الرتبوي؟  ما اجلهود التي يقومون 

بها لتدعيم ان�سياب القرارات وتكاملها؟  ما هي اآلية فك الت�سابك والتداخل بني ا�سحاب القرار؟ 

وت�ستمر االأ�سئلة دون احل�سول على اإجابة �سافية.  اإذا جتاوزنا اجلانب االداري ، فالبد اأن نقف 

ال  �سناعة  هو  الرتبوي  الفني  القرار  اأن  على  نتفق  اأن  ال�سروري  ملن  اإنه  الفني،   اجلانب  عند 

يجيدها اال �سخ�ص على م�ستوي عال من االطالع ومواكب للم�ستجدات الرتبوية، ومي�سر حللقة 

النفوذ التي ي�سغلها.  مل اأعرف اأو اأتلم�ص يف اجلهاز التنفيذي خطة الإ عداد الكوادر الفنية، وال 

نظماً ال للحث اأو اإجبار من ي�سغلون املراتب الفنية على جتديد اأنف�سهم ومواكبة ما هو حديث. 

اإن كل من ي�سغل من�سبا يف النظام التعليمي يعتمد على قوته الذاتية يف اإدارة الكيان الذي ي�سغله، 

ثم ياأتي بعد ذلك من حيث االأهمية كيفية املحافظة على املركز الذي ي�سغله. 
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ي�ساف اإلى ذلك اأن البنية الرتبوية وما حتتويه من مواد علمية واأنظمة تربوية ينق�سها الدعم 

اإلى  وتفتقر  معطلة،  الرتبية  وزارة  يف  والتطوير  البحث  ادارات  اأن  فنجد  والعلمي.   البحثي 

تعينه  التي  بالتو�سيات  القرار  لكي متد �ساحب  والتحري  البحث  تتولى مهمة  التي  الكفاءات 

قررت  احل�سر  ال  املثال  �سبيل  فعلي  معني.   نظام  اأو  م�سروع  لتبني  املنا�سب  القرار  اتخاذ  على 

وزارة الرتبية اإدخال نظام تعليم اللغة العربية واللغة االإجنليزية والريا�سيات اإلى مرحلة ريا�ص 

االأطفال، وقد حاول الكاتب احل�سول على االأ�س�ص العلمية والبحثية التي تدعم القرار فلم يجد 

املربرات واالأ�س�ص العلمية التي دفعت امل�سوؤولني اإلى اتخاذ مثل هذا القرار . اإن القرار الرتبوي 

ال�سليم يجب ان يبنى على اأ�سا�ص علمي بناء ،وعلى نتائج جتارب ميدانية وتطويرية ر�سينة. 

ومن املو�سوعات التي ت�سعف كيان النظام الرتبوي هو اختزال املناهج يف الكتب املقررة واالأن�سطة 

املدر�سية ال�سفية. نحن نعي�ص اليوم حياة االنفتاح ودخول القرية ال�سغرية التي ُتدعي العامل،  

والنظام الرتبوي ميتلك املقومات واالدوات واالمكانيات  لكي نكون �سمن هذه القرية العاملية.  

النظام  الدخول يف  التي متكنه من  ال�سابة  املالية والطاقات  بالوفرة  اأنعم اهلل عليه  بلد  فنحن 

العاملي عرب التكنولوجيا احلديثة.  لكن عندما نتتبع ما يجري على ال�ساحة جند اأن مناهجنا 

وطريقة بنائها والتعامل معها مازالت تعي�ص ع�سرات من �سنني ما قبل اليوم،  فمازال ال�سف 

والكتاب و�شرح املعلم وانتباه التالميذ هم ال�شمة ال�شائدة للن�شاط املدر�شي اليومي. اأما بالن�شبة 

عالقة  فاأ�سبحت  والرتبوي  العلمي  اال�ستخدام  عن  بعيدة  ظلت  فقد  املعلومات  لتكنولوجيا 

التالميذ بها من خالل الهواتف الذكية واالألعاب االلكرتونية. هناك حقيقة يجب اأن ن�سعها يف 

احل�سبان وهي اأن تكنولوجيا املعلومات ت�سري ب�سكل مت�سارع وهي تفجر نف�سها يف كل حلظة لتعزز 

ظهور مزيد من املعرفة، فاإذا مل تركب  اإحدى عربات قطارها ف�سوف جتعلك تلهث ومتوت دون 

التمكن من اللحاق بها.  وهذا ما يحدث بالن�سبة لنظامنا الرتبوي . 

اإن اأي نظام تربوي يعتمد يف جناحه على نقطة التقاء املعلم بالتعلم،  اأي اإن مايحدث يف الف�سل 

يعد املوؤ�سر احلقيقي لنجاح النظام التعليمي،  بل واأكرث من ذلك اإن جناح جهد املعلم يف الف�سل 

يٌعد املوؤ�سر االأهم يف احلكم على جناح املجتمع يف امل�ستقبل.  لهذا ال�سبب ي�سبح من املهم جداً 

اعتبار اعداد املعلم من االأمور اجلوهرية لنجاح النظام الرتبوي.  يف دولة الكويت هناك ثالثة 

اأطراف معنية بهذا االإعداد وهي جامعة الكويت ممثلة بكلية الرتبية، والهيئة العامة للتعليم 

االأمور   من  لكن    . م�ستفيدة  كجهة  الرتبية  ووزارة  اال�سا�سية  الرتبية  بكلية  ممثلة  التطبيقي 

املحزنة اأن هذه االأطراف الثالثة مل تلتقي على روؤية موحدة ل�سكل وحمتوى معلم امل�ستقبل، 

،  وهذه  اإلى متطلبات وزارة الرتبية  فكليات االإعداد ت�سري يف براجمها اخلا�سة دون االلتفات 

االأخرية تتلقي كل ما ي�سدر اإليها من كليات االإعداد لتقوم بعد ذلك  باإعادة �سياغته وت�سكيله 

من جديد حتى يتوافق مع روؤيتها اخلا�سة،  فينتج عن ذلك  نوعان من الهدر يف مرحلة االإعداد،  

االأول هو هدر جهد جهات االإعداد،  والثاين هو هدر ميدان العمل يف اإعادة التاأهيل . 

اإن  ، حيث  وم�ساراته  التي حتدد اجتاهاته  البو�سلة  اإلى  يفتقر  الكويت  التعليمي يف  النظام  اإن 
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النظم الرتبوية يف العامل املتقدم يكون لها دائما وقفات فاح�سة الأنظمتها الرتبوية لتتاأكد من 

انحرفت عن  اإذا  لها،  كما تبذل جهودا كبرية يف تعديلها  املر�سوم  بال�سكل واالجتاه  ت�سري  اأنها 

م�ساراتها.  اإن هذا املفهوم غائب ولي�ص حا�سرا يف اأذهان اأ�سحاب القرار الرتبوي. فاالأولوية هي 

واأي�سا  الدرا�سي ونهايته،  اليوم  االأهمية بداية  ،  ويتبع ذلك يف  الدرا�سي ونهايته  العام  لبداية 

جل  اإن  االثنني.   بني  يحدث  ملا  هواالأهتمام  قليل  لكن  ونهايتها،  احل�سة  بداية  االأولويات  من 

االهتمام موجه ملا يحدث بني بدايات ونهايات ما ذكرناه ينح�سر يف ح�سول التلميذ على اأرقام 

ت�سمي الدرجات، والتي نادراً ما تعك�ص لتح�سيل والتعلم احلقيقي، مما دفع التالميذ واملعلمني 

تبذل  االأطراف  تلك  فاأ�سبحت  الدرجات.   هذه  وراء  االن�سياق  ااإلى  االأمور  واأولياء  واالإداريني 

جهودا  م�سروعة  وغري م�سروعة للح�سول على اأكرب قدرممكن من تلك الدرجات . 

اإن احلديث عن النظام الرتبوي وم�سكالته م�ساألة يطول فيها ال�سرح والتف�سري وما ومامت ذكره 

يعد مقتطفات مقت�سبة فقط .  اإنني اأذكر اأن �سئلت يف يوم من االأيام يف اإحدى حمطات التلفزة ،  

عن ما ميكن اأن يحدث لو اأن اإ�سرائيل مثال تدخلت يف اأنظمتنا الرتبوية ، فكان جوابي باأن ذلك 

هو االحتالل احلقيقي، من منطلق اأن التعليم جزء من االأمن الوطني . فلي�ص اأدل على ذلك من  

 Nation of Risk « اإ�سارة التقرير الذي �سدر يف الواليات املتحدة حتت عنوان » اأمة يف خطر

باأنه » لو حاولت اأمة ما التالعب بنظامنا الرتبوي الأعلنا عليها احلر »  نحن هنا ال نحتاج الأمة 

تتالعب بنظامنا الرتبوي فنحن نتكفل بذلك . 

رابعا  املدر�سة :  
املدر�سة عبارة عن ثالثة كيانات رئي�سية هي االإدارة واجلهاز التعليمي والطلبة. ويربط بينهم 

نظم اإدارية وتعليمية.  ودعنا نقف عند كل من هذه الكيانات.  من املفرت�ص اأن تقوم املدر�سة ببث 

اإ�سعاعاتها النرية اإلى املجتمع،  وهذه امل�ساألة مرهونة بفاعلية كل ركن من اأركان املدر�سة.  فاأما 

الواقع  لكن  املدر�سة،   الراعي وقائد  اأنه  الذي يفرت�ص  املدر�سة  املدر�سية ممثلة مبدير  االإدارة 

يختلف عن ذلك حيث حتول من راع حقيقي اإلى جمرد كاتب كبري منغم�ص ومن�سغل يف االأعمال 

الروتينية النمطية، همه االأكرب هو جناح اأكرب ن�سبة من التالميذ،  والطٌامة هي اأن يكون الواقع 

غري ذلك، فال يوجد اأي موؤ�سرات على عمقه الرتبوي اإال يف ما خربه من �سنوات عمله،  كما اأنه ال 

ُي�ساأل عن جتديد نف�سه واالطالع على امل�ستجدات العاملية يف جمال الرتبية ب�سكل عام اأو االإدارة 

ب�سكل خا�ص.  كما ال يعرف منه خطط  له يف ربط املدر�سة باالأ�سرة اأو املجتمع املحلي . 

واملعلم لي�ص اح�سن حاال من مدير املدر�سة،  وبعيدا عن ح�سن اإعداده ،  فهو يقع بني مطرقة 

بجدول  االلتزام  من  متكنه  بقدر  جيد  فهو  التالميذ،   ا�ستجابات  و�سندان  الوزارة  متطلبات 

الوزارة  وال�سري باملنهج ح�سب اجلدول املر�سوم له، وتطبيق متلف االختبارات. كل ذلك �ساعد 

وم بعدد التالميذ  على انعدام ح�سن االأداء واملبادرة واالإبداع واملرونة  يف عمله، واأ�سبح جناحه  يقًّ

الناجحني لديه ، بغ�ص النظر عن الكيفية.  لذلك  ميكن القول باأن  املعلم ابتعد عن املتعلم.  
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اأو اأُبعد عن التعليم احلقيقي،  فكانت النتيجة الطبيعية هي حتول من مهنة التعليم الى املعلم 

املوظف،  همه الكادر املايل واالإجازة ال�سنوية،  بغ�ص النظر عن مقدار عطائه . 

اأ�سبح على م�ستوى عال من ال�سعف كنتيجة طبيعية ملا  اأما الكيان الثالث وهو التلميذ،  فقد 

اإلى  حتويله  مت  الأنه  منه  االإن�سانية  الفاعلية  �سحب  مت  وقد  يتعلم،   ملاذا  يعرف  ال   اإنه  ياأتي:  

طرف متلٍق فقط ولي�ص �سريكا يف العملية التعليمية،  يعي�ص حياة روتينية ومنطية على اأعلى 

امل�ستويات،  فهو ال ي�ستطيع اأن يتوافق مع مناهج مكتظة باملعارف والتركز على ا�ستخدام املهارات 

اأن  اأنواعها جمربا على  ب�ستى  با�ستمرار حتت رهبة والرعب منها االختبارات  العقلية، ويعي�ص 

يتعاي�ص يوميا مع معلم ال يعرفه وغري منفتح عليه، مي�سي اأوقاته داخل اأبنية مغلقة تعاين من 

فقدان احل�ص اجلمايل واالأناقة،  كما اأن عليه اأن ميتثل الأوامر اإدارة  مدر�سية ال متلك اإال العقاب 

كو�سيلة للتعامل.  اأما بالن�سبة الأ�سرته فكل همها اأن يذهب يوميا اإلى املدر�سة ،  وهي م�ستعدة 

لتحمل تكاليف املدر�ص اخل�سو�سي، وال متانع االأ�سرة اإذا تغيب ابنها يوماً قبل ويوم بعد االإجازة 

اأو بعدها،  وهي تقف معه �سد املدر�سة واملدر�ص حتى لو اأ�ساء الت�سرف.  اأما حياته اخلا�سة فهو 

ينعم بالبذخ، فلديه اجلهاز النقال،  واالألعاب االإلكرتونية،  واملال املتدفق،  والت�سكع خارج املنزل 

اأن تطالبه اال�سرة  ر له كل ذلك  دون  اأمكنة متعددة، يتغذى على الوجبات ال�سريعة، ويوفَّ ويف 

ب�سيء اأو حتمله اأي نوع من امل�سئولية . فاأي متعلم �سوف يكون يف امل�ستقبل ؟! االإجابة انه خاوى 

الذهن، �سعيف ال�سخ�سية، اتكايل، غري مبال ، ال يتحمل امل�سئولية ..... الخ  .

واأخريا .... اذا اأردنا اأن جند الو�سف احلقيقي للتعلم فال اأعتقد اأن كلمة ف�ساد تفي بالغر�ص.  

لكن اأ�ستطيع القول اإن املجتمع قد خان التعليم،  ففقد �سفه امل�سئولية الت�سامنية، واإذا قلنا اإن 

التعليم هو م�ستقبل املجتمع ميكننا بعد هذا اأن نعرف اأى جمتمع نحن مقبلون عليه. 
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ال�سرية الذاتية
االأ�ستاذ الدكتور بدر عمر العمر

يف  كولورادو  جامعة  من  الرتبوي  النف�ص  الرتبية،علم  يف  دكتوراه 

اأغ�سط�ص 1980م

اخلربة العملية 
اإلى من  مكـان العمل  الوظيفــــــــــــة  م 

2006  2002 جامعة الكويت         نائب مدير اجلامعة للخدمات االكادميية   1

2002  2001 كلية الرتبية            رئي�ص ق�سم علم النف�ص الرتبوي          2

1997  1994 كلية الرتبية            رئي�ص ق�سم علم النف�ص الرتبوي      3

1987  1986 وزارة الرتبية           مدير املكتب الفني لتقييم النظام الرتبوي   4

1986  1984 كلية الرتبية            العميد امل�ساعد لل�سئون االأكادميية              5

1984  1982 جامعة الكويت         مدير مركز التقومي والقيا�ص                    6

1982  1981 كلية الرتبية            مدير مكتب التوجيه واالإر�ساد                  7

لالآن  1980 جامعة الكويت           ع�سو هيئة تدري�ص                              8

    

االإنتاج العلمي  
اأ -   بحوث وكتب من�سورة 

–  جملد  1 – العمر، بدر.)1986( اأهمية الدافعية لالإجناز يف االإر�ساد الرتبوي– املجلة الرتبوية

3 – الكويت . 

2- ابو عالم، رجاء و العمر، بدر )1986(. اعداد برامج لرعاية االطفال املتفوقني 

    عقليا. املجلة الرتبوية – العدد احلادي ع�سر. دولة الكويت.

3 - العمر، بدر. ال�سنوات الثالث االأولى للحياة )مرتجم( – اجلمعية الكويتية لتقدم 

     الطفولة العربية. 1985.

 – – جملة العلوم االجتماعية  – العمر، بدر )1987(. الدافعية لدى طلبة جامعة الكويت   4

العدد الرابع. الكويت.

5 – العمر، بدر )1990(. االآراء الرتبوية النظرية لالآباء ومنط التعامل مع االأبناء. 

     درا�سات تربوية – اجلزء 38. جمهورية م�سر العربية.

6 – العمر ، بدر.  املتعلم  يف علم النف�ص الرتبوي . الطبعة االأولى 1990

درا�سات  مدر�سيهم.  اإعداد  طرق   - رعايتهم   - تعريفهم   - املتفوقون   .)1990( بدر  العمر،   -  7

تربوية – العدد 24. جمهورية م�سر العربية .
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8 – العمر، بدر )1992(. االآثار النف�سية والرتبوية واالجتماعية للغزو العراقي 

املكتب  الدرا�سات االجتماعية والعمالية 20.  ازمة اخلليج..البعد االآخر« �سل�سلة   «      للكويت. 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص  بدول  االجتماعية  وال�سئون  العمل  وزراء  ملجل�ص  التنفيذي 

العربية. البحرين

9 - العمر، بدر)1995(. الدافعية الداخلية واخلارجية لطلبة كلية الرتبية - م�ستواها 

      وبع�ص املتغريات  املرتبطة بها. املجلة الرتبوية- العدد 37. دولة الكويت.

10 - العمر، بدر )1996(. دور االأبعاد ال�سخ�سية واالجتماعية واالقت�سادية 

دولة   .41 العدد  الرتبوية-  املجلة  لطلبة اجلامعة-  الدرا�سية  ال�سعوبات  واالأكادميية يف         

الكويت .

11- العمر، بدر )1996(. التحكم يف مفردات العالقة التفاعلية للعملية التعليمية بني الطالب  

واأ�ستاذ اجلامعة. م�ستقبل الرتبية العربية- العدد ال�ساد�ص. جمهورية م�سر العربية.

12- العمر، بدر )1996(. عالقة االإبداع باخليال والذكاء. جملة االآداب والعلوم   

      االن�سانية- املجلد 19. جمهورية م�سر العربية.

13 – العمر ، بدر.  املتعلم  يف علم النف�ص الرتبوي . الطبعة الثانية 1999 .

14 - العمر، بدر )2000(. عالقة الدافعية نحو العمل ببع�ص املتغريات ال�سخ�سية

       والوظيفية لدى املوظفني يف دولة الكويت. جملة مركز البحوث الرتبوية- العدد 17. دولة 

قطر.

15 – العمر، بدر ) 2002(. التح�سيل الدرا�سي لطلبة الربامج االثرائية ومدى تاأثره 

       ببع�ص املتغريات االأ�سريةز املجلة الرتبوية – العدد 63 . دولة الكويت. 

16 – العمر، بدر )2002( ال�سيخوخة بني الفرد واالأ�سرة واملجتمع. درا�سات نف�سية 

      املجلد 12. جمهورية م�سر العربية.

للعلوم  العربية  املجلة  الوظيفة.  نحو  للدافعية  البنائى  النموذج   .)2000( بدر  العمر،   –  18

االن�سانية – العدد 71. دولة الكويت

لل�شغوط  النفعالية  للمظاهر  البنائي  النموذج   .)2007( حممد   ، الدغيم  و  بدر  العمر،   -19

النف�سية. املجلة الرتبوية – 82. الكويت 

20- العمر، بدر و الدغيم ، حممد )2004(. اأثر بع�ص املتغريات ال�سخ�سية واالأ�سرية واملدر�سية على 

م�شادر ومظاهر ال�شغوط النف�شية. درا�شات نف�شية- املجلد 14 . جمهورية م�سر العربية .

 Alomar، B. )2003(. Parental involvement in the schooling of  -21

.100-children. Gifted and Talented International، 18، 95
 .Alomar، B. )2006(. Prsonal and family paths to pupil achievement -22

                             .922-Social Behavior and Personality، 34، 907      
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 Alomar. B. ) 2007(. Personal and family factors as predictors  -23

 of pupils mathematics achievement. Psychological Report، 101،

.269-259
 Hadi،F. & Alomar، B. Multilevel analysis approach for determinig -24

 8th grade mathematics achievement in the State of Kuwait.

 Paper persented to the 32nd Annual Conference of International
Asssociation fo Education  Assesssment. Singapore. 2005

م�ساهمات علمية غري من�سورة:
 1- بحث االإر�ساد والتقومي يف ظل نظام املقررات – املوؤمتر الثاين ع�سر جلمعية املعلمني الكويتية. 

لتقدم  الكويتية  للجمعية  ال�سنوي  الكتاب   - ال�سغار  اأو رجولة  الكبار  بعنوان طفولة  - ورقة   2

الطفولة العربية . 

املو�سمية  العلمية  الدرا�سات    - م�سرتك(   ( الكويت  يف  املتفوقني  االأطفال  لرعاية  م�سروع   -  3

املتخ�س�سة - اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 

4 - فل�سفة تربوية من املنظور االإن�ساين - ورقة مقدمة يف املو�سم الثقايف لرابطة االجتماعيني- 

الكويت. 

5 - »رعاية املتفوقني وبرامج تاأهيل املعلم لرعاية املتفوقني » ورقة عمل مقدمة              للحلقة 

الدرا�سية حول تاأهيل املعلم لرعاية املتفوقني فى الدول االأع�ساء باملكتب              العربي لدول 

اخلليج بالبحرين - البحرين 

6 - درا�سة اأ�سباب ا�ستخدام اخلدم - مقدمة ملوؤمتر اأثر املربيات االأجنبيات – البحرين . 

7 - االإ�سالح الرتبوي - درا�سة مقدمة للموؤمتر الرتبوي جلمعية املعلمني .

االأ�سرة               خ�سائ�ص  على  االأجنبيات  املربيات  »اأثر  عمان  �سلطنة  لدرا�سة  تقوميية  ورقة   –  8

العمانية« البحرين .

م�ساركات يف  الربامج التطويرية  
1 - ع�سو  يف جلنة اخلرباء لتقومي النظام الرتبوي . 

2 - ع�سو هيئة حترير املجلة الرتبوية . 

3 - رئي�ص فريق تقومي نظام التقومي يف مدار�ص املقررات . 

4 -   »       »    »    كفاءة النظار . 

5 - ع�سو املجل�ص االأعلى للتعليم . 

6 - امل�ساركة يف دورات وزارة الرتبية . 

7 - ع�سو جمل�ص الرتبية اخلا�سة . 
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8 – ع�سو فريق درا�سة املوؤ�سرات الرتبوية بدولة الكويت 1 .

9- ع�سو فريق درا�سة املوؤ�سرات الرتبوية بدولة الكويت 2 .

10 – رئي�ص فريق درا�سة �سعوبات التالميذ فى امتحانات الثانوية العامة ملواد اللغة 

        العربية واالجنليزية والفرن�سية .

11- رئي�ص فريق تقومي مرجات كلية الرتبية بجامعة الكويت .

12- مدير حترير جملة الطفولة العربية .

13- ع�سو املجل�ص العربي للمتفوقني .

14- ع�سو املجل�ص اال�ست�ساري لوزير الرتبية .

15- رئي�ص فريق بناء التوجهات اال�سرتاتيجية للتعليم العام .

16- ع�سو جلنة جائزة املكتب العربي للرتبية .

 . APA 17- ع�سو الرابطة النف�سية االمريكية

. AERA  18- ع�سو الرابطة االمريكية للبحوث الرتبوية

. IAEA  19- ع�سو الرابطة الدولية للقيا�ص الرتبوي

20- رئي�ص فريق ان�ساء مركز �سباح االأحمد للموهوبني واملبدعني واملتميزين- موؤ�س�سة 

     الكويت للتقدم العلمي.

21- امني �سر جمل�ص االمناء ملكتب ال�سهيد

له العديد من املقاالت املرتجمة املن�سورة يف جملة الطفولة العربية من 1999 و حتى 2003

له العديد من امل�ساركات يف موؤمترات و ندوات و مهرجانات و حلقات درا�سية داخل و خارج الكويت
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لكي يكون املو�سوع الذي اأ�سارك فيه يف الق�سية الرتبوية الكويتية ،فاإن من الواجب ذكر املنطلقات 

التي كانت منها روؤية �سلبيات العمل هذه ،ومنها ما قد يكون مو�سع اختالف ،اأو قد يكون جمال 

اتفاق ،ووجهة نظر جتمع امل�ستح�سن من املو�سوع ح�سب توجه قد يكون اأكرث عمومية يف روؤيته 

للمو�سوع.

وهذه املنطلقات هي:
1-خربة الباحث يف جمال العمل يف وزارة الرتبية وتخ�س�سه الرتبوي العام و تخ�س�سه الدقيق 

يف فرع من فروع مناهج الرتبية املدر�سية الكويتية‘ وعمله الرتبوي امليداين يف جمال التوجيه 

العام ملادة الرتبية االإ�سالمية‘ اإحدي مقررات مناهج وزارة الرتبية وم�ساركته امل�ستمرة يف جلان 

تطوير مناهج الرتبية االإ�سالمية بوزارة الرتبية وتاأليفه واإ�سرافه املبا�سر على تاأليف نحو اأربعة 

ع�سر كتابا للمتعلم وللمدر�ص. اإ�سافة اإلى امل�ساركات املحلية والدولية يف موؤمترات الرتبية.

2-النظر اإلى الرتبية باعتبارها فل�سفة حياة.

3- اعتماد املنهج االأمريكي )الرباجماتي( النفعي يف ت�سور العمل الرتبوي.

الرتبوي  العمل  باعتبار  االأمريكي  الرباجماتي  للمنهج  املوافق  االإ�سالمي  املنهج  اعتماد   -4

عمال نافعا » النفعية« »اللهم اإين اأعوذ بك من علم ال ينفع« هذا نف�ص منهج )جون ديوي( 

النفعي متاما.

5-اإعتبار العمل الرتبوي املدر�سي تن�سئة اجتماعية

6-تف�سري التن�سئة االجتماعية باملعنى ال�سامل لها.

7- اعتماد فهم الرتبية كعمل اآين ورف�ص فكرة الرتبية من اأجل امل�ستقبل رف�سا تاما باعتبارها 

عملية تعليب للفكر تفقد �سالحيتها  اأمام املتغريات احلياتية.

8- اعتماد فكرة تبني �سيا�سات تربوية طويلة االأمد ت�سع يف اأولى اعتباراتها التغيري الدائم يف 

العمل الرتبوي، مناهج واأهداف وحمتويات واليات تنفيذ واإعداد للمعلم.

9-اعتبار »اخلربة« اأ�سا�سا يف بناء اجتاهات املتعلم

10-اعتبار العمل الرتبوي ن�ساطاً م�ساركاً يكون الدور املهم فيه للمتعلم يف متلف مراحل عمرة 

الرتبوية.

الرتبوي يف  العمل  يواجهها  التي  ال�سلبيات 
وزارة الرتبية يف دولة الكويت

الدكتور حمود حطاب ح�سن احلطاب
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هذه بع�ص منطلقات البحث الذي بني اأيديكم ؛ ويف �سوء هذه املنطلقات الهادية يف املو�سوع 

ميكن حتديد �سلبيات العمل الرتبوي باخت�سار �سديد كما يلي:

1-مناهج التعليم احلالية يف وزارة الرتبية ومنذ ال�ستينيات من القرن املا�سي اأعدتها البعثات 

العربية التعليمية التي كانت يف الكويت اآنذاك ؛وي�سمى املنهج الذي انتقته هذه البعثات بق�سد 

اأو من غري ق�سد ي�سمى »منهج الوحدات الدرا�سية املنف�سلة« ؛ وتقييمه العلمي بني املناهج 

كلها : اأنه اأ�سواأ املناهج كلها ! وميكن الرجوع اإلى ماكتب عن هذا املنهج اإلى مباحث املناهج 

وموؤلفاتها.

التلقني وهو يلغي اخلربة للمتعلم  املنف�سلة على عمليات  الدرا�سية  الوحدات  2- يعتمد منهج 

ويرف�ص ن�ساطه يف عملية التعلم.

3-املتعلم يف منهج الوحدات الدرا�سية املنف�سلة متلق للمعارف يحركه املعلم كيف �ساء وال جمال 

لالختيار يف املنهج وال جمال للحوار واالقتناع بالن�سبة اإليه.

النف�شال يف  ال�شابقة من  النقاط  التي ذكرناها يف  باعتبار طبيعتها  املناهج احلالية  تعاين   -4

حمتوياتها التعليمية.

5- عملية االنف�سال يف حمتويات املواد الدرا�سية ت�سمل جمموع املواد، فال ترابط راأ�سيا وال اأفقيا 

فيما بينها، كما اأن هذا االنف�سال ي�سمل مفردات الوحدة الدرا�سية الواحدة بني اأجزائها؛ كما 

ي�سمل االنف�سال املادة الدرا�سية الواحدة يف �سني تعليمها؛ وهناك تكرار للمو�سوعات  يف بني 

الوحدات الدرا�سية للمادة التعليمية الواحدة ،وهناك تداخل بني مفردات الوحدات الدرا�سية 

املختلفة مثل التداخل غري املربر بني مادة العلوم ومادة الرتبية االإ�سالمية ونحو ذلك من 

التداخالت املخلة بالعمل الرتبوي واملوؤثرة �سلبا على املتعلم .

6-املنهج املتبع يف وزارة الرتبية هو منهج املعلوماتية وهو منهج تخلت عنه الدول املتقدمة تربويا 

الأنه يعتمد على ح�سو االأذهان باملعارف ،وكاأن املتعلم �سيدخل م�سابقات تلفزيونية. فهو ال يعد 

للحياة العملية. وهو منهج كالمي �سفهي.

7-عمليات بناء مفردات وحمتويات املواد الدرا�سية: يف املنهج احلايل ال تعتمد على اأ�سول علمية 

يف انتقاء مفرداتها ، ومن هنا فاملتعلم وخا�سة تالميذ املرحلة االبتدائية يعانون من �سوء فهم 

ملفردات املقررات ويعانون من �سعوبات بالغة يف فهم تراكيب اجلمل والكلمات التي تقدم بها 

مفردات حمتويات املواد املقررة مبعنى علمي :« املناهج تعاين من م�ساألة فقدان االنقرائية اأو 

املقروئية يف مفردات حمتوياتها. ال مقروئية يف حمتويات املواد املقدمة مما يراِكم ال�سعوبات 

يف العملية الرتبوية ،فال املناهج حياتية وال املناهج تعتمد على امل�ساركة مع املتعلم وال فيها 

حتى مايقروؤه.

8- موؤلفو ووا�سعو مناهج التعليم يف وزارة الرتبية لي�سوا متخ�س�سني يف علوم الرتبية بالعموم 

احلالية  املناهج  يف  هو  فاهتمامهم  العمرية  املتعلم  ملراحل  للكتابة  مهيئني  غري  اأنهم  ،كما 
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كما هي اهتمام باملعلومة فقط وال قدرة تربوية لدى هوؤالء لتكييفها تربويا ح�سب املرحلة 

العمرية للمتعلم.

9- ال مراعاة ملطالب منو املتعلم يف مراحل تعليمه املختلفة فال علمية يف هذا.

ل عالقة ملجتمع الطفل ؛جمتمع الكويت ول ارتباط بني املجتمع ومادة التعليم، ومن هنا جاء   

در�ص الفرا�سات يف اللغة العربية واملكون من �سبعني �سفحة لطفل االبتدائي يحمل اأمثلة ال 

تتوفريف البيئة الكويتية؛ ومثله در�ص يف العلوم يف ال�سف الثاين ابتدائي يطلب من الطفل 

املتعلم اإجراء م�سابقات ريا�سية بني »ال�سفادع« مع مالحظة عدم وجود »ترع مائية« يف الكويت 

تتكاثر فيها ال�سفادع !!!

الذين ربوه على مناهج ال تتالءم  اأ�ساتذته  اأو  املناهج  بوا�سع  التعليم متاأثر  اأن فكر  ووا�سح   

االإ�سالمية  الرتبية  مادة  االأبتدائي يف  االأول  ال�سف  ميتة يف  فيه جمال  در�ص  ويعد  وبيئته؛ 

اأمنوذجا �سيئا للمحتويات املنتقاة من غري املجتمع الذي تعد فيه املناهج ؛هذا من جانب ،ومن 

جانب اآخر فاملناهج التعليمية تغ�ص باالأخطاء الرتبوية الكبرية التي ال تغتفر يف كل جمال، 

مع تداخلها بع�سها مع بع�ص وتراكمها حتى يف الدر�ص الواحد ؛مما ي�ستت ذهن املتعلم وال 

يح�سن �سياغته وال اإعداده.

وهم   ، املعلمني  اإعداد  يف  بينها  وحدة  وال  تكاتف  وال  تعا�سد  ال  املتعلمني:  اإعداد  معاهد   -10

باجلملة يفتقرون اإلى »كفايات » اإعدادهم من حيث املادة الواحدة فعدد العلوم املدرو�سة فيها 

ال ي�سكل كفاية تربوية وال علمية للمعلم ؛ناهيك عن طرق التجاوز والنجاح يف املواد التعليمية 

وبحوثها ن�ساطاتها؛ و ي�سكل مو�سوع »كفايات اإعداد« املعلمني نقطة جوهرية يف نق�ص اإعداد 

املعلم وتاأهيله بالكفايات املتعددة والالزمة لعمله. مع مالحظة اأن هناك كليات غري تربوية 

تقوم باإعداد املعلمني ودون موؤهالت تربوية اأ�سا�سية.

وهذه بع�ص املقرتحات من اأجل العمل على تطوير التعليم وح�سن بناء املناهج الدرا�سية:

1- الميكن القيام باأي عمل تربوي يف جمال بناء املناهج من غري وجود »نظرية للرتبية« تخ�ص 

املجتمع الكويتي.

2- يتم بناء اأهداف الرتبية بعد قيام نظرية تربوية.

من اأجل بناء نظرية للرتبية هناك قواعد و�شروط لذلك ومن اأهمها: اأول: اأن ل تبنيها وزارة   

الرتبية من خالل العاملني فيها فقط، فالبد من م�ساركة موؤ�س�سات املجتمع الكويتي يف و�سع 

اأ�س�سها. ثانيا : اأن تعتمد النفعية االآنية اأ�سا�سا لها.

3- من اأجل بناء مفردات املناهج البد من مراعاة اأ�س�ص هذا البناء علميا ومن اأهمها: مراعات 

مطالب منو املتعلمني يف �سني درا�ستهم املختلفة. ومراعاة طبيعة املجتمع الكويتي.

اأوال:  درا�سات يف جماالت متعددة ومنها  اأن يكون هناك  ال�سابقة - 3 - يجب  النقطة  اأجل  من 

املتعلمني »يف جميع مراحل عمرهم مف�سلة  درا�سة كويتية علمية مقننة تخ�ص »مطالب منو 
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تف�سيال دقيقا. ثانيا: قيام درا�سات تخ�ص طبيعة املجتمع الكويتي وحاجاته االآنية مع تكرار هذه 

الدرا�سة مراعاة للمتغريات املختلفة. 

درا�سات  مثل  املتبقية  املناهج  بناء  اأ�س�ص  جماالت  يف  متكررة  اأخرى  درا�سات  قيام  من  البد   -4

املواد  مفردات  تخ�ص  درا�سات  وقيام  املختلفة.  املتغريات  االعتبار  يف  تاأخذ  الع�سر  طبيعة  يف 

الدرا�سية املنتقاه.

يف  موؤهالت  حتمل  علميا  متخ�س�سة  لفرق  يحتاج  مفرداتها  وبناء  الدرا�سية  املناهج  اإعداد   -5

جمال بناء املناهج فال يبني املناهج من هب ودب.

6- البد من عمليات حتكيم ت�ساحب بناء املناهج الدرا�سية وتقنينها، وهذا عمل يجب اأن يتكرر 

مع كل تغيري للمناهج.

مناهج  فال  املتنوعة  واملتغريات  التطورات  طبيعة  ح�سب  املناهج  حمتويات  تغيري  من  البد   -7

لالأبد.

حماور  عن�سر  املناهج  يف  فاملتعلم  كربى  اأهمية  فيها  للمتعلم  يكون  مناهج  اعتماد  من  8-البد 

م�سارك معار�ص ناقد ولي�ص �سلبيا م�ستمعا خامال.
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ال�سرية الذاتية
الدكتور حمود حطاب ح�سن احلطاب

املوؤهالت العلمية
- لي�سان�ص �سريعة اإ�سالمية من اجلامعة االإ�سالمية يف املدينة املنورة.

- دبلومه عامة يف الرتبية من جامعة عني �سم�ص القاهرة.

- دبلومه خا�سة يف الرتبية من جامعة عني �سم�ص يف القاهرة.

- ماج�ستري يف املناهج وطرق التدري�ص من جامعة عني �سم�ص يف القاهرة.

- دكتوراه الدولة من جامعة الزيتونة يف تون�ص.

اخلربة العملية 
- عمل مدر�ساً، ثم موجها، ثم موجها عاما للرتبية االإ�سالمية يف وزارة الرتبية.

- دّر�ص يف عدة جامعات وكليات ، ومنها جامعة الكويت والتعليم التطبيقي، كلية الرتبية والعلوم 

ال�سحية واملعهد التجاري.

- دّر�س يف الكلية الع�شكرية للطلبة ال�شباط دفعة 26

- در�ّس ل�شباط رتب يف وزارة الدفاع.

- حاليا مدر�ص يف اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت.

مثل الكويت يف موؤمترات متعددة .

األف 15 كتاباً يف الرتبية االإ�سالمية.

كتب يف معظم ال�سحف املحلية.
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ومل  الرتبية،  رحم  من  يكون  ال  حني  الوزير،  من  الهرم،  راأ�ص   : من  الرتبوي  نظامنا  يف  ُيبداأ 

ميار�ص العمل كمعلم، ومن ثم يرتقى اإلى اأن ي�سبح وزيراً، حتى لو كان اأكادمييا جامعيا يدر�ص 

يف اجلامعة، عمل الرتبية االإداري والفني يختلف اختالف �سديدا عن العمل اجلامعي االأكادميي.

اإدارية يجابه بها  اأم  اأكانت فنية  فغالباً ما ياأتي الوزير اجلديد غري م�سلح باأدوات علمية �سواء 

احلر�ص القدمي الذي عمل يف الوزارة الأكرث من ثالثة اأو اأربعة ..... يعلم دهاليزها و�سراديبها 

فنيا،  منه  اأكرث  �سيا�سي  املن�سب اجلديد  اأن  يقينا  يعلم  اأنه  على  ال�سرية.....، عالوة  وممراتها 

فيحاول كل وزير اأن يتبع �سيا�سة اخلطوة خطوة، ظنا منه اأنه باق يف عمله فيتمه، ولكنه يف�سل 

الأن املجتمع اأ�سال يخاف التغيري الدراماتيكي والأن الوزارة ال تدوم اأكرث من �سنة! فيبداأ عهده 

االإ�سالحي بتغيري وكيل اأو تدوير وكالء م�ساعدين على وجل وعلى توج�ص وخوف يج�ص بهم 

نب�ص بقية العاملني يف الوزارة، واجل�سم الرتبوي وال�سارع ال�سيا�سي وغالباً وقبل ردة الفعل ومع 

بداية عمل الوزير اأو يف خ�سم بداية تعرفه على الوزارة ومتاهاتها ُيحل جمل�ص االأمة وت�ستقيل 

الوزارة، ويدور حطب الدامة،ويتغري الوزير وياأتي اآخر ال يبداأ من حيث انتهى االآخرون بل يبداأ 

وكاأن الوزارة توؤ�س�ص من جديد. ناهيك عن �سئ نف�سي يحدث مع كل وزير دخل وزارة الرتبية 

اأن كل واحد منهم يريد اأن يرتك ب�سمة يذكر بها عهده، فيقال: هذا الوزير غريَّ ال�سلم  وهو 

التعليمي وهذا طور  واأحدث مناهج معينة، وهذا اأدخل » الالب توب« وذلك » الفال�ص ميموري« 

كفار�ص  عليه  االأ�سواء  وت�سلط  زوبعة  تثري  ولكنها  �سهلة  اإ�سالحية  عملية  تبداأ  اإنه  ثم  وهكذا، 

اإداري تربوي ا�ستطاع اأن يواجه بها احلر�ص القدمي يف الوزارة )من مثل اإقالة وكيل، اأو تدوير 

فين�سى  العوي�سة،  الرتبية  وم�ساكل  وال�سيا�سي  الرتبوي  العمل  خ�سم  يف  يغو�ص  ثم  وكالء( 

للوكالء وم�ساعديهم،  التطوير  ثم يرتكهما ويرتك اجلمل مبا حمل   وين�سغل عن  االإ�سالح 

فتعود احلياة كما كانت  م�سرقة للمعمرين يف الوزارة، ويبقى الوزير واجهة فقط ي�سرح ويربر 

اأخطاء غريه، ويقابل املتنفذين ليحل م�ساكلهم ويجتمع  مع الوزراء واأع�ساء االآمة ويوم اآخر يف 

التعليم العايل، ويوم للجامعة فماذا يتبقى لوزارة الرتبية التعي�سة غري يوم واحد وقد يكون يف 

نهاية االأ�سبوع الذي يغيب فيه معظم املوظفني والطالب كيف �ستحل م�ساكل الرتبية يف يوم اأو 

يومني يف االأ�سبوع يتخللهما مهمات ر�سمية و�سفر ملوؤمترات وافتتاح فعاليات؟

يف نظامنا الرتبوي
من اأين يبداأ اخللل ؟؟

االأ�ستاذة خولة العتيقي
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الف�ساد يف اجل�سم االإداري:
ثم �سننزل قليال اإلى منطقة يف الهرم التعليمي تبني لنا اخللل يف نظامنا التعليمي اأو هي �سبب 

الوكالء  يحتلها  املنطقة  هذه  القاعدة  وفوق  القمة  بعد  ما  الو�سط  منطقة  وهي  اأ�سبابه  من 

والوكالء امل�ساعدون وروؤ�ساء االأق�سام واملراقبون ولت�سمل جتاوزا مدراء املناطق ومراقبي املراحل 

وموجهي العموم .

هذه املجموعة هي بحد ذاتها مع�سلة »الدافن�سي كود« »DAVINCI CODE« فهي متلطة 

امل�سالح ، متلطة القرارات ، العليا ت�سقط على ال�سفلى قرراتها وال�سفلى تنفذ من غري مراجعة 

وال �سوؤال )الأنها يف االأ�سل مل يوؤخذ راأيها( ثم يبداأ التطبيق على امليدان التعليمي عن طريق 

توجيهات موجهي العموم الذين يوجهون  املوجهني الفنيني، وهوؤالء معظمهم مثل )االأطر�ص 

بالزفه(، فينقلون التعليمات بحذافريها اأو ناق�سة وقد ال الي�ستطيعون �سرحها للمعلمني، ويبداأ 

امليدان امل�سكني ممثال باملعلمني واالإدارات املدر�سية التي من واجبها تهيئة الظروف للتنفيذ )اأي 

تنفيذ قرارات ال ميكن تنفيذها على اأر�ص الواقع( من مثل » اإطالة الدوام يف يوم الثالثاء »اأو 

من مثل »امللف االإجنازي« الذي اأطلق عليه املعلمون » امللف االإعجازي« ويحدث اللب�ص، ويحتج 

ر�سمي مع  قرار  ويلغى من غري  يتابع  امل�سروع وال  ي�سكت عن  ثم  ال�سحافة،  وتتدخل  املجتمع، 

من  عليه  �سرف  ما  يهم  وال  بالزمن  نف�سه  يحل  برمته  امل�سروع  ويرتك  ر�سمي،  بقرار  اأقر  اأنه 

جهد ومال وجلان ا�ستنزفت ميزانية وزارة الرتبية بغري حق، )واللجان هذه م�سيبة حتتاج اإلى 

مقاالت وكتب للحديث عن اآلياتها واإجنازتها( قد نتطرق اإليها من خالل حديثنا ، وقد نرتكها 

حلديث اآخر يف وقت اآخر. 

وال  رابط  يربطها  ال  قاعدته  عند  وتنتهي  الهرم  قمة  حتت  املرتبة  يف  تاأتي  التي  الفئة  هذه 

يجمعها فكر وال ينظمها عهد وال قانون ، يجمعها ما ي�سمى » مبجل�ص الوكالء« ، ي�سرف على كل 

القطاعات وكل وكيل م�سوؤول عن قطاعه  اخلا�ص )ولي�ص لنا اعرتا�ص على ذلك( ويظهر عدم 

التن�سيق بينهم جليا وا�سحا حني �سدور قرارات من الوزير الذي ا�ست�سف اأو اأخذ موافقتهم على 

م�سروع من بنات اأفكاره )ولناأخذ مثال بع�ص الت�سل�سل لبع�ص القرارات الفا�سلة لبع�ص الوزراء 

والتي قربت يف مهدها، ومل يجد الوزراء من يحا�سبهام اأو حتى ي�ساألهم عن االأموال التي اأهدرت 

، واالأوقات واجلهود التي �سيعت وبذلت(.

ظهر لنا اأحد الوزراء مب�سروع » كمبيوتر لكل طالب » ثم بعده » الب توب لكل طالب » وعقدت 

اللجان اجتماعاتها واأقرت امل�سروع اإكراما لعني الوزير، الذي كان �سيزعل كثريا لو قيل له من 

البداية اأن م�سروعه غري واقعي اأو  فا�ساًل ومل يراع يف هذا امل�سروع اأو قــــد يكــــــون روعــــى ولكــــن 
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االإ�سرار على التنفيذ غيب عن اأع�ساء اللجان التايل :

-العدد املطلوب من االأجهزة.

-و�سعها يف الف�سل اأو و�سعها على درج الطالب.

-هل يبقيها الطالب يف املدر�سة )اإن كانت الب توب( اأم ياأخذها معه اإلى البيت؟

-يف حال اأخذها اإلى البيت من ي�سمن �سالمتها وبرجمتها وعدم ا�ستخدامها الأغرا�ص اأخرى اأو 

من نا�ص اآخرين.

-يف حال بقائها يف املدر�سة كيف �ستحفظ ومن �سي�سمن عم تعر�سها لل�سرقة؟

-هل كل املعلمني مدربون على ا�ستخدامها؟

-هل تتوفر الربامج التعليمية املراد ا�ستخدامها من خالله؟

-اأي املواد العلمية التي �ستعالج من خاللها ؟ وما املواد العلمية التي �ستخزن فيها ؟ ومن �سيقوم 

بذلك ؟ وما هي الكلفة املادية لكل ذلك ؟

-هل �سيتغري زمن احل�سة وتبعا له يتغري عدد ال�ساعات الدرا�سية يف اليوم ؟

-من �سيغذي اجلهاز بالواجبات املدر�سية اليومية وير�سلها للطالب؟

-النظام الت�سغيلي )ال�سي�ستم( هل �سيكون لكل مدر�سة نظامها اخلا�ص اأم �ست�سرك جميع املدار�ص 

بنظام موحد؟

-ماكلفة الكهرباء التي �ست�ستخدم عند الت�سغيل

-و.............و..............و..................

ولكن امل�سروع اأقر و�سفق للوزير ومل يخرج االأمر عن كم هائل من الكمبيوترات ا�ستوردها اأحد 

الوكالء، وزود بها بع�ص املدار�ص، وما زالت البقيا مثل �سكراب يف �سراديب الوزارة ي�سرق منها 

والبع�ص  تنفذ!  تكاد  الكمية  اأن  العاملني هناك  اأحد  يقول يل  النظافة بني حني وحني،  عمال 

االآخر بقى عهدة عند بع�ص االإدارات املدر�سية و�سعوها يف �سف خا�ص واأقفلوا عليها، وا�ستحدثوا 

لها يف املنهج مادة » احلا�سب االآيل وكيف تنفذ هذه احل�سة؟ )هذه م�سكلة اأخرى حتتاج اإلى بحث 

منف�سل قد ي�سعفا القدر للحديث عنه يف وقت اآخر(.

وذاب امل�سروع و�سكت عنه، وراح الوزير وجاء بعده اآخرون، اخرتعوا واالأ�سح ابتدعوا اأفكارا اأخرى 

اأرادوا بها متييز عهدهم يف الوزارة والهدف منها بزعمهم تطوير التعليم، ف�سمعنا عن » الفال�ص 

ميموري » الذي وزع على كل الطالب، بع�سهم قال اإنه حني اأراد ت�سغيله مل يجد فيه �سئاً، بع�سهم 

فتحه ولكنه عاد للكتاب املدر�سي الذي يحمل نف�ص املادة وال يكلف وقتا يف قراءته، وظل احلديث 

عنه فرتة من الزمن ثم ن�سى واأهمل وتخلى عنه الطالب واملعلمون وغ�ست الوزارة طرفها عن 

اأن املجتمع ان�سغل باإجناز الوزير ،  متابعته ، ومل ي�ساأل عن كلفته اأحد فهذا لي�ص مهما ، املهم 

واالإعالم وجد له مادة يكتب عنها.
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وذهب وزير الفال�ص ميموري بحل املجل�ص واحلكومة وتغريت الوزرة وجاء وزير جديد ليكون 

عهده عهد »ال�سيد ي » وننتظر ما �سي�سفر عنه هذا امل�سروع اجلديد الذي �سيميز ع�سر وزيرنا 

اجلديد،

وهكذا فالتعليم يف وطننا حقل جتارب للوزراء الذين ياأتون من خارج الوزارة في�سغلهم وكالوؤهم 

املعمرون ويلهونهم مب�ساريع تطويرية مل ينجح اأحدها مطلقا. ولكن الوزير يبتلعها ويف حلقه 

لقمة ت�سدها امل�سوؤوليات الكثرية املناطة به وبعد فرتة احلما�ص يرتك الوزير اجلمل مبا حمل 

لت�سرف الوكالء وحتت قب�ستهم يعيثون يف م�سائر اأبنائنا ف�سادا ، ويتخلف التعليم.

الف�ساد يف اجل�سم التعليمي
القاعدة هي  وهذه  الرتبوي  نظامنا  االأخري يف  ولي�ص  االآخر  واخللل  الهرم  قاعدة  اإلى  لن�سل   

االأكرث تاأثرا مبا يوؤذيها من فوق من القمة وهي ال�سحية ال�سامتة املنفذة فقط ملا يرد اإليها من 

تعليمات دون مناق�سة ، والتي ال يوؤخذ لها راأي يف كل تغيري وتبديل ، هي اأداة منفذة فقط.

واأبناءنا  الفنيني واملعلمني  املدر�سية واملوجهني  االإدارات  الكربى ت�سمل  العري�سة  القاعدة  هذه 

الطالب امل�ساكني.

، بل قطعا هم  التعليمية  العملية  املدر�سية والطالب هم االأهم يف  املعلمون واالإدارات  قد يكون 

االأهم، وقد يكون الوزير والوكالء واملدراء واملراقبون عملهم االأ�سلي خدمة الفئة االأولى من 

اإدارات ومعلمني وطالب، ومفهوم االإدارة القدمي واحلديث اأن اجلميع يف خدمة الطالب ولكن 

للعملية  التخطيط  يف  ت�سارك  مل  الأنها  ال�سداأ  اأ�سابها  والطالب(  واملعلم،  )االإدارة،  الفئة  هذه 

للرماد يف العيون، واال�ستهالك  اإحدى اللجان ذراً  اإال من ناظر هنا ومعلم هناك يف  التعليمية 

املعلم  باأن  العلم  املدر�سية يف قراراتها، مع  املعلم واالإدارة  اأ�سركت  الوزارة  باأن  االإعالمي بالقول 

خدمات  يقدم  مل  فاإن  والعملي  العلمي  م�ستواه  يف  ارتقى  فمهما  املدر�سية  لالإدارة  عبداً  اأ�سبح 

اإداريا اأكرث منه فنيا  لالإدارة فال يحلم باالمتياز والتقدير اإال ما ندر ومع الوقت اأ�سبح عمله 

ر لالمتحانات  تعليميا، فهو م�سوؤول عن مكاتبات املدر�سة وهو امل�سرف على املمرات وهو املح�سّ

والغياب  وعن احل�سور  املمتلكات،  و�سالمة  واملق�سف  االإذاعة  وامل�سوؤول عن  للدرجات  والرا�سد 

وهذه كلها من اأعمال ال�سكرتارية يف الدول املتح�سرة ولكنها من املفرو�سات على املعلم يف وطننا. 

و�سرقنا من املعلم وقته لالإعداد اجليد لدرو�سه ولالإبداع يف تقدميها والدقة يف ر�سد درجات 

الطالب.

االإدارات املدر�سية تريد اأن حتقق اجلودة يف التعليم كما جاءها مفهوم اجلودة من الوزراة ولكنهم 

يطبقونها خطاأ، اأو يخرجونها عن مفهومها، ويف نهاية العام تقدم للوزارة ملفات منمقة مزينة 

اأن االإدارة حققت اجلودة يف التعليم، ولكن يف نهاية املطاف جند نتائج  بال�سور واالألوان تثبت 
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الطالب متدنية وم�ستوياتهم �سعيفة علميا بالرغم من الدرجات العالية التي يح�سلون عليها!! 

وم�ستوى  الطالب  مب�ستوى  االرتقاء  مفاهيمها  اأحد  يف  اجلودة  األي�ست  اجلودة؟  حققوا  فكيف 

والبنك  عام؟  كل  يف  حالهم  يتدهور  طالبنا  بال  ما  اإذا  املدر�سية؟  االإدارات  وم�ستوى  املعلمني 

الدويل يهدد باأنه لن يقبل االعرتاف ب�سهادتنا الثانوية مامل يتح�سن م�ستوى التعليم، واالإدارات 

اأن يكون هذا  املراحل بدال من  املناطق ومراقبي  الوالء والطاعة ملدراء  املدر�سية تقدم فرو�ص 

الوالء للعملية التعليمية، بتهيئة االأجواء املنا�سبة للمعلم ليعطي وللطالب التلقي؟

امل�سوؤولية  الوزراء  التعليمي، وال نحمل  الثقيلة على واقعنا  األقى بظالله  االإداري  الف�ساد  األقى 

الأنهم مل ياأتوا من اأجل التعليم بل اأتوا ليكونوا واجهات �سيا�سية، الأنه من غري املعقول اأن يتحمل 

الوزير عمل وزارة عن وزارتني يف ثقلها وعظم م�سوؤولياتها. وكم طالب املجتمع وطالب الوزراء 

اأنف�سهم بف�سل التعليم العايل عن التعليم العام.

الف�ساد يف اجل�سم التعليمي يحتاج اإلى غرفة عمليات حربية اإ�سالحية تبرت املر�ص امل�ست�سري، ال 

موؤمترات ت�سخ�ص املر�ص وترتك املري�ص ميوت منتظرا العملية التي لن تاأتي اأبدا.

من  وغريها  وال�سني  و�سنغافورة  ماليزيا  فعلت  كما  دولة  �سيا�سة  للتعليم  يكون  اأن  اإلى  يحتاج 

الدول التي كانت يف اآخر الركب واأ�سبحت يف املقدمة.

حني تفهم الدولة وتوؤمن باأنها لن تتقدم علميا وعمليا واأخالقيا اإال حني ت�سلح التعليم، لكن 

لي�ص بروؤية وزير بل بروؤية دولة و�سمن خطة علمية مدرو�سة حتدد فيها : ماذا تريد من نظامها 

التعليمي.

وتن�سئ كليات جامعية للمعلمني ال تقبل اإال ذوى الن�سب العالية، ال كما هو معمول به االآن من 

اإلى كلية الرتبية لي�سبحوا معلمي امل�ستقبل، وحني نكتفي ذاتيا ونتوقف  اأخذ �سقط املجاميع  

عن ا�سترياد املعلمني الذين هدفهم االأول  واالأخري  ك�سب الرزق باأي و�سيلة كانت، واالنطالق يف  

عامل الدرو�ص اخل�سو�سية التي تدر عليهم اأرباحا هائلة وال يهمهم امل�ستوى التعليمي للطالب.

التعليم ال ي�سكل هاج�سا يف ذهن املخطط للبلد  باأنه مادام  القول  اإال  لنا  النهاية ال يتبقى  ويف 

ولي�ص يف �سلم اأولويات الدولة، ف�سيبقى احلال كما هو عليه اإلى اأن  يقي�ص اهلل له منقذا.

اتقان اللغة االأم ... خطوة نحو العالج
ماطبا  فقال  اجلديد  الدرا�سي  العام  ا�ستقبال  يف  اأولند«  »فران�سوا  الفرن�سي  الرئي�ص  خطب 

ا�سرة الرتبية والتعليم ل�سنا يف حاجة اإلى نه�سة، بل اإلى اإعادة تاأ�سي�ص »مل يقل �سنطور التعليم 

و�سنح�سر اخلبري الفالين والربف�سور العالين، ومل يقل وفرنا لطالبنا اأدوات التعلم ومالعب 



طر
خ

يف 
م 

علي
الت

ب 
كتا

ف ال
مل

55

الن�شاط ومل يقل �شنعطي لكل طالب )كومبيوتر( ول )لب توب( ول )فال�س ميموري(، فقد 

االإ�سالح يف  اأكد عبارة هي مفتاح  بل  الطالب  والبديهيات يف حياة  امل�سلمات  ا�سبحت هذه من 

التعليم حني يوؤ�س�ص الطالب تاأ�سي�سا �سحيحا كما كان التعليم يف ال�سابق. وهذا التاأ�سي�ص بدايته 

كما قال الرئي�ص »اولند« يف اإحدى فقرات خطابه »يبداأ من اإتقان اللغة االأم وال مانع بل قد يكون 

من البديهي ان ت�ستخدم التكنولوجيا احلديثة واأدواتها يف م�ساعدة الطالب على التعلم وعلى 

اتقان لغته.

اللغة مفتاح التعلم ومفتاح املعرفة، ومفتاح الفكر ومفتاح االإبداع والدولة التي تريد اأن تتقدم 

عليها االعتناء بلغتها. حني انت�سر ال�سعف القرائي والكتابي يف مدار�سنا وتلفتنا ميينا و�سماال 

اإلى كل مكان وفت�سنا عن اي طريقة ننقذ  نحن موجهي اللغة نبحث عن حل‘ ذهبنا يف بحثنا 

بها االأبناء وعجزنا عن اإيجاد حل‘ وحتى يومنا هذا كان هناك البع�ص واأنا منهم ممن اقرتحوا 

بع�ص احللول اجلذرية التي تنادي بالعودة اإلى احلروف االبجدية وحفظها مرتبة »�سوتا ور�سما« 

ولكن دعاة احلداثة حاربوها ب�سدة )وقد جربناها يف احدى املدار�ص واتت بنتائج باهرة( ولكن 

اأعداء النجاح لغريهم حاربوها ب�سدة وقالوا ان النظريات احلديثة تدعو اإلى الطريقة الكلية اأي 

تعليم الطفل اجلملة ثم الكلمة ثم احلرف. واأخذوا يف التطبيق ومن يومها وطالبنا يتاأخرون 

يف اللغة عاما بعد عام ولكن ال احد ي�سمع وال اأحد يريد اأن يرى وي�سهد وال اأحد يريد ان يتكلم 

اأو ي�سدع باحلق يف غابة وزارة الرتبية الرهيبة. عجبا للرتبويني كلهم واأولياء االأمور الذين 

االإجنليزية  االأبجدية  م�سامعهم  على  االأبناء  هوؤالء  يردد  عندما  الأبنائهم  وي�سفقون  يفرحون 

االأبجدية  ابناوؤهم  يحفظ  اأن  على  يوافقون  وال  االجنليزية  اللغة  باإطراف  اأم�سكوا  وكاأنهم 

العربية، ويتهمونها وبال�سعوبة الن عقدة االجنبي متاأ�سلة فيهم واالنهزام اأمام الغرب يع�س�ص 

يف عقولهم.

اقرتحنا منهجا اآخر ن�سرب به طائرين بحجر واحد وقلنا اإن لدينا يف املنهج »مادة حفظ القراآن 

بال�سور  ون�ستبدله  العربية،  اللغة  كتاب  عن  االبتدائية  املرحلة  يف  ن�ستغني  ال  فلماذا  الكرمي« 

القراآنية املقررة للحفظ وجنعلها املنهج للغة العربية، وهي تت�سمن كل مهارات اللغة العربية 

املقررة على طالب املرحلة االبتدائية من حروف الى حركات اإلى مدود والمات �سم�سية وقمرية 

يف  النحو  مادة  بدايات  الى  ن�سل  حتى  تكتب  وال  تنطق  وحروف  تنطق،  وال  تكتب  حروف  الى 

ال�سفوف املتقدمة من اأفعال واأ�سماء وجمل ومكمالتها.

فيتعلم الطفل لغته من م�سدر قراآين �سحيح، ويف الوقت نف�سه يحفظ ال�سور املقررة عليه يف 

مادة الرتبية اال�سالمية ويتبادل املعلمان الدور فهذا يعلم اللغة على اأ�سولها واالآخر يعلم املعاين 

والتف�سري والقيم، مع كون ال�سور القراآنية ن�سا ال يختلف عليه اثنان فال نعود ن�سمع االتهامات 

التي توجه للمناهج املعمول بها حاليا.
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وكذلك جربنا هذه الطريقة يف �سنة من ال�سنوات من خالل النادي ال�سيفي جلمعية املعلمني 

الكويتية وجنحت جناحا باهرا، وا�ستفاد منها الطالب ا�ستفادة كبرية ولكن كما حدث للمقرتح 

فكرة  نكر�ص  باأننا  �سنتهم  وقالوا  والتطوير  النجاح  اأعداء  ووقف  الثاين،  للمقرتح  االول حدث 

واحدة  �سورة  ويكفينا  القراآنية،  الن�سو�ص  على  العربية  اللغة  تدري�ص  يف  اعتمدنا  ان  االرهاب 

املقررة على  العربية  اللغة  كتاب من كتب  بداية كل  �سورة طويلة يف  اآيات من  ب�سع  اأو  ق�سرية 

الطالب.

تعاين  والثقافة  النور  »بالد  نحن  عليها  نطلق  التي  بالده  اأن  يوؤكد  الفرن�سي  الرئي�ص  هو  وها 

كما نعاين نحن من �سعف االبناء يف اللغة ويحتاج اإلى غرفة عمليات الإعادة تاأ�سي�سهم وما بعد 

التاأ�سي�ص مقدور عليه ومرتوك لذكاء الطالب وميوله وا�ستعداداته اخلا�سة كما حدث ل�سناع 

النه�سة اال�سالمية واالأوروبية يف �سابق الع�سر واالأوان.

لقد كان الرئي�ص الفرن�سي �سجاعا ومهتما حني وقف اأمام قومه وو�سع يده على اجلرح واقرتح 

لهم الدواء الناجع، وهذا هو املطلوب من وزراء الرتبية عندنا ومن مثقفينا باأن نبتعد قليال عن 

التبعية لكل ما هو اأجنبي واأن نر�سم طريقاً للعالج يتبني لنا بعده اإمكانات طالبنا واإمكاناتنا 

كدولة من خالل اإعادة التاأ�سي�ص وهذا هو االجتاه ال�سحيح.
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ال�سرية الذاتية
االأ�ستاذة. خولة عبد اللطيف عبداهلل العتيقي

املوؤهل العلمي 
-لي�سان�ص اآداب لغة عربية 1969

-دبلوم عام تربية 1975

-دبلوم خا�ص تربية 1976

-جمتازة للعديد من الدورات التاأهلية

الوظيفة احلالية 
-موجه اأول لغة عربية )متقاعد(

-�ساحبة مدر�سة الكويت االأهلية احلديثة.

الع�سويات 
1-ع�سو جمل�ص اإدارة جمعية املعلمني الكويتية.

2-ع�سو جمعية املعلمني العاملية )ICET( مدى احلياة.

3-ع�سو موؤ�س�ص يف جتمع تنامي

4. ع�سو اجلمعية العامة للهيئة اخلريية اال�سالمية العاملية

امل�ساركات :
1-تاأليف جميع كتب املرحلة االبتدائية امل�ستخدم حالياً

2-تاأليف كتاب ال�سف الرابع الثانوي للتعليم العام.

3-كتب النحو وال�سرف للمعهد الديني الق�سم الثانوي جلميع ال�سفوف.

4-كتب طلبة املنح الدرا�سية )البحوث( التابع للمعهد الديني.

5-كتب املقررات التالية للمرحلة الثانوية لنظام 

املقررات)83،81،72،71،41،12،11(.

6-موائمة كتب املقررات لنظام التعليم العام اجلديد.

من الدورات التي ح�سرتها :
-التفكري اال�سرتاتيجي

-ال�سخ�سية الن�سائية و�سبل التميز والنجاح

-تطوير القدرات وا�ستخدام الرت�سيم الذهني
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-دور املجتمع املدين يف تنمية ثقافة حقوق االإن�سان )البحرين(

-اإعداد الن�ساء القادة )وا�سنطن(

-احلمالت االنتخابية )الدوحة(

-�سركاء يف امل�ساركة )الكويت(

-دوره تطوير التعليم يف بو�سطن هارفارد وادنربه

من الدورات التي قدمتها :
-طرق التقومي والقيا�ص )للمراحل الثالث ثانوي  ومتو�سط واإبتدائي(

اأ�ساليب التدري�ص احلديثة )للمراحل الثالث ثانوي ومتو�سط وابتدائي(

-التدري�ص يف ظل املجاالت القرائية واالدبية )املدار�ص واملقررات(

-�سياغة الهداف الرتبوية

-املطالب اال�سا�سية للمرحلة االبتدائية

-الدورة التحويلية لتاأهيل معلمي املرحلة االبتدائية للتدري�ص يف املرحلةة املتو�سطة.

-معاجلة ال�سعف القرائي والكتابي لطالب املرحلة االبتدائية واملتو�سطة

-م�ساركة يف اأ�سابيع اخلدمة النف�سية واالجتماعية يف وزارة الرتبية

-حما�سرات اجتماعية يف مراكز تنمية املجتمع

-حما�سرات يف دور الرعاية االجتماعية )الفتيات(

-دورات تعليم التفكري على منهج دي بونو

امل�ساهمات ال�سحفية:
-كاتبة زاوية اأ�سبوعية يف �سحيفة الوطن 

القب�ص وجملة  التعاون، وجملة مائدتي و�سحيفة  املجتمع وجملة  الكتابة يف جملة  -�سبق يل 

النور و�سحيفة االأنباء وجملة الفرحة وملحق املجتمع، وجملة الفرقان، وجملة االإحتاد وجملة 

حتت الع�سرين وجملة املعلم وجملة الرتبية و�سحيفة احلركة

امل�ساهمات اخلريية
-ع�سو عامل يف جلان خريية متعددة

-حما�سرة يف �سئون االأ�سرة

-حما�سرة يف اأ�سابيع اخلدمة النف�سية واالجتماعية يف مدار�ص الرتبية ومراكز تنمية املجتمع

-مكرمة من جمعية )اأم املوؤمنني يف دولة االمارات العربية املتحدة للخدمات املقدمة للمجتمع

-نا�سطة ن�سائية
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موؤمترات ح�سرتها:
-  املراأة املهجرة )Uprooted Women( يف ال�سارقة باأ�سراف االأمم املتحدة

-  موؤمتر املرحلة االبتدائية باأ�سراف اإدارة املناهج يف وزارة الرتبية الكويت

)املوؤمتر العاملي للمراأة( يف بكني باإ�سراف االأمم املتحدة  )ال�سني(

-  )املراأة يف املناطق الفقرية( باإ�سراف االمم املتحدة يف )االردن(

-  تدريب املدر�سني وتطوير املدار�ص اأقامته منظمة املعلمني العاملية االآي�ست )ICET( باإ�سراف 

املجل�ص االأعلى للتعليم يف جامعة فرجينا )عمان( االأردن 

-  الف�سائيات العربية )ال�سارقة(

-  مالمح اإ�سرتاتيجية امل�سروع االإ�سالمي يف مطلع القرن القادم جامعة الكويت

-  قمة املراأة العربية االأول )م�سر(

-  موؤمتر املنظمة االإ�سالمية للعلوم الطبية )الكويت(

-  منتدى املراأة وال�سا�سة )تون�ص(

-  الطفولة العربية والواقع واآفاق امل�ستقبل )م�سر(

-  قمة املراأة العربية الثاين )م�سر(

-  الندوة القطرية للتعليم عن بعد )الكويت(

-  املوؤمتر الثاين / ملوؤ�س�سة الفكر العربي ا�ست�سراف امل�ستقبل )بريوت(

-  املوؤمتر الثالث ملوؤ�س�سة الفكر العربي )مراك�ص(

-  املوؤمتر الرابع ملوؤ�س�سة الفكر العربي )االأردن(

-  موؤمتر تعليم التفكري االبداعي )نظام الكورت( )االأردن(

-  املراأة الكويتية يف االإبداع الثقايف )م�سر(

-  اجتماع خرباء تعليم التفكري )معهد دي بونو( االأردن

املوؤلفات والدرا�سات:
-  وظيفة املراأة امل�سلمة يف عامل اليوم )موؤلف فائز باملركز الثالث للتاأليف( عام 1991 –الذي كان 

باأ�سراف منظمة االي�سي�سكو( املنظمة العربية للعلوم والثقافة

-  مقومات النظرية الرتبوية االإ�سالمية )درا�سة جممعة ومقدمة ملنظمة االي�سي�سكو(

-  رفع كفاءة املعلم يف �سوء االإدارة املطورة )بحث مقدم لوزارة الرتبية مع جمموعة من املعلمني.

-  االأ�سرة يف القانون الكويتي واالإ�سالمي وقانون االمم املتحدة )بحث مقدم ملوؤمتر املراأة يف بكني(

-  معادلة النجاح بعد الطالق )كتاب يت�سمن برنامج تاأهيلي للمطلقني(

-  التوجيه االإكلينيكي )مقالة طويلة ومن�سورة يف جملة الرتبية الكويتية(

-  املراأة امل�سلمة ودورها يف حفظ الهوية )ورقة عمل ملوؤمتر كلية ال�سريعة(

-  رعاية امل�سنني بحث مقدم ملوؤمتر املنظمة االإ�سالمية للعلوم الطبية
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للعلوم  الوطني  للمجل�ص  الرتبية )بحث مقدم  وزارة  التدري�سية يف مدار�ص  الهيئات  تاأثيث    -

والثقافة يف مهرجان القرين(

-  التوا�سل الثقايف يف �سرورة ا�سرتاتيجية )ال�سفارة االإيرانية يف الكويت-املو�سم الثقايف(

-  وت�سرق ال�سم�ص دائماً )كتاب اجتماعي(.
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الـبــاب الثـانـي

المــقــاالت

الق�سم االأول: يف م�ساألة الف�ساد و ال�سفافية و احلكم ال�سالح

الق�سم الثالث: الف�ساد ال�سيا�سي و تر�سيد االأداء الربملاين

الق�سم الثاين: اهدار املوارد و هموم التنمية

الق�سم الرابع: األوان من الف�ساد
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الق�سم الأول

في مسألة الفساد

و الشفافية و الحكم الصالح
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الــفــــ�ســـــــــاد
د.ح�سن املو�سوي

وجد الف�ساد منذ وجود االإن�سان، و�سي�ستمر يف حالة املد واجلزر اإلى اأن يورث اهلل االأر�ص عباده 

ال�ساحلني، وقد تنوعت اأ�سكال الف�ساد وزادت يف االآونة االأخرية نتيجة التغريات احلياتية، وطغيان 

اجلانب املادي على �سائر القيم االأخرى. ويعد الف�ساد واقعاً يف الواقعني ال�سيا�سي واالجتماعي، 

املعروف عندما حتدث  اإال امتداد للجانب االقت�سادي، ومن  اأن اجلانب االجتماعي ما هو  ولو 

حالة من التحدي والتغري يف اجلانب االقت�سادي يبداأ الف�ساد باإعالن نف�سه. ويرى الكثريون اأن 

النظام الراأ�سمايل هو نظام منتج للف�ساد ي�سحق حقوق الطبقة الكادحة مل�سلحة طبقة حمدودة 

تزداد ثرواتها كل يوم على ح�ساب الطبقة الفقرية، وال يقت�سر الف�ساد على اجلانب املادي فقط، 

واإمنا ي�سمل ا�ستخدام املن�سب لتحقيق الربح وامل�سلحة ال�سخ�سية. ويف املجتمعات النامية يكون 

م�سدر الف�ساد �سعف القوانني، وغياب الرقابة، و�سيطرة اأرباب املال واأ�سحاب النفوذ على الكثري 

من مفا�سل �سناعة القرار. ومل يعد خافياً اأن الف�ساد يف جمتمعنا مع االأ�سف بداأ يتف�سى يوماً 

بعد يوم، ويزداد بوترية ت�ساعدية، يف غياب اأي خطط اأو اإجراءات عملية ملحاربته، واحلد منه، 

واأ�سبح عاماًل اأ�سا�سياً يف تعطيل التنمية، وعاماًل يف حتويل ا�ستثمار املال العام اإلى م�سروعات 

راأ�شمالية تكرث فيها الر�شى، واإلى تردي نوعية اخلدمات احلكومية وزيادة ال�شغوط على ميزانية 

احلكومة.

يف  وحتديده  جمتمعنا،  يف  املتغلغل  الف�ساد  مظاهر  اإلى  التطرق  من  بد  ال  عنه  احلديث  وعند 

املظاهر التالية:

1 - الوا�سطة، اأي التدخل مل�سلحة فرد ما من دون االلتزام باأ�سول العمل والكفاءة الالزمة.

2 - املح�سوبية، اأي تنفيذ اأعمال مل�سلحة فرد اأو جهة ينتمي اليها الفرد مثل حزب اأو طائفة اأو 

قبيلة اأو عائلة، من دون اأن يكون م�ستحقاً لها.

م�سالح  على  للح�سول  حق،  بغري  اخلدمة  يف  اآخر  طرف  على  طرف  تف�سيل  اأي  املحاباة،   -  3

معينة.

اأو االمتناع عن  اأجل تنفيذ عمل  اأخرى من  اأي منافع  اأو  اأموال  اأي احل�سول على  4 - الر�سوة، 

تنفيذه.

5 - االبتزاز، اأي احل�سول على اأموال من طرف معني يف املجتمع مقابل تنفيذ م�سالح مرتبطة 

بوظيفة ال�سخ�ص املت�سف بالف�ساد. والف�ساد عندنا اإما اأن يكون �سغرياً يقوم به �سغار املوظفني، 

اأو ف�ساداًَ كبرياً يقوم به بع�ص ال�سخ�سيات املتنفذة. وينق�سم الف�ساد اإلى ف�ساد �سيا�سي وف�ساد 

مايل وف�ساد اإداري. وميكن القول اأي�ساً اإن عدم احرتام الوقت وعدم االلتزام مبواعيد العمل 

واالنقطاع عن العمل وعدم حتمل امل�سوؤولية هي جزء من الف�ساد االإداري. 



ح
�سال

م ال
ك

حل
وا

ة 
في

فا
ل�س

وا
د 

�سا
لف

ا

64

اإن عالج حالة الف�ساد املنت�سرة يف املجتمع حتتاج اإلى عقل جمعي وعمل جماعي، بدءاً من:

1 - توعية املواطن وغر�ص روح الوالء واالنتماء احلقيقي يف داخله.

2 - حتقيق مبداأ العدالة وتكافوؤ الفر�ص واختيار االأح�سن.

3 - تب�سيط و�سائل واآليات العمل وجعلها اأكرث مرونة.

4 - درا�سة عملية �ساملة لرواتب املوظفني ح�سب اأعمالهم وتخ�س�ساتهم.

5 - العمل مببداأ ال�سفافية يف جميع مرافق الدولة وموؤ�س�ساتها.

ما �سبق هو بع�ص االأمور التي ميكن اأن نقوم بها لتقليل الف�ساد، ولو اأن الف�ساد يكمن يف داخل 

الفرد ينتظر تربة خ�سبة للظهور، فاإن العالج يكون من خالل اإعاة بناء االإدراك املعريف للفرد 

اأواًل واأخرياً.

القب�ص، 18 نوفمرب 2011م

جرائم الر�سوة يف القانون الكويتي
مبارك زويد العتيبي

مقدمة:

اأتقدم بالدار�سة هذه التي تتعلق بجرمية )الر�سوة( الأ�سعها حتت يد القارئ وحتت نظره الزالة 

اللب�ص والغمو�ص يف التعاطي مع مفهوم الر�سوة، هذه الدرا�سة تهدف الي�سال املعلومة القانونية 

وال تتطرق الى اجلانب ال�سيا�سي يف التعاطي )مع ق�سية االيداعات املليونية( وامنا تهدف الى 

ن�سر الثقافة القانونية ولتجيب على الت�ساوؤالت ولو كانت )فر�سيه(.

ومن ثم ف�سوف نبحث يف ال�سطور القليلة القادمة الهدف من جترمي الر�سوة وتنظيم امل�سرع 

الكويتي لتجرمي الر�سوة و�سورها وكذا يف االتفاقية الدولية.

الهدف من جترمي الر�سوة:

يجب ان حتمى الوظائف العامة وذلك بعدم االخالل بواجباتها واالأطراف التي مت�ص اأعمالها 

وعدم االجتار بالوظيفة العامة.

جرائم الر�سوة يف القانون الكويتي

تعترب الر�سوة من مظاهر الف�ساد يف املجتمع وقد جرمها امل�سرع الكويتي على النحو التايل: مادة 

35/ يعاقب باحلب�ص مدة ال جتاوز ع�سر �سنوات وبغرامة ت�ساوي �سعف قيمة ما اأعطى اأو وعد به 

بحيث ال تقل عن خم�سني ديناراً كل موظف عام طلب اأو قبل لنف�سه اأو لغريه وعداً اأو عطية الأداء 
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عمل اأو االمتناع عن عمل من اأعمال وظيفته، وي�سيء حكم هذه املادة ولو كان العمل املن�سو�ص 

عليه يف الفقرة ال�سابقة ال يدخل يف اأعمال وظيفة املرت�سي ولكنه زعم ذلك اأو اأعتقد خطاأ، كما 

ي�سري حكم املادة لو كان املرت�سي يق�سد اأداء العمل اأو عدم االمتناع عنه.

و�سائل  لت�ستوعب  ال�سعة  الر�سوة ومفهومها جاءت من  اأحكام  ان  الذكر يتبني  �سالفة  املادة  من 

االجتار يف الوظيفة العامة اأو اخلدمة العامة.

اأوال - تعريف جرمية الر�سوة:
اأو  عمال  يقبل  اأو  يطلب  م�ستخدم  اأو  موظف  �سخ�سني  وجود  تقت�سي  الوظيفة  باأعمال  اجتار 

وعدا به مقابل قيامه بعمل اأو امتناعه عن عمل من اأعمال وظيفته، وي�سمى مرت�سيا و�ساحب 

امل�سلحة ي�سمى را�سيا اذا قبل اأداء ما يطلبه املوظف اأو تقدم بالعطاء فقبله املوظف.وعلى ذلك 

تكون العربة يف جرمية الر�سوة ب�سلوك املوظف ال ب�سلوك الطرف االآخر.فتقع الر�سوة من قبل 

املوظف اذا ما عر�ص عليه قبوال �سحيحا منتويا العبث باأعمال وظيفته ولو كان الطرف االآخر 

غري جاد يف عر�سه.وال تقع الر�سوة اذا مل يكن املوظف جادا يف قبوله، كما لو تظاهر بالقبول 

لي�سهل القب�ص على من يحاول ار�ساءه متلب�سا بجرمية عر�ص الر�سوة.

وعلى ذلك فالر�سوة فعل يرتكبه موظف عام اأو �سخ�ص ذو �سفة عامة عندما يتجــــر بوظيفته، اأو 

باالأحرى ي�ستغل ال�سلطات املخولــــة لــــه مبقت�سى هــــذه الوظيفـــة، وذلك حيــن يطلب لنف�ســه اأو 

لغريه اأو يقبل اأو ياأخذ وعدا اأو عطية الأداء عمل من اأعمال وظيفته اأو ميتنع عن ذلك العمل اأو 

لالخالل بواجبات الوظيفة.

وهناك �سوؤال دائم التكرار وهو على ماذا ين�سب الوعد اأو العطية؟
اأو العطية كل فائدة يح�سل عليها  املادة )38( �سراحة )يكون من قبيل الوعد  ذلك ما عرفته 

املرت�سي اأو ال�سخ�ص الذي عينه لذلك اأو علم به ووافق عليه اأيان كان ا�سمها اأو نوعها �سواء اأكانت 

هذه الفائدة مادية اأو غري مادية(.

لذلك يتبني اأنه ال يلزم ان ين�سب الوعد اأو العطية على نقود اأو تقدمات عينية فان كل فائدة 

يح�سل عليها املوظف �سواء اأكانت مادية )نقود( اأو غري مادية )خدمات( تعترب من قبل الر�سوة 

املعاقب عليها قانوناً وجمرمة بحكم قانون اجلزاء هذا ن�ست عليه املادة �سالفة الذكر �سراحة.

تعيينه  على  يوافق  اأو  املرت�سي  يعينه  �سخ�ص  وهو  بامل�ستفيد  ي�سمى  ما  الر�سوة  يف  يتوافر  وقد 

للح�سول على الفائدة اأو العطية مو�سوع الر�سوة.وقد ي�ساهم هذا امل�ستفيد يف جرمية الر�سوة، 

اأفعال ال�شرتاك فيعترب �شريكا فيها، وت�شتلزم جرمية الر�شوة لقيامها توافر �شرط  بفعل من 

الن�شاط  وهو  مادي  ركن  هما  وركنني  اجلاين،  يف  توافرها  الواجب  ال�شفة  ميثل  مفرت�س 

االجرامي الذي يتحقق به يف نظر القانون معنى االجتار بالوظيفة وا�ستغاللها، وركن معنوي، 

وهو الق�سد اجلنائي.
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هذا وقد درج الفقهاء الفرن�سيون على البحث يف الر�سوة االيجابية والر�سوة ال�سلبية، كل على 

حدة، وفقا للخطة التي اتبعها امل�سرع عندهم.

اأركان جرمية الر�شوة وال�شرط املفرت�س فيها:
�شرط مفرت�س ويتعلق بال�شفة اخلا�شة للمرت�شي اذ يتعني ان يكون موظفا عاما اأو ممن يعدون 

يف حكمه.

والركن املادي: وهو الطلب اأو القبول اأو االأخذ.  

والركن املعنوي اأو الق�سد اجلنائي.  

و�سوف نتناول بالتو�سيح ما �سبق:

ال�شرط املفرت�س:
افرت�ص امل�سرع الكويتي لوقوع جرمية الر�سوة ان يكون املرت�سي موظفا عاما اأو يدخل يف طائفة 

معينة اعتربها يف حكم املوظفني العموميني.

اجته الفقه يف فرن�سا الى تعريف املوظف العام باأنه كل من يعهد اليه بعمل دائم يدخل �سمن 

كادر الوظائف اخلا�ص مبرفق عام.

ويعرف البع�ص املوظف العام باأنه كل �سخ�ص تعينه ال�سلطة العامة الأداء خدمة يف مرفق عام 

مبا�سر على قدر من الدوام �سواء كانت هذه ال�سلطة العامة هي احلكومة املركزية ام موؤ�س�سة 

عامة.

ويعرف البع�ص االخر املوظف العام تعريفا وا�سعاً فريى باأنه كل �سخ�ص يعمل يف احدى موؤ�س�سات 

الدولة وميار�ص الوظيفة العامة عن طريق التعيني او اأي اجراء قانوين اآخر.

وميكن لنا ان ن�سري يف هذا ال�سدد باأنه من تعريفات الفقه املختلفة ن�ستطيع القول بان م�سطلح 

املوظف العام يطلق على كل �سخ�ص يتولى العمل يف خدمة مرفق عام يدار بطريق مبا�سر ويكون 

قد �سغل مركزه بطريق �سليم وب�سفة دائمة.

ملا كان القانون قد جعل مناط ال�شرط املفرت�س يف �شفة اجلاين، ل يف ممار�شة اأعمال وظيفته، 

فانه ل يحول دون توافر هذا ال�شرط ان يكون املوظف يف اجازة، اأو موقوفا عن العمل، طاملا ان 

�سفته العمومية ال زالت قائمة.على اأنه ال تقع اجلرمية اذا زالت عنه هذه ال�سفة وقت ارتكابها 

اال اذا مار�ص اأعمال وظيفته على النحو الذي يجعله موظفا فعليا، طبقا لفقه القانون االداري.

يلزم ان تتوافر �سفة الوظيفة العامة وقت ارتكاب الر�سوة.فاجلرمية ال تقوم اذا مل يكن الفاعل 

وقت اتيانه الفعل املادي فيها موظفا عاما اأو من يعتربون يف حكمه وفقا للمادة 35 من قانون 

اجلزاء واملادة )43( من نف�ص القانون التي ن�ست على اأنه »يعد يف حكم املوظف العام يف تطبيق 

ن�سو�ص هذا الف�سل:
اأ- املوظفون وامل�ستخدمون والعمال يف امل�سالح التابعة للحكومة اأو املو�سوعة حتت ا�سرافها اأو 

رقابتها.
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ب- اأع�ساء املجال�ص النيابية العامة اأو املحلية �سواء اأكانوا منتخبني اأو معينني.

ج- املحكمون واخلرباء ووكالء النيابة وامل�سفون واحلرا�ص الق�سائيون.

د- كل �سخ�ص مكلف بخدمة عامة.

واجلمعيات  وال�سركات  املوؤ�س�سات  وم�ستخدمو  وموظفو  ومديرو  ادارة  جمال�ص  هـ-اأع�ساء 

واملنظمات واملن�ساآت اذا كانت الدولة اأو احدى الهيئات العامة ت�ساهم يف راأ�ص ماليها بن�سيب 

ما باأية �سفة كانت.

واذا ما توافرت ال�شفة وقت ارتكاب اجلرمية فلي�س ب�شرط ان ت�شتمر الى وقت اكت�شافها اأو رفع 

الدعوى عنها.

دون  يحول  ال  اال�ستقالة  اأو  بالعزل  العامة  الوظيفة  اأو  العامة  اخلدمة  انتهاء  فان  ذلك  وعلى 

االعتداد بال�سفة مادامت اجلرمية قد وقعت وقت التمتع بها وال تنقطع �سفة الوظيفة العامة 

بقيام املوظف باجازته اأو بوقفه عن العمل طاملا ان ال�سفة مل تزل عنه.

الركن االأول املادي:
ن�ست املادة )37( من قانون اجلزاء الكويتي على اأنه »يعاقب بنف�ص العقوبة املن�سو�ص عليها يف 

اأو عطية بزعم اأنها ر�سوة ملوظف  املادة 35 من هذا القانون كل من طلب لنف�سه اأو لغريه وعداً 

اأو مزعوم للح�سول  اأو ال�ستعمال نفوذ حقيقي  اأو بجزء منها لنف�سه  وهو ينوي االحتفاظ بها 

اأو ملحاولة احل�سول من اأية �سلطة عامة على اأعمال اأو اأوامر..... وبناء على املادة �سالفة الذكر 

يكون الركن املادي يت�سمن عنا�سر و�سورا متعددة لها:

الطلب واالأخذ والقبول:

تقع هذه اجلرمية من املوظف العام املرت�سي، وفيها يقوم اجلاين باأداء عمل اأو االمتناع عن عمل، 

اأو االخالل بواجبات الوظيفة، وعلى ذلك يتكون الركن املادي لهذه اجلرمية من العنا�سر االآتية:

1-�سلوك من املوظف العام، ويتمثل يف �سكل طلب اأو اأخذ اأو قبول.

-  اأن يكون مو�سوع ال�سلوك من�سبا على هدية اأو عطية اأو وعد.

-  اأن تكون العطية اأو الوعد بها مقابل للعمل الوظيفي الذي يقوم به املوظف العام، اأو ميتنع عن 

القيام به، اأو قام به فعال باملطابقة اأو املخال�سة لواجبات الوظيفة.وعن�سر الطلب يكون جمرد 

طلب �سخ�سي فائدة معينة لالجتار بالوظيفة اأو العمل جرمية تامة فيكون هو البادئ بعر�ص 

خدمة معينة لقاء مقابل يح�شل عليه ول ي�شرتط ان يلقى الطلب قبول من جانب �شاحب 

امل�سلحة.وملا كانت جرمية الر�سوة تقت�سي يف طبيعتها وجود طرفني، الرا�سي واملرت�سي، وقيام 

ان  هذا  على  يرتتب  فانه  متت،  قد  اجلرمية  تعترب  ت�سبح  حتى  والتقائهما  وقبول،  ايجاب 

جمرد الطلب من جانب املرت�سي، اأو العر�ص من جانب الرا�سي يعترب �سروعا يف ر�سوة، ان مل 

يلقى اأيهما قبوال على ان امل�سرع راأى يف ت�سرف املرت�سي ما ميثل خطورة بذاته فجعله جرمية 

م�ستقلة، الأنه ك�سف عن مدى عبثه مبهام وظيفته واتخاذها مو�سوعا لالجتار، مما قد يرتتب 
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عليه افقاد ثقة النا�ص يف رعاية م�ساحلهم بوجه حق.واجلدير بالذكر ان املذكرة االي�ساحية 

حددت مفهوم العمل �سارحًة العمل املطلوب من املوظف بحيث ان االأ�سل يف العمل املطلوب من 

املوظف ان يكون داخل اخت�سا�سه وما يحدده اخت�سا�سه عن طريق تكليف قانوين اأو اداري 

ولي�ص ان يكون كلياً داخل اخت�سا�سه وامنا يكفي لتحققها ان يكون جزئياً فقط وهو معيار 

العالقة بني املوظف والعمل املخت�ص بقيامه به.

ويدور ال�سوؤال لو كان العمل خارج اأعمال الوظيفة بتكليف قانوين اأو اداري؟

    هذا ما اأجابت عليه املادة 35 �سراحة باأنه »اذا حتققت الر�سوة ي�سري حكم هذه املادة ولو كان 

العمل املن�سو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة ال يدخل يف اأعمال وظيفة املرت�سي ولكنه زعم ذلك 

اأو اأعتقد خطاأ......

2-طلب الوعد اأو العطية:

    ان خطورة اجلرمية تكمن يف كل ما يدل على ان املوظف قد باع ذمته فعال وعبث بواجبات 

وظيفته عبثا ال نزاع فيه، فتزعزعت به الثقة وهي متثل مقابال للعمل الوظيفي الذي يقوم 

به املوظف، اأو ميتنع عن القيام به فعال.

3-املكافاأة الالحقة وهو ما يعترب من اجلرائم امللحقة بالر�سوة:

    ن�ست املادة 36 ــــمن قانــــون اجلزاء علـــــى ان كــــــــل موظف عام قبـــــل من �سخ�ص اأدلى له بغري 

اأو عطية  اأعمالها، هدية  اأداء عمل من  اأو امتنع بغري حق عن  حق عماًل من اأعمال وظيفته 

اأو االمتناع عنه وبغري اتفاق  اأدائه  اأو االمتناع عنه بق�سد املكافاأة على  بعد متام ذلك العمل 

�سابق باحلب�ص مدة ال جتاوز خم�ص �سنوات وبغرامة ال جتاوز خم�سني دينار اأو باحدى هاتني 

�سابق  اتفاق  اأنها ال تت�سمن  املكافاأة الالحقة  العقوبة يف جرمية  العقوبتني..و�سبب تخفيف 

اأو  بني املوظف وطالب اخلدمة، ولذلك يلزم لتوافر اجلرمية ان ين�سب القبول على هدية 

عطية ولي�ص على جمرد الوعد بها، وذلك الأن الوعد بعمله على عمل غري م�سروع مت دون 

اتفاق �سابق تنتفي بالن�سبة له �سفة املقابل.

4 - اال�ستجابة لرجاء اأو تو�سية اأو و�ساطة:

     تقع اجلرمية هــــذه مـــــن كــــــل موظف عمومي قام بعمل من اأعمال وظيفته، اأو امنتع عن عمل 

من اأعمال وظيفته اأو اأخل بواجباتها، نتيجة الرجاء اأو تو�سية اأو و�ساطة.

من النادر ان يقوم موظف بعمل من اأعمال وظيفته اأو يخل بواجباتها اال بعد رجاء من طالب 

اخلدمة، اأو تو�سية اأو و�ساطة من املعارف واالأ�سدقاء، اأو لطالب اخلدمة، ويطلق عليه الف�ساد 

االداري باملح�سوبية.

الوطن، 6 دي�سمرب 2011م
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حماربة الف�ساد عامليًا
تي�سري عبدالعزيز الر�سيدان

مب�سالح  واالإ�سرار  خا�سة  منافع  لتحقيق  الفرد  بها  مكلف  عامة  �سلطة  ا�ستغالل  هو  الف�ساد 

ومترير  للقانون  وك�سر  للد�ستور  اخرتاق  كل  وهو  م�سروعة..  غري  بطرق  واملجتمع  الدولة 

ملخالفات واحل�سول على فوائد مادية ومعنوية بغري حق و�سد القانون. وحماربته ركن اأ�سا�سي 

وقد  والدول،  املجتمعات  الى  اخلطر  و�سل  اأن  بعد  مكان.  كل  يف  ال�سالح  احلكم  الى  للو�سول 

ت�سافرت جهود امل�سلحني ملحاربته وت�سريع قوانني متنعه، كما ان�سئت منظمات وجمعيات تعمل 

على حماربته مثل جمعية ال�سفافية العاملية، وتعيني يوم 9 دي�سمرب يوما عامليا ملكافحة الف�ساد 

والتنبيه الى خطره الداهم.

اأما يف الكويت ف�ستحتفل جمعية ال�سفافية يوم 12/12 لدعم احلرب �سد الف�ساد وت�سجيع الكتاب 

والفنانني واملوؤ�س�سات على تكثيف جهودهم لتوعية املجتمع، وك�سف الف�ساد واملف�سدين والدفع 

نحو ت�سريع قوانني �سد الف�ساد والتي منها هيئة النزاهة.

االآلية  تكمن يف �سعف  امل�سكلة  ولكن  الف�ساد،  لتجرمي  قوانني  العامل هناك  د�ساتري  ويف معظم 

العملية، ولذلك نرى تنامي الف�ساد وتراجع االإجنازات يف �سبيل حتقيق احلكم ال�سالح، وهناك 

موؤ�سر لرتتيب الدول التي تتقدم وحتقق نتائج يف مكافحة الف�ساد، فمثال يف 2010 كان الرتتيب 

التايل: قطر 19، عمان 21، البحرين 48، االأردن وال�سعودية 50، الكويت 58، تون�ص 59، املغرب 

واأما على م�ستوى  وال�سومال 178،  العراق 175  اليمن 146،  لبنان و�سوريا 128،  85، م�سر 98، 

العامل فالدامنرك ونيوزيلندا يف املقدمة، والواليات املتحدة ترتيبها 22، ويف اآخر الركب كانت 

اأفغان�ستان وميامنار وبروندي. 

لذلك عربت جمعية ال�سفافية الكويتية عن اإحباطها من عدم اإقرار قانون هيئة النزاهة )الذمة 

احلكومة  اأن  رغم  الثالثة،  لل�سنة  املبلغ(  حماية   - املعلومة  �سفافية   - امل�سالح  تعار�ص   - املالية 

والنواب يّدعون حماربة الف�ساد ودعم القوانني املحا�سبية، ولكن اجلميع يعلم انها حرب �سيا�سية 

تهديداً  ي�سكل  الأنه  به،  والعمل  النزاهة  هيئة  قانون  بت�سريع  اأيهما  يهتم  ومل  الطرفني  بني 

العام  املال  والنهم على  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني  املتنازع عليها بني  للم�سالح اخلا�سة 

وا�ستخدامه لتطويع ال�سيا�سيني

وما ثورة الربيع العربي اإال دليل على رف�ص ال�سعوب هذا الظلم والف�ساد يف دولهم، لذلك احلرب 

واجبة �سد الف�ساد و�سد الطغيان و�سد نهب الرثوات وتدمري اأخالقيات املجتمع، حرب واجبة 

على اجلميع، كل يف مكانه وم�سوؤولياته، للو�سول الى جمتمع امل�ساواة والعدالة واحلكم ال�سالح.

القب�ص، 10 دي�سمرب 2011م
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»القبلية« واملجتمع املدين: �سدان ل يجتمعان
د.خالد عايد اجلنفاوي

)يا اأيها النا�ص اإنا خلقناكم من ذكر واأنثى وجعلناكم �سعوباً وقبائل لتعارفوا اإن اأكرمكم عند اهلل 

اأتقاكم اإن اهلل عليم خبري( )احلجرات: 13(. نعرف «القبلية» يف هذه املقالة بذلك النهج ال�سلوكي 

التاريخية  والوالءات  العرقية  املوروثات  �ساأن  الإعالء  يهدف  الذي  املعني  والعرقي  الثقايف  اأو 

الأع�ساء القبيلة، ا�سافة الى ذلك، نق�سد بالقبيلة يف هذا ال�سياق ذلك «النف�ص القبلي» ال�سلبي 

خ�سو�ساً يف ما يتعلق باال�سطفافات القبلية مقابل اأع�ساء قبائل اأخرى اأو �سد املجتمع املدين 

املعا�سر، وفق راأينا «القبلية» و«املجتمع املدين» املعا�سر �سدان ال يجتمعان، فاملجتمع املدين ي�سري 

الى حالة خا�سة من االتفاق والوئام ال�سعوري املتمدن بني اأبناء وطن واحد ذات هوية حمددة، 

يتطلعون  اأنهم جميعاً  ودياناتهم(  ومذاهبهم  اأعراقهم  )بتعدد  املجتمع  اأع�ساء  كل  فيه  وي�سعر 

اأخالقية  ثوابت  من  انطالقاً  نف�سها  امل�سرتكة  الوطنية  االأهداف  لتحقيق  اليومية  حياتهم  يف 

وتاريخية حتدد هوية مدنية ولي�ست هوية قبلية اأو غريها، واملجتمع املدين يرتكز كذلك على 

غلبة روح ومواد القانون وب�سط �سيطرة النظام العام على جميع اأع�ساء املجتمع، وال ي�ستند الى 

ب�سكل  تتناق�ص  التي  النعرات  نوع من  اأي  �سيطرة  اأو  املذهبية  الوالءات  اأو  االقت�سادية  القبلية 

مبا�سر مع عي�ص حياة اإن�سانية منظمة ومدنية وع�سرية.

نعتقد اننا ككويتيني خرجنا منذ قرون من عباءة القبيلة وعباءة املذهب والعرق ودخلنا يف حيز 

الدولة املدنية، ومن هذا املنطلق، فاإعادة ا�سرتجاع خطابات حتث على التع�سب القبلي اأو املذهبي 

اأو حتى العرقي تتناق�ص ب�سكل وا�سح مع واجبات وم�سوؤوليات «املواطنة احلقة» والع�سرية فهذه 

تتناحر  تبداأ  املدين و�سنيعته، ولذلك فعندما  املجتمع  وليدة  املواطنة احلقة هي  اأي  االأخرية، 

الع�سبيات القبلية واملذهبية والعرقية مع حيثيات وا�ستحقاقات املجتمع املدين املعا�سر، فالعقالء 

واحلكماء �سيف�سلون االأخري )املجتمع املدين(، وبالن�سبة لنا �سخ�سياً، نف�سل اأن ن�ستمر حتت ظل 

املجتمع املدين ونقبل وبال تردد كل ا�ستحقاقات املواطنة الكويتية احلقة، فاملجتمع املدين ي�ستمد 

م�ساحة حرة وقانونية ومنظمة تتوافق فيها التطلعات الفردية العقالنية واملنطقية مع امل�سلحة 

العامة حيث اأنه يف املجتمع املدين فقط ولي�ص يف غريه ي�ستطيع اأي اإن�سان حر وم�ستقل عي�ص 

حياة اإن�سانية متكاملة و�سبه خالية مع كل اأنواع التطرف والتعنت ال�سخ�ساين وما يرافقه من 

رجعية فكرية �ستحطم كل اجنازات املجتمع املدين اإذا �سمح لها اأن تطغى على خطاباتنا الوطنية 

التوحدية فلعل وع�سى.

ال�سيا�سة، 13 دي�سمرب 2011م
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احل�س الوطني الكويتي... مدين
د.خالد عايد اجلنفاوي

بع�ص  ي�سعى  احلا�سمة  واالجتماعية  واالقت�سادية  الفكرية  بالتغريات  يفي�ص  يكاد  عامل  يف 

القائمني على موؤ�س�سات املجتمع اإلى تكري�ص »احل�ص الوطني.« فاحلري�سون على الوحدة الوطنية 

يف بالدهم ومن يهتمون باإعالء �ساأن االنتماء والوالء الوطني بني اأع�ساء املجتمع يركزون جل 

اأن تثري الغرية الوطنية  جهدهم على تر�سيخ املبادئ االأخالقية التقليدية والتي من املفرو�ص 

يف اأفئدة املواطنني. وهم ياأملون من وراء هذا احل�ص امل�ستمر اظهار احل�ص الوطني »التقليدي« 

يف احلياة اليومية �سيقوي الوحدة الوطنية. ولكن وفق راأينا، يف عاملنا املعا�سر »احل�ص الوطني« 

مل يعد كما كان يت�سوره البع�ص: فقط حنيناً جيا�ساً اأو توقاً نف�سياً مبهماً اإلى ما�ص نبيل، ولكنه 

اإعتزاز فعلي وفخر �سخ�سي باإمتالك ح�ص مدين. اأي �سعور الفرد بالفخر الإنتمائه لبيئة حملية 

ترتكز على االإنتماء ملجتمع وطني منظم يعتز فيه كل املواطنني مب�سوؤولياتهم وواجباتهم ومثلهم 

Civic Ideals.   »العليا »املدنية

اأن حتر�ص املوؤ�س�سات االإعالمية الر�سمية و«موؤ�س�سات  ويف �سياقنا الكويتي املحلي من املفرو�ص 

املجتمع املدين« على تكري�ص املبادئ االأخالقية حلياة يومية مثمرة تتوافق مع ما هو من املفرو�ص 

اأن يتحقق يف جمتمع كويتي مدين يرتكز على اإحرتام هيبة القانون وف�سل ال�سلطات وم�ساركة 

اأي املواطنة  اأع�ساء املجتمع مب�سوؤوليات وواجبات املواطنة احلقة واملعا�سرة. فهذه االأخرية  كل 

املعا�سرة ت�سري اإلى رغبات فردية وجمتمعية م�سرتكة تهدف اإلى جتاوز كل اأنواع �سيق االأفق التي 

تنبع من تراكمات اإجتماعية �سلبية. فاملواطنة احلقة يف عامل اليوم ت�ستدعي ح�ساً مدنياً �ساماًل 

متجرداً من االإ�سطفافات القبلية اأو الطائفية اأو الطبقية حني يوؤمن اأع�ساء املجتمع  مب�سروعية 

جتاربهم االإن�سانية املحلية الفريدة. ويتفقون كذلك على �سرورة الوفاق واحلفاظ على ال�سلم 

املجتمعي فيما بينهم.

ولذلك فما يثرينا �سخ�سياً وي�سرتعي اإنتباهنا تلك اخلطابات التي تنا�سد »ح�سنا املدين« وعقولنا 

الكويتية ال�سرفة. وتتفهم رغباتنا ال�سخ�سية والعقالنية يف االإندماج الكامل يف جمتمعنا عرب 

االإ�ستمرار يف ممار�سة وجود اإن�ساين مميز تت�سح فيه الواجبات وامل�سوؤوليات قبل حقوق املواطنة.

تفا�سلنا ككويتيني من املفرو�ص اأن يقا�ص دائماً على ا�سا�ص »خدماتنا التي نقدمها لوطننا الكويت.« 

ومن هذا املنطلق، فمن ي�ستوعب حجم التغريات ال�سريعة التي حتدث حولنا يف عامل اليوم هو من 

�سي�سعى اإلى نقل جمتمعه من مرحلة تاريخية اإلى اأخرى اأكرث تطوراً وتقدماً. وهو من يهدف 

اإلى تر�سيخ »دولة املوؤ�س�سات والقانون« يف بيئته املحلية. وي�ساهم ب�سكل اإيجابي يف ت�سييد »جمتمع 

مدين كويتي« يرتكز على امل�ساواة وعلى العدل وعلى الت�سامح ويكر�ص التفكري العقالين ويح�ص 

كذلك على االإلتزام والوفاء ال�سادق مبتطلبات املواطنة الكويتية احلقة. فلعل وع�سى.

ال�سيا�سة ، 15 دي�سمرب 2011م
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لعن اهلل الرا�سي واملرت�سي
طالل عبدالكرمي العرب

اأي�سا.  قال ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم -: »لعن اهلل الرا�سي واملرت�سي«، ويقال: والرائ�ص 

فالرا�سي هو دافع الر�سوة، واملرت�سي اآخذها، اأما الرائ�ص فهو الو�سيط بينهما. وللر�سوة عدة وجوه 

و�سنوف، فمنها املال ال�سائل، ومنها العقار واملزارع، ومنها الت�سهيالت واملناق�سات ومنها الرتقيات 

وتوظيف االأهل واالأ�سحاب، ف�سنوفها كثرية متنوعة.

وقد ح�سل اأن ا�ستعمل النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - رجاًل من االأزد يقال له ابن اللتبية على 

ال�سدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا اأهدي ايل. فقام ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - فحمد 

اهلل واأثنى عليه، ثم قال: »اأما بعد، فاإين اأ�ستعمل الرجل منكم على العمل مما والين اهلل، فياأتي 

فيقول: هذا لكم، وهذا هدية اأهديت يل، اأفال جل�ص يف بيت اأبيه واأمه حتى تاأتيه هديته ان كان 

�سادقاً؟! واهلل ال ياأخذ اأحد منكم �سيئاً بغري حقه، اال لقي اهلل بحمله يوم القيامة، فال اأعرفن اأحداً 

منكم لقي اهلل يحمل بعرياً له رغاء، اأو بقرة لها خوار، اأو �ساة تبعر«، ثم رفع يديه حتى روؤى بيا�ص 

اإبطيه وهو يقول: »اللهم هل بلغت؟«.. وا�سح من هذه الو�سية اأن نبينا يحذر من ا�ستغالل املنا�سب، 

واأن من ا�ستعمل على عمل، فمد يده لهدايا النا�ص اأو اأموالهم فهو اآثم ومرت�ص.

الر�سوة طريق و�سول ملنافع �سخ�سية، على ح�ساب م�سالح االآخرين وه�سم حقوقهم، اأو لتغيري يف 

ت�سريع ي�سر االأمة، فال يجوز ل�ساحب املن�سب اأن يقبل الهدية مهما كانت، واال اعتربت ر�سوة، فلو 

جل�ص يف بيته، ما �ساأل عنه اأحد، وكما فعل ر�سول اهلل مع عامله، عندما �سادر ما اأخذه، فلويل االأمر 

اأن ي�سادر الهدايا املقدمة الأ�سحاب ال�سلطة يف الدولة، ويحولها الى خزينتها، وهكذا هو القانون يف 

دول الغرب، فال يحق للوزير اأو النائب اأن يقبل هدايا واال اعتربت ر�سوة، فيتم حتويلها كممتلكات 

تخ�ص الدولة، فكثري من امل�سوؤولني االأوروبيني واالأمريكيني ح�سلوا على هدايا قيمة من احلكام 

العرب، فتم االقرار بها وحتويلها كممتلكات لبالدهم.

ل �شك يف اأن الر�شوة �شبب رئي�شي لالنحطاط ال�شيا�شي والأخالقي، وهي اف�شاد للذمم، فمن قبل 

الر�سوة فقد باع وطنه وعر�سه، وخ�سر نف�سه، فلم يعد له راأي اأو كلمة يف ما يفعل اأو ي�سرع اأو يقول، 

فالكلمة االأولى واالأخرية ملن ر�ساه، فهو املتحدث با�سمه وهو امل�سرع ملا يريد.

وطنهم،  وخانوا  فخانوهم  وم�ساحلهم،  املواطنني  اأموال  على  اوؤمتنوا  ممن  اأوطاننا  اهلل  فليحم 

وليحمنا اهلل من اآفة الر�سوة امللعونة، وليلعن اهلل الرا�سي واملرت�سي والرائ�ص معهما، فمرت�سو اليوم 

لن يجزعوا من اللعنة، ولن يهتموا لها، َفر.�ساهم تعادل ع�سرات املاليني من الدوالرات، ومل تعد 

كما يف الع�سور ال�سابقة، عنزة اأو نعجة، ولن يردعهم اال ال�سجن والف�سيحة، وم�سادرة ما اخذوه.

القب�ص، 16 دي�سمرب 2011م
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للف�ســـاد مـــــراحـــل
يو�سف عثمان املجلهم

ال يظهر الف�ساد فجاأة بل مير مبراحل، فهو يبداأ ببذرة لي�سبح �سجرة، ثم تتكاثر اأ�سجار الف�ساد 

يف كل موؤ�س�سة حكومية وخا�سة، وتت�سابك اأغ�سانها فيعي�ص النا�ص حتت ظالل اأ�سجار الف�ساد.. 

يتنف�سونه كل �سباح وي�سعر مبرارته ال�سرفاء يف كل �ساعة، فما هي مراحل الف�ساد؟ ويف اأي مرحلة 

من مراحله تعي�ص الكويت؟

1- مرحلة االلت�ساق القانوين: يبداأ املف�سد عمله يف احدى املوؤ�س�سات احلكومية، ويعمل جاهداً 

حتى يتبواأ مركزاً ح�سا�ساً، ويبداأ املف�سد بعر�ص وطنيته واخال�سه على م�سوؤوليه، اأو م�ستغاًل 

طائفته اأو قبيلته اأو عائلته للو�سول الى ع�سوية جمل�ص ادارة اجلمعيات التعاونية، اأو املهنية 

اأو الريا�سية اأو حتى الع�سوية يف جمل�ص االأمة.. هذه املرحلة تولد يف كل املجتمعات احلديثة 

والقدمية.

2- مرحلة النمو: يف هذه املرحلة يبداأ بالت�سلق على اأكتاف ال�سرفاء، ويتالعب باالأوراق ويظهر 

االخال�ص وي�سوه �سورة ال�سرفاء، اأو ي�ستغل بع�ص الب�سطاء من طائفته اأو قبيلته اأو جماعته 

حتى ي�سل املف�سد الى اأماكن القرار.. و�سل بع�ص املف�سدين يف الكويت الى اأماكن القرار يف 

هذه املرحلة.

3- البطانة: يف هذه املرحلة يكون للمف�سد حا�سيته وبطانة ال�سوء التي تعينه على االف�ساد، وما 

املرحلة  املف�سدون هذه  الفتات وقد تعدى  الذين يعي�سون على  العمل،  املتطوعني لهذا  اأكرث 

قبل الغزو العراقي للكويت، وعلى الرغم من قلتهم يف ذلك الوقت، فانهم ا�ستطاعوا ت�سيري 

املراحل  االأمة يف عام 1986 )ت�سري  الكويت، خ�سو�ساً عندما ُحل جمل�ص  االأن�سطة يف  بع�ص 

الثالث يف اخلفاء(.

4- مرحلة الظهور: وهي مرحلة مهمة بالن�سبة اإليهم، وهي تقم�ص �سورة ال�سرفاء.. فا�ستغلوا 

التي  الف�سائية  القنوات  وبع�ص  عنهم،  تدافع  �سحف  لهم  فكانت  واملرئي،  املطبوع  قانون 

جتمل �سورهم، وقد اأجادوا يف اقامة الندوات الوطنية واقناع بع�ص الب�سطاء باأنهم وحدهم 

ي�ستطيعون انقاذ البلد، اأمل ن�سمع بع�ص امل�سوؤولني، وبع�ص نواب جمل�ص االأمة، يتغنون بحب 

الوطن، وهم يحملون جن�سية بلد اآخر، اأو يكون والوؤهم اليران وغريها ولي�ص للكويت.. اأمل 

نر اأن من ي�سرق البلد يف ال�سباح ن�ساهده يف الليل على احدى القنوات الف�سائية، يدافع عن 

املال العام، وهي برامج يف ظاهرها وطنية، ويف حقيقتها هي معول هدم للن�سيج االجتماعي 

الكويتي.. تعي�ص الكويت هذه املرحلة يف هذه االأيام.

5- قتل ال�سرفاء: وهي مرحلة خطرية نعي�سها منذ خم�ص �سنوات، عندما يتجراأ املف�سدون على 

لتلويث  وقنواتهم  �سحفهم  ذلك  يف  م�ستغلني  البيا�ص  النا�سعة  اعمالهم  وت�سويه  ال�سرفاء، 

�سمعة ال�سريف يف نظر بع�ص الب�سطاء، اأمل يحارب د. عادل ال�سبيح. د. مع�سومة املبارك، د. 
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يو�سف االإبراهيم، د. حممد اجلار اهلل، اللواء حممد ال�سبيعي، اللواء حممد البدر، واأخرياً 

اأمل  العليم،  حممد  واملهند�ص  ال�سبيح،  نورية  والفا�سلة  باقر،  اأحمد  الفا�سل  اآخراً  ولي�ص 

ت�سوه �سمعة كل هوؤالء النهم فكروا حلظة ما يف الوقوف �سد املف�سدين، وا�ستطاعت و�سائلهم 

االعالمية الفا�سدة ان تبعد معظم ال�سرفاء من اأماكن القرار، وهذه هي من اأخطر املراحل 

التي متر بها الكويت، وعلينا مواجهتها بالو�سائل القانونية واملتاحة، حتى ال يت�ساقط ال�سرفاء 

بد من  الف�ساد، لذلك ال  االأخرية من مراحل  املرحلة  اإلى  ن�سل  االآخر، وحتى ال  تلو  واحدا 

اعادة ال�سرفاء الى �سدة القرار، وهم غري جمهولني، فال�سعب واحلكومة يعرفونهم جيداً، اأمل 

تفرح الكويت عندما �سوت جمل�ص االأمة باالجماع للعم عبدالعزيز العد�ساين لرئا�سة ديوان 

بحكمة  ثقة  كلنا  لذلك  واملواطن،  الوطن  انقاذ  ي�ستطيعون  الذين  كثريون  ومثله  املحا�سبة، 

ح�سرة �ساحب ال�سمو االأمري )حفظه اهلل ورعاه( يف ان يعيد هوؤالء ال�سرفاء الى �سدة القرار، 

جمل�ص  لع�سوية  ال�سرفاء  يختار  ان  االأبواب  على  واالنتخابات  الكويتي  بال�سعب  ثقة  وكلنا 

االأمة، ان املرحلة املقبلة مرحلة م�سريية، اما دحر املف�سدين اأو منحهم و�سام االنت�سار.

6- املرحلة االأخرية هي مرحلة قهر الرجال، حيث يتعدى املف�سد �سرقة املال العام الى اغت�ساب 

االأموال اخلا�سة، وحتى االأعرا�ص، وتنمو هذه املرحلة يف غياب احلريات، واحلمد هلل ان هذه 

املرحلة بعيدة عنا، ولكنها قد تبداأ اذا مل ميار�ص ال�سعب اختياره الع�ساء جمل�ص االأمة باأمانة 

واخال�ص، او اذا حل جمل�ص االأمة حال غري د�ستوري.

القب�ص، 31 دي�سمرب 2011م

تال�سي فكرة اأعمال ال�سيادة
اأ. د. حممد عبداملح�سن املقاطع

التي  القدمية  النظريات  التنفيذية من  ال�سلطة  ي�سدر عن  الذي  ال�سيادي  العمل  فكرة  تعترب 

اأمام الق�ساء، وذلك يف  ال�سلطة يف مواجهة الطعون عليها  اأجل حت�سني عمل هذه  وجدت من 

وقد  ال�سيا�سية،  لالأنظمة  التاريخي  التطور  مراحل  من  مرحلة  يف  الفردية،  الدولة  اأعطاف 

ا�ستمر االأخذ بهذه النظرية يف ظل امللكيات املطلقة حتى اأواخر القرن الثامن ع�سر، وهي تعترب 

خالله  من  ج�ّسد  الذي  »االأمري«،  كتابه  يف  ميكافيلي  فكرة  وجوه  من  وجها  باأخرى  اأو  ب�سورة 

اأو عرفت بنظرية »الغاية تربر الو�سيلة«، وهو قد قال �سمن تربيراته الأعمال تفرد  ما �سميت 

احلاكم بال�سلطة، اإنه اذا ا�ستدعى االأمر حماية الدولة ابادة ال�سعب باأكمله، فاإن ذلك يعترب عمال 

م�سروعا ومربرا، وفقا لنظريته.
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الذي  الفكر  هذا  ع�سر  الثامن  القرن  اأواخر  منذ  والد�ستورية  ال�سيا�سية  االأنظمة  هجرت  وقد 

يهدف الى حت�سني اأعمال ال�سلطة التنفيذية اأو رئي�ص الدولة، ومل يعد مثل هذا التوجه مقبوال، 

�سوؤون  من  ل�ساأن  ملحة  عليا  مب�سلحة  االأمر  يتعلق  حينما  وا�ستثنائية،  حمدودة  حاالت  يف  اإال 

اأو اخلارجية، وعلى الرغم من ذلك، فقد و�سعت قيود كثرية و�سديدة ي�سبح  الدولة الداخلية 

معها هذا اال�ستثناء حمدودا جدا، وال ميكن اأن يتم القيا�ص عليه او التو�سع فيه، باعتبار اأن ذلك 

اأعمال احلاكم  امل�سروعية، واأن  التي ترفع فيها راية مبداأ  القانون  مل يعد مقبوال يف ظل دولة 

واملحكوم جميعها تخ�سع ل�سلطة الق�ساء.

وباالإ�سافة الى ذلك، فاإن الق�ساء هو الفي�سل يف مثل هذه االأمور، وال تنح�سر واليته اأو اخت�سا�سه 

التنفيذية، وهو  ال�سلطة  اأعمال  الرقابة على  ب�سط  ل�سلطته يف  االأعمال تعطيال  عن نظر هذه 

ويحاكم  يتابع  ق�ساء  الى  التنفيذية  لل�سلطة  ق�ساء حام  الفرن�سي من  الق�ساء  ال�سر يف حتول 

ويلغي قراراتها، وهو ما ج�سده جمل�ص الدولة الفرن�سي يف هذا اخل�سو�ص.

ويف ظل الدول احلديثة التي اأ�سبحت فيها االأنظمة تخ�سع ملبداأ �سيادة القانون وم�سروعية اأعمال 

اأعمال  نظر  الق�ساء من  ملنع  �سببا  ال�سيادة،  اأعمال  بنظرية  االأخذ  فكرة  فيها  اختفت  ال�سلطات 

االأمريكي  الق�ساءين  �ساد  الذي  ال�ساأن  وهو  الدولة،  رئي�ص  عن  ي�سدر  ما  فيها  مبا  ال�سلطات، 

واالنكليزي، بل واالأوروبي و�سوال الى جمل�ص الدولة الفرن�سي، وبقيت هذه النظرية البالية يف 

مفهومها املناق�سة ملبداأ امل�سروعية و�سيادة القانون تدور يف نطاق االأنظمة والق�ساء العربي، وعلى 

وجه التحديد الق�ساء امل�سري، الذي حاول اأن ي�سفي طابعا من التقدي�ص الأعمال رئي�ص الدولة 

الدميوقراطية  االأنظمة  تناق�ص  باأفكار  الق�ساء  رقابة  من  لتح�سينهما  التنفيذية  وال�سلطة 

وتكر�ص ا�ستمرارية احلكم الفردي، بل ومتدد حالة اأحكام الطوارئ، وعلى الرغم من ذلك فقد 

اأعمال  حت�سني  فكرة  يرف�ص  الذي  ال�سحيح  االجتاه  يف  كثرية  اأحكاما  امل�سري  الق�ساء  اأ�سدر 

ال�سلطة التنفيذية، بالتواري خلف نظرية اأعمال ال�سيادة، وقد �سارت بع�ص االأحكام الق�سائية 

يف الكويت يف هذا االجتاه ال�سحيح - اأي�سا - اإال اأن هناك من يحاول اأن ي�سع الق�ساء يف موقف 

احلرج، اإذا ت�سدى لالأعمال ال�سادرة عن ال�سلطة التنفيذية، وت�سوير اأن ذلك كاأنه تخطٍّ ملنطقة 

حمظورة، رغم اأن ذلك هو ال�سياق الطبيعي ل�سلطة الق�ساء التي يخ�سع فيها كل من احلاكم 

التي ال تك�سب ميزة، وال تقرر حت�سينا عند  ال�سلطة  باأعمال ومهام  القيام  واملحكوم حتى عند 

ممار�ستها، باعتبار اأن اخل�سوع للد�ستور والقانون هو املبداأ االأ�سمى، الذي يوؤكد حيوية الدولة 

التنفيذية تراعي  ال�سلطة  الذي يجعل  ال�سبب  اأعمالها، وهو  امل�سروعية يف كل  ومت�سكها مببداأ 

اأحكام الد�ستور والقانون يف اأعمالها، ولي�ص اعتمادا على حت�سينها من النظر اأمام الق�ساء، كما 

يحاول ان ي�سوره البع�ص خروجا على فكرة الدولة القانونية.

اللهم اإين بلغت، اللهم فا�سهد.

القب�ص ، 5 يناير 2012م
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الــــفـــئــــويــــــــون
اأمني اأحمد بهبهاين

هناك اأزمان ت�سهد نوعاً �سارخاً من الف�ساد يف موؤ�س�سات الدولة، وعادة فاإن هذا الف�ساد يدفع 

اأن م�ساحلها وقيمها يف خطر، كما  نحو ظهور حرب غري معلنة بني فئات املجتمع التي ترى 

اأن ذلك الف�ساد ي�سمح بظهور فئات م�سحوقة مت جتاهلها و�سحق حقوقها واإ�سعارها بالدونية. 

وعندما ت�سل الدول اإلى هذا احلد من الف�ساد االإداري فاإن املجاميع الب�سرية تتجه نحو الذات 

ال�ستنطاق احللول، وهو االأمر الذي يوؤدي اإلى ظهور »جماعات ال�سغط« املنظمة وغري املنظمة. 

اجلماعات  ت�سطف  اليمني، حيث  اأق�سى  يف  اأحدهما  ال�سغط هذه بني حدين،  وتقع جماعات 

ت�سطف  حيث  الي�سار،  اأق�سى  يف  واالآخر  زوالها،  تخ�سى  وروؤى  وم�سالح  مبميزات  تتمتع  التي 

اجلماعات التي ترى نف�سها مه�سومة احلقوق وامل�سالح والروؤى. وعندما ت�سل االأمور اإلى هذه 

الو�سع  اأن ينتهي  فاإما  �سيناريوهات حمتملة:  اأمام ثالثة  املجتمع يكون  فاإن  النقطة احلرجة 

نحو فو�سى عارمة تق�سي على اجلميع، واإما اأن يظهر »بطل �سرير« من منط هتلر اأو �ستالني 

اأما  الزمان،  �ساء اهلل من  ما  اإلى  املجتمع  البغي�سة على  الفئوية  روؤيته  لت�سود  فيقمع اجلميع 

املت�سارعة  الفئات  اأ�سابع خفية الأبطال حكماء من جميع  الثالث فيتمثل يف ظهور  ال�سيناريو 

يعملون ب�سمت لنزع فتيل االأزمات، واإعادة �سياغة الروؤى واأ�ساليب احلكم واالإدارة يف الدولة 

واملجتمع بعيدا عن الروح الفئوية القائمة على ح�سد املنا�سب واملنافع العامة والتميز من دون 

حق، علما باأن اأي ف�ساد ُيرى يف اأجهزة الدولة يبداأ عادة من ت�سرف فئوي لـ »�ساغل الوظيفة 

املنا�سب واملنافع العامة له ولفئته طبقا لفرز فئوي يف غاية الظلم  العامة«، حيث يتم ح�سد 

فئوي،  ب�سكل  واالأعراف  القوانني  �سياغة  اآليات  على  اال�ستحواذ  اإلى  االأمر  ينتقل  ثم  واجلور، 

وهو االأمر الذي يوؤدي عادة اإلى ا�سطفافات فئوية م�سادة تهدد اأمن املجتمع. من هذا يت�سح اأن 

م�ساكل الف�ساد االإداري يف الدولة وما يتبعه من ا�سطراب يف الدولة واملجتمع يبداأ من �سلوك 

اإذ ان الوظيفة العامة متنح �ساغلها نوعاً من ال�سلطة والقدرة على  »�ساغل الوظيفة العامة«، 

التاأثري يف برامج الدولة وكفاءاتها الب�سرية اإما �سلبا واإما اإيجابا، علما باأن امل�ستويات االإدارية 

املتو�سطة والدنيا يف الدولة كاملديرين وروؤ�ساء االأق�سام اإذا اجتمعت نيتهم على الت�سرف الفئوي 

يف موؤ�س�سات الدولة فاإن اأعتى احلكومات واأعتى ال�سخ�سيات القيادية تعجز عن حتقيق اأي من 

طموحات الدولة واحلكومة. وُيروى يف هذا ال�ساأن اأن اأحدهم �ساأل االإمام علي عليه ال�سالم عن 

�سبب كرثة احلروب يف اأيامه وعدم وجود تلك احلروب الداخلية يف اأيام ال�سيخني، فاأجابه االإمام 

علي عليه ال�سالم قائال: يف زمن ال�سيخني كنا نحن الرعية ويف زماين اأنتم الرعية. 

يت�سح مما �سبق، اأن ال�سعي حل�سد املنا�سب واملنافع العامة، و�سياغة القوانني واالأعراف طبقا 

ملعايري فئوية تربك احلكم واالإدارة يف الدولة ولكنها ترتد يف النهاية على اأ�سحابها، حيث يغدو 

املجتمع فاقدا لال�ستقرار واالأمن االجتماعي. وُي�سار يف هذا ال�ساأن الى اأن غياب اآليات حما�سبة 
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النف�ص هو الذي يدفع البع�ص من »�ساغلي الوظائف العامة« الى الوقوع يف مثل هذه املنزلقات 

الفئوية اخلطرية، علما باأن هذا ال�سلوك ي�سدر عادة من الرموز القيادية يف اجلماعات الفئوية 

التي تروم التهام الدولة واملجتمع على ح�ساب احلق والعدالة. ولذا، فعلى الذين يخ�سون تلك 

النهايات املوؤ�سفة من �ساغلي الوظائف العامة اأن مينحوا اأنف�سهم م�ساحة من الوقت للتدبر يف 

االأداء والراأي وامل�سار. يقول االإمام علي عليه ال�سالم يف هذا ال�ساأن: »على العاقل اأن يح�سي على 

نف�سه م�ساويها يف الدين والراأي واالأخالق واالأدب فيجمع ذلك يف �سدره اأو يف كتاب ويعمل على 

اإزالتها«. 

القب�ص، 9 يناير 2012م

حماية ا�ستقاللية الق�ساء والق�ساة م�سوؤولية اجلميع
اأ. د. بدرية عبداهلل العو�سي

االأحكام  جتاه  البع�ص  لدى  الظن  �سوء  ي�ستغرب  االأيام،  هذه  الكويتي  املجتمع  الأو�ساع  املتتبع 

الدولة  يف  املتنفذة  ال�سخ�سيات  بع�ص  بحق  العام  النائب  اأو  املحاكم  من  ال�سادرة  القرارات  اأو 

على  التحري�ص  اأو  الدعوة  من  ذلك  يت�سح   ،2012 ل�سنة  االأمة  جمل�ص  لع�سوية  املر�سحني  اأو 

الوطنية بحق  ال�سادرة من املحاكم  اأو االأحكام  العامة  النيابة  االحتجاج اجلماعي على قرارات 

بع�ص املر�سحني اأو اع�ساء جمل�ص االأمة حتت م�سميات متعددة، تارة با�سم حرية الراأي والتعبري، 

وتارة اأخرى با�سم الدفاع عن الدميوقراطية اأو دفاعا عن احل�سانة الربملانية للنواب، اأو غريها 

من االأ�سباب التي ت�سكل نوعا من اأنواع التدخل غري املقبول يف اخت�سا�ص ال�سلطة الق�سائية.

ومن املعروف ان ا�ستقالل الق�ساء يعد حجر الزاوية يف النظام القانوين الأي دولة، وا�ستقالل 

الق�ساء يعني ان الق�ساة احرار يف اتخاذ قراراتهم من دون تدخل اأو تاأثري من اأي م�سدر، مبا 

الد�ستور  من   163 املادة  توؤكد  لذلك  وجت�سيدا  االأمة،  جمل�ص  واأع�ساء  امل�سوؤولني  كبار  ذلك  يف 

الكويتي على ما يلي: »ال �سلطان الأي جهة على القا�سي يف ق�سائه، وال يجوز بحال التدخل يف 

�سري العدالة، ويكفل القانون ا�ستقالل الق�ساء ويبني �سمانات الق�ساة واالأحكام اخلا�سة بهم 

واأحوال عدم قابليتهم للعزل«. وبناء على هذا املبداأ الد�ستوري الرا�سخ، على القا�سي عدم الرتدد 

يف اتخاذ القرار ال�سحيح وهو القرار الذي يجب ان يتفق مع الوقائع والقانون حتى وان كان 

القا�سي على علم بان هذا القرار قد ال يحظى بالقبول لدى �سريحة كبرية يف املجتمع.



ح
�سال

م ال
ك

حل
وا

ة 
في

فا
ل�س

وا
د 

�سا
لف

ا

78

واال�ستقالل الكامل لل�سلطة الق�سائية يعني انه ال يجوز با�سم اي �سلطة �سيا�سية او ادارية اأو اأي 

نفوذ مادي اأو معنوي، التدخل يف اأي عمل من اعمال الق�ساء، اأو التاأثري فيه باأي �سكل من االأ�سكال، 

وال يجوز الأي �سخ�ص اأو موؤ�س�سة من ال�سلطة التنفيذية اأن يتدخل لدى الق�ساء بخ�سو�ص اأي 

ق�سية معرو�سة عليه للبت فيها، اأو ممار�سة �سغط مبا�سر اأو غري مبا�سر للتاأثري يف املحاكم يف 

اأحكام ق�سائية، واأال يخ�سع الق�ساة وهم يزاولون مهامهم اال ل�سمائرهم، وال  ما ت�سدره من 

�سلطان عليهم لغري القانون.

والإ�سفاء الطابع الدويل على مبداأ ا�ستقالل الق�ساء والق�ساة، اعتمدت اجلمعية العامة لالأمم 

مبادئ  باعتبارها  الق�سائية  ال�سلطة  با�ستقاللية  املتعلقة  الدولية  القواعد   1985 عام  املتحدة 

ينبغي  »بانه  الدولية  القواعد  ديباجة  توؤكد  حيث  الق�سائية،  ال�سلطة  ا�ستقالل  ب�ساأن  ا�سا�سية 

للحكومات ان تراعي وحترتم، يف اطار ت�سريعاتها وممار�ساتها الوطنية، املبادئ االأ�سا�سية التي 

و�سعت مل�ساعدة الدول االأع�ساء يف مهمتها املتعلقة ب�سمان ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية وتعزيزها، 

والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني  واع�ساء  واملحامني  الق�ساة  على  املبادئ  هذه  تعر�ص  وان 

واجلمهور بوجه عام..«.

املعرو�سة  امل�سائل  يف  الق�سائية  ال�سلطات  »تف�سل  الدولية  القواعد  الثانية من  املادة  ومبوجب 

عليها من دون حتيز، على اأ�سا�ص الوقائع ووفقا للقانون، ومن دون اأي تقييدات اأو تاأثريات غري 

�شليمة اأو اأي اغراءات اأو �شغوط اأو تهديدات اأو تدخالت، مبا�شرة كانت اأو غري مبا�شرة، من اأي 

جهة اأو الأي �سبب«.

ال�سلطة  ال�ستقاللية  االأ�سا�سية  باملبادئ  الدولية  الهيئة  يف  االع�ساء  الدول  التزام  ول�سمان 

الق�سائية، تن�ص املادة ال�سابعة من القواعد الدولية على ما يلي: »من واجب كل دولة ع�سو ان 

توفر املوارد الكافية لتمكني ال�سلطة الق�سائية من اأداء مهامها بطريقة �سليمة«، ا�ستنادا الى ان 

ما ت�سدره املحاكم الوطنية من احكام وما تكت�سبه هذه االأحكام من قوة ملزمة لل�سلطة التنفيذية 

يف تنفيذها يعد تكري�سا ملبداأ �سيادة القانون يف الدولة. ونذكر اجلميع - حكاما وحمكومني - يف 

ظل هذه االأو�ساع امل�سطربة داخليا وخارجيا، باملقولة املعروفة وهي انه »اذا كان العدل ا�سا�ص 

احلكم، فان ا�ستقالل الق�ساء هو ا�سا�ص العدل«، وتفعيال لهذه املقولة ينبغي على كل مواطن 

كويتي احرتام هذا املبداأ الد�ستوري والدويل، حتى وان تعار�ص مع م�سلحته ال�سخ�سية البحتة.

القب�ص، 17 يناير 2012م



ح
�سال

م ال
ك

حل
وا

ة 
في

فا
ل�س

وا
د 

�سا
لف

ا

79

حتى ل نحرث يف البحر
امل�ست�سار �سفيق اإمام

اإن قبول ال�سخ�ص الوظيفة العامة اأو عماًل نيابياً اأو عماًل عاماً، هو قبول للواجبات التي تفر�سها 

عليه هذه الوظيفة اأو هذا العمل، واأول هذه الواجبات التزامه مبا قد يوجبه القانون عليه من 

تقدمي اإقرار الذمة املالية الذي ين�ص عليه القانون، �سواء يف بداية خدمته اأو يف نهايتها اأو يف 

املواعيد الدورية التي يحددها هذا القانون، مبا يلزمه بتبعات تقدمي هذه االإقرارات، من قيام 

م�سوؤوليته اجلنائية واملدنية عن اأي ت�سخم يف ثروته يعجز عن اإثبات م�سدر م�سروع له.

»النق�ص امل�سرية« لها راأي اآخر

الك�سب  قانون  يف  اآخر  راأي  لها  كان  امل�سرية  النق�ص  حمكمة  اأن  اإال  ذاته،  يف  �سحيح  قول  وهو 

غري امل�سروع يف احلكم الذي اأ�سدرته برباءة حمافظ اجليزة االأ�سبق عبداحلميد ح�سن، والذي 

جرائم  يف  االإدانة  الأن  الد�ستور؛  ملخالفته  امل�سروع  غري  الك�سب  قانون  تطبيق  عن  فيه  امتنعت 

الك�سب غري امل�سروع تقوم على قرينة افرت�سها امل�سرع من واقعة زيادة ثروة املوظف العام مع 

عجزه عن التدليل على اأ�سباب هذه الزيادة، مبا يخالف افرتا�ص الرباءة يف االإن�سان الذي ن�ص 

”االأهرام“ يف  عليه الد�ستور. وقد كان يل تعليق على هذا احلكم يف مقال ُن�سر يل يف �سحيفة 

�سلب  الذي  النق�ص،  الق�ساء من حمكمة  فيه هذا  اأرجعت  يوم 17/ 05/ 2004،  ال�سادر  عددها 

بن�ص  وحدها  لها  تنعقد  التي  الوحيدة  الق�سائية  اجلهة  باعتبارها  الد�ستورية  املحكمة  والية 

من  قلته  مبا  ال�سياق  هذا  يف  منها  اأكتفي   ، عدة  اأ�سباب  اإلى  القوانني  د�ستورية  رقابة  الد�ستور 

اطمئنان �سمري املحكمة ووجدانها اإلى براءة املتهم، واأنه قد م�سى على بدء التحقيق معه �ستة 

ع�سر عاماً، واأن يف وقف الدعوى واإحالتها اإلى املحكمة الد�ستورية، ما يوؤخر الف�سل يف الطعن 

املقدم اأمام حمكمة النق�ص، مبا ي�سر بح�سن �سري العدالة اإذا ما بقي متهم بريء م�سلتاً عليه 

�سيف االتهام واالإدانة يف اأمر �سائن يهبط بقدره وكرامته يف نظر النا�ص، ويوجب احتقار املتهم 

عند اأهله وجمتمعه.

قانون الهيئة العامة للنزاهة
ا�ستعدت ق�ساء حمكمة النق�ص واأنا اأطالع على �سفحات ال�سحف اأن جمل�ص الوزراء وافق بجل�سة 

29 يناير اجلاري على م�سروع بقانون باإن�ساء الهيئة العامة للنزاهة، واأن من بني االأحكام التي 

املالية،  الذمة  اإقرارات  بتقدمي  نيابية  اأو  ال�ساغلني لوظائف عامة  اإلزام  القانون،  ت�سمنها هذا 

وهي االإقرارات التي ت�سمنها قانون الك�سب غري امل�سروع يف م�سر.

ق�ساء املحكمة الد�ستورية

املحكمة  به  ق�ست  ما  الق�ساء  هذا  مع  ا�ستعدت  كما  امل�سرية،  النق�ص  حمكمة  ق�ساء  ا�ستعدت 

الد�ستورية يف الكويت بجل�سة 10/ 11/ 1998 يف الطعن رقم )7( ل�سنة 1998 باأن افرتا�ص الرباءة 

املن�سو�ص عليه يف املادة )34( من الد�ستور، اإمنا يوؤ�س�ص على الفطرة، واأنه ال يجوز نق�ص هذه 
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القرينة اإال بحكم ق�سائي جازم ي�سدر يف �سوء االأدلة املثبتة للجرمية يف كل ركن من اأركانها.

الد�ستورية يف حماية احلق يف اخل�سو�سية، وهو حق قررت املحكمة  ف�ساًل عن ق�ساء املحكمة 

معه  يجوز  ال  مما  ال�سخ�سية  للحرية  تاأكيداً  الد�ستور  يحميه  حق  اأنه  الكويت  يف  الد�ستورية 

التعر�ص لعنا�سر الذمة املالية لالأ�سخا�ص )جل�سة 14/ 6/ 1986- طلب التف�سري رقم 1 ل�سنة 

.)1986

اللجوء اإلى املحكمة الد�ستورية
وهو ما يفر�ص على احلكومة وجمل�ص االأمة، اأن يلجاأ اأيهما اإلى املحكمة الد�ستورية بطلب تف�سري 

املادة )30( من الد�ستور يف ما ن�ست عليه ”من اأن احلرية ال�سخ�سية مكفولة وتف�سري املادة 34 

�سالفة الذكر، لتقرر يف �سوء هذين الن�سني ويف �سوء تف�سريها ال�سابق ما اإذا كان اإلزام، كل من 

اإقرار بذمته املالية ال اإخالل فيه باحلق يف اخل�سو�سية  اأو نيابية بتقدمي  ي�سغل وظيفة عامة 

�سابقة يف عام 1986  الطلب  االإن�سان. وملثل هذا  الرباءة يف  بافرتا�ص  اأو  الد�ستور  الذي يحميه 

عندما قدم بع�ص االأع�ساء يف 5/ 4/ 1986 اقرتاحاً بقانون بتف�سري ت�سريعي للمادة االأولى من 

قانون املحكمة الد�ستورية، فقدمت احلكومة اإلى املحكمة الد�ستورية طلباً بتف�سري املادة )173( 

املادة يجعل من  اإلى تف�سري لهذه  من الد�ستور )رقم 3 ل�سنة 1986(، الذي انتهت فيه املحكمة 

وهي  الد�ستورية،  الن�سو�ص  تف�سري  يف  واليتها  ي�سلب  اقرتاحاً  الذكر  �سالف  بقانون  االقرتاح 

والية قررت املحكمة اأنها ت�ستمدها من ن�سو�ص الد�ستور مبا�سرة، وهو التف�سري الذي اأدى اإلى 

�سحب االقرتاح بقانون �سالف الذكر، وهو ما ال نرجوه مل�سروع قانون الهيئة العامة للنزاهة.

اجلريدة، 5 فرباير 2012م

تعار�س امل�سالح
�سعود عبدالعزيز العطار

هناك بع�ص امل�سوؤولني مبجرد اأن يرتكوا منا�سبهم الأي ظرف كان جتدهم يتخذون �سعار »علي 

وعلى اأعدائي »  فتجدهم يفتحون النار من كل اجلهات، ويك�سفون اخلايف وامل�ستور من ف�سائح 

واأ�سرار تتعلق بالف�ساد املايل، واالإداري، وحتى االأخالقي، بالوثائق وال�سور وباالأدلة والرباهني 

فجاأة من دون اأي مقدمات، وكاأن �سمائرهم الغائبة قد اأفاقت بعد اأن كانوا منغم�سني بالع�سل 

وم�سغولني باأنف�سهم واأطماعهم وم�ساحلهم ال�سخ�سية.
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رغم اأنهم كانوا على راأ�ص عملهم لفرتات طويلة من الزمن ومع هذا مل ي�سمع منهم كلمة فكل 

�سيء بالن�سبة لهم »متام يا اأفندم« ! ولكن يا �سبحان مغري االأحوال عندما تتعار�ص وتت�سارب 

امل�سالح تظهر لنا فجاأة على ال�سطح كل تلك الف�سائح على العلن.

اأجل  من  اأعمالهم  يف  �سمائرهم  يراعوا  ومل  اهلل  يتقوا  مل  الذين  االأ�سخا�ص  هوؤالء  مبثل  اإن 

،والذي بالتاأكيد �سيحا�سبهم عليها املولى عز وجل الأنهم  الزائفة  ملذاتهم واأهوائهم الدنيوية 

�سكتوا دهرا ً ونطقوا كفرا ً وتنا�سوا قول الر�سول »�سلى اهلل عليه واآله و�سلم« حني قال :« من 

راأى منكم منكرا ً فليغريه بيده ، فاإن مل ي�ستطع فبل�سانه ، فاإن مل ي�ستطع فبقلبه ، وذلك اأ�سعف 

االأميان »، وتنا�سوا اأي�سا املثل الذي يقول » ال�ساكت عن احلق �سيطان اأخر�ص ».

ال�سيا�سة، 28 مار�ص 2012م

الإفراط يف الرقابة يعني مزيدًا من الف�ساد
د. عادل خالد ال�سبيح

املحا�سبة  ديوان  قانون  تعديل  الربملانية:  الت�سريعية  بخرب  املا�سي  االربعاء  ال�سحف  طالعتنا 

ملنحه �سالحيات باالحالة للنيابة العامة ورقابة االداء ولي�ص فقط رقابة املال.

التنفيذية  االجهزة  تعقيد  من  وملزيد  املعاك�ص  باالجتاه  جبارة  خطوة  هذه  وباخت�سار  ابتداء 

بالدولة و�سلها وتعطيل التنمية وم�سالح النا�ص. وذلك لالأ�سباب التالية:

اأواًل - فل�سفة املحا�سبة
الرقابة املالية تتطلب ان يكون هناك جهاز م�ستقل لرقابة االجهزة التنفيذية، التي متلك كامل 

�سالحية اتخاذ القرار وتنفيذه، حكومة كانت ام �سركة، واالجهزة الرقابية لها كامل حق االطالع 

وترفع  مبا�سر(،  غري  او  مبا�سر  )ب�سكل  القرار  على  للتاأثري  حق  اي  دون  من  املعلومات  وجمع 

تقاريرها الى الكيان االعلى، الذي ميلك ويعني االجهزة التنفيذية، يف حالة احلكومة، لرئي�ص 

الدولة وال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية ويف حالة ال�سركات، للجمعية العمومية للمالك.

ومن اهم اركان احلوكمة ان يكون اجلهاز م�ستقال متاما عن االجهزة التنفيذية، وال ميلك اي 

منهم �سلطة على االخر وال يوؤثر يف �سناعة القرار او تنفيذه.

وان �سارك اجلهاز الرقابي او اثر يف �سنع القرار او تنفيذه باأي درجة من الدرجات اأ�سبح جزءا 

امل�سالح  لت�سارب  حلياديته  يطمئن  وال  ا�ستقالليته  يفقد  وبالتايل  فيه،  و�سريكا  القرار  من 
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)ي�سارك يف �سنع القرار ويراقبه(.

ثانياً - ديوان املحا�سبة
ايجاد جهاز  ذلك  تنفيذية كثرية ومعقدة تطلب  اأجهزة  الدولة مكونة من  كانت  ملا  اال�سل،  يف 

متخ�س�ص وم�ستقل ملراقبة هذه االجهزة )رقابة الحقة ال تتدخل يف التنفيذ( بهدف رفع تقارير 

دورية ل�سمو االأمري وملجل�سي الوزراء واالأمة ليكون القرار يف النهاية بيد هذه ال�سلطات.

املجل�ص وتبعته احلكومة يف  �سبهات و�سرقات، اجته  ملا كانت هنا وهناك  الو�سع احلايل،  اأما يف 

اجتاه جتاوز هذا الدور الى الرقابة »امل�سبقة« على املناق�سات والرت�سيات والتعاقدات والت�سويات 

واأوامر التغيري.. اإلخ، فاأ�سبح دور الديوان جزئياً تنفيذياً، وفقد اال�ستقاللية املطلوبة ل�سالمة 

الرقابة وان�سباطها، واالإمعان يف هذا االجتاه يدعو الى اأن تكون هناك اأجهزة رقابية اأخرى على 

الديوان.

اآلية هذه املراقبة؟ ولو انحرف الديوان، من  فما اجلهاز املكلف مبراقبة ديوان املحا�سبة؟ وما 

مييز االنحراف ويقومه؟

املحا�سبة  ديوان  ورئي�ص  اآنذاك  االأمة  جمل�ص  )ع�سو  العد�ساين  عبدالعزيز  قدم   1998 عام  يف 

حالياً( اأ�سئلة موجهة لرئي�ص ديوان املحا�سبة التي رف�ص اأحمد ال�سعدون )رئي�ص جمل�ص االأمة 

اآنذاك( رف�ساً قاطعاً اإر�سال االأ�سئلة لديوان املحا�سبة لالإجابة عنها.

ديوان  لرئي�ص  اأ�سئلة  توجيه  يف  احلق  االأمة  جمل�ص  لع�سو  لي�ص  انه  الرف�ص  هذا  اأ�سا�ص  كان 

املحا�سبة ح�سب الالئحة )كما يقول الرئي�ص(! وح�سلت اآنذاك م�سادة كالمية حادة بني االثنني، 

اأدت الى ان�سحاب العد�ساين من اجلل�سة كاحتجاج مغلظ على موقف الرئي�ص. ومنذ ذلك الوقت 

واالأمر م�سكوت عنه ما يفيد ا�ست�سالم النواب ملا فر�سه الرئي�ص اأحمد ال�سعدون من اأن جمل�ص 

االأمة ال ميلك حتى اأن يوجه �سوؤاال لرئي�ص ديوان املحا�سبة، ف�ساًل عن م�ساءلته اأو مراقبته.

هذا االأمر مقبول لو كان راأي الديوان ا�ست�ساريا غري ملزم ويرفع تقاريره لذوي ال�ساأن التخاذ 

عقاًل  مرفو�ص  فهذا  امل�ساءلة،  عن  وحم�سنا  تنفيذيا  يكون  اأن  اأما  املنا�سب،  التنفيذي  االإجراء 

ومنطقاً.

ثالثاً - ال�سالحية وامل�سوؤولية
من املعلوم بال�سرورة اأن ال م�سوؤولية بال �سالحية، وال �سالحية بال م�سوؤولية، فمن كان م�سوؤواًل 

عن �سيء وجب اأن يكون لديه القرار بال منازع، فاإن اأخطاأ اأو اأ�ساء التقدير اأو الق�سد اأو ت�سبب 

يف خ�سارة اأو �سرر اأو اأزمة اأو تفويت م�سلحة اأو خالف القوانني. يحا�سب ويعاقب. اأما اإذا �سارك 

ديوان املحا�سبة، يف القرار اأو تنفيذه قبواًل اأو رف�ساً اأو تعطياًل وتبني الحقاً خطاأ القرار و�سرره.. 

فمن الذي يحا�سبه؟

هل يعقل اأن يكون هناك نظام حكومي ناجح يحمل فيه امل�سوؤولية من ال ميلك القرار، ويعفى من 

امل�سوؤولية من ميلك القرار اأو جزءا منه؟!

رابعاً - تعديل اللجنة الت�سريعية
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التعديل الذي وافقت عليه اللجنة الت�سريعية ُيزيد من االنحراف الذي تعانيه الكويت انحرافاً، يف 

حتويل ديوان املحا�سبة ليكون تنفيذياً اأكرث وميلك حق نق�ص )فيتو( قاطعا مانعا، فال مناق�سات 

وال تر�سية وال عقود اإال مبوافقة الديوان. ا�سف الى ذلك ما وافقت عليه اللجنة الت�سريعية من 

الباب على م�سراعيه يف تدخل  االأداء الذي �سيفتح  الرقابة على  النيابة وحق  الى  حق االحالة 

الديوان بتقديره يف كل �سوؤون التنفيذ والتعيني والرتقيات واملوا�سفات.

)ديوان  واحد  جهاز  يف  كله  احلكومي  اجلهاز  عمل  يختزل  كيف  القارئ  عزيزي  تتخيل  ان  لك 

املحا�سبة( من حيث املال والعقود واملوا�سفات واالأداء والتعيينات وكم �سيتطلب ذلك من خربات 

واأجهزة للقيام بهذا الدور.

اأجهزة الدولة مع حتميلها كامل امل�سوؤولية  لك ان تت�سور كيف ت�سلب امل�سداقية واالأمانة من 

لتختزل يف جهاز واحد ليكون هو املرجع وهو الف�سل واحلكم وفوق هذا منزها ومقد�سا وي�سمو 

فوق ال�سوؤال ف�سال عن امل�ساءلة.

خام�ساً - الرقابة والف�ساد

الف�ساد  انت�سار  فعل  بردة  الرقابة(  التوجه )مزيد من  لهذا  ين�ساقون  االأمة  اأع�ساء جمل�ص  اإن 

اآخر،  جانب  ومن  واالأمانة.  الكفاءة  حيث  من  التنفيذية  االأجهزة  �سبط  عن  احلكومة  وعجز 

االعتقاد ال�سائد )خطاأ( بان مزيداً من الرقابة يعني مزيداً من ال�سبط.

الف�شاد،  من  مزيداً  يعني  الرقابة  يف  الفراط  العك�س،  الى  ت�شري  واخلربة  والتجربة  والواقع 

فالر�سى يف االأو�ساع ال�سحية تكون للمخالفة وهي قليلة وقد تك�سف.

والر�شى يف اأو�شاع الفراط يف الرقابة تكون حل�شول النا�س على حقوقهم، اأي ل خمالفة فيها، 

وهي كثرية وال تك�سف وال توؤاخذ.

اذا  الف�ساد  الف�ساد فمن يحارب  املركزي للدولة ملحاربة  املحا�سبة يعترب اجلهاز  واذا كان ديوان 

اأو م�ستقباًل ان يكون هناك قياديون يف الديوان  كان يف داخل ديوان املحا�سبة؟! اأال يجوز حالياً 

ي�ستخدمون ادوات الرقابة وحماربة الف�ساد نف�سها.. يف الف�ساد اأو التواطوؤ مع املف�سدين مبقابل 

وغ�ص النظر مبقابل وحت�سني املخالفات مبقابل.. ام انهم فوق ال�سبهات التي تعرتي الب�سر يف 

باقي الوزارات؟!

اإن التعديل الذي وافقت عليه اللجنة الت�سريعية يفتقر الى فهم الدور احلقيقي واملهم للديوان 

وي�سرفه الى التداخل الفاح�ص يف ال�سالحيات التنفيذية، مما يجعلنا نخ�سر االثنني الرقابة 

ال�سحيحة والتنفيذ الفاعل.

القب�ص، 8 ابريل 2012م
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رقابة ديوان املحا�سبة لالأداء تخالف الد�ستور
امل�ست�سار �سفيق اإمام

مهما  الت�سريعية  للن�سو�ص  ال�سحيح  التف�سري  اأنف�سهم  بالقانون  امل�سغلني  على  حتى  يلتب�ص 

روعيت الدقة يف و�سعها، واالإفا�سة اأحيانا فيها، ولكن الدكتور عادل خالد ال�سبيح قد ا�ستق�سى 

فاأح�سن اال�ستق�ساء وقراأ فاأجاد القراءة، وفهم فاأتقن الفهم، وا�ستنبط فوفق اإلى ال�سواب.

ي�سارك يف و�سع القرار ويراقبه

ال�سبيح  عادل  الدكتور  كتبه  مقال  عنوان  الف�شاد“،  من  مزيدا  يعني  الرقابة  يف  ”الإفراط 
اأبريل 2012، ا�ستهله ببيان فل�سفة املحا�سبة،  ”القب�ص“ يف عددها ال�سادر يف 8  ن�سرته �سحيفة 

�سالحيات  كامل  منحها  بعد  التنفيذية،  االأجهزة  لرقابة  م�ستقل  جهاز  هناك  يكون  اأن  وهي 

اتخاذ القرار وتنفيذه، فاإن �سارك اجلهاز الرقابي اأو اآثر يف �سنع القرار اأو تنفيذه باأي درجة من 

الدرجات، اأ�سبح جزءا من القرار و�سريكا فيه، وبالتايل يفقد ا�ستقالليته وال ُيْطماأن حلياديته.

اإذا اقت�سر دور الديوان على الرقابة الالحقة، وكان راأيه  ويعترب الوزير االأ�سبق االأمر مقبوال 

ا�ست�سارياً غري ملزم للجهتني اللتني يرفع اإليهما راأيه، وهما جمل�ص االأمة وجمل�ص الوزراء، اأما 

اإن اأ�سبح دور الديوان تنفيذيا وحم�سنا يف الوقت ذاته عن امل�ساءلة فهو مرفو�ص عقال ومنطقا.

الت�سريعية  اللجنة  موافقة  باأن  راأيه  املقدمة  هذه  على  -بحق-  ال�سبيح  خالد  عادل  د.  ويبني 

مبجل�ص االأمة على تعديل قانون ديوان املحا�سبة ملنحه احلق يف الرقابة على االأداء، معناه تدخل 

الديوان يف كل �سوؤون التنفيذ يف كل اأجهزة الدولة، ويت�ساءل د. عادل ال�سبيح، كم �سيتطلب ذلك 

من خربات واأجهزة يف الديوان للقيام بهذا الدور؟

ثم يطرح �سوؤاال اآخر: اإذا كان ديوان املحا�سبة يعترب اجلهاز املركزي للدولة ملحاربة الف�ساد فمن 

يحارب الف�ساد اإذا كان يف داخل ديوان املحا�سبة؟

وي�شيف اإلى ذلك اأن الإفراط يف الرقابة يعني مزيدا من الف�شاد.

د. ال�سبيح يفتح الباب على م�سراعيه

لقد فتح الدكتور عادل ال�سبيح مبقاله حول ديوان املحا�سبة بابا طرقه من قبله ال�سيد عبدالعزيز 

العد�ساين رئي�ص ديوان املحا�سبة، وقت اأن كان ع�سوا يف جمل�ص االأمة يف عام 1998 فلم يفتح له، 

بل رده عنه رئي�ص جمل�ص االأمة وقتئذ، عندما امتنع رئي�ص املجل�ص عن اإحالة االأ�سئلة املوجهة 

اإلى رئي�ص ديوان املحا�سبة، الأن الديوان ال توجه اإليه اأ�سئلة.

ولكن الدكتور عادل ال�سبيح وفق اإلى اأن يفتح هذا الباب على م�سراعيه، ويظهر الراأي العام على 

التي ت�ساهم  االأجهزة احلكومية وال�سركات  ال�سحيحة للرقابة على  االأ�سول  حقائق نا�سعة يف 

فيها الدولة، التي ميار�سها الديوان.
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رقابة م�سروعية وفقا لن�ص الد�ستور
اإلى  اأحد القوانني املكملة للد�ستور، والتي عهد الد�ستور  اأن قانون ديوان املحا�سبة هو  والواقع 

ال�سلطة الت�سريعية ممثلة مبجل�ص االأمة واالأمري باإ�سدارها، وقد �سدر قانون ديوان املحا�سبة 

رقم 30 ل�سنة 1964 يف 7 يوليو �سنة 1964 اأي قبل اأن يجف مداد الد�ستور، ويف اأول جمل�ص ت�سريعي 

ا�ستهلت به احلياة الربملانية يف الكويت، وكان من بني اأع�ساء هذا املجل�ص بع�ص اأع�ساء املجل�ص 

التاأ�سي�سي، وهم- من غري �سك- اأكرث ب�سرا باأحكام الد�ستور، واأعمق اإدراكا ملبادئه واجتاهاته بال 

جدال، وقد ف�سروا الد�ستور وفقا لنية امل�سرع الد�ستوري احلقيقية وقت و�سع الد�ستور، ال النية 

املفرت�سة اأو املحتملة.

ووفقا ل�سريح ن�ص املادة 151 من الد�ستور فاإن ديوان املحا�سبة هو ديوان للمراقبة املالية، كما 

اأطلق عليه الد�ستور، يعاون احلكومة وجمل�ص االأمة يف اأمرين:

اأولهما: رقابة حت�سيل اإيرادات الدولة.  

ثانيهما: رقابة اإنفاق م�سروفاتها.  

وهي يف احلالتني رقابة م�سروعية ميار�سها الديوان للتحقق من تطبيق اأحكام الد�ستور والقوانني 

واللوائح.

الرقابة املقرتحة تخالف الد�ستور
ومن هنا فاإن تعديل رقابة امل�سروعية التي ميار�سها الديوان طبقا الأحكام الد�ستور والأحكام قانون 

اإن�ساء الديوان رقم 30 ل�سنة 1964، يتطلب تعديال للمادة 151 من الد�ستور، لتن�ص �سراحة على 

اخت�سا�ص الديوان برقابة االأداء التي خال منها الن�ص احلايل.

امل�سرع  اأراد  د�ستورية،  ملوؤ�س�سة  ومقرر  مبا�سرة،  الد�ستور  من  م�ستمد  الديوان  اخت�سا�ص  الأن 

الد�ستوري اأن متار�ص اخت�سا�سها يف نظام متكامل للحكم يقوم على مبداأ الف�سل بني ال�سلطات، 

فال يجوز اخلروج على هذا االخت�سا�ص باأداة اأدنى من الد�ستور ولو كانت قانوناً.

رقابة االأداء تهدر ا�ستقالل الديوان
وقد كان م�سروع الد�ستور الذي اأقرته جلنة الد�ستور يلحق الديوان مبجل�ص الوزراء، فاعرت�ص 

الوزير عبدالعزيز ال�سقر يف املجل�ص التاأ�سي�سي على هذا الن�ص، وطالب باإحلاقه مبجل�ص االأمة 

لتحقيق ا�ستقالل الديوان الذي يراقب ال�سلطة التنفيذية، ووافق املجل�ص التاأ�سي�سي على ذلك، 

وعدل الن�ص على هذا النحو )جل�سة املجل�ص التاأ�سي�سي 10/2 و10/24 /1962(.

ومعنى ذلك اأن االأ�سا�ص يف اإحلاق الديوان مبجل�ص االأمة هو حتقيق ا�ستقالله، وقد ن�ست املادة 

151 من الد�ستور على اإلزام ال�سلطة الت�سريعية بكفالة ا�ستقالل الديوان.

البنوك  ويف  احلكومية  االأجهزة  يف  الداخلية  التدقيق  اإدارات  اأنظمة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

وال�سركات متنع االإدارات املذكورة من اال�سرتاك يف التنفيذ باأي �سورة من ال�سور حتى ال تكون 

�سريكة يف اتخاذ القرار الذي تراقبه، مبا يهدد ا�ستقاللها وحياديتها.

لذلك فاإن تخويل ديوان املحا�سبة رقابة االأداء يهدد ا�ستقالل الديوان وحياديته. وهو ما يوقعنا 
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يف ماأزق د�ستوري اآخر هو وجوب اإحلاق الديوان مبجل�ص الوزراء، ولي�ص مبجل�ص االأمة، احرتاما 

ملبداأ الف�سل بني ال�سلطات الذي تن�ص املادة 50 من الد�ستور على قيام نظام احلكم على اأ�سا�سه، 

الأن تدخل الديوان يف اأعمال التنفيذ من خالل رقابة االأداء يجعله جزءا ال يتجزاأ من ال�سلطة 

ال�سطلة  يف  االأ�سيلة  للحكومة  موازية  حكومة  الرقابة  بهذه  الديوان  ي�سبح  بل  التنفيذية، 

التنفيذية، ملا تتطلبه هذه الرقابة من جي�ص جرار من املوظفني واخلرباء واالأجهزة بالتوازي 

مع ما هو متوافر لدى هذه ال�سلطة.

اجلريدة، 21 ابريل 2012م

مقاومة الإ�سالح يف املوؤ�س�سات باأ�ساليب ملتوية
حيدر حممد – البحرين

ثالثة عوامل رئي�سة هي من�ساأ مقاومة التغيري واالإ�سالح يف اأي مكان: االأول واالأهم هو اخلوف 

على مناطق النفوذ و�سبكة امل�سالح والعالقات، والعامل االآخر هو االإميان باأن الو�سع ال�سائد هو 

اأف�سل املوجود )لي�ص باالإمكان اأف�سل مما كان(، واالأمر الثالث هو اخل�سية من املجهول، و�سواء 

كان هذا اخلوف م�سروعاً اأو ال لكنه مربٌر يف كل االأحوال، الأن املرء عدو ما يجهل.

يجب البدء اأواًل يف تغيري الذهنية جلعل التغيري واالإ�سالح و�سعاً طبيعياً ولي�ص مدعاة للخوف 

اأو  التجارية  ال�سركات  اأو  الر�سمية  الهيئات  اأو  الوزارات  م�ستوى  فعلى  امل�ستقبل.  من  والقلق 

اأو املوؤ�س�سات االجتماعية فانه من ال�سهولة مبكان ر�سد  املوؤ�س�سات االإدارية واالأندية الريا�سية 

ظواهر »مقاومة التغيري«.

هناك ثقافة �سائدة يف املوؤ�س�سة جرت عليها العادة ل�سنوات طوال اأن يرتك احلبل على الغارب، 

لهم  ولي�ست  والتناف�سية،  وال�سفافية  املحا�سبة  غياب  على  والعمال  واملوظفون  النا�ص  واعتاد 

الدافعية للتطوير واالبتكار.

اأن ميت�ص موجة الغ�سب والقلق لي�ص عن  اأي موؤ�س�سة  وعلى من يطرح م�سروعاً لالإ�سالح يف 

ايجابية داخل  االأجواء وبناء عالقة  الناعم، من خالل تهيئة  واإمنا باالحتواء  املواجهة،  طريق 

املوؤ�س�سة والبعد عن �سراعات االأجنحة، والتدرج املنطقي يف تبني االإ�سالحات املعتمدة و�سواًل 

لتحقيق الهدف املن�سود. 

التاأين ال�سالمة،  اإلى الر�سد والتاأين، الأن يف  اأم كربت يحتاج  اأي موؤ�س�سة �سغرت  فاالإ�سالح يف 
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ومن هنا فان بع�ص النظريات االإدارية احلديثة تطرح مبداأ الـ 100 يوم الكت�ساف العامل اجلديد 

يف املوؤ�س�سة املراد اإ�سالحها.

لي�ص من ال�سهل فهم طبائع الب�سر، وك�سف املكنون يف اأعماقهم، وما يحملونه من اأفكاٍر واأحا�سي�ص 

يف جوف العقل الباطن، لذا فان ديناميكية التغيري حماطة باأ�سالك �سائكة، واأحياناً يق�سى عليها 

يف مهدها، ويف حاالت اأخرى يخرج اجلنني م�سوهاً ب�سبب جنوح الدائرة املحيطة ملقاومته وعدم 

تقبل النهج اجلديد.

حني  للغاية،  �سعبة  ولكنها  ثرية  جتربة  �سخ�سياً  يل  كانت  االجتماعية  املوؤ�س�سات  احدى  ففي 

اأردت اأن اأدخل فكراً جديداً الى هذه املوؤ�س�سة، وفكرت ملياً يف اأولويات التغيري، وبعد تفكري م�سٍن 

اأدركت اأن التغيري يجب اأن يبداأ يف الثقافة ال�سائدة يف هذه املوؤ�س�سة، حيث احلواجز الوهمية جتاه 

االآخر، املختلف فكرياً اأو ثقافياً.

اخلريي  العمل  اأن  املوؤ�س�سة  هذه  على  القائمني  الأقنع  واجلهد  الوقت  من  الكثري  بذلت  لقد 

واالجتماعي ينبغي اأن يكون بعيداً كل البعد عن االأحا�سي�ص املفرطة واالفرتا�سات الالمنطقية 

واحلكم على النا�ص من زوايا �سوداء �سيقة. ن�سبياً ا�ستطعت اأن اأفتح ثقوباً يف هذا اجلدار النف�سي 

ومن  واأهلية،  ر�سمية  موؤ�س�سات  من  حولها  ما  على  تنفتح  املوؤ�س�سة  الأجعل  ال�سميك  والذهني 

داخل  طاغياً  القدمية  واالأ�ساليب  للذهنيات  العودة  حنني  كان  ولكن  متنوع.  اجتماعي  حميط 

املوؤ�س�سة ويطل براأ�سه كالقمقم الكبري الذي يريد ابتالع التغيري كلما حانت الفر�سة.

والأنه يف كثري من احلاالت يوؤول م�سري التغيري اإلى ان�سقاق املوؤ�س�سة اأو خروج �ساحب التغيري، 

وتفتيت  املق�ّسم  تق�سيم  عن  الثاين عو�ساً  لكنني ف�سلت اخليار  اأحالهما مر،  وكالهما خياران 

املفتت. 

يف كل موؤ�س�سة هناك فئة �سللية ذات م�سالح متكتلة على نف�سها، وت�سكل مع مرور الوقت »لوبي« 

ت�سبح جثة  اأن  الى  وينخر يف حلمها  املوؤ�س�سة  ينه�ص من ج�سد  فانه  بقدر �سالبته  لكنه  �سلباً 

هامدة.

ويف الكثري من االأحيان يجابه دعاة التغيري باأ�ساليب غري اأخالقية من قبل هذه اللوبيات التي 

ب�ستى  التغيري  �ساحب  اتهام  االأ�ساليب  تلك  اأب�سط  ومن  املوؤ�س�سة،  يف  مهمة  قوى  مراكز  ت�سكل 

الوقائع، وحماولة ت�سقيطهم اجتماعياً. ولن نتعجب من كل تلك  �سنوف االتهامات واختالق 

اال�ساليب الالان�سانية، الأنه اذا عرف ال�سبب بطل العجب كما تقول حكمتنا العربية املاأثورة.

ان ال�سبب يف ذلك وا�سح جلي ولي�ص يف حاجة الى الكثري لتف�سريه، فثمة من يعتقد اأن وجوده 

الذهنية  يف  ا�سالح  اأي  الإحداث  املجال  اف�ساح  وعدم  االآخر  الغاء  بثقافة  مرتبطان  وم�ساحله 

والده،  من  مكنوز  كبري  مرياث  مبثابة  هي  املوؤ�ش�شة  اأن  ويعترب  الإدارية  الأمناط  اأو  الثقافية 

متنا�سياً اأنه يف احلقيقة لي�ص �سوى �سخ�ص موؤمتن من قبل النا�ص على م�ساحلهم ومقدراتهم 

نف�سه على  اعادة تن�سيب  الى  وباأ�ساليب ملتوية  املوؤ�س�سات  البع�ص يف  يلجاأ  لذا  لفرتة حمددة، 

واإذا  ولي�ص بخريهم«.  عليهم  »عنّي  اأنه  يقيناً  يعلم  اأنه  رغم  االأخرى  تلو  الفرتة  املوؤ�س�سة  راأ�ص 
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لها  رئي�ساً  اأقول  ولن  املوؤ�س�سة  على  لالأبد  رئي�ساً  ليبقى  واالأنظمة  اللوائح  يف  يغري  اأن  ا�ستطاع 

ف�سيفعل ذلك دون تردد.

وما ينطبق على املوؤ�س�سات ينطبق اإلى حٍد بعيد على الدول واملجتمعات الب�سرية، ولكن الدر�ص 

االأهم اأن التغيري احلقيقي هو ذلك النابع من اأعماق النا�ص ومكنون وجدانهم ...« ولن يغري اهلل 

ما بقوٍم حتى يغريوا ما باأنف�سهم«.

النهار، 23 ابريل 2012م

اإ�سالح بال م�سلحني
د. غامن النجار

بعد درا�سة م�ستفي�سة للحالة ال�سراعية بني نواب وحكومة منذ اال�ستقالل، ات�سح لنا اأن املعادلة 

الثنائية القائمة على النواب واحلكومة هي معادلة فا�سلة، واأنه البد من اإ�سافة عنا�سر جديدة يف 

املجتمع لإيقاف الهدر واخلراب الذي نحن له �شائرون. فاإن ا�شتثنينا اأمناط ال�شراع ال�شخ�شاين 

البحت، يت�سح لنا اأن مو�سوعات ال�سراع اأغلبها تدور يف ق�سايا الف�ساد وحقوق االإن�سان بعموميتها 

واالنتخابات. وبالتايل فاإن اأحد اأهم مداخل االإ�سالح يتمثل يف اإن�ساء ثالث موؤ�س�سات م�ستقلة، 

وهي هيئة النزاهة اأو مكافحة الف�ساد، والثانية هي املفو�سية امل�ستقلة لالنتخابات، والثالثة هي 

اللجنة امل�ستقلة حلقوق االإن�سان، وهي م�سروع قدمي منذ الت�سعينيات.

النواب واحلكومة،  ال�سراع بني  اإلى تخفيف حالة  الغالب  �سيوؤدي يف  الثالث  الهيئات  اإن�ساء  اإن 

ويزيح اأعباء من على كواهلهم، ويقلل ان�سغالهم بالتوافه من االأمور، حيث �سيكون االهتمام بتلك 

الق�سايا من �سميم عمل تلك الهيئات امل�ستقلة، التي �ستمثل املرجعية االأ�سا�سية، وبالتايل فعلى 

اإلى  املتابعة ب�سكل م�ستقل، وحاملا ت�سل  راأيه للهيئات، كل يف جماله، لتتولى  اأن ينقل  كل نائب 

نتائج ي�سبح حينها للمجل�ص احلديث بطريقة م�سوؤولة. ال بالطريقة ال�سائدة حالياً.

اإن�ساء تلك الهيئات، بدءاً بهيئة  اأبلغني عدد من النواب فاإن االأمور ت�سري يف اجتاه  وبح�سب ما 

مكافحة الف�ساد، تلحقها مفو�سية االنتخابات، واآخرها جلنة حقوق االإن�سان، وهي االأقل اأهمية 

عند النواب، كما يبدو لالأ�سف.

اإذاً اأين امل�سكلة؟

تكمن امل�سكلة يف تبعية هذه الهيئات، التي ا�ستقر االأمر على اأن تكون ملحقة برئا�سة الوزراء، وهي 
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م�ساألة حتتاج اإلى مراجعة. احلجة التقليدية يف امل�ساألة ترتكز على اأنه البد من اأن تتبع اأي جهة 

الإحدى ال�سلطات الثالث، ق�سائية اأو ت�سريعية اأو تنفيذية، وهي حجة يكررها خرباء د�ستوريون 

اإلى مراجعة تطور املفاهيم الد�ستورية، واخلروج من اجلمود التقليدي الذي يعي�سون  بحاجة 

فيه. فمجل�ص االأمة يف الكويت به تداخل بني ال�سلطتني يخل مبفهوم ا�ستقاللية ال�سلطات مهما 

حاول املربرون تربيرها. فكيف قبلنا بوجود اأع�ساء يف جمل�ص االأمة مبوجب تعيينهم وعددهم 

ال�سلطات. اإطار ف�سل  اإجابة منطقية عليها يف  اأ�سئلة ال  با�ستثناء املحلل بال�سرورة؟  ?? وزيراً 
ويطرح ال�سوؤال نف�سه يف حالة تبعية الهيئات لرئي�ص الوزراء فهل يحق يف هذه احلالة اأن يقوم 

نائب معرت�ساً على اإحدى الهيئات وي�ستجوب رئي�ص الوزراء مثاًل؟ فاأين اال�ستقاللية املزعومة 

يف هذه احلالة؟ قيل يل رداً على ذلك اإن التبعية �سكلية، فاإن كانت كذلك، فما جدوى تلك التبعية 

من االأ�سا�ص؟

اإن�ساء تلك الهيئات ورمبا غريها، وتقوية املجتمع املدين، باتا �سرورتني ال مفر منهما اإن اأردنا 

�سيبقى  ذلك  اأن  اإال  ا�ستقراره،  على  العمل  يف  والنواب  احلكومة  ف�سلت  الذي  املجتمع  ا�ستقرار 

ونزاهتها،  ا�ستقالليتها  ي�سمن  مبا  الهيئات،  تلك  تبعية  وحتديد  املقرتحات،  بجدية  م�سروطاً 

ولي�ص رغبة يف اإثبات الوجود لي�سبح من يزعم اإ�سالحاً اإمنا يقوم بذلك رفعاً للعتب لي�ص اإال.

امل�ستقرة  غري  احلالة  على  تنعك�ص  كثرية  اأمرا�ساً  ويعاين  ومرتبك  مهزوز  جمتمع  يف  نحن 

�سيا�سياً، فاإن اأردنا اخلروج من املاأزق الراهن �سار علينا لزاماً اأن نوؤ�س�ص تلك الهيئات مبرجعيتها 

ال�سحيحة اأو و�سع ال�سمانات املكتوبة با�ستقالليتها، واإال فاإننا لن نكون اأف�سل من الذي ا�ستجار 

من الرم�ساء بالنار.

اجلريدة، 30 مايو 2012م

عيب و�سق جيب!
عبدالهادي اجلميل

فيينا“ ولكني قررت  االأن�ص يف  الثاين من مقالة“ ليايل  ا�ستكمال اجلزء  كنت قد عزمت على 

العدول عن ذلك بعد اطالعي على اأجزاء قليلة من تقرير ديوان املحا�سبة االأخري الذي يحمل يف 

طّياته ”العيب و�سق اجليب“. اأنا اأحرتم قّرائي واأقّدرهم بدرجة كبرية، واعتربهم زبائن مهّمني 

املال ويتقا�سمون معي االأرباح، ونظرا الأنني اعتربهم ثروتي  وممّيزين جدا ي�ساركونني براأ�ص 
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احلقيقية التي اأحر�ص عليها اأكرث بكثري من حر�ص حكومة الكويت على ثروة �سعبها، فقد قررت 

احلدودية  واملناطق  الكويت  هواء  ت�سمم  روائحه-موؤخرا-   اأ�سبحت  الذي  الف�ساد  عن  الكتابة 

من الدول املجاورة. هذا ال يعني عدم وجود الف�ساد من قبل، ولكنه كان يجري بطريقة مرّتبة 

وحمكمة بني املتورطني فيه واملنتفعني منه، فكان ال�سغل يتم ب�سكات وكاأنهم ”م�ستحني �سوي“ 

وعلى طريقة“خذ وهات، وام�سك يل واقطع لك“، لهذا مل يكن املواطن العادي ي�سعر بوجود 

الف�ساد رغم اأنه اأحيانا ي�سم بع�ص روائحه الكريهة، في�ساأل- ب�سذاجة- عن م�سدرها، ليجد الرد 

جاهزا:“هذي ريحة امل�سانع النفطية والكيماوية جاءت بها الريح ال�سمالّية، مو عاجبتك ريحة 

النفط اللي معّي�سك ومعّي�ص عيالك؟“.

يف كل دول العامل تفوح رائحة الف�ساد اأثناء اأو بعد اكتمال العمل بامل�ساريع اإاّل يف الكويت، فرائحة 

الف�ساد تزكم االأنوف قبل البدء بالعمل الذي �سيحدث فيه الف�ساد!! 

مثال على ذلك جامعة ال�سيخ �سباح ال�سامل التي  مت نهبها قبل ان�سائها. الفريق امل�سرف على 

مراقبة اأعمال اإن�ساء اجلامعة يتكّون من موظفني يف جامعة الكويت، اأحد اأع�ساء هذا الفريق 

وحتديدا امل�سرف العام على م�ساريع مدينة �سباح ال�سامل اجلامعية ح�سل على عقد  بالباطن 

املعلومات  نظام  خدمات  لتقدمي  كويتي  دينار  األف   300 بقيمة  للم�سروع  الرئي�سي  املقاول  من 

اجلغرايف وهي خدمات تتعّلق بال�سوفت وير.  

يعني ال�سخ�ص املكّلف بالتاأكد من دّقة و�سالمة اأعمال املقاول، اأخذ عقدا من املقاول!!

ديوان املحا�سبة يقول ان هذا ال�سخ�ص خالف قوانني اخلدمة املدنية التي متنع املوظف احلكومي 

من احل�سول على اأي م�سلحة اأو اأعمال اأو مقاوالت اأو مناق�سات اأو عقود تتعلق باأعمال اأي جهة 

حكومية!! 

اعلم با�ستحالة الق�ساء على الف�ساد يف الكويت، ولكني اأطالب باأن تتم ممار�سة الف�ساد بطريقة 

ابني يف العامل يرتدون املالب�ص الر�سمية  ذربة واأنيقة وغري ا�ستفزازية، اأ�سطر الل�سو�ص والن�سّ

يتعّلم  باأن  اأطالب  اأنا  خريّية،  حلفلة  ذاهبون  وكاأنهم  فيت�سرفون  جرائمهم،  يرتكبون  عندما 

املف�سدون يف الكويت هذه الثقافة، احرتاما مل�ساعرنا اأثناء نهب اأموالنا.

نحن االن نعي�ص نف�ص االأجواء املحمومة التي عا�ستها كاليفورنيا يف منت�سف القرن الـ19 عندما 

النا�ص الوالية طمعا يف الذهب الذي  اأنهارها ومناجمها، فاكت�سح  مت اكت�ساف الذهب يف بع�ص 

كان بال حماية وكاأنه املال الكويتي ال�سايب الذي يتناهبه اجل�سع والطمع وقّلة املروءة، فكانت 

اأف�شدت  التي  الف�شاد  روائح  اأجوائها  يف  وانت�شرت  والرتّدي  النحطاط  قيم  عّمت  اأن  النتيجة 

القلوب والعقول و�سّيعت الكثري من فر�ص التطّور والتقّدم وكّبدت البالد خ�سائر فادحة فاقت 

اأ�سعاف اأ�سعاف ما اأنتجته مناجم الذهب فيما بعد.  

عامل اليوم، 13 يونيو 2012م
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اأ�سطورة نزاهة الق�ساء
اإميان علي البداح

لطاملا اأ�سحكتني تلك القد�سية املتناهية التي ن�سبغها على ال�سلطة الق�سائية وكاأنها م�سّكلة من 

جمموعة من املالئكة، ولكني اأي�سا اأتفّهم رغبتنا و�سغفنا باحلق املطلق اأن يكون لنا مالذ اأخري 

مو�سوعي وعادل وم�ستقل وخاٍل من �سوائب الف�ساد واالأهواء.

اأو اال�ستقامة، فالقا�سي يف  اأكيد للنزاهة  الواقع ال يوجد حّق مطلق وال يوجد �سمان  لكن يف 

العقائدية وال�شيا�شية… وهذا  الفكرية والتزاماته  اإن�شان له نقاط �شعفه وله ميوله  النهاية 

واقع يف كل بالد العامل والكويت لي�ست ا�ستثناًء.

وُجل ما تفعله الدول املتقدمة هو و�سع النظم واالأدوات التي تعزز ا�ستقاللية الق�ساء ك�سلطة، 

وحتمي القا�شي من اإغراءات و�شغوط احلياة، وتعطي الفرد وموؤ�ش�شات املجتمع منافذ واأدوات 

اأو حقوق  اأو تناق�ست اأحكامه مع د�ستور الدولة  بديلة يف حال ا�ستغالل اأحد الق�ساة ل�سلطاته 

االإن�سان.

بقوانني غري  مكبل  والنزيه  العادل  القا�سي  تعقيداً، فحتى  اأكرث  املع�سلة  الكويت حتديداً  ويف 

وزارة  يف  ممثلة  والتحقيق  ال�سبط  جهات  من  ح�سارية  وغري  متخلفة  واإجراءات  د�ستورية 

ال�سلطة  الباب على م�سراعيه لتدخل  الق�سائي فتحت  اإن طبيعة تكوين اجلهاز  بل  الداخلية، 

التنفيذية وحتر�ص »الت�سريعية«.

اأ�ساًل،  د�ستوري  بقانون غري  القا�سي حاكماً  كان  اإن  الق�ساء  نزاهة  الت�سكيك يف  لنا  فال يجوز 

حتميل  ميكننا  ال  كما  االإن�سان.  وحقوق  الراأي  ق�سايا  يف  اجلائرة  االأحكام  كل  يف  احلال  وهي 

الق�ساء م�سوؤولية الف�سل يف حماية احلق اإن كانت النيابة اأو اأمن الدولة قد ح�سلت على االأدلة 

والتداخالت  التناق�سات  خ�سم  يف  القا�سي  »�ساع«  اإن  ن�ستغرب  اأال  ويجب  �سرعية،  غري  ب�سور 

بني ال�سلطات واأجهزة الدولة، التي يتطلب بع�سها تعديالت يف الد�ستور نف�سه ولي�ص فقط يف 

القوانني والهياكل التنظيمية واالإجراءات.

فكيف لنا يف ظل كل هذا اأن نقبل برباءة من قام اأمام اأعني العامل كله باختطاف مواطن و�سربه 

االأوامر  مبخالفة  �سنعاء  بجرمية  قام  قد  الو�سمي  اأن  جمازاً  افرت�سنا  فلو  راأيه؟  عن  لتعبريه 

رف�سنا  اأن  �سبق  فقد  احتجازه؟  يف  العنف  ا�ستخدام  حق  »الداخلية«  يعطي  هذا  فهل  االأمريية 

العنف والتعذيب يف التحقيق مع �سبكة اإرهابية…
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فما بالك مبواطن ميار�ص حقه الطبيعي يف التعبري عن راأيه؟

كل  ا�ستغل  قد  احلكم  اأن  اأجد  الق�سية  يف  االبتدائي  احلكم  من  ن�سر  ملا  املتوا�سعة  بقراءتي 

التناق�سات والفراغات القانونية والد�ستورية املتاحة ليوؤكد براءة اجلاين، وهذه لي�ست �سابقة 

كما يود البع�ص اأن ي�سورها، فكثري من االأحكام كانت قانونية، ولكن غري عادلة.

ولكن ناأمل اأن تكون هذه الق�سية الدافع الإ�سالحات و�سمانات د�ستورية وقانونية وهيكلية ملزيد 

»االأغلبية«  تنجح  االإن�سان… فهل  حلقوق  العاملي  واالإعالن  الد�ستور  بروح  عماًل  العدالة  من 

الناحبة يف ذلك؟

اجلريدة، 15 يونيو 2012م

القاتل القت�سادي
اأحمد عبداملح�سن املليفي

احد  بو�سفه  اقت�سادي«  قاتل  »اعرتافات  كتاب  موؤلف  بركنز«  »جون  اأطلقها  اعرتافات خطرية 

ل�شقاط  اما  الأمريكية  ال�شتخبارات  وكالة  ا�شتخدمتهم  الذين  القت�شاديني  القتلة  هوؤلء 

االنظمة او لل�سيطرة على قراريها ال�سيا�سي واالقت�سادي.

او  اأمريكا  تراها  دولة  اي  يف  الع�سكري  التدخل  ا�ستبدال  على  االقت�سادي  القتل  فكرة  وتقوم 

ال�سركات الكربى انها دولة مارقة او رئي�ص دولة يهدد م�ساحلها التجارية واحليوية با�ستخدام 

ادوات املال ال�سقاطه او ا�ستبعاده.

ايران  وكما يبني بركنز يف اعرتافاته ان هذا ال�شلوب بداأ يف اخلم�شينيات ل�شقاط م�شدق يف 

ال�سركات  على  وان  بالده  ثروات  من  اال�ستفادة  يف  االيراين  ال�سعب  حق  عن  يتكلم  بداأ  عندما 

التنعم  ال�سعب  ي�ستطيع  حتى  ال�سابق  يف  تدفعه  مما  اكرث  االيراين  لل�سعب  تدفع  ان  النفطية 

بخريات بالده. فتم ار�سال عميل اال�ستخبارات - كريمت روزفلت وهو يحمل بع�ص املاليني من 

ايران. وبنجاح هذه  �شاه  ا�شقاط م�شدق وحل حمله  الدولرات كانت فعالة متكن من خاللها 

الطريقة بداأ التفكري يف التو�سع بها مع االخذ باالعتبار املخاطر التي كانت حتيق بعملية ايران 

حيث ان كريمت كان هناك ب�سفته احد اع�سائها ولو مت القب�ص عليه حلدثت ازمة على امل�ستوى 

اال�ستخبارات  وكالة  من  تنطلق  ان  فبدل  العملية  هذه  بتطوير  التفكري  جاء  لذلك  الر�سمي، 

مبا�سرة مت تاأ�سي�ص �سركات للقيام بهذه املهمة ومن خالل عمالء حتت غطاء خرباء اقت�ساديني 

يعر�سون الر�سوة على القيادات يف الدول مركز الهدف وما ان ي�ستجيبوا لذلك فيتم اغراق البلد 
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اقت�ساديا مب�ساريع كبرية ال ي�ستفيد منها اال القلة القليلة من املتنفذين دون ال�سعب وت�ستنزف 

االموال  تبيي�ص  عملية  يف  للتمويل  الدويل  البنك  ويتدخل  الدين  يف  وتدخلها  الدولة  موارد 

اغراقها  مع  الدولة  هذه  من  جديد  من  االموال  هذه  اخذ  واعادة  ال�سركات  هذه  من  املقدمة 

بالديون وفوائدها وعندما تعجز عن الدفع يتم ال�سيطرة على قرارها.

وقد �سرد بريكنز العديد من امثلة هذا التدخل مثل غواتيماال وفنزويال وبنما وكلها ادت الى 

اغتيال الروؤ�ساء او تنحيتهم عندما مل ي�ستجيبوا للر�سوة او يتنازلوا عن افكارهم اال�سالحية.

ولو نظرنا الى ال�ساحة العربية �سنجد عالمات ا�ستفهام كبرية على وفاة الرئي�ص الراحل جمال 

هناك  ان  بل  بال�سدفة  حتدث  مل  �سيناريوهات  هذه  وان  للكويت  العراقي  والغزو  النا�سر  عبد 

مططاً وا�سحاً لهذه املنطقة الغنية بامل�سادر الرئي�سية التي ي�سيل لها لعاب ال�سركات الكبرية 

اقت�ساديا وحترك �سيا�سيا العامل بال�سيطرة على موارده.

ولكن امل�سكلة اننا �سعوب ال تقراأ واذا قراأت فانها ال ت�ستوعب بعقولها بل تندفع بعواطفها فتحقق 

ب�سورة غري مبا�سرة اهداف خ�سومها واعدائها. ويبقى ال�سوؤال. الى متى؟

النهار، 19 يونيو 2012م

التفتي�س عن اأحوال الق�ساء
حممد بن ابراهيم ال�سيباين

قليل  اميناً  ال�سر يكون ثقة ديناً عفيفاً  الق�ساة باحثاً يف  »ينبغي على ويل االمر ان يتخذ على 

الكالم ال يتفطن له من مثلهم، وال يدرى به انه مطلع عليهم بحيث يطالع ويل االمر باأحوالهم 

يتك�سف  ان  منه  يظهر  للق�ساة ال  العالنية معظماً  االمر يف  ويكون ويل  �ساعة،  �ساعة  ال�سر  يف 

عن احوالهم ابداً حلفظ نامو�سهم الرفيع و�سرف من�سبهم املنيع، فاإذا �سح عنده انه وقع من 

احدهم جرمية، فاإن كانت من اخذ ر�سوة، ار�سل الى القا�سي وطلبه اليه �سراً و�ساأله عن الواقعة، 

فاإن اعرتف بذنبه اخذ الر�سوة التي التم�سها من النا�ص وردها الى �ساحبها واأدب الذي بذلها 

يف ال�سر من غري ان يظهر تاأديبه عن ماذا وعزل القا�سي وك�سف عليه فاإن وجده التم�ص من 

النا�ص مااًل او اكت�سبه بالق�ساء اأخذه لبيت املال كالهدية ونحوها، وان مل يعرتف القا�سي وظهر 

وال  القا�سي  القا�سي عزل  ذلك عن  اليه  الناقل  او من �سدق  االحوال  قرائن  االمر من  لويل 

يظهر باأي �سبب عزله. وان كانت اجلرمية من غري اخذ الر�سى ومل يكن من هذا القبيل، وامنا 

كان ال�سبب قوة نف�سه وحتامله يف احلكومات )املوؤ�س�سات االهلية( وهوى النف�ص، وجب على ويل 



ح
�سال

م ال
ك

حل
وا

ة 
في

فا
ل�س

وا
د 

�سا
لف

ا

94

االمر عزله وا�ستبداله، وال يغره كرثة علمه وال ديانته يف الظاهر، فاإن التحامل من القا�سي من 

ا�سعب االمور وممن يجب عزله وال يلتفت الى انت�ساره حلكمه بعد ان يعرف ويل االمر منه 

الهوى والغر�ص والتحامل، وله ان يعزره ب�سبب ذلك اذا حتقق جوره كي يتاأدب به غريه، وان 

كانت اجلرمية ب�سبب ارتكاب بع�ص املعا�سي من �سراب و »فواح�ص« وغريه �ساأل ويل االمر عن 

هذا االمر من الثقات، فاإن �سح عنده ذلك عزره �سراً ورفعه وال ي�سهر ذنبه بني النا�ص، وان جمع 

القا�سي مااًل من )املوؤ�س�سات االهلية او ما �سابهها( اخذه ويل االمر منه وو�سعه يف بيت املال«.

امل�سرية يف مباهج  االلباب  »مناهج  كتابه:  الطهطاوي يف  رافع  بك  رفاعة  اقوال  - من  )انتهى 

االآداب الع�سرية« �ص 396 - طبع م�سر �سنة 1912م(.

ن�ستخل�ص مما ذكره املوؤلف االآتي: 

ــــــ القا�سي ب�سر يخطئ وي�سيب لي�ص مع�سوماً كما يظن، ولكن خطاأ القا�سي لي�ص ك�سائر اخطاء 

الب�سر.

ــــــ التفتي�ص الق�سائي موجود يف تاريخ الدولة اال�سالمية على مر الع�سور، بل يف الدول االخرى 

التي قبلها وبعدها، وموجود يف الدول احل�سرية باأ�سكالها املتنوعة واأديانها وطوائفها املختلفة.

ــــــ وقوع قا�ص واحد وخيانته وتلب�سه باملعا�سي واجلرائم مثل الر�سى والفواح�ص وحتكم الهوى 

عليه يف االحكام اهتزاز للق�ساء برمته، ال �سيما اذا عرف وعلم من حاله ذلك فينبغي - كما قال 

املوؤلف - بذل ال�سر يف ما�سمته.

ــــــ ويل االمر هو ابو ال�سلطات كافة، الق�سائية والت�سريعية والتنفيذية، فهو الذي يقرر احلكم 

عليه بعد اجماع املجل�ص التاأديبي فيه.

ــــــ وينبغي قبل احلكم عليه تعزيره وتعنيفه وبيان جرميته، وان رجال ويل االمر متتبعون امره 

يف ال�سر والعلن.

الق�ساء امره عظيم، ومن ن�سب له كاأمنا ذبح ب�سكني، فعلى من يت�سابقون اليه ان يقدموا رجاًل 

الدنيا  الوبال واخل�سران يف  �ساأنه ملن مل يعدل  فاإن  دهاليزه،  الولوج يف  ويوؤخروا االخرى قبل 

واالآخرة اأعاذنا اهلل من غ�سبه واأليم عقابه.. واهلل امل�ستعان.

القب�ص ، 24 يونيو 2012م
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نزيف الف�ساد
خليل علي حيدر

مل يكن الكويتيون منذ اال�ستقالل قبل اكرث من ن�سف قرن، بهذه الدرجة من عدم الثقة بكيانهم 

وموؤ�س�ساتهم، بحا�سرهم وم�ستقبلهم، بواقعهم وماآلهم، مل تعد ال�سكوى وال�سكوك مقت�سرة على 

بع�ص ال�سا�سة واملعار�سني كما كان عليه االمر يف ال�سابق، بل عمت الظاهرة و�سملت كل ال�سرائح 

والطبقات.

فعلى ال�سعيد ال�سيا�سي مل يعد النا�ص يتطلعون الى احلكومة واملجل�ص كموؤ�س�سات قيادية جديرة 

بالثقة املطلقة، وا�سبح الد�ستور والقانون عر�سة للتجاوز واالرجتال، ومل ت�ستفد الكويت من 

انها اكرث دول  الدولية  التقارير  توؤكد  اقت�ساد منتج مواز حيث  بناء  النفط يف  اموال  بحبوحة 

النفط اعتمادا على ريعه ومداخيله، وزادت الرواتب و»الكوادر« دون درا�سة ملخاطر هذه التوجهات 

اال�ستهالكية والتبذيرية والتنفيعية على امليزانية والت�سخم وانتاجية النا�ص.

وبقي املجتمع يف انق�سام متوا�سل بني �سرائحه، بل تعمقت �سلبيات القبلية والطائفية وغريهما 

حتى بات الكثريون ال يفكرون يف اجناز اي معاملة اال باملعرفة والوا�سطة ورمبا الر�سوة.

يف مقدمة �سحايا هذه االو�ساع املري�سة املقلوبة.. ال�سباب!

فمن واظب واجتهد ودر�ص ونال اأعلى الدرجات العلمية يجد نف�سه متخلفا يف الوظيفة واملقام 

او م�ساويا يف اح�سن االحوال، ملن مل يتعب نف�سه ونال كل ما يريد من �سهادات العلم من خالل 

اجلامعات الورقية واملرا�سلة واملكاتب االكادميية.

االمانة  التدهور واحلفاظ على  النتائج لوقف  نف�سها �سراع غري م�سمون  الكويت  ويف جامعة 

العلمية ونزاهة التقييم وجودةالتعليم وعدم اال�ست�سالم للف�ساد والت�سيي�ص والالمباالة والغ�ص.

»ان %62 من طلبة  بينت  درا�سة جامعية  القب�ص 20/6/2012، تتحدث عن  الكويتية،  ال�سحافة 

جامعة الكويت لديهم خربة �سابقة يف ممار�سة الغ�ص باالمتحانات، وذلك على الرغم من ان 86% 

من الطلبة اكدوا علمهم باللوائح والعقوبات التي و�سعتها ادارة اجلامعة ملن يغ�ص، كما يعتقد 

%41 من الطلبة بان عملية الغ�ص منت�سرة يف كليات اجلامعة«.

قبل عام من تناول ال�سحافة لظاهرة الغ�ص يف اجلامعة، ن�سرت »الوطن« يف 28/6/2011 تقريرا 

عن التزوير يف جمال ال يكاد احدنا يت�سور وقوعه فيه، وذلك عندما حتدث مدير عام الهيئة 

العامة ل�سوؤون ذوي االعاقة، د.جا�سم التمار، عن اجمايل عدد امل�سجلني يف الهيئة وهم نحو 38 

الف معاق، وا�ساف ان بع�ص امللفات مت ا�ستبعادها.. ب�سبب التزوير!

وا�ساف ان ن�سبة هذه امللفات قد تزيد عن %40، اي نحو ن�سف امللفات، وك�سف الى جانب التزوير 

الى »ان كثريا من امللفات غري م�ستكملة وال توجد بها تقارير جلان طبية، ف�سال عن التالعب 

يف كثري من امللفات«.

ماذا جرى بعد ذلك؟ وهل ا�ستطاعت الهيئة والتزال، النجاة من ال�سغوطات وايدي التخريب 

والتنفيع؟ نتمنى ذلك.
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لعلها  تراه  طابور  اي  يف  تقف  كانت  ال�سرقية  واوروبا  اال�سرتاكية«  »الدول  يف  النا�ص  ان  يقال 

تنال �سيئا! ويبدو اننا يف الكويت �سائرون على الدرب نف�سه، فالكثريون حتولوا الى مطاردين 

حمرتفني لكل فر�ص اال�ستفادة من العرو�ص والقرو�ص، والرخ�ص والت�سهيالت، وا�ستخراج كل 

االوراق والوثائق الالزمة، بالطرق امل�سروعة والوا�سطة ورمبا التزوير ها قد ُحل جمل�ص 2012، 

ومتت العودة املوؤقتة الى املجل�ص ال�سابق واحتمال بداية انتخابات جديدة، �سينزف الدم الكويتي 

من جديد يف خطب وت�سريحات ال ح�سر لها.. دون امل يف عالج!

الوطن، 24 يونيو 2012م 

اعتداء مهني للهيئات الق�سائية!
ح�سني العبداهلل

املا�سي يف حمكمة  االأ�سبوع  الق�سائية  الهيئات  اإحدى  موقف مهني وغري مربر ما تعر�ست له 

الرقعي، التي تنظر الدعاوى اجلزائية اإثر رغبة اأحد املتقا�سني يف االعتداء على الهيئة الق�سائية، 

وال�سبب كله يعود اإلى فقد حماكمنا اإلى اأدنى درجات االأمن التي قد تنعم بها اأ�سواأ املحاكم يف 

اأفقر دولة من دول العامل، وال�سبب كله يعود بال اأدنى �سك اإلى االإهمال الوا�سح وال�سارخ من قبل 

وزارة العدل و�سعف تن�سيقها مع وزارة الداخلية يف توفري االأعداد املنا�سبة للحفاظ على االأمن يف 

كل قاعات املحاكم املدنية اأو اجلزائية، فال يعقل اأن تتعر�ص الهيئات الق�سائية اأورجالها ل�سيل 

االإهانات امل�سيئة حليدة الق�ساء ونزاهته من دون اأن تزود قاعات املحاكم برجال يحفظون اأمنها 

من كل من يحاول اأن يعبث باأمن الهيئة اأو اخل�سوم اأو حتى ال�سهود املتواجدين يف القاعات.

اأكرث من الـ15 دقيقة ف�سلت ما بني ح�سور رجل االأمن الوحيد وبني انتهاء املتقا�سي من حفلة 

التهديد والوعيد واالإهانة على الهيئة الق�سائية، ثم تبني بعد ذلك اإ�سابة ذلك املعتدي ببع�ص 

حاالت  اإحدى  ي�سبه  مبا  القاعة  يف  وقوعه  اثر  ووعيه  اإدراكه  يف  التدين  عن  املعربة  االأعرا�ص 

ملاذا ال توجد  نف�سه  اآخر يطرح  �سوؤال  التعامل معها، وهو  االأمن  ي�ستطع رجل  التي مل  ال�سرع 

ال�سرع  اأو  االإغماء  حاالت  مع  للتعامل  الطبية  االإ�سعافات  اأو  الطبية  للعيادات  غرفة  باملحاكم 

اأو غياب الوعي، عالوة على ال�سوؤال االأول ملاذا ال تتوافر بكل قاعات املحاكم العاملة احلمايات 

االأمنية الالزمة!

بال�سرب  لالعتداء  عر�سة  و�سهودهم  واملتقا�سون  الق�ساء  رجال  يرتك  اأن  املعقول  من  هل 

والتهديد والوعيد ورمبا اأفعال اأ�سد ج�سامة من قبل اأ�سخا�ص مدركني لالإرادة ورمبا يتبني عدم 
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اإدراكهم ب�سبب اإهمال �سارخ وغري م�سوؤول من وزارة العدل ووزيرها، ثم ن�سرب اأيدينا اأخما�سا 

باأ�سدا�ص ونتح�سر على وقوع اأ�سرار ب�سرية مهما كانت ج�سامتها ب�سبب اإهمالنا غري املربر؟!

اأال يتعني على وزير العدل اأو وكيله اأو وكيله امل�ساعد ل�سوؤون املحاكم اأن يتجول يف جممع املحاكم 

ويتاأكد  الق�سائي  بالعمل  الالئق  وغري  الف�سيحة  املبنى  رداءة  من  بنف�سه  ليتاأكد  الرقعي  يف 

اأي�سا من خلو القاعات العاملة يف املحاكم املدنية واالحوال ال�سخ�سية واجلزائية من احلرا�سات 

واالأمن حتى و�سل االأمر اإلى اأن القا�سي ال ي�ستطيع �سبط �سلوك القاعة بحجز من يخالف اآداب 

اجلل�سات ونظامها اأو حتى بتنفيذ حب�ص ملحكوم بال�سغل والنفاذ لعدم وجود �سرطة يف القاعات، 

باأ�سفل مبنى املحكمة والذي ال يلبي عددهم  املتواجدين  ال�سرطة  بل ان حتى االت�سال برجال 

املحامي  العدل ممثلة يف وزيرها  الفعلية للمحاكم وهو ما ي�ستلزم من وزارة  بالتاأكيد احلاجة 

اأي  من  املحامني  واأخريا  ول�سهودهم  وللمتقا�سني  للق�ساء  حماية  الداخلية  وزارة  يخاطب  اأن 

اإعتداءات متوقعة احلدوث يف قاعات املحاكم كما حدث االأ�سبوع املا�سي!

اجلريدة، 24 يونيو 2012م

معجزة التحول الكوري!
تركي الدخيل

ال ميكن اأن تتاأمل التجربة الكورية اجلنوبية دون اأن تده�سك وت�سلب لبك.

فالبالد التي خرجت من حرب طاحنة مع جارتها ال�سمالية ا�ستمرت ثالثة اأعوام )1953-1950(، 

اأو ال نكون. كان اجليل الذي قاد  اأمام حتد حقيقي، فكان �سعار الكوريني: نكون  وجدت نف�سها 

التغيري يردد كثرياً: اإما اأن ن�سنع الفرق، اأو اأن منوت!

من رحم االأزمة يولد االإبداع، واملرتخي ال ي�سنع متيزاً، والتحديات ت�سوغ النجاح.

اأفرزت احلرب الكورية واقعاً �سعباً، فاخل�سائر الب�سرية تقارب ثالثة ماليني ن�سمة، واخل�سائر 

املادية جتاوزت 5.5 مليارات دوالر.

اأم�سكت كر�ستي هيون يل، ال�سيدة الكورية التي بلغت االأربعني، ب�سورة ل�سيئول يف اخلم�سينيات، 

كان الدمار �سيد امل�سهد، والبيوت القليلة حتولت اإلى كومة ركام. بيوت ال�سفيح تتناثر بع�سوائية، 

”كان والدي  ورائحة الفقر تعبق باملكان وتفوح من ال�سورة، والعوز يكاد يطل براأ�سه، وقالت: 

يعي�ص يف هذا الو�سع“.

ارتدى  وقد  القرف�ساء  يجل�ص  عمره،  من  ال�ساد�سة  يف  طفل  �سورة  يل  قدمت  ثم  برهة  �سكتت 
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بالكاد ما ي�سرته من ثوب ممزق. كان حايف القدمني، ي�سع البوؤ�ص من عينيه، وقد امتالأت �ساقاه 

باجلروح، وبدا وجهه مت�سخاً. قالت كر�ستي: ”كان هذا جيل والدي. ومن املمكن اأن يكون والدي 

يف مثل هذا امل�سهد، فقد حدثتني جدتي اأن والدي كان يحتاج بن�سني ر�سوماً للدرا�سة، ومل نكن 

ن�ستطيع اأن نوفرها له، فكان يذهب للمدر�سة حافياً، دون اأن ندفع امل�ساريف!“.

مل�سهد  كانت  اجلنوبية،  كوريا  عا�سمة  ل�سيئول،  ليلية  �سورة  االأوراق  كومة  من  كر�ستي  ا�ستلت 

ي�سج بال�سخب. ناطحات ال�سحاب اأ�سيئت باأنوار تعك�ص تطور املدينة، ثم قالت: ”هذه �سيئول 

يف جيلي اأنا!“.

اإنها م�ساهد ال ميكن اإال اأن توقظ فيك ت�ساوؤاًل: كيف ا�ستطاعوا اأن يفعلوا ذلك؟!

اإلى  املدقع  الفقر  انتقلت من  التي  العامل  الوحيدة يف  الدولة  اجلنوبية هي  ”كوريا  قالت يل: 

الغنى يف جيل واحد“.

هل تريدون اأن تتاأكدوا من ذلك؟ االأرقام ال تكذب اأيها ال�سيدات وال�سادة.

كان متو�سط دخل الفرد �سنوياً يف كوريا يف عام 1962 ال يتجاوز 87 دوالراً يف العام، وبلغ متو�سط 

دخل الكوري اجلنوبي يف عام 2011 ما يعادل 22500 دوالر!

ال�سادرات  بلغت   2011 عام  ويف  دوالر،  مليون   45.7 قيمتها  تعادل   1962 يف  ال�سادرات  وكانت 

555.200 مليوناً.

اأما اال�سترياد الكوري اجلنوبي يف عام 1962 فبلغ 421.8 مليون دوالر، ويف عام 2011 بلغت الواردات 

424.400 مليوناً.

وكانت ال�سادرات الكورية يف ال�ستينيات:

Iron Ore )احلديد اخلام(
Squid )احلبار: حيوان رخوي بحري(

Raw Fis )ال�سمك اخلام(
اأما يف 2011 فكانت اأهم �سادرات كوريا اجلنوبية:

Shipbulilding )الناقالت البحرية ال�سخمة(، متتلك كوريا اأ�سخم 6 ناقالت يف العامل!
Petroeum Products )املنتجات النفطية(
Semiconductors )ال�سرائح االإلكرتونية(

وارتفع متو�سط اأعمار الكوريني مع فارق املعي�سة والتعليم واخلدمات ال�سحية من متو�سط 52.6 

عاماً للرجال و53.7 للن�ساء يف عام 1962 اإلى 77 عاماً للرجال و84 عاماً للن�ساء، بينما كانت ن�سبة 

امللتحقني بالكليات من خريجي الثانويات العامة يف 1962 ال تتجاوز 8.4 يف املئة، وقفزت يف عام 

2011 لتبلغ 82 يف املئة.

عوائد  وت�ساعفت  �سعف،   500 من  اأكرث  و2010   1970 بني  كوريا  يف  الفرد  دخل  ت�ساعف  لقد 

اإن  لنا  يقول  اليوم  الكوري اجلنوبي  الواقع  اإن  ذاتها 300 �سعف.  الفرتة  الكورية يف  ال�سادرات 

البالد هي االأولى عاملياً يف �سناعة الناقالت، واالأولى عاملياً يف �سناعة رقائق الذاكرة االإلكرتونية 
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MEMORY CHIP، واالأولى عاملياً يف �سناعة بطاريات الليثيوم، والرابعة عاملياً يف �سناعة 
ال�سيارات، وال�ساد�سة عاملياً يف �سناعة الفوالذ.

جل�ست اإلى خم�سة من �سانعي التحول الكوري، ف�ساألتهم اأن يلخ�سوا يل ال�سر يف حتولهم املده�ص 

من واحدة من اأفقر دول العامل اإلى واحدة من اأغنى دول العامل خالل جيل واحد، فاأجابوين 

جمتمعني: ”ثمة ثالثة اأ�سرار ميكن تلخي�سها يف ما يلي: التعليم… التعليم… ثم التعليم“!

اجلريدة، 26 يونيو 2012م

ملاذا تفوق الكوريون؟!
تركي الدخيل

ي�سكل موقع بلداننا يف ال�سرق االأو�سط نقطة ارتكاٍز جغرايف مغذيًة لل�سرق والغرب، وعلى الرغم 

من كون دول ال�سرق االأو�سط ت�سّنف على اأنها من الدول النامية، اإال اأنها بقيت مهمًة ملواقعها 

اأن بع�ص الدول مل  اأرا�سيها، هذا مع  اال�سرتاتيجية، وللرثوات التي تختزنها بطون كثرٍي من 

ت�ستثمر ثرواتها كما ينبغي، لهذا فقد بقيت هذه املنطقة حمل اهتماٍم و�سراع بنف�ص الوقت، غري 

اأن ال�سرق مل يح�سر كما ينبغي يف خ�سم �سراع النفوذ يف هذه املنطقة، وقد تاأملُت يف هذه الفكرة 

واأنا اأزور كوريا اجلنوبية والتي تغيب عنا ثقافياً مع اأن العراقة يف العالقات طويلة وقدمية، اإذ 

مر على العالقات ال�سعودية- الكورية خم�سون عاماً، مثاًل!

ال�سمالية، ولهذا  التي تعاين منها كوريا  االأيديولوجية  املحن  كوريا اجلنوبية جتاوزت، كثرياً، 

فهي دولة هادئة الأنها من�سغلة باالإنتاج واالقت�ساد بداًل من االأيديولوجيا واالأفكار. رغم وحدة 

املكونات املجتمعية لدى الكوريتني

ي�سكل اخلالف  وال  مت�سامح،  اجتماعي  ن�سيج  ذات  دولة  اجلنوبية  اأن  اإال   ،)1948 عام  )انف�سلتا 

الديني وال�سراع االإثني اأي حتدٍّ للمجتمع، اإذ يدين ال�سعب الكوري بعدة ديانات منها: ال�سمانية 

وهي ديانة بدائية انت�سرت يف حياة النا�ص من خالل العادات والتقاليد اليومية، والبوذية وهي 

ديانة  وهي  والكونفو�سيو�سية  االأرواح،  تنا�سخ  بعملية  وتوؤمن  الفكرية  الفل�سفة  ديانات  اإحدى 

غري �سماوية مثل الديانة البوذية، وامل�سيحية- الكاثوليكية والربوت�ستانتية، وهي ديانة حديثة 

ن�سبياً لديهم، باالإ�سافة اإلى ديانة ت�سون دو كيو وهي ديانة و�سعية بداأت يف ال�ستينيات من القرن 

الثامن ع�سر كحركة اجتماعية �سد الف�ساد والتجاوزات االأجنبية يف البالد، خالفاً لالإ�سالم الذي 
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انتهاء احلرب  بعد  وانت�سر  الع�سرين  القرن  اأوائل  ال�سني يف  �سمال  اإلى كوريا مع م�سلمي  وفد 

العاملية الثانية. كما اأن ن�سف الكوريني ”ال دينيون“، اأي ال يوؤمنون بدين، هذا ما تطلعنا عليه 

االإح�سائيات ونوافذ التعريف بهذا البلد العجيب.

الرغم  على  اأنه  املجتمع  اأخالقيات  عن  الرا�سدون  يذكره  ومما  رفيع،  بخلٍق  الكوريون  يتمتع 

يحرتمون  اأنهم  اإال  لديهم  الثقافية  املجاالت  بع�ص  وتغري  العادات  وتبدل  االنفتاح  انت�سار  من 

بع�سهم بع�ساً ب�سكٍل رفيع، على �سبيل املثال ال ينادي االأ�سغر �سناً من هو اأكرب منه با�سمه املجرد، 

ا�سم  الرتاتبية يف االحرتام، بل ويبقى  االأطفال لديهم هذه  باألقاب االحرتام، حتى  ي�سبقه  بل 

االإن�سان م�سبوقاً بلقب االحرتام حتى بعد وفاته ورحيله، وكانت هذه اجلماعية وتقدير االأكرب 

عملياً اأحد اأ�سباب النه�سة االقت�سادية، كما اأكد يل ال�سيد جنغ �سيغ كوه، ع�سو اللجنة املوؤ�س�ص 

يف مكتب امللكية الفكرية الكوري.

”فاالآباء  التعليم،  اإحداهما  كوه،  ال�سيد  بح�سب  الكوري  االإن�سان  لدى  رئي�سيتان  قيمتان  ثمة 

واالأمهات يقتطعون معظم دخلهم لتوفري تعليم الئق باأبنائهم، ويبدو اأن جيناتنا نحن الكوريني 

تنب�ص بالعلم، والقيمة الثانية هي العمل“. قال يل طالب �سعودي تخرج قبل اأ�سبوع يف �سيول: 

”هل ت�سدق اأن الكوري اإذا مل يجد عماًل تربع بالعمل يف اأي مكان جتاري جماناً، لكنه ال ميكن 
اأن يبقى فارغاً. البقاء بدون عمل ميكن اأن يقتل الكوري“!

اأن تتجاوز  ا�ستطاعت  الكبرية  اأن هذه االأمة  الدر�ص الذي تعلمته من زيارتي لكوريا اجلنوبية 

اأزماٍت اقت�سادية و�سيا�سية واجتماعية، لتبقى ت�سارع على القمة اإذ هي من اأ�سرع الدول منواً يف 

العامل، وحني �سعد اقت�سادها يف القرن الع�سرين اأده�ست العامل، لكنها االآن ت�سرب مثاًل ال على 

امل�ستوى االقت�سادي فح�سب بل على االجتماعي والريادي، وا�ستطاعت اأن تذهل العامل بثقافتها 

حني ا�ست�سافت مع اليابان كاأ�ص العامل 2002. هذه هي البلدان احلية اإنها تعطيك ال�سحر الذي 

اأنها مل  تبحث عنه من كل النواحي، كوريا اجلنوبية م�سعة ولها م�ستقبل كبري وواعد. الفارق 

اإلى  ا�ستناداً  وال  والك�سل،  بالنوم  وال  باالأيديولوجيا،  امل�سرق،  وم�ستقبلها  املزدهر  واقعها  ت�سنع 

ثروات طبيعية، بل �سنعته بالتخطيط واالإ�سرار والكثري من العمل، والقليل من الكالم!

اجلريدة ، 3 يوليو 2012م
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اإلى متى الوا�سطة و�سلب امل�ستحقني حقوقهم؟!
نهار عامر املحفوظ

يقولون ان الكويت دولة قانون، واأنا اأقول هذا االدعاء كذب وكالم فارغ، فالكويت بف�سل املتنفذين 

وامل�ستحوذين لي�ست دولة قانون والهم يحزنون، �سحيح الكويت متلك كماً هائاًل من القوانني 

ولكنها تعطل وقت حاجة تطبيقها بفعل فاعلني وهم بع�ص املتنفذين وجمموعات اال�ستحواذيني 

ولتلبية  �سلطتهم  قوانينهم وحتت  وقوانينها  كويتهم وخرياتها خرياتهم  الكويت  يرون  الذين 

ال�سيا�سية  وتطلعاتهم  اخلا�سة  اغرا�سهم  وخلدمة  ال�سخ�سية  م�ساحلهم  والجل  حاجاتهم 

واالجتماعية ومبا يجعل منهم وجهاء ومتميزين وفوق القانون بف�سل ما ميلكونه من �سلطات 

ال �سلطة فوقها وال قوة تردع قوتها.

الوا�سطة نوعان، مقبولة وغري مقبولة، يعني ان هناك وا�سطة طيبة ومطلوبة واالخرى �سيئة 

املقبولة واحلميدة هي  الوا�سطة  االورام منها ورم حميد وورم خبيث،  الوا�سطة مثل  ومنبوذة، 

ال  مري�ص  لعالج  او  فقري  كربة  لفك  االن�سانية  باجلوانب  تعنى  او  ل�ساحبه  احلق  تعيد  التي 

ميلك مال العالج، او التكفل بدرا�سة ابناء اب ال ميلك م�ساريف الدرا�سة، او توفري �سكن لعائلة 

ولكن  ان�سانية،  ومقا�سد  والغرا�ص  اهلل  لوجه  يتو�سط  ملن  االمثلة  بع�ص  هذه  �سكناً،  متلك  ال 

الوا�سطة القبيحة هي تلك التي نراها مت�سيدة على اكمل �سورها القبيحة واخلبيثة، فاملري�ص 

الكويتي الذي كفل الد�ستور عالجه على ح�ساب الدولة ميوت على فرا�ص املر�ص وتهان ان�سانيته 

ويحرم من حقوقه املكفولة د�ستورياً ان مل يجد وا�سطة. والعاطل عن العمل ال يجد وظيفة تليق 

به وتتنا�سب مع �سهادته الدرا�سية حتى لو كانت من اأعلى املراحل التعليمية ان مل يجد وا�سطة 

تهينه يف اأدميته وحتتقر اإن�سانيته، الطالب الذي كفل الد�ستور تعليمه ال ي�ستطيع اكمال تعليمه 

ان مل جترجره وا�سطة، و... و.. الخ.

ما  و�شرورتها  الوا�شطة  ثقافة  بفعل  الجتماعية  الو�شاط  يف  والنفاق  الف�شاد  انت�شر  ولذلك 

نتج عنها من �سلب حقوق امل�ستحقني ممن ال ميلكون الوا�سطة او يرف�سون التعامل معها من 

امل�ساواة  ومعايري  االجتماعية  العدالة  مبداأ  الوا�سطة  الغت  وبذلك  اخالقي،  ومبداأ  منطلق 

وزوراً يف القوانني واللوائح الداخلية  وامل�سطرة كذباً  املن�سو�ص عليها د�ستورياً  وتكافوؤ الفر�ص 

الوا�سطة  طوعت  وقد  احلكومية،  وغري  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الوزارات  جميع  يف  والتنظيمية 

حمتاجيها لعدم ا�ستطاعتهم احل�سول على حقوقهم ان مل تتوافر لهم الوا�سطة التي تتدخل 

لهم ملقا�سد �سخ�سية ومل�سالح خا�سة �سيا�سية وانتخابية، وعليه نت�ساءل اين دولة القانون التي 

تتحدثون عنها كذباً وزوراً وبهتاناً؟! 

النهار، 10 يوليو 2012م



ح
�سال

م ال
ك

حل
وا

ة 
في

فا
ل�س

وا
د 

�سا
لف

ا

102

�سيا�سة توريث املنا�سب �سد الإرادة
د .نايف العدواين

حاكماً،  يكون  ان  بال�سرورة  لي�ص  ولكن  �سيخاً،  يولد  ال�سيخ  ابن  ان  والبديهيات  امل�سلمات  من 

ال�سن واحلكمة  اأهمها عامل  وذلك العتبارات عدة ومعايري تتطلبها �سلطة وبيت احلكم، ومن 

واخلربة العملية وال�سيا�سية التي �سقلت �سخ�سية هذا ال�سيخ وجعلته مميزاً عن اقرانه، وكذلك 

�سدة احلكم، عالوة على  واعتالء  املن�سب  تبوء  االأ�سرة على مقدرته على  داخل  االجماع  عامل 

املنطقة  يف  احلكم  بيوت  بع�ص  تنتهجها  التي  ال�سيا�سة  وهذه  الوطن،  داخل  ال�سعبي  ر�سيده 

ممدوحة وحمل ترحيب وتقدير �سعبي الميان هذه البيوت احلاكمة بالدميقراطية والد�ساتري 

االأ�سر احلاكمة  ال�سعب، عالوة على وجود عقد اجتماعي بالرتا�سي بني هذه  املتفق عليها مع 

واجلماهري ال�سعبية، وكذلك من املتعارف عليه اجتماعيا ان بع�ص املهن تورث الجيال متتالية، 

�سواء كانت هذه املهن يدوية او حرفية او تكون يف املجال العلمي والفني، فقد يتوارث ال�سائغ 

حرفة والده ويطورها وقد يكون ابناء الطبيب اطباء او يف املجال الطبي، او قد يكون احد ابناء 

القائد الع�سكري قائداً ع�سكرياً لي�سري على خطى والده و�سمعته و�سهرته، وهلم جرا، وهذا له 

العديد من اال�سباب كاأن ين�ساأ الولد منذ نعومة اظافره وهو ي�ساعد والده يف هذه املهنة في�سرب 

حبها ويتقن �سنعتها ويتعلم فنونها، وت�سبح م�سدراً لدخله وثروته، او قد يولد ال�سخ�ص يف بيت 

قائد ع�شكري يحكمه الن�شباط والدقة يف املواعيد وتنفيذ الوامر فيجد ال�شاب نف�شه مندفعاً 

التي ميار�سها  الطب  ان مهنة  الولد  والرتبية، وكذلك قد يجد  التن�سئة  الع�سكرية بحكم  اإلى 

والده وظيفة ان�سانية وتخدم املجتمع فيكون والده قدوته ومثاله فيحذو حذوه وكذلك احلال 

للمحامي او القا�سي.. الخ.

ولكن هذا التوارث للمهن حتكمه �شروط عدة واعتبارات كون الغالب على هذه املهن انها خا�شة 

ولي�ست حكومية، او ان االبن الذي يطمح ان يكون حمل والده من الكفاءة مبكان ان ا�ستطاع هو 

وحده ان يجتاز كل امتحانات القبول، وتنطبق عليه كل ال�شروط التي تتطلبها املهنة عالوة على 

ر�سيده الرتبوي يف تلك اال�سرة الذي يجعله اهال لتبوء تلك املهنة خلفاً لوالده، ولكن الو�سع 

عندنا يف الكويت كارثي وغري مقبول بكل االوجه، ومالف لكل القيم الد�ستورية والقانونية او 

حتى االخالقية حيث انتهج البع�ص من امل�سوؤولني الذين و�سلوا ملنا�سبهم عن طريق الوا�سطة 

املنا�سب  توريث  �سيا�سة  الزمنية.  اعمارهم  ت�ساوي  الزمن  من  حقبة  فيها  ومكثوا  واملح�سوبية 

الوالدهم رغما عن انف اجلميع ورغما عن ارادة االمة ودون اكرتاث لكل القواعد الد�ستورية من 

تكافوؤ الفر�ص، وامل�ساواة امام القانون واملنا�سب احلكومية ودون ان يخ�سع ابناوؤهم ملعايري الكفاءة 

يف الختيار او يتجاوزوا �شروط قبول املهنة، او حتى تنطبق عليهم من حيث املوؤهل او املوا�شفات 

املطلوبة، وحتى وان كانت هذه الوظيفة تتطلب اختبارات للقدرات ال�سخ�سية او للمقدرة العلمية 

او حتى االعالن عنها يف ال�سحف فهذا يتم كتح�سيل حا�سل، ولذر الرماد يف العيون وحتايال 
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واالختبارات  واوامرهم  لتوجيهاتهم  وتخ�سع  مبعرفتهم  ت�سكل  القبول  فلجنة  القانون  على 

ونتائج املقابالت تتم ب�سكل �سري واالختيار يتم ب�سكل �سري وانتقائي البنائهم ومعارفهم ومن 

ال ير�سى يلجاأ للق�ساء ومتوت ق�سيته بني اروقة املحاكم وتاأجيالت احلكومة لالطالع والرد، 

واال�سماء تختار وتفلرت وتعلن ب�سكل مفاجئ وبتوقيتات مفاجئة، واللي مو عاجبه ي�سرب من 

البحر او يبلط البحر او يذهب ل�ساحة االرادة ويفرغ �سحناته الع�سبية الزائدة اأو ي�سرب راأ�سه 

يف احليط، فاملنا�سب لنا والرت�سيحات من حقنا والقرارات التي ن�سدرها غري قابلة للنق�ص او 

التغيري او حتى االنتقاد، فطاملا �سيطرنا على املن�سب ف�سوف نورثه البنائنا ول�سان حالنا يقول 

ديرتنا وكيفنا وليخ�ساأ اخلا�سئون فاالقربون اولى باملن�سب والوظيفة والوالدنا م�سبقاً «و�ساهر 

يا ظاهر» هذه ال�سيا�سة البدعية يف توريث البع�ص املنا�سب البنائهم جعلت الكثري من الهيئات 

دخولها  حماولة  الغري  على  وحمرم  مقفلة  و�سركات  خا�سة،  حمميات  وال�سركات  والوزارات 

�سركات  التعيينات االخرية يف  ذلك  والدليل على  كفاءته،  او  �سهادته  كانت  لها مهما  التقدم  او 

النفط، التي قبل ابناء امل�شوؤولني فيها رغم انهم ل يجيدون اللغة النكليزية وهي �شرط رئي�شي 

والت�سريع،  الفتوى  هيئة  قبول  يف  احلال  وكذلك  الوظيفة،  لهذه  للمتقدمني  ا�سا�سي  ومطلب 

حيث قبل انا�ص مل يح�سلوا على املعدل املطلوب او مل يجتازوا اختبار اللجنة ومن جامعات غري 

معرتف بها ح�سب كتب �سادرة من وزارة التعليم العايل، الو�سع ا�سبح ظاهرة حتتاج الى تدخل 

جراحي من قبل احلكومة ك�سلطة ادارة وم�سوؤولة عن تطبيق مبادئ الد�ستور وقواعد القانون 

الى  االمور  احلكم الرجاع  وبيت  احلكم  �سلطة  تدخل  الى  وبحاجة  العدالة،  مبادئ  تنظم  التي 

ن�سابها وحتقيق العدالة االجتماعية بني ابناء ال�سعب، الذين هم امانة يف عنق احلاكم وامام هذه 

ال�سيا�سات الكارثية يف توريث املنا�سب وكذلك ال�سلطة الت�سريعية مطالبة بان تتدخل وتقرتح 

ال�سعب  التي فو�ست قواعد الوالء واالنتماء وجعلت  التخريبية  ال�سيا�سة  قانون يحد من هذه 

الذين  ابنائها اخلريجني  تعاين من بطالة  اال�سر  فالكثري من  والعدالة،  بالدميقراطية  يكفر 

على  يح�سلوا  ان  دون  والديهم  «امل�سروف» من  يقب�سون  زالوا  ما  وهم  ال�سنوات  عليهم  م�ست 

فر�سة التوظيف، لعدم وجود وا�سطة لديهم رغم كفاءتهم واملالحظ ان هذه املنا�سب التي بداأ 

توريثها هي املنا�سب «الكادرية» التي ت�ساعفت فيها الرواتب واملميزات نتيجة ل�سيا�سة الكوادر 

العبثية اما الوظائف بوربع فهي متاحة للغري من الغالبة، ولكن رواتبها ال تكفي مل�ساريف االي 

فون وفواتري الكواي، ومنا للحكومة واملجل�ص.

مالحظة:

يف الثمانينات قامت الواليات املتحدة بت�سريع قانون يحقق العدالة وامل�ساواة يف الوظائف بني 

كل املواطنني باختالف انتماءاتهم وطوائفهم ي�سمى «Affirmative Action» ومن يخالفه 

يتعر�ص للعقوبة وال�سجن والطرد من اخلدمة العامة.

ال�ساهد، 10 يوليو 2012م
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ال�سحايف جابر املبارك!
ذعار الر�سيدى

اإذا اأردت اأن جتري حتقيقا �سحافيا حقيقيا فعليك اأن تدخل من االأبواب اخللفية للوزارات حيث 

تقع مكاتب �سغار املوظفني املن�سيني والذين ال يعرفهم اأحد عادة، ال اأن تدخل من الباب االأمامي 

اأح�سن  وزارتهم  واأن  يرام  ما  على  �سيء  كل  اأن  �سيبلغونك  فامل�سوؤولون  امل�سوؤولني،  مكاتب  حيث 

»نا�سا«،  اأف�سل من  باأنها  امل�سوؤول ي�سف وزارته  اإذا وجدت  العامل وال ت�ستغرب  واأف�سل وزارة يف 

اأما املن�سيون يف الوزارات من املغ�سوب عليهم من الن�سيطني واأ�سحاب الكفاءات املهملة وامللقاة 

يف ثالجات التجميد فيملكون احلقيقة، فاذهب اإليهم وا�ساألهم عن اأي حال من اأحوال الوزارة 

و�سيخربونك بالعجب العجاب، ويبلغونك مبا مل تكن تت�سور، ويدلونك بكل �سدق على مكان 

ال�سرقات ومطابخ امليزانيات والعقود وما يجري فيها، بل ير�سدونك اإلى كوارث القرارات االإدارية 

التي ي�شدرها الوزير والوكالء، لذا اإذا كان هذا املبداأ الب�شيط الذي اعتمدته منذ عملي يف بالط 

�ساحبة اجلاللة، فاأعتقد اأنه من الواجب بل من املنطقي اأن يتبعه �سمو رئي�ص جمل�ص الوزراء 

ال�سيخ جابر املبارك اإذا ما اأراد اأن يعرف حقيقة ما يجري يف كل الوزارات. 

نعم هي دعوة حقيقة لراأ�ص احلكومة، اإذا ما اأردت �سموك اأن تعرف اخللل يف كل الوزارات، فال 

تذهب لوزرائك وال ت�ساألهم وال تطلب منهم تقارير الأنهم البد وحتما �سيبلغونك اأن »كله متام 

يا فندم«، وحتى لو �ساألتهم عن خطاأ ف�سيكتبون لك تقريرا »ما يخر�ص املية« باأن اخلطاأ مربر، 

لذا اإذا اأراد راأ�ص احلكومة اأن يعرف م�سدر الدم الفا�سد الذي يجري يف �سرايني وزارات حكومته 

فعليه اأن يلجاأ اإلى املن�سيني من املوظفني الذين عادة ما يلقي بهم امل�سوؤولون اإلى االأبواب اخللفية 

للوزارات، ولي�ساألهم و�سيخربونه مبا ي�سيب له راأ�ص الولدان. 

اإن الوزراء يجملون تقاريرهم التي يرفعونها اإليكم، ويكحلونها، ويزينونها، ويزفونها اإليكم كما 

لو كانت اأجمل اجلميالت، يف حني اأنك لو اأزلت عن تلك التقارير مكياج الوزير لكانت النتيجة 

امراأة قبيحة جدا. 

احلقيقة دائما مرة، بل اإن احلقيقة دائما ما تكون اأب�سع من الواقع الذي جنمله باأكذوبة »كله 

اإلى طرح  اأننا لو جلاأنا  اأفندم«، جمال االأكاذيب يجعلنا نخ�سر املاليني �سنويا، يف حني  يا  متام 

القبح  اأن  ترون  اأال  الدنيا،  بلدان  اأجمل  بلدنا  ولكان  املاليني  تلك  لوفرنا  »اجليكرة«  احلقيقة 

اأحيانا هو الوجه االآخر للجمال؟! 

ال باأ�ص من اأن يتحول رئي�ص الوزراء اإلى �سحايف ولو ليوم واحد ويطرح االأ�سئلة اخلم�سة »كيف؟ 

ومتى؟ واأين؟ وملاذا؟ ومن؟« وي�سرع يف كتابة حتقيق �سحايف حول اأي وزارة يريد ويختار معتمدا 

على الدخول من االأبواب اخللفية، يف هذا اليوم �سيكت�سف كوارث بل »بالوي«. 
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ميكن لرئي�ص الوزراء اأن يفعل ما هو اأ�سهل من ذلك، وهو اأن يطلب ك�سفا باأ�سماء جميع القياديني 

املجمدين واملحالني اإلى مكاتب الوزراء، ويجتمع بهم، وي�ستمع اإليهم، ليعرف كيف تدار الوزارات، 

واأين اأماكن الثقوب ال�سوداء التي تبتلع مالييننا، ومن يبتلعها، ول�سالح من. 

احلقيقة ال تاأتي الأحد، من يرد احلقيقة فعليه هو اأن يذهب اإليها. 

االأنباء، 17 يوليو 2012م

الفــــ�ســـاد
د. ح�سن املو�سوي

والدول  الف�ساد،  ظاهرة  انت�سار  من  فيها  املواطنون  يتذمر  الغنية  الدولة  الف�ساد،  اأمر  عجيب 

بتجدد  متجدد  والف�ساد  الف�ساد،  على  الثورة  اإلى  وتدعو  الف�ساد  من  تعاين  كذلك  الفقرية 

املجتمعات.

�سورة  77 من  االآية  ففي  الف�ساد،  االبتعاد عن  على  الكرمي حثت  القراآن  يف  كثرية  اآيات  وهناك 

ْنَيا َواأَْح�ِسْن  يَبَك ِمَن الدُّ اَر ااْلآَِخَرَة َواَل َتْن�َص َن�سِ ُ الدَّ الق�س�ص، يقول اهلل تعالى »َواْبَتِغ ِفيَما اآََتاَك اهللَّ

َ اَل ُيِحبُّ امْلُْف�ِسِديَن«، وكذلك االآية 83 من  ُ اإَِلْيَك َواَل َتْبِغ اْلَف�َساَد يِف ااْلأَْر�ِص اإِنَّ اهللَّ َكَما اأَْح�َسَن اهللَّ

ا يِف ااْلأَْر�ِص َواَل َف�َساًدا َواْلَعاِقَبُة  َعُلَها ِللَِّذيَن اَل ُيِريُدوَن ُعُلوًّ اُر ااْلآَِخَرُة جَنْ �سورة الق�س�ص »ِتْلَك الدَّ

ْرَث  ِلْلُمتَِّقنَي«، وكذلك يف �سورة البقرة اآية 205 »َواإَِذا َتَولَّى �َسَعى يِف ااْلأَْر�ِص ِلُيْف�ِسَد ِفيَها َوُيْهِلَك احْلَ

ُ اَل ُيِحبُّ اْلَف�َساَد«. َوالنَّ�ْسَل َواهللَّ

اإذاً، الف�ساد واقع ومالزم لل�سلوك االإن�ساين، منذ اأن خلقه اهلل وجعله خليفته يف االأر�ص، وهذا ما 

هو مذكور يف القراآن الكرمي والكتب التاريخية، واإذا زاد اأو تغري �سكله يرجع ذلك اإلى التغيري 

الذي حدث يف املنظومة االجتماعية وال�سيا�سية.

وهناك من �سّنف الف�ساد ثالثة ت�سنيفات: ف�ساد على م�ستوى الفرد، وف�ساد على م�ستوى العمل، 

وف�ساد على امل�ستوى ال�سيا�سي.

فا�سدون  القيادية  املراكز  يف  العاملني  من   10% اأن  اأظهرت  الف�ساد،  حول  بريطانية  درا�سة  ويف 

ال ميكن اإ�سالحهم، و%10 من اجلانب االآخر نزيهون ال ميكن اإف�سادهم، و%80 اإن �سنحت لهم 

الفر�سة ارتكبوا اأفعال الف�ساد.

والف�ساد متعدد االأ�سكال والعناوين، وال يقت�سر على الدول الدكتاتورية فح�سب، واإمنا حتى التي 
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ت�سرب الدميوقراطية يف جذورها.

وحقيقة االأمر، ال ميكن للتنمية اأن تقوم قامتها يف ظل الف�ساد وال الف�ساد يف ظل النزاهة، فهناك 

اإن م�سكلة  اآفة الف�ساد التي نخرها.  حكومات واأنظمة �سقطت وتهاوت وذهبت بال رجعة ب�سبب 

االأنظمة العربية تكمن يف ال�سراع بني الفا�سدين وحتدي كل منهما االآخر، ومعركة ك�سر العظم 

بينهم.

اإن اأي حكومة ت�سعى اإلى االإ�سالح وتن�سد التنمية عليها حماربة الف�ساد والفا�سدين وحماربتهم 

والقانون  باالأخالق  االلتزام  خالل  من  بالفرد  يبداأ  فاالإ�سالح  م�ستحيلة،  غري  ولكنها  �سعبة، 

دون  من  اقت�سادياً  اإ�سالح  وال  �سيا�سياً  اإ�سالح  فال  وال�سيا�سة،  بالنظام  ثم  ال�سمري،  واإحياء 

مواجهة الف�ساد.

باإدارة  اإدارتها  ومتت  الف�ساد  اآفة  على  تغلبت  حينما  منوذجاً  الفقرية  الربازيل  دولة  يف  ولنا 

م�سوؤولة، جنحت يف تطويق الف�ساد، فانفتحت على التنمية واالزدهار، وال يقت�سر الف�ساد على 

التحايل على االأنظمة والقوانني والتعيني يف مراكز  الغ�ص واالختال�ص والر�سوة، واإمنا ي�سمل 

قيادية بناء على امل�سالح ال�سيقة اأو منفعة �سخ�سية.

اإن معاجلة الف�ساد اأو حماربته تتطلب خطوات اإجرائية، مثل: 

1 - ربط امل�سوؤولية باملحا�سبة، وحتديد نوعية املحا�سبة بقانون. 

2 - حتميل امل�سوؤولية الأ�سحاب الكفاءة. 

3 - تفعيل القانون وحما�سبة الفا�سد كائناً من مكان. 

4 - االأخذ بالتقارير العاملية، وعدم الت�سكيك فيها. 

5 - تقوية رقابة االأجهزة احلكومية يف مراقبة املف�سدين ومتابعتهم. 

واأخرياً ولي�ص اخراً، تعزيز روح املواطنة والوالء واالنتماء والنظام الذي يوؤمن بالعدل وامل�ساواة 

بني اأبناء الوطن الواحد.

القب�ص، 20 يوليو 2012م
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من منظومة القيم الوظيفية: العمل الوظيفي اأمانة
د.عبداملح�سن اجلاراهلل اخلرايف

يف هذا الزمان الذي كرثت فيه االآفات االخالقية التي تخالف قيم ديننا احلنيف، الذي اكتفى 

البع�ص منه بالق�سور وال�سكليات على ح�ساب اجلوهر، يح�سن ان نذكر انف�سنا مبا يح�ص عليه 

هذا الدين من خلق ح�سن، ي�سمو باإن�سانيتنا، مبا ير�سي اخلالق �سبحانه.

ومن اهم االخالق التي يحث عليها اال�سالم تاأدية االمانات الى اهلها، اذ يقول اهلل تعالى: »اإنَّ 

ا  َ نعمَّ ُكُموا باْلَعْدل اإنَّ اهللَّ وا ااْلأََماَنات اإَلى اأَْهلَها َواإَذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّا�ص اأَْن حَتْ َ َياأُْمُرُكْم اأَْن ُتوؤَدُّ اهللَّ

َ َكاَن �َسميًعا َب�سرًيا« )�سورة الن�ساء: اآية 58(. َيعُظُكْم به  اإنَّ اهللَّ

اإَلى  ااْلأََماَنات  وا  ُتوؤَدُّ اأَْن  َياأُْمُرُكْم   َ اهللَّ »اإنَّ  االآية:  االول من هذه  ال�سق  عند  هنا  نتوقف  ان  واريد 

اأَْهلَها«، حيث ذكر االمام القرطبي ان هذه االية من امهات االحكام ت�سمنت جميع الدين وال�سرع، 

اهلها، ويف حديث  الى  االمانات  باأداء  ياأمر  باأنه  تعالى يخرب  اهلل  ان  كثري  ابن  تف�سري  وورد يف 

احل�سن عن �سمرة ان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »اأد االمانة الى من ائتمنك، وال تخن 

من خانك« )اأخرجه ابو داود والرتمذي(، وهذا يعم جميع االمانات الواجبة على االن�سان، من 

وغري  وال�سيام،  والنذور  والكفارات  والزكوات،  ال�سلوات  من  عباده،  على  وجل،  عز  اهلل،  حقوق 

ذلك، مما هو موؤمتن عليه ال يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بع�سهم على بع�ص كالودائع 

وغري ذلك مما ياأمتنون به بع�سهم على بع�ص.

وقد جت�سد هذا اخللق يف النبي الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم، حتى قبل بعثته، فقد كان يلقب 

بال�سادق االمني، وكان اهل قري�ص ي�ستاأمنونه على ودائعهم، حتى بعد ان خرج على دينهم، وتاآمر 

بع�ص قادتهم لقتله، كانت لديه امانات تركها لعلي بن ابي طالب ر�سي اهلل عنه حتى يردها الى 

ا�سحابها! فلي�ص بغريب ان ي�ستهر بينهم بلقب »ال�سادق االمني«.

وقد ثبت يف احلديث ال�سحيح ان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »لتوؤدن احلقوق الى اهلها 

يوم القيامة، حتى يقاد لل�ساة اجللحاء )اي التي من دون قرون( من القرناء« )�سحيح م�سلم، 

كتاب الرب وال�سلة واالداب، باب حترمي الظلم(، فكيف مبن ياأكل اموال النا�ص بالباطل، وي�سيع 

االمانات متعمدا من دون ان ي�سعر باالإثم بل يلعب ويلهو غافال عما ينتظره من ح�ساب ع�سري 

َها الَّذيَن اآََمُنوا اَل َتاأُْكُلوا اأَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم باْلَباطل  اإالَّ اأَْن  عند ربه، والذي قال يف كتابه العزيز: »َيا اأَيُّ

َ َكاَن بُكْم َرحيًما   َوَمْن َيْفَعْل َذلَك ُعْدَواًنا  َتُكوَن جَتاَرًة َعْن َتَرا�ٍص مْنُكْم َواَل َتْقُتُلوا اأَْنُف�َسُكْم اإنَّ اهللَّ

ليه َناًرا َوَكاَن َذلَك َعلَى اهللَّ َي�سرًيا« )�سورة الن�ساء: االآيتان 29 - 30(. َوُظْلًما َف�َسْوَف ُن�سْ

وممن يكتبون �سمن الذين يوؤدون االمانات الى اأهلها املوظفون الذين يلتزمون بحدود اهلل يف 

وظيفتهم، وال يخونون الواجب الذي ائتمنوا عليه، ويقومون به كما ينبغي فيدخلون بذلك يف 

زمرة املجاهدين، م�سداقا لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »العامل على ال�سدقة باحلق كالغازي 

يف �سبيل اهلل حتى يرجع الى بيته« )�سنن الرتمذي، كتاب الزكاة عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
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و�سلم، باب ما جاء يف العامل على ال�سدقة باحلق(، ويقا�ص عليه كل موظف مل�ص.

يف  لتنفق  وحت�سيلها  ال�سدقات  جمع  على  العامل  باأف�سلية  بيان  كذلك  فيه  احلديث  وهذا 

م�سارفها، وان ال�ساعي على ذلك كالغازي الغامن، اذ انه جاهد نف�سه ليوؤدي االمانات الى اهلها 

احت�سابا لوجه اهلل تعالى، كما جاهد املقاتل يف �سبيل اهلل لتكون كلمة اهلل هي العليا، فن�سره اهلل 

وغنم الدنيا واالخرة.

واجبات  اداء  التهرب من  يتفننون يف  الذين  واملوظفات  املوظفني  بع�ص  امر  العجيب  والغريب 

العمل الوظيفي ظنا منهم ومع اال�سف باأنها »�سطارة«، بل هي واهلل خيانة اأمانة. هداهم اهلل الى 

ال�سواب.

اأدعو اهلل ان نكتب جميعا ممن يوؤدون االمانات الى اهلها من دون زيادة او نق�سان، وان يثيبنا على 

ذلك مبثل اجر الغزاة يف �سبيله.

القب�ص، 3 �سبتمرب 2012م

ق�ساء العدالة البطيئة!
ح�سني العبداهلل

من ال�سروري جدا اأن يك�سف املجل�ص االعلى للق�ساء لوزير العدل ”املحامي“ جمال ال�سهاب اأو 

حتى ل�سمو رئي�ص جمل�ص الوزراء ال�سيخ جابر املبارك ثالث حقائق، مفادها باأن العمل الق�سائي 

لن يتطور ولن يتقدم اإذا مل تتحقق فيه ثالث ق�سايا اآنية ال هي بحاجة اإلى ت�سريع وال بتكلفة 

�سيا�سية، بل اإلى قرارات وزارية فقط، وهي اأوال اإ�سالح اجلهاز التنفيذي املعاون للق�ساء وتقدمي 

احلوافز الالزمة والكاملة لهذه املهن وجعلها مهنا جاذبة، وثانيا توفري مبان جديدة حتى لو 

ق�سة  مبان جديدة وحل  اإن�ساء  على  بالعمل  الوزارة  ت�ستمر  اأن  �سريطة  موؤقتا  م�ستاأجرة  كانت 

الت�سابك مع وزارة االأ�سغال ليتمكن الق�ساء من فتح دوائر ق�سائية جديدة ت�ستوعب كل الق�سايا 

الق�ساة  عدد  زيادة  وثالثا  مايو2013،  �سهر  يف  اآخرها  كان  مواعيد  لها  حددت  والتي  املكد�سة 

الكويتيني اأو زيادة طفيفة باأعداد امل�ست�سارين املعارين من خارج البالد.

املالية  اأوال مبنح البدالت واحلوافز  باأن تقوم  واإذا ما جنحت الوزارة يف فلرتة جهازها االإداري 

املنا�سبة للموظفني التنفيذيني يف اإدارات التنفيذ بكل اأق�سامها واإعالنات �سحف الدعاوى واإدارة 

الكتاب، ثم تقوم بغربلة تلك االإدارة واإبعاد العنا�سر غري العاملة خارج االإدارة وهو ما ي�ستلزم 
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اإيجاد جهاز م�ستقل يتولى التفتي�ص على اأعمال املوظفني املعاونني لرجال الق�ساء حفاظا على 

اجلهاز الق�سائي وعلى اأدائه الأمانته والتي قد يكون موظف التنفيذ �سببا يف عرقلتها اأو االإخفاق 

بتنفيذها اأو االإعالن مثال!

املباين  ملف  وتنهي  االأ�سغال  بوزير  جتتمع  اأن  لها  املحامي  وزيرها  يف  متمثلة  الوزارة  اأن  كما 

مالئمة  مبان  ا�ستئجار  على  الق�ساء  مع  بالتن�سيق  تعمل  واأن  �سنوات،  منذ  املعطلة  الق�سائية 

للمحاكم لفرتة موؤقتة ال تتجاوز اخلم�ص �سنوات على االقل، فاملباين احلالية اإن كان بع�سها غري 

�سالح للعمل الق�سائي فاأي�سا مل تعد قادرة على فتح املزيد من الدوائر الق�سائية، وهو ما ت�سبب 

الر�سوم الق�سائية  اأن �سدد  املواطن ذاته بعد  الق�سايا والتاأخري بالف�سل فيها، بينما  يف تكد�ص 

امللقاة على عاتقه ينتظر ق�ساء يحدد لدعواه جل�سة قريبة وي�سدر بها حكما بامليعاد ويذهب به 

الإدارة التنفيذ لي�ستويف به حقوقه.

الق�ساة  اأعداد  يزيد  اأن  وعليه  للق�ساء،  االأعلى  املجل�ص  م�سوؤولية  فهي  االأخرية  الق�سية  اأما 

العاملني يف الهيئات الق�سائية، وذلك بدءا بزيادة عدد املقبولني يف النيابة العامة ب�سكل �سنوي، 

فقبول 25-30 وكيل نيابة كما هو الو�سع احلايل، يقابله انتقال مايقارب 15 اإلى 20 وكيل نيابة 

اإلى الق�ساء ب�سكل �سنوي اأي�سا غري كاف، عالوة على اأن اإعارة 50 م�ست�سارا وافدا ب�سكل �سنوي 

يوزعون بني النيابة والق�ساء ويحلون حمل 50 اآخرين تنتهي عقود اإعارتهم هو االخر لي�ص بحل 

توفري موظفني  يتم  ما مل  يتطور  لن  فالق�ساء  ولذلك  بالق�ساء!  العمل  �سيعمل على تطوير 

اأكفاء اأ�سحاب خربة يتمتعون بحوافز ومزايا مالية يخ�سعون للتفتي�ص والرقابة، ولن يتطور 

الق�ساء ولن يتقدم اإذا مل توفر له احلكومة مباين مت�سعة تتحمل زيادة عدد املوظفني، وتوفر 

فيها القاعات التي ت�ستوعب اأي�سا م�ستقبال الزيادة املتوقعة حلاالت التقا�سي يف الكويت، واأخريا 

الدعاوى  الف�سل يف  الذين يتولون  الق�ساة  اإال بزيادة عدد  الق�ساء لن يتطور ولن يتقدم  فاإن 

وهو ما مل يتحقق اإذا مل تتم زيادة عدد املقبولني يف النيابة، واإال فاإن التطور الذي نن�سده لن 

”العدالة  تكري�ص  ف�سن�ستمر يف  واإال  اأوال،  املهمة  العنا�سر  تلك  بتحقيق  اإال  نهائيا  مير بجانبنا 

الطبيعي  التقدم  حالة  اإحداث  على  املتعاقبة  احلكومات  عجز  ب�سبب  نعي�سها  التي  البطيئة“ 

بتوفري مبان وموظفني اأ�سحاب خربة للمحاكم، مع اإ�سرار احلكومات على االحتفاظ باجلانب 

املايل واالإداري لل�سلطة الق�سائية الأكرث من 50 عاما!

اجلريدة، 16 �سبتمرب 2012م



ح
�سال

م ال
ك

حل
وا

ة 
في

فا
ل�س

وا
د 

�سا
لف

ا

110

املال العام ال�سايب يعلم ال�رسقة
ريا�ص ال�سانع

اأ�سبح اال�ستيالء على املال العام وهو بالطبع مال حرام جتارة رابحة ورائدة لدى الكثريين من 

االأنانيني وذوى املنفعة اخلا�سة الذين جبلوا على الكذب واالنتهازية وال�سرقة والغ�ص واخلداع 

والوفاء  ال�سدق  من  واحلميدة  اجلميلة  القيم  كل  ونبذوا  احلرام  املال  من  الرثوات  ومراكمة 

اأجل م�سلحتهم ال�سخ�سية يف عامل معومل ومقلوب فالكثري ي�سعى بكل  واالأمانة والعطاء من 

الطرق اإلى اال�ستيالء على املال العام وال يتوانى يف لعق ولهف هذا املال اإال من رحم ربك وهي 

احدى املراتب املتقدمة يف �سلب ونهب اأموال على اأنها �سائبة واهلل اأعلم. 

وال  تقتنيه  ما  حفظ  على  احر�ص  اأي  ال�سرقة«  يعلم  ال�سايب  »املال  اإن  القائل  املثل  �سدق  لقد 

امل�سابه  املثل  ويقول  ذلك  يف  ال�سبب  اأنت  وتكون  �سياعه  اأو  �سرقته  على  ي�سجع  و�سع  يف  ترتكه 

تاأمينه  على  يعمل  وال  يهمله �ساحبه  الذي  املال  اإن  يقول  وهو مثل قدمي  تخون«  وال  »حر�ص 

وحفظه ب�سورة مطلوبة رمبا يدخل الطمع يف نفو�ص الذين لي�ص لهم �سوابق يف ال�سرقة باعتبار 

اأن �سهولة احل�سول عليه يعد حافزا لهم يف الت�سرف فيه، الأن كثريا من جرائم ال�سرقات يكون 

ال�سبب املبا�سر فيها هو االإهمال من ال�سحية نف�سه، وهو ذلك ال�سخ�ص اأو املكان الذي تتم فيه 

واقعة ال�سرقة، وينطبق هذا القول على املال العام الأنه مال مهمل ويرتك دون اأن مير امل�سوؤولون 

عنه ل�سهور اأو ل�سنوات لتفقده اأو ح�سره اأو متابعة املوظفني، فتلك اأمانة وم�سوؤولية يجب على 

امل�سوؤولني اأن يتحلوا بها. 

وهذه مقدمة ب�سيطة ومهمة ملا مت ن�سره بجريدة »االأنباء« يوم اخلمي�ص املوافق 2012/9/20م 

حتت عنوان »اجلنائية توقف اآ�سيويني ي�سرقان االأدوية املدعومة و�سيديل عربي يتكفل ببيعها 

ب�سعر التجزئة« وتفا�سيل اخلرب كما ورد باجلريدة.. 

وا�ستنادا اإلى م�سدر اأمني فاإن معلومات وردت اإلى وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد ل�سوؤون االأمن 

اأن هناك وافدين اعتادا على �سرقة االأدوية املدعومة  اجلنائي اللواء عبداحلميد العو�سي من 

يعرفان  ال  الوافدين  اأن  املعلومات  وت�سمنت  حكوميني  م�ست�سفيني  يف  كعاملني  عملهما  بحكم 

م�سري االأدوية التي قاما ب�سرقتها على فرتات متقطعة. 

على  القب�ص  اإلقاء  مت  وعليه  املعلومات،  �سدق  اأكدت  التي  التحريات  عمل  مت  امل�سدر:  واأ�ساف 

بيعها  اإعادة  ثم  ومن  االأدوية  �سرقة  على  اعتادا  باأنهما  اعرتفا  معهما  وبالتحقيق  االآ�سيويني 

باأ�سعار زهيدة على �سيديل عربي يعمل يف �سيدلية مبنطقة حويل. 

وا�ستطرد امل�سدر بالقول: انطلق رجال مباحث حويل اإلى ال�سيدلية ومت تفتي�سها بعد احل�سول 

على اإذن نيابي وعرث بداخلها على اأدوية م�سروقة من م�ست�سفيني حكوميني واعرتف ال�سيديل 

باأنه اعتاد على �سراء االأدوية من االآ�سيويني واأنكر يف بداية التحقيقات علمه اأن االأدوية م�سروقة 

اإال انه عاد واعرتف باأنه كان يعلم ان هذه االأدوية م�سروقة وي�سرتيها بربع ثمنها ويعيد بيعها 

ويح�سل على الفارق لنف�سه. 
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البد لبيان املنظار القانوين للواقعة فان املتهمني يتعر�سان لعقوبتي املادتني )9و 10( من قانون 

اجلزاء املعدل والتي تن�ص املادة )9( على: يعاقب باحلب�ص املوؤبد اأو املوؤقت الذي ال تقل مدته عن 

اأو اأمتعة اأو غريها  اأوراقا  اأو  اأو عامل اختل�ص اأمواال  اأو م�ستخدم  خم�ص �سنوات كل موظف عام 

م�سلمة اإليه ب�سبب وظيفته وتكون العقوبة احلب�ص املوؤبد اأو املوؤقت الذي ال تقل مدته عن �سبع 

�سنوات اإذا ارتبطت اجلرمية بجناية اأخرى ارتباطا ال يقبل التجزئة. 

واإ�سافة اإلى املادة )10( التي تن�ص على اأنه »يعاقب باحلب�ص املوؤبد اأو املوؤقت الذي ال تقل مدته 

ذكر  �سيء مما  ا�ستولى بغري حق على  اأو عامل  اأو م�ستخدم  عام  �سنوات كل موظف  عن خم�ص 

يف املادة ال�سابقة الإحدى اجلهات امل�سار اإليها يف املادة الثانية اأو حتت يدها اأو �سهل ذلك لغريه، 

وتكون العقوبة احلب�ص املوؤبد اأو املوؤقت الذي ال تقل مدته عن �سبع �سنوات اإذا ارتبطت اجلرمية 

بجناية اأخرى ارتباطا ال يقبل التجزئة(. 

اأما ال�سيديل الذي علم بواقعة �سرقة االأدوية و�سرائها بثمن بخ�ص واإعادة بيعها مرة اأخرى بثمن 

متلف فاإنه يتعر�ص للعقوبة املقررة باإخفاء اأ�سياء م�سروقة واإعادة بيعها. 

اأخرى فاإن هذه اجلرائم  اأما من ناحية  التحقيقات  القانونية وما ت�سفر عنه  الناحية  هذا من 

اخلطرية واملخالفات القانونية فال�سطو على املال العام ونهب اأموال الوطن لي�ست �سوى الراأ�ص 

الطايف جلبل الثلج الذي ما خفي حتته اأعظم، ومل يكن اأن تقع هذه اجلرائم اأو حتدث لو كانت 

هناك اأجهزة رقابية تقوم بعملها على الوجه االأكمل وال تخاف يف اهلل لومة الئم قبل خوفها من 

القوانني والت�سريعات املليئة بالثغرات والثقوب. يجب على كل م�سوؤول اأو موظف ان يعمل بدون 

كلل وال ملل على حماية اأموال الوطن واأن يحميها ويح�سنها ويزود عنها �سد كل من �سولت له 

نف�سه من االنتهازيني والل�سو�ص واملرت�سني الذين ال هم لهم اإال ق�ساء م�ساحلهم ال�سخ�سية 

ونهب اأموال الوطن، فهوؤالء املف�سدون واملرت�سون وال�سارقون للمال العام ومن واالهـم ال بد من 

اآلية لتطبيق القوانني ومرجعية حتمي املال العام. 

االأنباء، 29 �سبتمرب 2012م
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الق�سم الثاين

اهدار الموارد و هموم التنمية
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اأولويات احلكومة ومواجهة الف�ساد
د.عادل اإبراهيم االبراهيم

ال �سك ان ا�ست�سراء الف�ساد واآثاره ال�سلبية على االأمن الدويل ب�سفة عامة واالأمن الوطني ب�سفة 

خا�سة قد حدا باالأمم املتحدة على الدعوة الإعداد و�سياغة اتفاقية دولية ملكافحة الف�ساد منذ 

عقد م�سى اإميانا منها باأن الف�ساد يعترب من اخطر االآفات االجتماعية التي تنخر باملجتمعات 

كافة املتقدمة والنامية على وجه اخل�سو�ص. 

ومبوجب القرار رقم 58/4 ل�سنة 2003 مت اعتماد االتفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد والتي دخلت 

حيز التنفيذ يف عام 2005، ومنه اأ�سبح العامل متكاتفا واأمام واقع جديد باأن اأ�سبحت مكافحة 

اأ�سا�سي  معوق  الف�ساد  باأن  الدولية  املنظمة  من  اإميانا  حمليا  �سانا  تعد  ومل  دوليا  �ساأنا  الف�ساد 

للتنمية ومانع لبلوغ االأهداف التنموية وجمال للك�سب غري امل�سروع املتمثل با�ستغالل الوظيفة 

العامة. 

وال يخفى اأنه باإقرار االتفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد والت�سديق عليها من الكثري من الدول 

ووجهت ر�سالة عاملية بان املجتمع الدويل املتقدم منه والنامي يعمل على مكافحة الف�ساد وعدم 

الت�سامح مع من خان وا�ستغل الثقة العامة يف حتقيق مكا�سب غري م�سروعة. 

ومن جهة اخرى توؤكد االتفاقية على اهمية القيم االإن�سانية املتمثلة باالأمانة، واحرتام القانون 

وامل�ساءلة وال�سفافية. 

كما تفر�ص االتفاقية على الدول امل�سادقة عليها التزامات قانونية وادارية وت�سريعية يف اطار 

مكافحة الف�ساد والعمل على اتخاذ التدابري واالجراءات االدارية والقانونية املنا�سبة ملنع وقوع 

الف�ساد يف الدولة ودعم اجلهود الوطنية يف مكافحة كافة اأ�سكاله وال يخفى ان مواجهة الف�ساد 

قبل ان تكون امرا دوليا او مطلبا وطنيا هي واجب ديني يتمثل يف ت�سديد القراآن الكرمي على 

حترمي الف�ساد يف اكرث من موقع ومنا�سبة حمذرا املف�سدين باأ�سد العقاب. 

وملا كانت دولة الكويت قد وقعت على االتفاقية بنهاية عام 2003 واحالتها مب�سروع بقانون الى 

جمل�ص االمة للموافقة على االتفاقية متت املوافقة ومت الت�سديق عليها باالإجماع على املر�سوم 

واجرائية يف  وقائية  تدابري  فيها من  االلتزام مبا جاء  عليها  لزاما  ا�سبح   ،2006 �سنة   47 رقم 

العام  املن�سب  ا�ستخدام  �سوء  يت�سمن  عمل  بكل  يتمثل  والذي  الف�ساد  ا�سكال  جميع  مواجهة 

لتحقيق م�سلحة �سخ�سية او لغريه. 

اي مبعنى اآخر اخلروج عن القانون والنظام والوظيفة املوؤمتن عليها املوظف وملا كانت احلكومة 

يف اطار نهجها اجلديد قد و�سعت مواجهة الف�ساد كاحدى اولوياتها من هنا فاإذا كانت احلكومة 

جادة يف مكافحة الف�ساد بكافة �سوره فعال ال قوال، واقعا ال امنيات فاإن االمر يتطلب االآتي: 

املبادرة بتقدمي اقرارات الذمة املالية بدءا من اع�ساء احلكومة القادمة وجمل�ص االمة. 

االلتزام باالتفاقية الدولية والعمل على تطبيق ما جاء فيها وتفعيل التدابري واالجراءات على 

ار�ص الواقع. 
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الف�ساد  الفعلية يف مكافحة  يتمثل باجلدية  والذي  الف�ساد  ال�سيا�سية يف مكافحة  االرادة  توافر 

وحما�سبة الكبري قبل ال�سغري الن ف�ساد الكبار هو امل�سكلة الكربى ملا له من تاأثري على اتخاذ 

القرار. 

اال�سراع بت�سكيل الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد. 

تعزيز الرقابة الداخلية على املوؤ�س�سات والهيئات واللجان احلكومية وكذلك يف القطاع اخلا�ص. 

و�سع التدابري التي تلزم املوظفني كافة باالإف�ساح عن اي اعمال جتارية خا�سة ب�سورة مبا�سرة 

او غري مبا�سرة. 

الف�ساد وماطره  العام واخلا�ص حول  القطاع  للموظفني يف  التدريبية  الدورات  �سرورة عقد 

والعقوبات. 

احلد من االمتيازات املالية واملادية للم�سوؤولني التي و�سلت حلد اال�سراف. 

حتقيق العدالة االجتماعية والتي تتمثل بتحقيق امل�ساواة بني كافة املواطنني يف حقوقهم بعيدا 

عن الرت�سيات للتحقيق مكا�سب فئوية او طائفية او قبلية. 

الف�ساد  بت�سجيع و�سائل االعالم ب�سفة عامة على ك�سف مواطن  الدور االعالمي وذلك  تعزيز 

اأت�سرت عليها او نفيها وا�ساعة  والتحقيق فيما يثار يف ال�سحف من ق�سايا ا�ستغالل املن�سب ال 

ثقافة مكافحة الف�ساد. 

الدولية  االتفاقية  بنود  وبتنفيذ  وباأدواتها  احلكومة  بيد  الف�ساد  مواجهة  ان  القول  وخال�سة 

ملكافحة الف�ساد باعتبارها اآلية �سرورية لتعزيز التعاون الدويل ودعم اجلهود الوطنية يف مكافحة 

الف�ساد بكفاءة وفاعلية ومتى بداأت جدية احلكومة يف مواجهة الف�ساد �ستجد من كافة اطياف 

املجتمع دون ا�ستثناء كل الدعم واملوؤازرة ال ل�سيء اإال الأنها البداية للنهو�ص باملجتمع واحلفاظ 

على امنه وا�ستقراره ومكت�سباته ومكافحة اجلرائم املرتتبة على الف�ساد. 

ولي�ص  عاجال  قوال  ال  فعال  الف�ساد..  جذور  القتالع  دوؤوبا  وعمال  حكوميا  حتركا  �سرنى  فهل 

اآجال.. قرارات بدال من ت�سريحات.. هذا ما نتمناه ل�سالح بلدنا و�سمعته واأمنه.

االأنباء، 8 يناير 2012م
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دى ك�سابقاتها �ساع جهد اللجنة ال�ست�سارية �سُ
خليفة م�ساعد اخلرايف

دم اأع�ساء اللجنة املكلفة �سدمة كبرية حني علموا بر�سوخ احلكومة لزيادة الرواتب من دون  �سُ

درا�سة! فكيف ت�سكل جلنة من اجل تر�سيد الهدر وخالل انعقادها يتم رفع الرواتب؟! انه امر 

يدعو الى احلرية والت�ساوؤل، فكيف تدار هذه الدولة وحكومتها متخبطة؟!

ان بند الرواتب يف ميزانية الكويت وما يتبعه من مكافاآت وهدر وتعدٍّ على املال العام هو الوح�ص 

االكرب الذي �سيلتهم اطفالنا، َمن هم االآن يف دور احل�سانة وريا�ص االطفال، فما ان ي�سلوا الى 

الع�سرين من اعمارهم فلن يجدوا ال جامعة يدر�سون فيها وال وظيفة ليعملوا بها، وال م�ست�سفى 

ليتعاجلوا فيه، فال توجد دولة يف العامل اجمع توؤمن باالقت�ساد احلر تكون ن�سبة العاملني يف 

الدولة %95 من العمالة تعمل لدى احلكومة، بينما القوى الب�سرية والوظيفية، التي حتتاجها 

بطالة  باحلكومة  العاملني  من   70% ان  ذلك  فيعني  العمالة،  عدد  من   25% تتعدى  ال  الدولة 

اال�سرة  بعدد  مقارنة  حكومي،  م�ست�سفى  يف  العاملني  حت�سر  حني  ذلك  على  والدليل  مقنعة، 

العاملني يف  - %25 من  - فقط  توازي  فيه  العاملني  ن�سبة  مل�ست�سفى خا�ص متميز جند  نف�سه 

م�ست�سفى حكومي، والن�سبة نف�سها نراها بني مدر�سة خا�سة ومدر�سة حكومية، مع الفرق الهائل 

يف الرواتب بني اخلا�ص والعام، حيث يف الكويت العك�ص رواتب احلكومة اعلى من رواتب القطاع 

اخلا�ص!

اما البلوى والكارثة االخرى، التي �ستق�سي على م�ستقبل اطفالنا فهي اخلطة املتخبطة ال�سكان 

املواطنني ب�سبب كلفتها العالية جدا، التي ا�سا�سها جتهيز البنية اال�سا�سية لع�سرات االلوف من 

من  لكل  دينار  الف   100 مبقدار  قرو�ص  تليها  التي  الدنانري،  مليارات  �ستلتهم  التي  الق�سائم، 

و�سل اليه الدور بطلب ال�سكن و�سي�سل جمموع طلبات اال�سكان - قريبا - يف خالل �سنة مائة 

تقدمي  �شروط  عليهم  تنطبق  الذين  للمتقدمني  دينار«  مليار   15« تكلفتها  ا�سكاين،  الف طلب 

ال�سكنية لتكون احلكومة قادرة  الرعاية  النظر يف قانون  الطلبات ال�سكانهم. لهذا، جتب اعادة 

على التوفيق بني قدرات احلكومة املالية واحتياجات املواطن.

اكرث من ن�سف تعداد �سكان الكويت حتت �سن 21 �سنة، مبعنى ان اكرث من ن�سف مليون طالب 

وظيفة وطالب �سكن وحمتاج لعالج، قادمون يف ال�سنوات املقبلة باحتياجاتهم من الدولة.

اأ�سفق كثريا على اللجنة اال�ست�سارية، التي اوكل اليها رفع تقرير للحكومة يو�سح اماكن اخللل 

يف ادارة اقت�ساد الدولة ورفع تو�سيات ومقرتحات باحللول الكفيلة بحل هذه املع�سلة الكبرية، 

و�سبب ا�سفاقي على اع�ساء اللجنة من اهل العقول النرية انهم يعلمون - �سلفا - ان مقرتحاتهم 

لن ترى النور، و�ستلقى امل�سري نف�سه الذي انتهت اليه جلنة امل�سار االقت�سادي يف بداية الت�سعينات 

وما تبعها من تقارير وتو�سيات ومقرتحات من جلان عدة على م�ستوى عاٍل من العلم والكفاءة.

اجزم بان ال احد قادر على تطبيق التو�سيات واملقرتحات، فال ال�سلطة قادرة وال احلكومة قادرة 

وال نوابنا قادرون وال �سعبنا قادر.
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تعاين الكويت من وجود عقليتني: االولى، عقلية فكر وثقافة »ا�سرف ما يف اجليب ياأتيك ما 

يف الغيب«! ومن ينادي بذلك هم - لال�سف - الغالبية العظمى من �سعبنا، يدعمهم ويوؤيدهم 

الغالبية العظمى من نوابنا، وذعنت لرغباتهم حكومتنا املتخبطة املرتددة!

العقلية االخرى، فهم قلة قليلة حمدودة جدا من كفاءات متنورة متخ�س�سة توؤيدها قلة  اما 

قليلة من ال�سعب ترى بو�سوح ما نحن مقبلون عليه من تردي او�ساع، ال يعلم اال اهلل، ما �ست�سل 

اليه االمور من �سوء يوؤدي الى �سياع.

ع ال�سم خالل �سنوات قليلة مقبلة، حيث �ستنخف�ص  �سيجد ال�سعب الكويتي نف�سه جمربا على جترُّ

ايرادات الدولة ب�شبب هبوط ا�شعار البرتول، ف�شت�شطر ال�شلطة جمربة اما الى خف�س الرواتب 

الى %50 مما عليه االآن، واما �سوف تقوم ال�سلطة بتخفي�ص �سعر الدينار مقابل العمالت االجنبية 

االخرى الى %50، فيزداد الغالء وتت�سخم اال�سعار على غالبية ال�سعب الكويتي، وهذا ما �سوف 

يح�سل، وعدا ذلك ال احد قادر على تطبيق اي حلول تقدمها اللجنة اال�ست�سارية املكلفة بو�سع 

تو�سيات وحلول للماأزق الكبري الذي �سيواجه اقت�ساد الدولة يف ال�سنوات القليلة املقبلة، والذي 

�سيذهب جهدها هباء منثورا، كما ح�سل لتو�سيات ومقرتحات من �سبقها.

لتو�سيح و�سع اقت�ساد الكويت امل�ستقبلي ال�سيئ جدا باأف�سل مثال، هو حني اكون قادرا على حمل 

ان�سان ما يزن 50 كيلو غراما على كتفي، فانني حتما لن اكون قادرا على حمل من يزن 200 كيلو 

غرام، حيث �سيحطمني ويك�سر �سلوعي ان مل يق�ص علي، هذا هو بال�سبط ما هو حا�سل مليزانية 

الكويت! فاقت�ساد الكويت ال يتحمل �سوى »50 الف موظف«، بينما عدد املوظفني يف الكويت اكرث 

من »300 الف موظف«.

الكبرية  املع�سلة  لهذه  لديهم حلول  االمر، وهل مر�سحونا  لهذا  واعية  هل حكومتنا اجلديدة 

وامل�ساب اجللل؟ اأ�سك يف ذلك كثريا!

البع�ص فرح جدا للوفر بامليزانية مببلغ »11.6 مليار دينار«، بينما قد ال يعلم البع�ص ان - فقط 

- بند الرواتب بامليزانية، الذي وحده ي�سمل رواتب ما يقارب 270 الف كويتي، 120 الف وافد يف 

وزيادة  الكوادر  بعبء  الدولة  والتزامات  املتقاعدين  الع�سكريني ومعا�سات  رواتب  احلكومة عدا 

الرواتب، مما قد ي�سل تكلفتهم الى ما يقارب »9 مليارات دينار« �سنويا، علما بان معظم ميزانية 

على  جدا  كبرية  بكارثة  ينبئ  امر  وهو  احلكومة،  يف  العاملني  رواتب  الى  تذهب  الكويت  دولة 

م�ستقبل اقت�ساد الدولة، كما يردد اخلرباء، وعلى راأ�سهم اخلبري االقت�سادي جا�سم ال�سعدون، 

الذي يحتاج الى معجزة، فال احد قادر على ا�سالح هذه املع�سلة. فلي�ص هناك من يجروؤ - �سواء 

من ال�سلطة او نواب االمة - على اخذ القرارات كما قامت به حكومات دول اوروبا ذات االقت�ساد 

القوي، مثل: بريطانيا وايطاليا وا�سبانيا وغريها، باإلزام ال�سعب بقرارات تق�سفية.

يظن البع�ص انني اقرب الى الت�ساوؤم من التفاوؤل، كيف اأتفاءل وانا اأرى بداية ا�ستعال احلريق يف 

وطني؟! فمن واجبي ان اأحّذ.ر واأنبه من اخلطر املقبل، واإال ا�سبحت مق�سرا مع ابناء وطني!

القب�ص، 9 يناير 2012م
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جمل�س الوزراء و »الن�سباط الوظيفي«
د.خالد عايد اجلنفاوي

ُئُكْم  َهاَدِة َفُيَنبِّ وَن اإَِلى َعامِلِ اْلَغْيِب َوال�سَّ دُّ ُ َعَملَُكْم َوَر�ُسوُلُه َوامْلُوؤِْمُنوَن َو�َسرُتَ »َوُقِل اْعَمُلوا َف�َسرَيَى اهللَّ
ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن« )التوبة 105(. مِبَ

ن�سرت �سحيفة »القب�ص« يف تغطيتها الإجتماع »اللجنة اال�ست�سارية لبحث التطورات االقت�سادية« 
والتابعة ملجل�ص الوزارء اأن احدى التو�سيات ملعاجلة االختالالت الهيكلية يف االقت�ساد الوطني 
هي »اعتماد مبداأ الثواب والعقاب يف العمل العام و�شبط النتاج وتكري�س الن�شباط الوظيفي« 
)اأنظر »القب�ص«- 10-1-2012(. وفق راأينا، ما �شيعالج م�شكلة �شعف »الن�شباط الوظيفي« يف 
جمتمعنا هو تكري�ص روح املهنية  )Professionalism(  اأو االإحرتافية يف الوظيفة احلكومية. 
فعدم الن�شباط يف اأداء امل�شوؤوليات والواجبات الوظيفية يوؤدي اإلى هدر املال العام، ويزيد من 
يف  املتخ�س�سني  احد  وهو  دوين  روبني  يقول  الوظيفي.  والف�ساد  واملح�سوبية  املحاباة  اإنت�سار 
والذي  واملهنية«  »املهن  عنوان  يحمل  الذي  بحثه  يف  الوظيفي«  »الن�شباط  اأو  املهنية  مو�شوع 
ن�سر يف »جملة فل�سفة التعليم« )1990( ان هناك �ست مميزات يجب اأن يت�سف بها املوظف الذي 

ميار�ص عمله ب�سكل مهني وحمرتف )من�سبط(:
ميتلك مهارات وخربات معينة ت�سري اإلى معرفته الوا�سعة واملتب�سرة يف جمال عمله.

يتميز بالنزاهة وحبه للعدل ولل�سدق ويلتزم بواجباته الوظيفية وم�سوؤولياته القانونية. 
يحر�ص على تكري�ص مبادئ العدل وامل�ساواة يف جمتمعه وينادي دائماً بتطبيقها.

ميار�ص عمله ب�سكل م�ستقل بحيث ال يخ�سع الأيديولوجية فكرية معينة وال توؤثر �سلباً يف اأداء 
عمله واإنتماءاته املذهبية او العرقية اأوالطبقية او املناطقية.

يحر�ص على اال�سرتاك يف دورات تعليمية وتطويرية حول »املهنية الوظيفية.« 
يف  اإيجاباً  التاأثري  يحاول  اأنه  حتى  الوظيفي  االلتزام  على  ويحر�ص  دائما  بامل�سداقية  يتميز 
زمالئه يف العمل ويح�شهم على الن�شباط واأداء م�شوؤولياتهم كاملة دون نق�شان )املهن واملهنية- 

بت�سرف(.
االإيجابية  االإرادة  توافرت  اإذا  الهادفة  االإقرتاحات  من  النوع  لهذا  العملي  التطبيق  و�سيتحقق 
والرغبة يف االإ�ستمرارية. وهذه االأخرية اأي »اال�ستمرارية« يف تطبيق االإجراءات والو�سائل املقرتحة 
لتكري�س »الإن�شباط الوظيفي« �شتبداأ مبعاجلة جمل�س الوزارء للرتاكمات البريوقراطية التي 
رمبا متنع املوظف من اأداء عمله ب�سكل مهني. اإ�سافة اإلى ذلك، اإذا حر�ص جميع القياديني يف كل 
اجلهات احلكومية على رفع �ساأن »االإنتاجية« يف اإداراتهم وبداأوا ي�سجعون  موظفيهم على تبني 
هذا النهج املثمر، واإذا عملوا كذلك على اإلغاء اأو تعديل النظم االإدارية القدمية والتي ي�ستبه اأنها 
رمبا �ست�سمح مبمار�سة املح�سوبية والتمل�ص من الواجبات الوظيفية، عندئذ �ستتكر�ص يف اإداراتنا 
والن�شباط  النتاجية   ثقافة  تكري�س  على  امل�شتوى وحر�س مالحظ  عالية  احلكومية مهنية 

الوظيفي. فلعل وع�سى.

ال�سيا�سة، 11 يناير 2012م
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.. هم ونحن!
نا�سر يو�سف العبديل

من يراجع ال�ساحة املحلية، خ�سو�سا على �سعيد االعتداء على املال العام؛ يجد اأنه يتوافق اإلى 

اأنتم ت�ستولون على املال العام،  اأي  حد كبري مع املثل املحلي »ال ميوت الذيب وال تفنى الغنم«، 

وعندما تختلفون مع بع�سكم البع�ص، ير�سل اأحدكم الوثائق لنا نكاية ببقيتكم، ونحن نك�سفها 

ون�ستخدمها لتحقيق ما نريد، وحتتفظون بعد ذلك مبا ا�ستوليتم عليه، ونحن ن�سل اإلى املوقع 

امل�ستهدف، وال�سحية هو من يجد يف ذلك امل�سهد ما يريحه نف�سيا.

النفط واال�ستثمارات اخلارجية حتى  �سركة ناقالت  الع�سر يف  �سرقة  القب�ص  ن�سر جريدة  منذ 

نتفرج ك�سعب على ما يجري،  دينار، ونحن فقط  اإلى خم�سة مليارات  �سرقة ت�سل  اليوم، وهي 

من دون اأن يكون لدينا اآلية الإيقافه، فاملتهم جمهول يف تلك ال�سرقات، مع اأن اجلميع يعرفونه، 

م�سوؤولني ونوابا، لكن ال اأحد يتحرك، فكل ما يهم هو االحتفاظ بالكر�سي.

مل يتوقف االأمر عند ذلك احلد، وكاأمنا اأعطت �سرقات الناقالت واال�ستثمارات ال�سوء االأخ�سر 

لبقية الذئاب حلذو حذوها، فتفننوا يف اال�ستيالء على املال العام، حيث كانت يف بع�ص االأحيان 

طوارئ والتزامات، وكانت يف حني اآخر �سيكات وحتويالت، ويف حني ثالث اإيداعات، ويف كل مرة 

هناك »حانق« ير�سل الوثائق اإلى ال�سحافة، واإلى بع�ص النواب؛ ليك�سف ما يدور، وي�ستخدمها 

ثالث لتحقيق ماآربه، وال يحدث �سيء على �سعيد العقاب.

اإذا ا�ستمررنا يف هذه ال�سيغة »ال ميوت الذيب وال تفنى الغنم«، على �سعيد املال العام؛ ف�سي�ستنزف 

اإلى ما ال نهاية، ولن يكون دورنا اأكرث من التفرج فقط على ما يجري، و�سيظل الل�ص موجودا 

يف اأروقة القطاعات احلكومية املختلفة، و�سيظل النائب امل�ستفيد من وجود ذلك الل�ص اأولوية يف 

خيارات الناخبني، يف معادلة �سيحتفظ بها الطرفان �سمنيا اإلى ما ال نهاية، وهو ما يتطلب منا 

اأن ن�سع مبادرة للمعاجلة ال�ساملة.

اأن هناك قطاعا عاما �سخما يتيح للمتنفذين  العامل امل�سرتك يف التجاوز على املال العام، هو 

خا�ص؛  مال  اإلى  قطاعاته  بع�ص  بتحويل  نقم  مل  وما  اأمواله،  من  يريدون  ما  على  اال�ستيالء 

توثيق  الثاين  االإجراء  يتطلب  فيما  نهاية،  ال  ما  اإلى  التجاوزات  تلك  كل  من  ي�ستكي  ف�سيظل 

تديرها  االجتماعية  بالتاأمينات  �سبيهة  موؤ�س�سة  خالل  من  الدولة،  يف  املواطنني  جميع  دخل 

الدولة، لكن ال متلكها، نعرف من خاللها اأي تطورات على ال�سعيد املايل الأي �سخ�ص ما، ثم بعد 

ذلك ن�سعى اإلى حتويل كل املوؤ�س�سات الرئي�سة اإلى موؤ�س�سات �سعبية منتخبة، مبا يف ذلك املواقع 

الرئي�سة.

الكويتية ، 20 يناير 2012م
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عندما ح�سح�س احلق
عبد اجلليل الغربليي

عندما تنفرط منظومة القيم النبيلة، تنت�شر معها حتالفات فئات خمتلفة على اإف�شاد املوظفني، 

اأ�سولها،  لها  اخلربات  متكاملة  مدر�سة  اإلى  الف�ساد  ل  ليتحَوّ ذاته؛  والقرار  بل  القرار،  ناع  و�سُ

وقواعد ومهارات نظرية وعملية متار�ص ن�ساطها بنجاح منقطع النظري.

لقد �سبق لنا اأن حتدثنا عن اأبواب الف�ساد لنواب اخلدمات حتت ذرائع ومربرات زائفة ت�سب يف 

ذلك اال�سطفاف امل�سبوه لبع�ص النواب املوالني لل�سلطة التفنيذية، وها نحن اأمام تقرير اللجنة 

اال�ست�سارية االقت�سادية املرفوع اإلى رئي�ص جمل�ص الوزراء، والذي ُيقر بهذه احلقيقة ويوؤكدها.

تقول اللجنة يف تقريرها، وفق ما نقلته �سحيفة القب�ص يوم الثالثاء املوافق 2012/1/10 ما يلي: 

».. وهنا، ل بد من الإ�شارة اإلى ر�شوخ ال�شلطة التنفيذية يف قبول ال�شغوط؛ من اأجل تعيينات 

ت�ستجيب  اأن احلكومة  للدولة.. كما  الوالء  وترقيات، وهذا يعني والءات للموظف على ح�ساب 

للتع�سف واالبتزاز اللذين ميار�سهما بع�ص النواب.. لذا، نرى كيف اأن احلكومة باتت عاجزة عن 

قيادة املجتمع على النحو االأمثل«.

اأَدّت، ح�سب  نكتفي بهذا القدر من تقرير اللجنة احلكومية حول عملية الف�ساد واالإف�ساد التي 

»النزقة«  النواب  بع�ص  ابتزاز  ب�سبب  املجتمع؛  قيادة  عن  احلكومة  عجز  اإلى  نف�سه،  التقرير 

اللجنة،  اأع�ساء  يعرفها  التي  احلقيقة  خالف  وهذا  ت�سرفاتهم،  �سحية  وقعت  التي  للحكومة 

اإنها  بل  الربملاين،  للعمل  االنحراف  هذا  بت�سهيل  احلكومة  اتهام  على  جتروؤ  مل  اللجنة  ولكن 

ال�سغط  م�سوؤولية  الهبيطة«  »الطوفة  اللجنة  لت  حَمّ فقد  وعليه،  لها.  لزوم مواالتهم  ت�سجعه 

اأت احلكومة، املت�سببة االأ�سلية بعجزها عن قيادة املجتمع. عجبي! واالبتزاز لبع�ص النواب، وبَرّ

وهنا ن�شاأل جمرد �شوؤال: من �شرب على يد احلكومة لتقبل مثل تلك ال�شغوط؟ ومن لوى يدها 

حتى ت�ستجيب للتع�سف واالبتزاز من ِقبل بع�ص النواب؟!

اأمل نطالب يف مقال االأ�سبوع املا�سي ب�سرورة، بل وحتمية �سدور مر�سوم مينع تدخل النواب باأي 

�سكل من االأ�سكال يف دوائر احلكومة؟! اأمل ننِبّه اإلى اأن ترك هذا الباب مفتوحاً على م�سراعيه 

اأمام نواب اخلدمات من دون حماولة جادة لقفله هو �سربة لالأداء الربملاين احلقيقيّ؟!

وي�سع  عقود،  منذ  امل�ستمرة  عرثاته  من  املجل�ص  ينت�سل  اللجنة  ت�سخي�ص  احلكومة  تبني  اإن 

حدا ملمار�سات بع�ص النواب وابتزازهم، ويرتقي بالعمل ال�سيا�سي، فلماذا ال ت�ستجيب احلكومة 

ل�سرورة اإ�سدار هذا املر�سوم؛ لتناأى بالعمل الربملاين عن زواريب الف�ساد واالإف�ساد، كما جاء يف 

تقرير اللجنة؟!

�ست اللجنة ابتزاز بع�ص النواب للحكومة، مل جتروؤ على اأن تو�سي بقفل باب  لالأ�سف، عندما �سَخّ

الف�ساد، ومل تطالبها بو�سع حد لتجاوزاتهم وتدخالتهم يف �سوؤون ال�سلطة التنفيذية؛ خدمة 

لناخبيهم، اأو مل�ساحلهم، اإمنا جاءت تو�سياتها بعيدة عن »ت�سكري« الباب الذي ياأتي منه الريح.

راجعوا تو�سيات اللجنة؛ لتدركوا التفافها على احلل الوا�سح، فهي غري راغبة، وال قادرة على 

تو�سية احلكومة بو�سع حد لتجاوزات النواب؛ الأنها تعرف – مقدماً - اأن مواالتهم للحكومة 
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اللجنة  ابتزازهم لها، كما جاء على ل�سان  بتحقيق مطالبهم وا�ستمرار  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة 

ذاتها.. فبعد الت�سخي�ص ال�سحيح، كان يجب حتديد الدواء املنا�سب، فمن غري املعقول ت�سخي�ص 

مر�ص ان�سداد اأفق العمل الربملاين، ثم ياأتي العالج باأخذ حبة بندول، اأو »�سربة خروع«! فبينما 

عم  ”دواء  اإلى  اللجنة  و�سفة  لت  حتَوّ مثاًل،  ال�سرايني،  لتو�سيع  عاجلة  عملية  االأمر  يتطلَّب 

حممود للق�ساء على الدود، فال�سربة االأولى تقتل الدود، والثانية تقتلك اأنت والدود، والثالثة 

اأنت والدود وعم حممود«!

اإال  يتاأتى  ال  االقت�ساد  اإ�سالح  اأن  اال�ست�سارية  اللجنة  اأع�ساء  اآذان  يف  نهم�ص  اأن  نريد  لذلك، 

اآخر، بوقف ابتزاز هوؤالء النواب، ووقف ر�سوخ ال�سلطة التنفيذية  باإ�سالحات �سيا�سية، مبعنى 

»وما  احلقيقية،  الدميقراطية  لقواعد  بالت�سليم  اإال  يتاأتى  ال  تع�سفهم  ووقف  ل�سغوطاتهم. 

احلكومة،  مع  تعاطفهم  مقابل  الفا�سدة،  اأدوارهم  ي�ستمرئون  اخلدمات  نواب  ترك  ينفع�ص« 

وتاأييدهم ملواقفها ال�سيا�سية، كما فعل القبي�سة وبقية الزمرة.

النواب،  لبع�ص  اخلدمية  لالأدوار  حد  و�سع  اإما  املالآن،  بالفم  ونقولها  مغلوطة،  معادلة  هذه 

والت�سحية بوالء م�سطنع ومزيف ونفاق مك�سوف، من اأجل التعامل االإيجابي لتقرير جلنتكم 

تكري�ص  بذلك، ف�ساًل عن  واكتفت  املر�ص  بت�سخي�ص   - – م�سكورة  قامت  اأن  بعد  اال�ست�سارية، 

لعمليات  حد  وو�سع  ال�سحيح،  االجتاه  اإلى  بو�سلته  واإعادة  ال�سيا�سي  للعمل  حقيقي  اإ�سالح 

التدلي�ص يف اإلبا�ص احلق باطاًل، واإما اأن احلكومة �ست�ستمر يف نهجها، وحماوالتها البائ�سة ل�سراء 

ذمم بع�ص النواب؛ بغر�ص ا�سطفافهم معها يف احلق ويف الباطل، وهذا يعني قبولها با�ستمرار 

ال�سغط عليها وابتزازها عن طيب خاطر، وبالتايل، فاإنها �ستبقى عاجزة عن  النواب يف  بع�ص 

قيادة املجتمع على النحو االأمثل، كما ورد يف التقرير.

ت�سخي�ص  اأخذت على عاتقها  ومَل  اللجنة؟!  لتم هذه  �سَكّ فلَم  النية كذلك،  كانت  اإذا  ن�ساأل  وهنا 

اأدراج  واأ�سكنتموه  تقريرها،  من  »حجت حجايجها«ترباأمت  وعندما  البالد،  يف  ال�سلبية  االأو�ساع 

مكاتبكم؟!

واأقول اأخرياً، اإن احلكومة اأمام مفرتق طرق، وعليها اأن تختار، فاإما اأن تعيد اإلى منظومة القيم 

النبيلة مكانتها حتت ال�سم�ص، اأو اأن تفرطها.. واأعتقد اأن اخليار وا�سح اأمام كل ذي عقل �سليم، 

ال لب�ص فيه، فاالإ�سالح لي�ص بحاجة اإلى اإثبات.

ر�سالة اإلى رئي�ص احلكومة

ما هي ر�سالة تقرير اللجنة اال�ست�سارية االقت�سادية اإلى �سمو رئي�ص جمل�ص الوزراء؟! قراءتي 

النجاح؛ فهو  اأراد حلكومته  اإذا ما  الوزراء،  اأن رئي�ص جمل�ص  اللجنة،  لها، من واقع مالحظات 

مطالب بو�سع حد نهائي البتزاز نواب اخلدمات و�سغوطهم باأي �سكل من االأ�سكال، كاأن ي�سدر، 

الو�سع على ما هو  ا�ستمر  اإذا  اأما  ابتزازهم و�سغوطهم.  مثال، مر�سوما يحرمهم من ممار�سة 

عليه؛ ف�ستبقى حكومته عاجزة عن قيادة املجتمع على النحو االأمثل؛ ما �سيوؤدي، بالتايل، اإلى 

حتمية �سقوطها.. واالختيار مرتوك ل�سموه.

الطليعة، 27 يناير 2012م
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اإح�سائيات تثري القلق
يف تقرير اللجنة ال�ست�سارية القت�سادية

د. وليد احلداد

اأ�سارت الزميلة »اجلريدة« يف عددها ال�سادر يوم 1/26 الى اح�سائيات تثري الذعر واخلوف على 

م�ستقبل الكويت االقت�سادي خالل العقود القادمة اذا ما ا�ستمر الو�سع على ما هو عليه، فاأ�سارت 

الى:

عجزا  �ست�سجل  العامة  امليزانية  فاإن  امل�سوؤول  غري  لل�سرف  احلايل  النهج  ا�ستمرار  حالة  يف  ٭ 

اعتبارا من 2020 بواقع 3، 5 مليارات دينار يف ال�سنوات االولى على اأن يبلغ العجز الرتاكمي 2030 

نحو 174 مليار دينار، وعندها �سنحتاج الى �سعر 213 دوالرا للربميل لتحقيق نقطة التعادل.

٭ احلكومة التي يطلب منها اليوم ان توفر يف عام 2012 نحو 20 الف وظيفة �سنويا عليها بعد 

اقل من 18 عاما ان توفر 74 الف وظيفة �سنويا.

٭ حتى عام 2016 �سيبلغ الطلب اال�سكاين 128 الف طلب غري م�ستوف، ويف حالة تنفيذ م�سروعي 

مدينتي اخلريان واملطالع فان رقم الطلبات غري امل�ستوفاة �سيرتاجع الى 96.3 الف طلب ا�سكاين.

٭ الكويت �ستواجه �سنويا وحتى عام 2020 وهو موعد اجناز جامعة ال�سدادية ازمة قبول جامعية 

ترتاوح بني 3 و5 الف طالب م�شتوفني ال�شروط، ولكن لي�س لديهم مقاعد يف اجلامعة.

٭ الفئة العمرية ما بني 4 و24 عاما ت�سكل ما ن�سبته 43.5% من املواطنني الكويتيني، وهذا يعني 

مزيدا من توفري التعليم وال�سكن والوظائف وكيف توظفهم يف وظائف انتاجية.

٭ يف غ�سون �سبع �سنوات �سيقفز �سعر التعادل يف امليزانية من 36 دوالرا للربميل الى 82 دوالرا 

للربميل من دون ان يواكبه اجناز م�ساريع، وتطوير خدمات وتنويع م�سادر للدخل العام فاإن 

امليزانية العامة �ستكون يف ماأزق وخيار تعومي الدينار �سيكون واردا.

التقرير االويل الذي ن�سرته »اجلريدة« مل يو�سح احللول املقرتحة من اللجنة واليزال التقرير 

معرو�سا امام �ساحب ال�سمو االمري التخاذ القرارات املهمة وهي بانتظار راأي ال�سعب الكويتي 

يف االنتخابات القادمة وهذه مرحلة مهمة، فهل �سي�سوت الكويتيون لبناء امل�ستقبل ام تاأخذهم 

موجة اخلالفات الطائفية والفئوية والقبلية، فاالقت�ساد هو االهم ويجب ان نربز من لديهم 

حلول اقت�سادية لبناء كويت امل�ستقبل.

جتار االقامات يدمرون اقت�ساد العمالة

اأ�سار وزير اال�سغال العامة د.فا�سل �سفر يف ت�سريح خطري له يهم اقت�ساد العمالة يف الكويت 

الى ان عدد �سكان الكويت و�سل الى ثالثة ماليني و600 الف ن�سمة ب�سبب جتار االقامات، واأ�سار 

الى ان عدد �سكان الكويت يجب اأال يزيد حاليا على 3 ماليني، وو�سح ان الت�سخم العمايل يف 

الكويت اكرب من قدرة البلدية يف ال�سيطرة على م�ساكلهم.

ت�سريح وزير اال�سغال والبلدية ال يحتاج الى كثري تعليق فالف�ساد ينخر يف املنظمات احلكومية 
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هذه  على  ال�سيطرة  يف  املتنفذين  حجم  ان  ويبدو  الكويت،  يف  العمالة  وتراقب  ترخ�ص  التي 

املوؤ�س�سات احلكومية كبري، وكبري جدا بحيث مل ي�ستطع كل من الربملان واحلكومة مواجهتهم 

�سنة  من  الكرث  للعمل  االنتظار  فرتة  وارتفاع  الكويتيني  بني  البطالة  حجم  ارتفاع  والنتيجة، 

وعدم رغبة القطاع اخلا�ص يف توظيف العمالة الكويتية ب�سبب رخ�ص العمالة امل�ستوردة ما �سبب 

خلال تعاين منه امليزانية العامة يف توظيف العمالة الكويتية يف احلكومة فقط، واأي�سا ازدحاما 

مروريا غري م�سبوق وخارج خطة الدولة باالخ�ص مع غياب و�سائل النقل العام، وانحدار م�ستوى 

اخلدمات العامة واأهمها اخلدمات ال�سحية التي انحدرت جودتها مل�ستوى كبري فالطوابري زادت 

ب�سكل غري م�سبوق يف العيادات وامل�ست�سفيات بل ان الدور للعمليات ا�سبح ياأخذ ا�سهرا و�سنوات 

ومما يثري العجب واال�ستغراب كيف ميكن للمواطن يف بلده ان ينتظر مثل هذا الدور الكبري 

القطاع  خدمات  ان  كما  العمالة؟  مافيا  ف�ساد  ب�سبب  االآخرون  مكانه  وياأخذه  املر�ص  ويتحمل 

امل�ستوى  وانحدار  العمالة  رخ�ص  ب�سبب  وغريها  الغذائية  املواد  ف�ساد  وازداد  انحدرت  اخلا�ص 

و�سعف الرقابة، انتقال امرا�ص وانحدار امل�ستوى و�سعف الرقابة، انتقال امرا�ص هذه املجتمعات 

مثل  انتقلت  االمرا�ص  حتى  وغريها  املح�سوبية  الر�سوة،  مثل  ملجتمعنا  وغريها  االجتماعية 

الو�سع  العمالة وت�سحيح  ف�ساد قطاع  امام حمك يف عالج  املقبل واحلكومة  الربملان  ال�سحايا، 

امام �سرخة وزير البلدية م�سكورا على �سفافيته.

االإعالم االقت�سادي

ازدادت اهميته يف هذا  املا�سي،  املعا�سرة ومنذ القرن  االقت�ساديات هي قاعدة تطور املجتمعات 

املراآة  واأي�سا  الدول  القت�ساديات  العاك�سة  املراآة  هو  االقت�سادي  االعالم  ويعترب  طبعا،  القرن 

ال�سليمة  القرارات  واتخاذ  االقت�سادية  االو�ساع  لتحليل  واالقت�ساديني  للم�ستثمرين  العاك�سة 

على م�ستوى ال�سحافة العاملية هناك الفاينان�سال تاميز، والوول �سرتيت جورنال حيث لعبتا دورا 

كبريا يف توجيهه االقت�ساد العاملي، ثم برزت املجالت االقت�سادية مثل االوكونوم�ست، واملجالت 

االدارية واالقت�سادية االخرى مثل البيزن�ص ويك، وهارفرد بيزني�ص ريفيو، ومل يقت�سر االعالم 

االقت�سادي على ال�سحافة بل تعداه الى القنوات التلفزيونية املتخ�س�سة مثل CNBC وغريها، 

يف الكويت نعاين جدا من غياب ال�سحافة االقت�سادية املتخ�س�سة التي ن�ستطيع ان تعطي الراأي 

املهني والعلمي املتخ�س�ص احلر يف جمريات االقت�ساد اذ ال توجد �سحيفة اقت�سادية، وال جملة 

اقت�سادية، وال قناة اقت�سادية، واملطلوب لدعم مركز الكويت املايل واالقت�سادي ان نفكر جديا يف 

بناء اعالم اقت�سادي قوي ومدعوم من الدولة يف البداية الى ان يقف على رجله وي�ستقل لر�سد 

االقت�ساد الكويتي نحو االف�سل، باال�سافة الى حاجتنا الى جمالت متخ�س�سة علمية حمكمة 

وهذا دور موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي واجلامعات يف الكويت.

االأنباء، 29 يناير 2012م
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لي�س… تاأخرنا
ال�سفري يو�سف عبداهلل العنيزي

اآلت  ملا  واأمل  بح�سرة  ن�سعر  املا�سي  القرن  من  وال�سبعينيات  ال�ستينيات  فرتة  عا�ص  من  نحن 

”ح�سافة عليج يا كويت“  اأ�سبحت عبارة  اأو�ساعنا من ترد يف جميع جماالت احلياة حتى  اإليه 

�سيا�سية  و�ساق يف ظل حياة  ي�سريان على قدم  والبناء  التنمية  كانت  لقد  ذهبت،  اأينما  ت�سمعها 

واجتماعية وثقافية واأدب ومعار�سة راقية يف طرحها واأفكارها، راقية يف حوارها وم�سرح حركتها 

قاعة ”عبداهلل ال�سامل“ التي يكن لها اجلميع كل التقدير واالحرتام، فهي عنوان دميقراطية 

ارت�سيناها، فغدت حمل ح�سد وغرية من الكثري من الدول �سواء يف منطقتنا اأو خارجها.

على  بالالئمة  يلقي  االأمة  جمل�ص  والرتاجع؟  التاأخر  هذا  عن  امل�سوؤول  من  نت�ساءل:  اأن  ولنا 

ويف  التنمية،  عجلة  يف  العراقيل  ي�سع  الذي  املجل�ص  هو  ال�سبب  اأن  توؤكد  واحلكومة  احلكومة، 

اعتقادي اأنه على الرغم من حتمل املجل�ص واحلكومة م�سوؤولية تراجع البالد فاإننا ال ن�ستثني 

ال�سعب بكل اأطيافه والذي انق�سم اإلى فئات.

فهناك فئة اآثرت ال�سالمة، فبعدت عن احلياة ال�سيا�سية العامة ورفعت يدها واأ�سبحت متفرجة، 

وغدا ”التحلطم“ �سالحها فاأعطت الفر�سة لكل ذي غر�ص اأو �سوء نية ليغر�ص ملبه ويخرب 

املجتمع، وفئة ا�ستغلت االأو�ساع فرفعت �سعارات وقادت جتمعات وح�سودا وبداأت تفر�ص ”نهجها“ 

على البالد، وفئة ركبت املوجة م�ستفيدة من هذا احلراك الذي مل يكن لها ف�سل يف خلقه.

اأ�سيف اإلى ذلك اأموراً قد تكون اأي�ساً من اأ�سباب تراجعنا منها على �سبيل املثال:

بقاء املراكز القيادية حكراً على �سخ�سيات معينة ولفرتات تتجاوز عقوداً من ال�سنني، خ�سو�ساً 

اإذا ما كانت هذه القيادات مل حتاول اأن متزج ما اكت�سبته من خربة مع متغريات الواقع، وال�سيما 

يف املجال التقني والتخطيط املتطور.

اأن تكون  اأ�سبحت عبئاً على التنمية بدل  العمالة الوافدة التي جتاوزت ن�سبة 65% من ال�سكان 

م�ساعدة يف حتركها، خ�سو�ساً يف ظل ن�سبة تفوق 50% منها اأمية ال تعرف القراءة اأو الكتابة، فهي 

غري قادرة على ا�ستيعاب قوانني البالد، فاأ�سبحت العمالة ال�سائبة �سمت �سوارع الكويت.

املعي�سة  م�ستويات  الأب�سط  تفتقد  مناطق  وظهور  االإقامات  وجتار  اخلدم  مكاتب  ظاهرة  تف�سي 

واالأمن.

هيمنة الدولة على مفا�سل االقت�ساد وا�ستبعاد القطاع اخلا�ص عن امل�ساركة يف التنمية والتطور.

�شفة  اجلمود  فاأ�شبح  نيابية،  ل�شغوط  نتيجة  اأحياناً  واإلغاوؤه  فيه  والرتدد  القرار  اتخاذ  غياب 

مالزمة لل�سلطة التنفيذية ماعدا ما يطلق عليه بالقرارات ال�سعبية، واأغلبها ذات طابع ومكا�سب 

مادية.

اإلى  التناف�ص  حاجز  ال�سراع  هذا  وجتاوز  الوطن  م�سالح  عن  بعيداً  وامل�سالح  الديوك  �سراع 

مرحلة ك�سر العظم، فغدا الوطن واملواطن �سحية لهذا ال�سراع.

يف الوقت الذي يعترب االإعالم الكويتي رائداً يف ال�ساحة العربية باأ�سرها فاإنه اأ�سيب بجرح عميق 
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يف م�سداقيته نتيجة لدخوله جوقة الردح وال�ستم والذم، واأ�سبح �سدًى الأ�سوات مالكه حتى لو 

تعار�ص مع م�سالح الدولة.

ولعل اأخطر ما يقودنا اإلى التخلف والدخول يف منطقة غاية يف اخلطورة ظاهرة الفرز الطائفي 

والقبلي والطبقي، وتق�سيم الدولة اإلى مناطق داخلية وخارجية على الرغم من �سغر م�ساحة 

الدولة، وتدين ن�سبة املعمور منها، مع ات�ساع الفارق الطبقي واالجتماعي بني مكونات املجتمع. 

ويعد ما حدث يف منطقة العديلية اأخرياً موؤ�سراً غاية يف اخلطورة يجب اأن ي�سل �سداه اإلى كل 

اإلى خلق  اأن توؤدي  اأ�س�ص وقواعد يجب  اأركان الدولة لنقف عنده ودرا�سته بعمق وجترد وو�سع 

جمتمع تذوب فيه قدر االإمكان تلك التق�سيمات والفوارق.

اإن الكويت متر مبنعطف خطري يف ظل اأو�ساع غري م�ستقرة يف منطقتنا ال اأحد يعلم اإلى اأين 

ت�سري، وما حجم تاأثريها علينا؟

لذا فالواجب يحتم علينا اأن تكون الفزعة للوطن تتجاوز ما عداها، فما ي�سيب الوطن من �سرر 

لن ي�ستثني اأحداً اأو فئة دون اأخرى…

حفظ اهلل الكويت وقيادتها واأهلها من كل �سوء ومكروه.

اجلريدة، 8 فرباير 2012م

ل لالإ�رساب… نعم لحرتامي لوظيفتي… نعم للكادر
امل�ست�سار �سفيق اإمام

هذا ما طالبت به منى اأ�سكناين رئي�سة االخت�سا�سيني باالأ�سعة االإكلينيكية بامل�ست�سفى االأمريي، 
االخت�سا�سيني والفنيني العاملني باأق�سام االأ�سعة مب�ست�سفيات وزارة ال�سحة، عندما عزموا على 
القيام باإ�سراب للمطالبة بالكادر يف اأكتوبر املا�سي، فقد اجتمعت بهم وطالبتهم باال�ستمرار يف 
العمل مع و�سع هذه ال�سعارات الثالثة على �سدورهم، اأثناء تاأدية عملهم، الأن مهنة الطب واملهن 
املعاونة لها، هي مهن ال حتتمل التوقف للحظة واحدة عن اأدائها وخاطبتهم قائلة، لو اأن املري�ص 
اأن هذا  لو  اإجراء جراحة تنقذ حياته،  له، تتوقف عليها  اأ�سعة ت�سخي�سية  اإجراء  الذي يتطلب 
املري�ص اأم اأو اأب اأو زوجة اأو اأحد اأوالد اأو اأخوات اأحد منكم، وفقد حياته ب�سبب هذا االإ�سراب، هل 
ي�ستاأهل االإ�سراب هذا الثمن الباهظ، الذي قد يدفعه اأي واحد منكم، وا�ستطاعت منى اأ�سكناين 
العدول عنه،  اإلى  اإلى االإ�سراب،  اأن تقنع اجلميع، مبن فيهم من دعوا  الب�سيطة  الكلمات  بهذا 
وحملوا ال�سعارات الثالثة على �سدورهم. اإنه فن االإدارة الذي تتمتع به ال�سيدة منى اأ�سكناين 
وثقافة العمل التي تعتقد فيها، والر�سالة االإن�سانية التي توؤمن بها، فمهنة الطب واملهن املكملة 
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لها هي من اأ�سمى املهن واأجّلها. االإ�سراب وثقافة العمل
اإليه  ال�ساملة  النظرة  دون  للمواطن،  باعتباره حقاً  العمل،  اإلى  النظر  يجوز  فاإنه ال  هنا،  ومن 
باعتباره كذلك واجباً عليه، ذلك الأن هذه النظرة القا�سرة للعمل كمن يقراأ االآية الكرمية »وال 
هو  املجتمع  يف  العمل  وثقافة  قيم  غر�ص  اإن  نهايتها،  اإلى  يقراأها  اأن  دون  من  ال�سالة«  تقربوا 
باعتباره  للعمل  ال�ساملة  النظرة  هذه  ولعل  واالإعالم.  وامل�سجد  واملدر�سة  االأ�سرة  واجبات  اأول 
حقاً للمواطن وواجباً عليه هي التي تر�سم ثقافة العمل يف جمتمع بعينه، باملقارنة باملجتمعات 
االأخرى. اإن ثقافة العمل هي التي جعلت من اليابان �سرحاً �سناعياً �ساما يف املجتمع الدويل، 
تروي  الذي  العظيم  النهر  ذلك  الكويت،  د�ستور  ويج�سد  فيه.  ال�سبعة  ال�سناعية  النمور  واأحد 
منه الكويت ظماأها يوماً بعد يوم، روافد هذه الثقافة، فيما ن�ص عليه من اأن الوظائف العامة 
خدمة وطنية تناط بالقائمني بها )مادة 26(، ومن وظيفة اجتماعية للعمل، واأن العمل هو اأحد 
املقومات االأ�سا�سية لكيان الدولة االجتماعي )مادة 16(، واأن هدفه اخلري العام )مادة41(، هذه 
الوظيفة االجتماعية للعمل هي التي تر�سم القيمة االجتماعية له. ومن روافد هذه الثقافة ما 
ن�ص عليه الد�ستور من قيمة اإن�سانية للعمل يف قوله اإن العمل واجب على كل مواطن تقت�سيه 

الكرامة )مادة 42(.
االإ�سراب والقانون الدويل

اجلمعية  اأقرته  الذي  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  اإن 
العامة لالأمم املتحدة يف 16 دي�سمرب �سنة 1966 والذي وافقت الكويت على االن�سمام اإليه، و�سدر 
اإعالن تف�سريي يف �ساأن مدى االلتزام  اإ�سدار  بهذه املوافقة القانون رقم )11( ل�سنة 1966 مع 
باأحكام املادة )2 فقرة 2( و9 والتحفظ على املادة )3( واملادة 1/8- د من هذا العهد، وهذه املادة 
عليه  ن�ست  ما  اأولهما:  باأمرين:  ذلك  قيدت  وقد  االإ�سراب،  حق  على  تن�ص  التي  هي  االأخرية 
الفقرة )1( من البند )د( من وجوب ممار�سة حق االإ�سراب وفقاً لقانون البلد املعني. ثانيهما: 
ما ن�ست عليه الفقرة )2( من اأن هذه املادة ال حتول دون اإخ�ساع… موظفي االإدارات احلكومية 
لقيود قانونية على ممار�ستهم لهذه احلقوق. ومن بني هذه القيود القانونية التي يخ�سع لها 
املرفق  قيام  على  املرتتبة  االأ�سا�سية  املبادئ  االإ�سراب  حق  احلكومية  االإدارات  موظفي  ممار�سة 

العام واأولها:
مبداأ انتظام واطراد �سري املرافق العامة

ويقوم هذا املبداأ على اأنه اإذا جاز للم�سروعات اخلا�سة التي ال يت�سل عملها باملرافق العامة اأن 
متتنع عن مزاولة ن�ساطها اأو تتوقف فيه، فاإنه ال يجوز ذلك بالن�سبة اإلى امل�سروعات العامة التي 
تت�سل بحياة املواطنني اليومية، الأن اخلدمات التي توؤديها هذه املرافق، هي خدمات جوهرية 
اإلى املواطنني. واإذا كان اجلهل بالقانون لي�ص بعذر، فاإن العلم بالقانون هو  واأ�سا�سية بالن�سبة 
املختلفة،  الدولة  مرافق  يف  بالعمل  القائمني  املوظفني  اإلى  بالن�سبة  االأثقال  م�ساعف  واجب 
الذين تفر�ص عليهم قوانني التوظف تخ�سي�ص وقت العمل الر�سمي الأداء واجبات وظائفهم، 
بل يجوز تكليفهم باالإ�سافة اإلى ذلك بالعمل يف غري االأوقات الر�سمية اإذا اقت�ست ذلك م�سلحة 

العمل اأو طبيعة الوظيفة.

اجلريدة، 12 فرباير 2012م
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ال�ستهالك ال�سفيه مدخل للف�ساد
عبد اجلليل الغربللي

اأ�سلفنا يف حلقة االأ�سبوع املا�سي، متثل الوجه االآخر لعملة الف�ساد،  مظاهر ال�سفه والبذخ، كما 

كيف؟! مظاهر اأمناط ال�شتهالك املفرط تعتمد على قواعد ثالث، هي: الدخل، ثم القرتا�س 

من البنوك، وياأتي الف�ساد كرافد اأخري للدخل املحدود.

وبعد اأزمة القرو�ص اال�ستهالكية، وبروز ظاهرة املع�سرين، ات�سع باب الف�ساد من ر�سى وعموالت، 

اإلى تر�سية عقود امل�ساريع والتوريدات. وا�ستحدثت و�سائل  ابتداًء من ا�ستخراج ت�ساريح البناء 

ت�سب يف  منه  املتاأتية  واالأموال  ال�سري«،  »بدهان  اإال  تنجز  ال  لت�سمل معامالت  للف�ساد،  واأدوات 

املاركات  بتملك  الولع  ا�ستهالكية م�ستجدة مل نكن نعرفها من قبل، ومنها  النهاية يف مظاهر 

Social Status Seekers واقتناء ماركات  بـ  الفاخرة، لزوم املكانة االجتماعية، وتعرف 

عاملية فخمة، تاأكيداً على املكانة االجتماعية وتعزيزاً لها،

وكاأنها )املكانة االجتماعية( م�سروطة باقتناء هذه املاركات.

 Wedding بـ  يعرف  ما  علينا  دخل  اإذ  حرج،  وال  ث  فحِدّ الزواج،  واحتفاالت  االأعرا�ص  اأما 

Planners وهم مت�سون بتنظيم حفالت االأعرا�ص وعمل الكو�سات، وتكلف احلفلة ع�سرات 
Catering ، حيث كلفة البوفيه ال تقل عن 35000 دينار، واإذا  االآالف من الدنانري، و�سركات 

ما اأحيا اأحد مطربي اخلليج حفلة العر�ص، فالتكلفة ال تقل عن 30000 دينار، وتن�سحب مظاهر 

اأبناء الطبقة  ا�ستقباالت الوالدة يف م�ست�سفيات خم�ص جنوم و�ست جنوم. وجتد  البدخ، لت�سمل 

الو�سطى ي�سعون اإلى حماولة حماكاة هذه املظاهر الباذخة، كمقلدين لطبقة االأثرياء، ولتثبيت 

مكانتهم االجتماعية، وال�سري معها جنباً اإلى جنب.

ع املظاهر، لت�سري كالنار يف اله�سيم، وال�سوؤال هنا: ما القيم التي نغر�سها يف جيل ترَبّى  وتتنَوّ

و�سط هذه املظاهر اخلادعة؟!

ر حني يكرب، اأنه �سيعتمد على جهده وعرقه ل�سق طريقه يف احلياة، وقد ُولد  وكيف له اأن يت�سَوّ

ويف فمه ملعقة من ذهب؟!

هذه  الديون،  دوامة  يف  لل�شقوط  الطريق  د  ميِهّ ال�شتهالكية  الأمناط  هذه  ا�شتمراء  اإن  اأقول 

وقبو�سات  اأ�سكالها، من عموالت،  وبكل  الف�ساد على م�ساريعها،  اأبواب  فتح  تت�سبب يف  الدوامة 

اال�ستهالك  بني  طردية  عالقة  بوجود  اأجزم  واأكاد  م�سروعة.  غري  وجتارة  ور�سى  وحتويالت، 

الفاح�س واأمناط الف�شاد ال�شائدة، فكلما كرب وتو�شع الأول تبعه الثاين ليغطيه.

وال�شوؤال هنا: هل يقت�شر ال�شقوط يف دوامة الديون على الأفراد وامل�شتهلكني وحدهم، اأم اأنه قد 

ي�سيب احلكومات اأي�ساً؟

الأمناط ال�شتهالكية ل تقت�شر على ال�شلع واخلدمات، بل تتعداها، لت�شمل ما ُيعرف مب�شاريع 

البنية التحتية، من طرق وموا�سالت وموانئ واأبراج �سكنية، و�سواًل اإلى م�ساريع الطاقة النووية 

الفقرية،  الدول  ففي  والغايات.  االأهداف  حيث  من  بينهما  فرق  وال  ال�سلمية..  لال�ستخدامات 
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توطئة  دولية  مالية  موؤ�ش�شات  ديون  يف  الدول  هذه  لإ�شقاط  التحتية  البنية  م�شاريع  تهدف 

لل�سيطرة على مواردها.

اأما النوع الثاين من الدول، ومنها دول اخلليج، التي تتمتع بفوائ�ص مالية عالية، فالهدف هو 

ومنها  الكربى،  امل�ساريع  لتلك  املنفذة  ال�سركات  لت�سب يف خزائن  الفوائ�ص،  تلك  تدوير  اإعادة 

االأزمة  عبور  من  ال�سركات  تلك  ولتتمكن  ال�سلمية،  لال�ستخدامات  النووية  الطاقة  م�ساريع 

اخلانقة التي متر بها يف ما ُيعرف باالأزمة املالية العاملية.

اعرتافات  وهو  التائب،  االقت�سادي  ال�سفاح  با�سم   2004 عام  كتاباً  اأ�سدر  بريكنز  جونز  الكاتب 

خطرية بكيفية ا�سطياد الدول الفقرية ب�سبكة معقدة من الديون حتى تقع بني اأنياب الواليات 

غطاء  حتت  معها  وتعاون  االأمريكية،  القومي  االأمن  وكالة  جندته  كيف  يحكي  كتابه  املتحدة. 

عمله يف �سركة ا�ست�سارية دولية، مهمته تطبيق ال�سيا�سات التي تخدم م�سالح حتالف اأمريكي 

ي�سم احلكومة وامل�سارف وال�سركات الكربى. ويلقي ال�سوء يف كتابه على املدى الذي كان هو 

وزمالوؤه، ممن ي�سمون اأنف�سهم بال�سفاحني االقت�ساديني، م�ستعدين لبلوغه. وي�سرح، على �سبيل 

املثال، كيف �ساعد يف تطبيق خطة �سرية جتعل مليارات الدوالرات التي جتنيها الدول النفطية 

العمل  اآلية  عن  يك�سف  اقت�سادي،  �سفاح  اعرتافات  وكتابه  االأمريكية.  اخلزانة  يف  لت�سب  تعود 

الداخلية بدعم العوملة، ويوؤدي اإلى اإفقار ماليني النا�ص يف كوكبنا.

حركات  تفا�شيل  يف  الدخول  دون  من  الآلية،  لهذه  العامة  للخطوط  �س  نتعَرّ اأن  هنا  ويكفي 

بريكنز  جونز  في�سرح  الالتينية،  اأمريكا  دول  بع�ص  لزعماء  اجل�سدية  والت�سفيات  االنقالبات 

»اأن�ساأنا  فيقول  العامل،  يف  االقت�ساديون  ال�سفاحون  هوؤالء  ينفذها  التي  املخيفة  املهمة  طبيعة 

على مدى 30 - 40 �سنة م�ست اأ�سخم اإمرباطورية كونية يف تاريخ العامل، فنحدد اإحدى دول 

رمبا  اأو  النفط،  تكون  ما  غالباً  ن�ستهيها،  طبيعية  م�سادر  بامتالك  تتمتع  التي  الثالث  العامل 

تكون القناة، يف حالة بنما، على كل حال نذهب اإلى تلك الدولة من دول العامل الثالث، ونرتب 

هذه  قيادة  الدويل  البنك  يتولى  العادة  ويف  الدويل،  القرتا�س  اأو�شاط  من  �شخماً  قر�شاً  لها 

العملية، ودعنا نقول اإننا مننح هذه الدولة قر�شاً بقيمة مليار دولر، واأحد �شروط اإعطاء هذا 

القر�ص اأن الن�سبة االأكرب منه، اأي ما يقرب من 90 يف املائة منه، تعود اإلى الواليات املتحدة، واإلى 

اإحدى �سركاتنا الكربى، مثل »بكتل« و«هاليربتون«، وتقوم هذه ال�سركات يف تلك الدولة من دول 

عات �سناعية  العامل الثالث ببناء حمطات طاقة �سخمة وطرق عري�سة �سريعة، وموانئ وجمَمّ

الدولة، فيما فقراءها  االأثرياء جداً يف تلك  االأ�سا�ص  وم�سروعات بنية حتتية �سخمة تخدم يف 

يعانون وال ي�ستفيدون من تلك القرو�ص، وال من تلك امل�ساريع.

ويف حقيقة االأمر، فاإن ما يجري عملياً بعدئذ، هو تقلي�ص اخلدمات االجتماعية ب�سدة، من اأجل 

ت�سديد القر�ص، وما يحدث كذلك، اأن هذه الدولة ت�سبح رازحة حتت عبء دين �سخم ال يحتمل، 

وال تتمكن من ت�سديده.. لذلك، نعود اإلى تلك الدولة ونقول مل�سوؤوليها: »انظروا، لقد اقرت�ستم 

نفطكم  اعطوا  ولذلك  الت�سديد،  ت�ستطيعون  وال  بها  لنا  مدينون  واأنتم  منا،  االأموال  هذه  كل 

ل�سركاتنا النفطية ب�سعر رخي�ص جداً. وهذا ما نفعله االآن يف جميع اأنحاء العامل، وهذا ما ظللنا 
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نفعله طوال الوقت، وقد بداأ بعد نهاية احلرب العاملية الثانية بقليل، وظل يرتاكم مع الزمن 

حتى اليوم، حيث بلغ اأبعاداً خيالية يف �سخامتها، حيث ن�سيطر على معظم املوارد الطبيعية يف 

العامل«.

وهكذا، فاإن هذا العامل الذي يدعي التح�سر هو عامل �سيكوباتي، ال ت�سغله القيم واملبادئ وال 

انه ال  تاأنيب لل�سمري، كما  باأي  اأي �سيء، وال ي�سعر  بها، فال�سمري ميت ال يحا�سبه على  يهتم 

اإزاء ما يقوم به من عمٍل مزٍر، وكل املثل والقيم ال تعنيه يف  اأو باأنه يرتكب اإثماً  يح�ص بخطئه 

اإلى حد الهو�ص، فاإنه - بال �سك - �سيدخلنا يف منطقة املحرمات  �سيء، فاإذا و�سل اال�ستهالك 

وال�سذوذ.

اإذاً، ما احلل اأمام اال�ستهالك املنفلت؟!

 29 اأمام الآية رقم  اإل الوقوف طوياًل  اإلى درجة ال�شفه  اأمناط ال�شتهالك  اأمام جنوح  اأجد  مل 

من �سورة االإ�سراء، التي تقول »وال جتعل يدك مغلولة اإلى عنقك وال تب�سطها كل الب�سط فتقعد 

ملموماً حم�سوراً«.

يتمادى  اأن  تعني  الب�سط،  كل  ولكن  ا�ستهالكية،  مظاهر  على  الدخل  اإنفاق  يعني  اليد  وب�سط 

ر حالة اللوم واحل�سرة التي  االإن�سان يف اال�ستهالك اإلى مرحلة ال�سفه والرتف الزائد، فكيف نف�ِسّ

ت�سيب املرتف اأثناء متاديه يف اال�ستهالك؟ فاملفرو�ص، برتفه هذا، اأن يكون �سعيداً بهذا االإنفاق 

اأن  العي�س؟ واأظن  اللوم واحل�شرة، وهو ينعم ببحبوحة  تاأتي حالة  املفرط، فكيف  ال�شتهالكي 

واللجوء  الدخل  وتعدي  اليد  ب�سط  عدم  اإلى  ينبهنا  واأخفى،  ال�سر  يعلم  الذي  وهو  تعالى،  اهلل 

اإلى االقرتا�ص، اأو اإلى روافد الدخل املنحرفة، لتحذرنا االآية الكرمية من عواقب الديون، الأن 

اأو اأن االآية حتذر من اللوم  النتيجة �ستكون اللوم واحل�سرة من مطالبات وق�سايا مرفوعة...، 

واحل�سرة اإذا ا�ستنفدنا كامل الدخل على ال�سلع واخلدمات، ومل ندخر منه �سيئاً، فقد يطراأ اأي 

اال�ستهالك.. لذلك،  دوننا« على  ورانا وما  »ما  بعد �سرف  ملواجهته  طارئ، فال جند مدخرات 

احلل وا�شح يف »ل اإفراط ول تفريط«، لنتجنب اللوم واحل�شرة.

الطليعة، 17 فرباير 2012م
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مدار�س تفكر= �سعب يتعلم
اأ.د. �سهام الفريح

اإن �سيا�سة التعليم هي جزء حيوي من �سيا�سة الدولة االمنائية، وان النظام التعليمي املتميز هو 

عاملة  اعداد قوى  وذلك من خالل  و�سيا�سي،  واجتماعي  اقت�سادي  اأي تطور  الزاوية يف  حجر 

ب�سائر  الرتبوية  اخلطط  ربط  من  البد  لذا  امل�ستوى،  عالية  وخربات  مهارات  متلك  وطنية 

امل�سروعات احلكومية، ولكي تتحقق هذه اخلطط يجب الرتكيز على اأمرين اأ�سا�سيني هما:

العلمي  بامل�ستوى  وباالرتقاء  التعليم  يف  ا�سا�سية  ق�سية  التعليمية  املناهج  التعليمية:  املناهج 

للمتعلم، لذا يجب اعادة النظر يف املناهج بني فرتة واأخرى، حتى تتنا�سب مع امل�ستجدات العلمية 

والتقنية والفنية والفكرية واالجتماعية، ولي�ص هذا فح�سب، بل يجب ان تت�سمن املناهج القيم 

االأخالقية، وان ت�سعى الى تعزيز الوحدة الوطنية لترت�سخ يف �سعور الن�صء منذ مراحله العمرية 

املبكرة حتى يبلغ �سني الن�سج، فتكون �سلوكاً عاماً للفرد واملجتمع، وهي ال ترت�سخ كما هو متبع 

مبجتمعنا من خالل اأنا�سيد واأغان واوبريتات تنتهي بانتهاء املنا�سبات الوطنية.

املعلم: واملعلم هو الثنائية مع املناهج يف جناح العملية الرتبوية والتعليمية، لذا ان وجود معلمني 

اأكفاء �شرط اأ�شا�شي يف املنظومة التعليمية والرتبوية، فالبد من بناء قدرات املعلمني واملدربني، 

ليكونوا  النخب من هوؤالء  ا�ستقطاب  الى  وال�سعي  الفئة،  واالأدبي لهذه  املايل  التقدير  وتقدمي 

على راأ�ص العملية التعليمية.

وان من اأ�سهر الدول التي تبنت �سيا�سات تربوية ذات اأبعاد تنموية عميقة هي ماليزيا و�سنغافورة، 

واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  ان  الرتبوي من مبداأ  اال�سالح  انطلقت خطة  ففي ماليزيا 

ال تتحقق دون االعتماد على نه�سة تربوية، لذا بداأت بتعديل مناهجها التدري�سية يف مرحلتي 

االبتدائي والثانوي، معتمدة خاللها على �سرورة اعداد فرد متكامل من ناحية متلك املهارات 

الرتبوي  النظام  يف  الالمركزية  واعتماد  املبكرة،  التخ�س�ص  فكرة  من  والتخل�ص  االأ�سا�سية، 

واالداري وت�سجيع فكرة املدر�سة امل�ستقلة ومل يقم اال�سالح الرتبوي على هذه االأمور فح�سب، بل 

�سعى نظامها الرتبوي الى تر�سيخ الفكر امل�ستنري، ومفهوم الت�سامن والوحدة الوطنية، وتر�سيخ 

القيم االأخالقية، وكل هذا ينطلق من مبداأ هو ال ميكن ان تقيم جمتمعاً ناجحاً دون اأخالق، لذا 

ا�ستطاع املاليزيون الذين كانوا منق�سمني ان ي�سبحوا ب�سبب العرق والدين والعادات واللغة �سعباً 

واحداً جتمعه الوحدة الوطنية. اأما �سنغافورة فقد بداأت خطتها الرتبوية منذ مطلع الت�سعينيات 

والتي بنيت على فكرة »مدار�ص تفكر= �سعب يتعلم«.

الواحد  القرن  يف  معريف  اقت�ساد  ذي  بلد  الى  �سنغافورة  تتحول  ان  اخلطة  هذه  هدف  وكان 

والع�سرين، وقد حتقق لها هذا الهدف من خالل اعداد اأفراد متكاملني �سغوفني بالعلم تتعدد 

مواهبهم، ليكونوا قادرين على املناف�سة يف املجتمع العاملي ال�سريع التطور، وقامت هذه اخلطة 

على �سراكة حقيقية بني املدر�سة واملجتمع.

و�سنغافورة هي اأي�ساً كماليزيا كانت �سعباً متعدد االأعراق والديانات واالأعراف، وهي اليوم مع 
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�سيا�سية �سلبة،  ادارة  الذي حققت جناحاته بف�سل  التعليم،  ماليزيا تعدان دولتني رائدتني يف 

اأدركت االأهمية الرتبوية والتعليم يف التنمية الب�سرية التي هي بالتايل تنمية اقت�سادية و�سيا�سية 

واجتماعية، حتى حتولت كل واحدة منهما الى مركز مايل متميز، ا�سافة الى ان ماليزيا اليوم 

هي رائدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، فنتمنى يف الكويت لو ناأخذ ولو قدراً ي�سرياً 

من هذه التجارب الناجحة، وال نقف عند ما قدمه لنا »توين بلري« من خطط هي يف احلقيقة 

خطط ودرا�سات �سابقة كويتية.

النهار، 7 مار�ص 2012م

الهياكل... القيادية عفى عليها الزمن
طارق اإدري�ص

باالأم�ص طرحنا ق�سية ملف القيادات«املرتاكمة« والتي يعطل الكثري منها  االنتاج فاأ�سبحوا عبئا 
على الوظائف والدولة، ومنهم من ا�ستفاد من من�سبه لي�ص الأنه منتج، بل باحلقيقة الأنه انتهج 
�سيا�سة مترير اأولويات الداعمني له يف من�سبه من اأجل مترير اجنداتهم وم�ساحلهم اخلا�سة 
التي  و�سركاتها  الطاولة من خالل مناق�سات وهمية  ياأخذ من حتت  وال�سخ�سية، وهناك من 
بال دليل واقعي، لذلك يبقى حاجزاً لهذه »الكر�سي« القيادية حتى واإن كان خارج نطاق التغطية 
الوظيفية، نعم هذه احلالة من«الرتاكمات« الوظيفية للقيادات يف كل موؤ�س�سات الدولة وهيئاتها 

يجب حلحلتهم واحالتهم للتقاعد االجباري الأن البع�ص منهم بال عمل وبال انتاج وبال فائدة.
نتيجة  انهياره  الى  يوؤدي  رمبا  الذي  اخللل  من  فيه  القيادية  الهياكل  يف  الوظيفي  اجل�سم  ان 
ال�سراع الداخلي بني هوؤالء القياديني ونتيجة حلجم التغيريات ال�سيا�سية يف احلكومات املتعاقبة 
طوال ال�سنوات التي م�ست، والذي اأدى الى تزعم بع�ص هذه القيادات القرار التنفيذي فاأ�سبحوا 

»نقمة« على املوؤ�س�سة وعلى العاملني فيها.
ناهيك عن اأنهم ا�ستغلوا منا�سبهم يف ترويج م�سالح ومطالب املتنفذين يف ال�سلطتني الت�سريعية 
يف  القيادي  دورهم  وتعزيز  القيادية  الوظيفة  هذه  »كر�سي«  على  االحكام  اأجل  من  والتنفيذية 

انتهاج كل املخالفات القانونية وار�ساء اأهواء امل�ساندين لهم لال�ستمرار يف املن�سب!
نعم هذه هي ظاهرة الف�ساد احلقيقي يف ق�سية الهياكل القيادية التي عفا عليها الزمن!

جراحية  عملية  الى  اأم  القيادية  الهياكل  يف  جديدة  دماء  �سخ  الى  بحاجة  نحن  هل  وال�سوؤال: 
مدرو�سة ب�سكل جذري وواقعي لتقلي�ص هذا احلجم والكم الهائل يف منا�سب الهيكل الوظيفي يف 

قيادات موؤ�س�سات الدولة وعموما من دون اخالل يف التنظيم والتطوير االداري العام الدولة?!
املجاالت  يف  متقن  وظيفي  تو�سيف  يحكمها  اأن  يجب  املوؤثرة  اجلراحية  العملية  هذه  مثل  ان 
املتاحةواال كيف يكون من�سبا قياديا يف موؤ�س�سة حكومية هند�سية لقيادي متخ�س�ص  القيادية 
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اإال يف اجل�سم الهيكلي  اأو يف املجال الرتبوي? �سيء عجيب ال يحدث  يف املجال الريا�سي مثال 
الكويتي مثل هذه احلاالت!

الدولة  وهيئات  للموؤ�س�سات  القيادي  الهيكل  هذا  مثل  يف  »النخر«  ق�سية  حالة  بعدها  ما  حالة 
وحتى ال تتاح الفر�سة الأهواء املتنفذين يف ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية لتعيني املح�سوبني 
على بع�سهم من الدماء اجلديدة يف حال تطبيق قانون ت�سريح القيادات »املرتاكمة« التي عفى 
عليها الزمن، نقول ا�ستحداث قطاع ر�سد انتاجية هوؤالء املر�سحني اجلدد ملثل هذه الوظائف من 
خالل متابعة جهاز الر�سد الوظيفي الذي يجب ان يكون على م�ستوى من االداء والتخ�س�ص يف 
القانون والتخطيط والتنظيم والتدريب ويكون تابعا لقطاع التنمية الب�سرية واالدارية، �سواء يف 
جمل�ص اخلدمة املدنية اأو يف جمل�ص الوزراء، ويكون هذا اجلهاز مبثابة الفاح�ص احلقيقي الداء 
القيادات الدنيا قبل تر�سيحها للمهام اجلديدة يف الهياكل القيادية العليا حتى ن�ستطيع حماية 

قياديي املوؤ�س�سات من الظن وال�سك بهم وبقدراتهم الوظيفية م�ستقبال! 

ال�سيا�سة، 10 مار�ص 2012م

اخلدمات ال�سحية احلديثة: التاأمني ال�سحي
د.وليد خالد الفالح

التاأمني ال�سحي هو نوع من اأنواع التاأمني الذي اأ�سبح اأ�سا�سياً للنا�ص يف متلف دول العامل.

اأنواع التاأمني املطبقة على م�ستوى العامل: التاأمني من خطر احلريق، واحلوادث،  اأ�سهر  ومن 

مبا فيها ال�سيارات، والتاأمني البحري الذي يعتربه الباحثون اأول اأنواع التاأمني ظهوراً يف العامل، 

والتاأمني على احلياة، والتاأمني ال�سحي. عموماً، فاإن اأركان التاأمني اأربعة:

1 - املتعاقدان )�سركة التاأمني واملوؤمن له(.

2 - اخلطر املوؤمن �سده.

3 - الق�سط الذي يدفعه املوؤمن له.

4 - مبلغ التاأمني الذي تلتزم �سركة التاأمني بدفعه اإلى املوؤمن له.

ويجمع خرباء التاأمني على اأن املبداأ العام الذي يحكم اأي نظام للتاأمني ال�سحي هو اأهمية ال�سعي 

نحو التوازن بني كفاءة االأداء يف تقدمي اخلدمات، و�سمول حزمة اخلدمات ال�سحية التاأمينية، 

وفق ماطر املر�ص يف الدولة، وبني حتقيق االإن�ساف والعدالة يف حتمل االأعباء املالية للعبء 

املر�سي بني اأفراد املجتمع.

اإن هناك نقاطاً  اإن تطبيق التاأمني ال�سحي لي�ص بامل�ساألة ال�سهلة التي يعتقدها البع�ص، حيث 
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بعني  اأخذها  ودقة، ويجب  بكل و�سوح  االإجابة عنها  بد من  اأ�سئلة ال  مهمة جداً، وهي مبنزلة 

االعتبار لتحديد النظام االأمثل للتاأمني ال�سحي يف اأي دولة ترغب يف تطبيق هذا النظام.

وميكننا تلخي�س هذه النقاط املهمة، يف التايل:

عدة  متلفة  اأنظمة  هناك  ولكن  العامل،  يف  ال�سحي  للتاأمني  مثايل  واحد  نظام  يوجد  ال   -  1

اإيجابياته و�سلبياته، وعادة ما  مطبقة يف متلف دول العامل، ولكل نظام من هذه االأنظمة 

يكون النظام املطبق انعكا�ساً للنظام االأ�سا�سي لتقدمي اخلدمات ال�سحية يف تلك الدولة.

2 - هناك و�سائل عدة لتمويل نظام التاأمني ال�سحي، ولكن اأهمها هو تخ�سي�ص ميزانية لهذا 

النظام من االإيرادات العامة للدولة، اأو ا�ستقطاعات �سهرية من رواتب املوظفني، )مثل نظام 

متويل التاأمينات االجتماعية(، اأو بوا�سطة الدفع املبا�سر للجهة التي تقدم خدمة التاأمني.

3 - ما اجلهة الوحيدة اأو اجلهات املتعددة يف الدولة التي تقدم اخلدمة ال�سحية التاأمينية؟ وهل 

تكون هذه اجلهة اأو اجلهات من القطاع العام اأو اخلا�ص؟

4 - ما حزمة اخلدمات ال�سحية التاأمينية التي يغطيها نظام التاأمني ال�سحي؟ وهل تتكون هذه 

احلزمة من اخلدمات ال�سحية االأ�سا�سية، ويرتك اخليار للنا�ص للتاأمني مع جهات اأخرى، اإذا 

كانوا يرغبون يف خدمات �سحية اأخرى؟

5 - ت�سعرية اخلدمات ال�سحية التي يغطيها التاأمني تكون بوا�سطة اأ�سعار حمددة م�سبقاً، وفق 

الت�سخي�ص اأو احلالة املر�سية، اأو يكون ال�سعر مف�ساًل وفق اأنواع اخلدمات التي مت تقدميها 

للمري�ص خالل وجوده يف امل�ست�سفى.

6 - هل �ستكون هناك ر�سوم رمزية يجب دفعها باالإ�سافة اإلى التاأمني ال�سحي؟ حيث اإن بع�ص 

الدول مثاًل تفر�ص ر�سوماً رمزية يدفعها من لديه تاأمني �سحي عند مراجعة عيادة الطبيب، 

اأو عن كل ليلة يق�سيها املري�ص يف امل�ست�سفى.

7 - نظام التاأمني ال�سحي لي�ص �سماناً جلودة اخلدمات ال�سحية املقدمة، ولذلك يجب اأن يوجد 

مع نظام التاأمني ال�سحي نظام اآخر يهتم بجودة اخلدمات ال�سحية.

هذه النقاط ال�شبع هي مبنزلة خريطة طريق لدرا�شة مو�شوع التاأمني ال�شحي درا�شة متاأنية، 

الختيار اأف�سل نظام يتنا�سب مع اخلدمات ال�سحية املتوافرة يف الدولة، ويلبي احتياجات ال�سعب، 

ويحقق مبداأ العدالة يف حتمل التكلفة املالية.

القب�ص، 17 مار�ص 2012م
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ملاذا تزدهر امل�ساريع الهام�سية.. والتنموية تتعرث؟
د. حممد عي�سى العبداجلادر

زادت يف ال�سنوات االأخرية ظاهرة اإقامة امل�ساريع الهام�سية، مثل اإقامة اأ�سجار النخيل االإلكرتونية، 

تنفيذها  يتم  اإن  والتي ما  واأ�شكال خمتلفة،  باألوان  ال�شوارع  اأر�شية  اإزالة وتغيري بالط  وتكرار 

اأو ملد  اأو هاتفية  اأخرى بتك�شريها، بحجة متديد خطوط كهربائية  حتى تقوم جهات حكومية 

�سبكة مياه جديدة، علماً اأنه توجد جلنة ت�سم مندوبني من جميع وزارات اخلدمات، املفرو�ص 

اأن تن�سق تنفيذ امل�ساريع ومتنع االزدواجية.

وحتى نظام املجاري الذي يدوم ملئات ال�سنوات يف معظم دول العامل، يتم تغيريه عندنا بعد ع�سرات 

ال�سنوات من اخلدمة، وبداًل من تغيري حموالت الكهرباء الرديئة ال�سنع، التي ت�سبب انقطاع 

الكهرباء، تقوم الوزارة بكل هّمة بتغيري اأعمدة االإنارة ومتديداتها الكهربائية الأجل تغيري لون 

تقام  االإلكرتونية  املرور  لوحات  �ساهدنا  عندما  فرحنا  وملا  االأ�سفر،  اإلى  االأبي�ص  من  االإ�ساءة 

املرور، �سدمنا عندما  باالهتمام بحل م�سكلة  بداأت  الدولة  اأن  واعتقدنا  ال�سريعة،  الطرق  على 

ات�سح لنا اأنه بداًل من اأن تقوم هذه اللوحات مبراقبة ال�سري والتحكم به عن طريق غرف حتكم 

تدار من قبل جهاز فني يراقب حركة املرور، ويقدم اإر�سادات لقائدي ال�سيارات عن حالة ال�سري 

واقرتاحات لتفادي الزحام، يتم االكتفاء بعر�ص الوقت وعر�ص اإر�سادات عامة.

ملاذا ال حتظى امل�ساريع احليوية باالهتمام نف�سه؟ وملاذا تواجه ال�سعوبات والتاأخري واإذا نفذت، 

تطابق  ما  ونادراً  واملالية،  الفنية  بامل�سكالت  حبلى  وجندها  املقررة،  واملدة  القيمة  فباأ�سعاف 

موا�سفات امل�سروع، كما ح�سل ملحطة جماري م�سرف؟ وملاذا يتاأخر تنفيذ م�سروع ج�سر جابر، 

الذي يفتح املجال لال�ستفادة من االأرا�سي ال�سا�سعة يف ال�سبية، وي�ساهم يف حل م�سكلة االإ�سكان، 

ويوؤدي اإلى حفظ اأ�سعار االأرا�سي؟ وملاذا يحتاج تنفيذ م�سروع جامعة الكويت اإلى ع�سرين �سنة؟ 

الطرق  م�ساريع  تتعرث  وملاذا  �سنوات؟  ع�سر  القمر  اإلى  اإن�سان  اأول  اإر�سال  م�سروع  يحتاج  بينما 

ال�سرورية حلل م�سكلة املرور؟

هل يعود ال�سبب يف تعرث تنفيذ هذه امل�ساريع التي تفيد البالد وتنفع املواطنني اإلى تردي كفاءة 

اإلى  اأو  ال�سخ�سية  امل�سالح  وتداخل  الف�ساد  انت�سار  اإلى  اأو  عليها  والقائمني  االأجهزة احلكومية 

تقارير  على  واالعتماد  الوزارات  مهند�سي  قبل  من  امليداين  االإ�سراف  انعدام  لدرجة  الت�سيب 

املقاول املنفذ واقرتاحاته، اأو اإلى اإحالل املح�سوبية مكان الكفاءة.

مهما كانت االأ�سباب، فاإنه ال�سك اأن احلاجة ملّحة اإلى اإعادة النظر يف الطريقة التي تنفذ بها 

م�ساريع الدولة، و�سرورة اتباع اأ�ساليب جديدة تعتمد على الكفاءة والقدرة على االإجناز، ال مكان 

فيها للروتني والبريوقراطية، وتخ�سع اإلى جهاز نزيه، قادر على متابعة اأعماله ور�سد اإجنازاته، 

ويحر�ص على نزاهة طرح العقود وح�سن تنفيذها.

القب�ص، 17 مار�ص 2012م
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اقت�سادنا الهزيل يزداد هزاًل
د. فاطمة املطر

ماذا تعني زيادة الرواتب والكوادر؟
عبء ثقيل على املوازنة العامة، ت�سخم، هدر للرثوة، ارتفاع حاد يف اأ�سعار ال�سلع واخلدمات العامة 
الدولة،  اأموال  يف  القادمة  االأجيال  حق  اإجحاف  للدينار،  ال�سرائية  القوة  انخفا�ص  واخلا�سة، 
اإ�سراف وتبذير الفوائ�ص النفطية )وهي اإيرادات عار�سة ا�ستثنائية ولي�ست دورية(، اإخالل حاد 
يف توزيع الرثوة، تراكم اأعداد اأكرب من املواطنني يف القطاع العام، وهجر اأكرب للقطاع اخلا�ص، 
زيادة العمالة االأجنبية، بطالة اأكرب، نتيجة عدم قدرة القطاع العام على ا�ستيعاب الراغبني يف 

العمل فيه، ارتفاع حاد يف الطلب على ال�سلع واخلدمات،
وعدم قدرة العر�ص املتوافر على تغطيته، انعدام ال�سعور بامل�سوؤولية االجتماعية لدى االأفراد، 
عندما يرتبط مفهوم الوظيفة العامة لديهم بالعائد املادي، ما يوؤدي اإلى انعدام ال�سعور باأهمية 
العمل، من اأجل العطاء ولي�ص جمرد املقابل، جناح )وا�ستمرارية جناح( النواب غري االأكفاء، عن 

طريق جذبهم للناخب بوعود زيادة الرواتب واالأجور.
خطر االعتماد على النفط كم�سدر

وحيد لالإيرادات العامة
والتي  للنفط،  رة  امل�سِدّ الدول  فكل  نقمة،  ذاته  الوقت  ويف  اأي�سا،  ولكنه  هائلة،  نعمة  النفط 
يعتمد اقت�سادها اعتماداً كلياً على االإيرادات النفطية، تعاين ذات امل�ساكل االقت�سادية ال�سيا�سية 

واالجتماعية.
فالنفط م�سدر مايل متقلب ومتذبذب، ب�سبب تاأثر �سعره ب�سرعة بتغري الظروف االقت�سادية، 
�سواء حملياً اأو عاملياً.. لذلك، فاإنه من امل�ستحيل و�سع خطة اقت�سادية م�ستقبلية وا�سحة للدولة 
اإذا كان �سعر النفط  اأ�سا�سي للدخل، الأنه من غري املعروف ما  التي تعتمد على النفط كم�سدر 
�سي�ستقر على ما هو عليه يف امل�ستقبل اأم �سينخف�ص، ما ينتج عنه تخُبّط يف ت�سيري الدولة، وف�سل 

م اأو تنمية. م�ستمر يف حماولة حتقيق اأي تقُدّ
اإلى حتقيق فائ�ص �سوف يعطي الفر�سة  اأي ارتفاع يف �سعر النفط يوؤدي  اإلى جانب ذلك، فاإن 
لل�سيا�سيني الفا�سدين با�ستغاللها، وكذلك للنواب غري االأكفاء، بجذب الناخب، عن طريق اإغرائه 
املوازنة  اإرهاق  اإلى  اإال  الرواتب واالأجور لن توؤدي  الزيادات يف االأجور والرواتب، فزيادة  بوعود 
العامة، الأن ا�ستجابة احلكومة ملطالب النواب بالزيادات لن يليها اإال مطالبات جديدة اأخرى، ما 
�سيوؤدي اإلى الكثري من النتائج ال�سلبية، اأولها الت�سخم الذي يتحقق عندما تزداد ال�سيولة لدى 
االأفراد، ومن ثم يزداد الطلب على ال�سلع واخلدمات، والذي ال يقابله اإ�سباع م�ساٍو يف العر�ص، ما 

يوؤدي بدوره اإلى ارتفاع اأ�سعار ال�سلع واخلدمات وانخفا�ص القيمة ال�سرائية للعملة.
لاللتحاق  االأفراد  من  اأكرب  اأعداد  رغبة  اإلى  اإال  توؤدي  لن  العام  القطاع  رواتب  زيادة  كذلك، 
بالقطاع احلكومي للعمل، ب�سبب الرواتب العالية، فاإلى جانب اكتظاظ القطاع العام الذي ي�سم 
اليوم اأكرث من 88 يف املائة من املواطنني املوظفني، ويعاين من البطالة املقنعة والبريوقراطية 
واالإنتاجية الفقرية، وعلى الرغم من اأنه غري قادر على ا�ستيعاب االأعداد الهائلة من اخلريجني 
اجلدد �سنوياً، فاإن زيادة رواتب املوظفني لن توؤدي اإال اإلى م�ساعفة االإقبال عليه، وهجر القطاع 
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اخلا�ص، الذي يعتمد هو االآخر على االإيرادات النفطية، لتغطية ن�سبة من رواتبه، تلبية لقانون 
دعم القوى العمالة الوطنية، ملفا طوابري من العاطلني عن العمل، والذين يح�سلون على 
جمزية،  غري  مينحها  التي  املرتبات  و�سريورة  اخلا�ص  القطاع  هجر  الدولة.  من  بطالة  بدل 
مقارنة برواتب احلكومة �سيوؤدي بدوره اإلى جلب اأعداد اأكرب من العمالة االأجنبية اإلى القطاع 
اخلا�ص، ما �سيوؤدي اأي�سا اإلى زيادة الطلب على ال�سلع واخلدمات، والتي لن يقابله عر�ص م�ساٍو، 
ما �سينتج عنه ارتفاع حاد لالأ�سعار، ب�سبب زيادة الطلب وعدم كفاية العر�ص، اإلى جانب ارتفاع 

معدالت االزدحام بال�سوارع، والتي تفاقمت م�سكلتها يف الكويت يف ال�سنوات الع�سر االأخرية.
اإخالل يف توزيع الرثوة

توؤدي الزيادة الع�سوائية لالأجور اأي�سا اإلى االإخالل يف توزيع الرثوة، فاملرتبات واالأجور اأ�سبحت 
اليوم ت�ستهلك 73 يف املائة من اإيرادات الدولة، وتتجه الزيادات اإلى وظائف حمددة، ما يخلق عدم 
م�ساواة، ولكن الزيادات ت�ستهلك اأي�سا االإيرادات التي من االأف�سل اإنفاقها على اخلدمات العامة 

التي تفيد املجتمع باأ�سره، ولي�ص فئة من دون اأخرى، كما يتم من خالل زيادة املرتبات.
يتم  اأن  ينبغي  وال  دورية،  ولي�ست  ا�ستثنائية  ظاهرة  النفطية  الفوائ�ص  فاإن  ذلك،  جانب  اإلى 
العام  اأداء نفقات دورية متكررة �سنويا )كاالأجور(، الأن الفوائ�ص قد ال تتكرر يف  ا�ستغاللها يف 
اإيرادات نفطية كافية  العامة، الأنها لن تتوافر لديها  باملوازنة  العجز  املقبل، ما �سيلحق بدوره 

لتغطية االأجور املت�سخمة.
الدولة وكل ما  اأن  اأي  امل�سروفات،  املائة من  النفط تغطي 95 يف  اإيرادات  فاإن  ف�سال عن ذلك، 
فيها من �سلع وخدمات تتغذى من االإيرادات النفطية.. ال، بل وحتى ا�ستثمارات الكويت باخلارج 
تغذيها االإيرادات النفطية.. وبالتايل، فاإن عدم حتقيق اإيرادات نفطية عالية يف ال�سنوات املقبلة 
لن يوؤدي فقط اإلى عجز الدولة عن تاأدية االأجور، بل �سيوؤثر على جميع اخلدمات، وعلى م�سادر 

اأخرى للدخل القومي.
اجلانب ال�سيا�سي

حيث  ال�سيا�سي،  الف�ساد  تف�سي  يف  النفطية  الفوائ�ص  ت�ساعد  ال�سيا�سية،  الناحية  من  اأنه  كما 
تتف�سى الر�سوة يف كل الدول النفطية، التي متكن ال�سيا�سيني واأ�سحاب النفوذ من املحافظة على 
مقاعدهم ال�سيا�سية، ونرى النواب كلما اأعلنت احلكومة حول وجود فوائ�ص مالية، قد �سغطوا 

عليها بزيادة الرواتب، حفاظاً على مقاعدهم النيابية.
اجلانب االجتماعي

من الناحية االجتماعية، فاإن تكرار الزيادات غري املدرو�سة للرواتب، �سيوؤدي اإلى انعدام ال�سعور 
االآونة  يف  الكويتي  املجتمع  يف  فهمه  اجلاري  اأ�سبح  وقد  االأفراد،  لدى  االجتماعية  بامل�سوؤولية 
م�سوؤولياته  وبا�سر  عمله  باأداء  قام  �سواء  للموظف،  مكت�سب  حق  الوظيفي  الراتب  اأن  االأخرية 
ال،  اأم  كان مل�سا يف عمله  �سواء  الراتب،  زيادة  ي�ستحق  واأنه  ال،  اأم  وجه  اأكمل  على  الوظيفية 
العطاء  اأجل  من  الوظيفة،  واأداء  العمل  يف  االإتقان  مبداأ  على  وق�سى  باالأنانية،  �سعورا  ولد  ما 

الوطني، ولي�ص فقط للح�سول على مقابل اأو زيادات ومميزات.

الطليعة، 31 مار�ص 2012م
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النق�سام احلقيقي هو بني ثقافتني )1 ـ 2(
�سامي الن�سف

االنق�سام االأخطر يف الكويت لي�ص انق�ساما فئويا )قبائل، ح�سر( اأو طائفيا )�سنة، �سيعة( بل هو 

�سنة و�سيعة، و»بدون« ومقيمني،  االأولى قبائل وح�سرا،  انق�سام يف حقيقته بني ثقافتني ت�سم 

وت�سم الثانية كذلك قبائل وح�سرا، �سنة و�سيعة، و»بدون« ومقيمني، وحل ا�سكال الكويت يكمن 

تختفي  حتى  االأخرى  وحماربة  احداهما  على  جميعا  توحدنا  ثم  الثقافتني  وك�سف  حتديد  يف 

ويتوقف تفرقنا.

فانق�سامنا هو بني ثقافة ترى ان الكويت وطن باق بقاء الدهر لنا والأجيالنا من بعدنا، وثقافة 

ترى ان الكويت بلد زائل وطارئ وموؤقت ومن ثم علينا ان نت�سرف معه على هذا االأ�سا�ص فناأخذ 

منه كل ما ميكن اخذه وحمله وال مانع ان ندمر يف طريقنا كل �سيء جميل فيه!

ثقافة ترى ان الوالء االأول واالأخري للكويت فهي االأ�سل وكل ما عداها فروع، وثقافة ترى ان 

اأو قبيلتها اأو طائفتها وكل ما عداهم مبا يف ذلك الوطن هم..  والءها االأول واالأخري لعائلتها 

فروع!

بني ثقافة ترى �سرورة تنمية الرثوة كي حتافظ لنا على بقائنا وكينونتنا كما حدث عام 1990 

وان دينارنا االأبي�ص يجب ان نحتفظ به لالأيام ال�سوداء القادمةـ  وما اأكرثهاـ  وثقافة ترى تبديد 

واقت�سام الرثوة احلا�سرة على منهاجية »ا�سرف ما يف اجليب ياأتيك ما يف الغيب« وال �سيء يهم 

بعد ذلك.

ثقافة توؤمن باأن الكويت دولة وقانون وموؤ�س�سات يجب توقريها واحرتامها وان اجلميع حتت 

طائلة القانون، وثقافة ترى ان الكويت هي دولة �سريعة الغاب فال احرتام للموؤ�س�سات واملباين 

وال للت�سريعات وان اجلميع فوق القانون!

يقوم  وثقافة  وبذلت،  �سحت  لو  حتى  الكويت  وم�سلحة  الوطنية  وحدتنا  على  حتر�ص  ثقافة 

حراكها كل �سباح على �سرب الوحدة الوطنية واإ�سعال احلرائق بالن�سيج الوطني حتت األف ذريعة 

وم�سمى.

ثقافة ترى ان الكويت هي للجميع من اأبنائها واحلائزين جن�سيتها، وثقافة ترى ان الكويت هي 

للقلة من اأبنائها وان الباقني هم من الطارئني الذين يجب طردهم و�سحب جن�سياتهم!

ثقافة ترف�ص ان تغ�ص بلدها حلرمة ذلك دينيا ووطنيا، وثقافة ترى ان الغاية تربر الو�سيلة، 

فكل �سيء م�سموح به للح�سول على اأكرب قدر من كعكة املال العام احلرام، فامل�ساريع الكربى هي 

�سرقات كربى للكبار، ولل�سغار باملقابل ان يوا�سلوا نهب الكعكة عرب ادعاء االإعاقة واالأمرا�ص 

النف�سية )الكويت االأولى عامليا ما �ساء اهلل يف املعاقني واملر�سى النف�سيني الكاذبني( حتى ال يبقى 

�سيء من الدولة.. الكعكة!

عند  الكلمات  اأرقى  اإال  ت�ستخدم  فال  االآخر  الراأي  واحرتام  الراأي  يف  ال�سدق  على  تقوم  ثقافة 

اخلالف، وثقافة باملقابل تقوم على ال�ستم والقدح وال�سب واختالق االأكاذيب �سد اخل�سم عند 
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اأول بادرة تباين يف الراأي.

على  تقوم  وثقافة  للكويت،  واملخل�سني  واخلريين  امل�سلحني  وتقدمي  توقري  على  تقوم  ثقافة 

وامل�سللني  املخادعني  من  واحلمرنة  احلرمنة  بني..  ما  يجمع  من  كل  وتقدمي  بهم  الطعن 

واملغررين.

ثقافة ترى ان الد�ستور والوطنية والتدين هي اإميان خال�ص وا�ستحقاق واجب خلدمة الكويت 

و�سعبها وم�ساحلها العليا، وثقافة ترى ان الد�ستور والوطنية والتدين هي لبا�ص خارجي دون 

م�سمون يحق ا�ستخدامه حل�سد املكا�سب واملغامن املالية وال�سخ�سية.

ثقافة تغتم وتهتم وحتزن على ما اآل اليه حال البلد، وثقافة تنعم وت�سر كلما زاد ال�سرر يف اأرجاء 

الوطن.. ون�ستكمل يف الغد الفرق بني الثقافتني!

اآخر حمطة:

اإذا كان هناك والء حقيقي للكويت ومواطنيها وناخبيها، فالواجب ان تتوقف املناكفات »الطفولية« 

القائمة بني االأكرثية واالأقلية، وان تتوقف معها اال�ستجوابات »الكيدية« لرئي�ص ووزراء احلكومة 

احلالية و�سرورة اإعطائهم الفر�سة للعمل، فاملت�سرر االأكرب من املناكفات واال�ستجوابات القائمة 

اأو بعد �سهر  اأنه لو حل املجل�ص وجرت انتخابات نيابية اليوم  هو ال�سعب الكويتي كافة، واأجزم 

اأو �سنة لغري ال�سعب الكويتي 40 ـ 50% على االأقل من نوابه احلاليني ب�سبب �سوء االأداء وخيبة 

االأمل.. وكفى!

االأنباء، 7 ابريل 2012م
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النق�سام احلقيقي هو بني ثقافتني )2 ـ 2(
�سامي الن�سف

وتبقى الكويت منق�سمة بني ثقافة ترى ان اإظهار االنتماء لغري الكويت خيانة ما بعدها خيانة، 

وثقافة ترى ان عدم اإظهار االنتماء للخارج على ح�ساب م�سلحة الكويت هو.. خيانة ما بعدها 

خيانة!

ثقافة ترى ان كل احلكومات التي ت�سكل يف البلد وكوادرها االإدارية هم يف النهاية حكومة دولة 

و�سعب الكويت التي اذا جنحت اأعمالها جنحنا واإذا اأخفقت اأو غرقت غرقنا معها، وثقافة ترى ان 

كل احلكومات يف الكويت وكل الوزراء والوكالء.. اإلخ مهما تغريوا وتبدلوا هم اأعداء حقيقيون 

اأعمالهم طوال الوقت عن طريق االأزمات واال�ستجوابات..  وحمتلون يجب حماربتهم وعرقلة 

اإلخ وال يهم بعد ذلك ما يحدث.

ثقافة ترى ان دعم االآداب والثقافة والريا�سة والفنون والتعليم املتطور و�سيلتنا لالرتقاء ببلدنا 

بني الدول، وثقافة ترى وجوب حماربة كل ما �سبق، وان الدرو�سة والتخلف عن مواكبة علوم 

الع�سر هو ما مينحنا املكانة الراقية واملتقدمة بني االأمم.

القطاع اخلا�ص هو  ال�سيوعي وان  الكبرية  العامل قد تخلى عن مبداأ احلكومة  ان  ثقافة ترى 

العمل،  ل�سوق  القادمني  ال�سباب  اآالف  لتوظيف  ودعمه  ت�سجيعه  يجب  الذي  الوحيد  البديل 

ليال  ت�ستم  ان  يجب  جمرمة!  �سريحة  هم  كربوا  اأو  �سغروا  مهما  التجار  كل  ان  ترى  وثقافة 

وتعرقل اأعمالها بالت�سريعات اجلائرة نهارا وال مانع يف نهاية املطاف من تطفي�ص امل�ستثمرين 

املحليني واالأجانب والتحول للمارك�سية التي متتلك فيها الدولة كل �سيء وقتل حلم كويت املركز 

املايل.

انعكا�سا حقيقيا لثقافة وابداع ومثابرة  العليا يجب ان تكون  العلمية  ال�سهادات  ان  ثقافة ترى 

يجب  لذا  لذاتها،  مك�سب  هي  العليا  ال�سهادات  ان  ترى  وثقافة  جهيد،  جهد  بعد  عليها  احلائز 

احل�سول عليها بال�سراء والتزوير واالنت�ساب للجامعات »الطرثوثية« التي مل ي�سمع بها اأحد.

ثقافة توؤمن بالعمل التطوعي املجاين الذي يخدم الكويت، وثقافة ترى ان من الغباء ال�سديد ان 

تخدم وطنك دون مقابل، فلكل �سيء ثمن باحلالل اأو باحلرام!

قالت: هل من  اأكلت  كلما  املوقدة  كالنار  وثقافة هي  الوطن،  بالقليل من  وتقنع  تر�سى  ثقافة 

مزيد!

االآخر خطاأ يحتمل  وراأي  راأيها �سواب يحتمل اخلطاأ  ان  ترى  ثقافة حمبة مت�ساحمة معمرة 

وراأي  اخلطاأ  يحتمل  ال  �سواب  راأيها  ان  ترى  مدمرة  ديكتاتورية  ا�ستبدادية  وثقافة  ال�سواب، 

االآخر خطاأ ال يحتمل ال�سواب اأبدا.

ثقافة ت�سجع الود والت�سالح بني اأبناء الوطن الواحد، تقابلها ثقافة ال تتوقف عن ت�سجيع ودعم 

خلق الفنت ون�سر البغ�ساء واحلقد والكراهية كل يوم بني املواطنني.

ثقافة هي اأقرب حلال االأم احلقيقية يف ق�سة املراأتني مع �سليمان احلكيم، وثقافة هي اأقرب حلال 
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االأم الزائفة يف تلك الق�سة املعروفة، فال مانع لديها عند االختالف من ت�سعيد االأمور حتى لو 

و�سلت الى حدود احلرب االأهلية مع االآخر.. الذي هو مواطن كحالها!

ثقافة حتيط باملوؤمنني بها املرايا فال ترى اإال نف�سها وم�ساحلها الذاتية والكرا�سي التي تلت�سق 

بها وت�سحي بالكويت و�سعبها الأجلها، وثقافة ك�سرت املرايا فال ترى اإال م�سلحة الكويت و�سعبها 

الذي ت�سحي الأجله بدمها ومالها.. هذه االأيام و�سمن هذه الفقرة االأولون مقدمون واالآخرون.. 

موؤخرون.

اآخر حمطة: ف�سحنا الثقافتني واأو�سحنا اخلط الفا�سل بينهما ولنا ان نختار بعد ذلك اإلى اأي 

لثقافة  ننحاز  ان  فاإما  »بدون« ومقيمني،  و�سيعة،  �سنة  �سننتمي، ح�سرا وقبائل،  الثقافتني  من 

اأو الى ثقافة االأنانية والدمار والرحيل..  تعمري الكويت وبقائها وطنا دائما مزدهرا للجميع، 

ولن ت�سلم اجلرة كل مرة!  

االأنباء، 8 ابريل 2012م

النفط مقابل الرواتب!
اأ.د. اإبراهيم بهبهاين

اعجبتني مقولة النفط مقابل الرواتب التي اطلقها الوزير فا�سل �سفر يف لقاء تلفزيوين جرى 

معه اخريا وهو يذكرين بال�سعار الكبري الذي طبقته االمم املتحدة عند فر�ص العقوبات على 

النظام يف العراق وهو النفط مقابل الغذاء.

اأنا افهم انه �سعار �سيا�سي حدوده مر�سومة �سلفا وي�ستخدم الغرا�ص �سيا�سية بعدما جتاوز هذا 

النظام وا�سقط ال�سرعية الدولية وقام بغزو جاره وع�سو يف االمم املتحدة وذات �سيادة مطلقة 

على ارا�سيها.. وكان القرار يف حينه، عليكم دفع الثمن ال�سيا�سي واالقت�سادي نتيجة �سيا�ساتكم 

اخلطرية واملدمرة على ان تكون الر�سالة عربة ملن يجروؤ على اتخاذ مثل هذه القرارات وبقى 

العراق يدفع فواتري اخطاء الطاغية �سدام ح�سني الى ان ا�سقطت العقوبات من قبل جمل�ص 

االمن وانتهت.

الدر�ص جيدا وباتت ت�سريحاتهم  تعلموا  ال�سيا�سيون يف حكم ما بعد �سدام قد  القادة  وها هم 

توؤكد املرة تلو االخرى، لن نكرر جرمية �سدام واخطاءه ولن نغزو اي دولة وجي�سنا فقط للدفاع 

عن ارا�سينا.. جميل هذا الكالم فقد و�سلت الر�سالة وا�ستوعبها ا�سحاب ال�ساأن جيدا..

لكن نحن من مل يدرك املخاطر على م�ستوى االنفاق وزيادة الرواتب والكوادر، فقد فتحوا هذا 
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امللف على م�سراعيه وح�سل فيه اخطاء ج�سيمة، مل تدر�ص بعناية من قبل املوؤ�س�سات املخت�سة 

وكانت  م�سطرة  من  اكرث  وا�ستخدمت  يعمل  ال  وملن  يعمل  ملن  اعطيت  زيادات  فهناك  واملعنية، 

القرارات تتخذ حتت واقع اال�سرابات والتهديد ب�سل م�سالح القطاعات االنتاجية مثل البرتول 

واجلمارك والنقل والكويتية واملعلمني وخالفهم.. كبار امل�سوؤولني والذين لديهم معرفة كاملة 

بالو�سع املايل يقولون انه اذا ا�ستمررنا بهذا امل�ستوى من االنفاق �سن�سل الى نفق مظلم والى 

امليزانية،  ابواب  باقي  ت�سغيل  ونوقف  فقط  املوظفني  رواتب  لندفع  النفط  فيها  ننتج  مرحلة 

واذا علمنا ان ا�شعار النفط غري م�شتقرة وقابلة جدا للنزول والهبوط املفاجئ مثلما هي قابلة 

لالرتفاع فمعنى هذا اننا مرتهنون �سعر الربميل وان م�سري ن�سف اهل الكويت الذين يعملون 

يف القطاع احلكومي مرتبط ب�سعر الربميل وهذا هو اجلانب املخيف واملاأ�ساوي مل يكن هناك 

حل عادل وجذري يف مو�سوع الزيادة والكوادر بل كانت عبارة عن جرعات تعطي ملن يرفع �سوته 

ويعت�سم او يلجاأ لال�سراب.. لن احتدث عن املاليني التي خ�سرتها الدولة من ا�سراب اجلمارك 

والكويتية، فالرقم رمبا كان يغطي الزيادات التي يطالبون بها واكرث ولن احتدث عن التفاوت 

املرعب يف املرتبات بني ادارات الدولة، او بني ما يح�سل عليه موظف يف اجلمارك وما يتقا�ساه 

طبيب او مهند�ص؟ ولن احتدث عن بداية الكارثة قبل �سنوات عندما متت املوافقة على كوادر 

ا�ساتذة اجلامعة والتطبيقي بن�سبة مئة يف املئة، ولن احتدث عن ت�سريحات الوزير الب�سريي 

الذي قال ان زيادات قطاع البرتول لن تكلف خزينة الدولة اي فل�ص! كل هذا بات من املا�سي، لكن 

لال�سف، النا�ص تن�سى وكذلك امل�سوؤولون، لكن اخلطاأ يجلب اخلطاأ االكرب منه، ولي�ص �سحيحا 

القول »عفا اهلل عما �سلف«.. نحن امام حالة �ساذة وغري طبيعية، يكفي معرفة ان ميزانية الدولة 

ال�سنة بلغت حوايل 20 مليارا منها 10 مليارات دينار تذهب للرواتب و4.5 مليارات دينار  هذه 

تخ�س�ص للدعم احلكومي للمواد الغذائية واالجتماعية وال�سحية وغريها.. فما الذي �سيحدث 

بعد ع�سر �سنوات عندما يبلغ عدد ال�سكان 5 ماليني ن�سمة، من اأين �سيتم تاأمني هذه الرواتب 

ولن  ايرادتنا  �ستعادل  م�سروفاتنا  ان  مرة،  من  اكرث  قلنا  بالتاأكيد..  اعدادها  �سيت�ساعف  التي 

يبقى �سيء الحتياطي االجيال القادمة، بل اال�سواأ ان امل�سروفات �ستزيد وتفوق االيرادات، فماذا 

ال  احلكومي  املوظف  انتاجية  اليونان؟  مثل  ون�سبح  العجز  نواجه  او  ن�ستدين  حينها؟  �سنفعل 

تب�سر باخلري وال تدعو للتفاوؤل واملوؤ�س�سات تعاين من الرتهل، خ�سو�سا ان اخلدمات ترتاجع؟ 

و�سحيح كما قال احد الزمالء انه كلما زاد عدد املوظفني تراجع االنتاج! فماذا نحن فاعلون؟

للعلم: فقد و�سل عدد الوظائف يف احلكومة الى 290 الف موظف ن�سفهم بطالة مقنعة وهناك 

700 الف قادم الى �سوق العمل عام 2030...

النهار، 9 ابريل 2012م
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املخطط الهيكلي م�رسوع دولة
�سعد املحيلبي

الهيكلي،  املخطط  درا�سة  يف  االأولية  املوؤ�سرات  �سمن  ال�ساد�ص  املركز  على  الكويت  دولة  حازت 

واخلا�سة بن�سبة ا�ستغالل م�ساحة االأر�ص لال�ستثمار، باملقارنة بني دول جمل�ص التعاون اخلليجي 

عام 2003!

واأق�سد يف اال�ستثمار ان امل�ساحات ال�سا�سعة غري امل�ستغلة، جتاوزت ن�سبة %93، تركت دون حتديد 

اأي هدف، اأما يف باقي دول جمل�ص التعاون اخلليجي، فقد حددت لها مالمح رئي�سية، ففي اململكة 

العربية ال�سعودية ا�ستغلت االأرا�سي للم�ساريع ذات الطابع ال�سناعي، ويف مملكة البحرين ذات 

الطابع املايل، ويف �سلطنة عمان ذات الطابع ال�سياحي، ويف قطر واالإمارات ذات الطابع التجاري.

قرار  اتخاذ  يف  الرتدد  هو  ذلك  يف  الرئي�سي  وال�سبب  الدولة،  بو�سلة  �ساعت  الكويت  يف  ونحن 

اعتماد املخطط الهيكلي من املجل�ص البلدي منذ التحرير حتى عام 2007.

وخالل م�ساركتي يف بع�ص اللجان املتخ�س�سة، ذكرت اأن �سيا�سة الالقرار كانت هي ال�سائدة، وان 

عدم القبول اأو الرف�ص للدرا�سات التخطيطية اأ�سابت الدولة مبقتل، فاأ�سبحنا يف اأ�سفل الركب 

بعد ما كنا يف املقدمة.

قدر للمنطقة احل�سرية احلالية كثافة �سكانية ال تزيد على 2.8 مليون ن�سمة حتى عام 2008، 

وذلك بالن�سبة للمرافق واخلدمات املتوفرة �سمنها، ونحن حاليا جتاوزنا 3.5 ماليني ن�سمة ويف 

امل�ساحة املكانية نف�سها، فاأ�سبح الكل ي�سعر بامل�ساكل التعليمية وال�سحية، و�سح يف املياه والكهرباء 

وزحمة مرورية ال تطاق، حيث اأ�سبحنا رابع دولة يف العامل من حيث كثافة ال�سيارات بالن�سبة 

لتعداد ال�سكان، وخ�سو�سا ان اأكرث من %80 من طرقنا الرئي�سية و�سلت الى حالة من الت�سبع 

.F وم�ستوى

كما اأ�سبحنا نعاين من طول انتظار يف فر�ص العمل، وطول انتظار يف امل�سكن، وغري ذلك كثري.

العمرانية  الروؤية  باخت�سار  فهو  اأبالغ  وال  الهيكلي،  املخطط  تنفيذ  يف  ب�ساطة  وبكل  والعالج 

امل�ستقبلية للنمو احل�سري بالتوافق مع الزيادة ال�سكانية.

فقد حدد املخطط حاجة الدولة من فر�ص العمل، وهي 1.8 مليون فر�سة عمل جديدة تتنوع 

بها م�سادر الدخل، واقرتح فكرة اال�ستثمار يف ال�سناعة التقنية احلديثة يف جمال الربجميات 

اإلى  اأنها ال حتتاج  الدقيقة لل�سفائح االلكرتونية، وهي �سناعة تنا�سب دولة الكويت من حيث 

م�ساحات �سا�سعة من امل�سانع، لكن ولالأ�سف تاأخر تنفيذ هذه الفكرة 5 �سنوات، ففازت بها دولة 

خليجية ا�ستطاعت اأن ت�ستثمر يف هذا املجال ال�سيء الكثري!

املوانئ  فال  القطار،  ب�سكة  مرتبطة  تكون  وان  اجلافة،  املوانئ  فكرة  الهيكلي  املخطط  واقرتح 

اأن�سئت وال القطار نفذ.

ال�سواحل واجلزر، وقدمت عام 2001 حما�سرة يف موؤمتر  اإلى تطوير  الهيكلي  املخطط  و�سعى 

امل�سروع  يف  التناف�ص  وا�ستد  فيها،  اجلبارة  ال�سياحية  والفر�ص  فيلكا،  جزيرة  تطوير  عن  دويل 



ية
نم

الت
م 

مو
ه

 و
رد

وا
امل

ار 
هد

ا

142

فف�سل. هجرت اجلزيرة ومل يتم التطوير.

الدولة  يف  العمران  رقعة  لزيادة  للتخفيف،  عمالقة  �سكنية  جتمعات  الهيكلي  املخطط  واقرتح 

جنوبا و�سماال وغربا، والنتيجة اأي�سا كحال �سابقاتها من امل�ساريع، الرتدد بني اإن�ساء �سركات اأو 

التنفيذ املبا�سر، فال هذا حتقق وال ذلك نفذ.

اإن متابعة تنفيذ املخطط الهيكلي م�سوؤولية كبرية، اإن حتققت وفرت على الدولة اجلهد والوقت 

واملال، وهياأت وزارات الدولة اإلى م�سروع وطني تدرج له امليزانيات والفر�ص الوظيفية الالزمة 

وفق برنامج زمني وا�سح. 

القب�ص، 9 ابريل 2012م

البكاء على اأطالل دولة
جا�سم بودي

ال نريد ان نرهق القارئ باالرقام، لكننا ال نريد اي�سا اأن يتم التعامل مع االأرقام ال�سادرة من 

اأن  اأهم املوؤ�س�سات النقدية الدولية بخفة وا�ست�سهال الأن بع�سها يحمل موؤ�سرات خطرة ويوؤكد 

الكويت متجهة اإلى كارثة حقيقية بكل املقايي�ص، ومن ال يح�سن قراءة االأرقام ال�سعبة... �سعب 

اأن ي�ستوعب اأن م�سلحته اللحظية الراهنة �ستكون الر�سا�سة التي ت�سارك يف اغتيال وطن.

اأرقام تف�سيلية تتناول كل ما يتعلق باحلالة املالية للدول.  يف التقارير االأخرية للبنك الدويل 

املداخيل وامل�سروفات وال�سادرات والواردات وموازين التجارة والعجز والديون وتوابعها والرواتب 

وتكاليفها واأداء القطاعني العام واخلا�ص واأعباء املوازنات واالإنفاق على متلف القطاعات.

املجربة على  ر�سمي من احلكومات  ب�سكل  بع�سه موثق  التقارير،  تبحث عنه موجود يف  ما  كل 

تقدمي املعلومات وبع�سه نتيجة جهد فرق البنك الدويل اخلا�سة بطلب من احلكومات نف�سها 

اأو من دول وموؤ�س�سات مالية عاملية. واالإبحار يف هذه االأرقام يوفر الكثري من العناء والتفكري 

اأو  وعقوبات(  وت�سييق  وح�سار  وحروب  )نزاعات  الدول  بني  ح�سلت  كثرية  اأمور  يف  والتحليل 

داخل الدول نف�سها حيث تتوقع االأرقام ح�سول اأزمات مالية اأو اقت�سادية ت�سل حد االإفال�ص... 

وهذا هو بيت الق�سيد.

ا�سمها االإنفاق  اأزمة  البنك الدويل دائما من  اأرقام  يف حتليلها للناجت املحلي لكل دولة، تنطلق 

اأ�سري منط واحد من االإنفاق اعتمادا  احلكومي على جماالت القطاع العام، فبقاء هذا القطاع 

»امل�ست�سارون  حاول  مهما  واحد  طريق  اإلى  يوؤدي  املعطاءة«  الواهبة  املانحة  االم  »الدولة  على 

واخلرباء« املحليون تزيني العك�ص واإعطاء �ساحب القرار م�سكنات من نوع »نر�سي النا�ص اليوم 
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ورب العاملني يحلها غدا«.

نتوقف عند رقمني فقط من الالئحة الطويلة وهما رقمان »حمافظان« الأن الواقع يوؤكد اأنهما 

اأكرث من ذلك. الكويت منذ عام 2009 يف تقارير البنك الدويل حتتل بال منازع املرتبة االولى يف 

العامل بني الدول االأعلى يف االإنفاق احلكومي على الرواتب وكل اأوجه القطاع العام. تربعت على 

عر�ص »الطريق الى االنهيار« يليها مبا�سرة ويف املرتبة الثانية دوليا اليونان. اليونان التي اأنعم 

اهلل عليها برثوات طبيعية متعددة وجزر رائعة واآثار خالدة وتقدمت كثريا يف جمايل ال�سناعة 

والزراعة واملنتجات الغذائية... هذه الدولة عندما بداأت عام 2009 تنفق حكوميا على القطاع 

احلكومي اأرقاما �سخمة )واأقل من الكويت( و�سعت قدمها يف اأول طريق االإفال�ص الذي اأعلنت 

)حرفيا(  تت�سول  اليوم  حتى  زالت  وما  قاتلة  بانعكا�سات  اليورو  دول  واأ�سابت  �سنتني  منذ  عنه 

امل�ساعدات من هنا وهناك كي تبقى على قيد احلياة.

وم�سوؤول  نائب  لكل  ونقول  »املفل�سة«،  اليونان  على  باالإنفاق  تفوقت  التي  الكويت  اإلى  نعود 

اأو  اإعادة االنتخاب  اأو  وم�ست�سار وخبري )وما اأكرثهم(، اإن فتح اخلزائن �سهل ل�سمان الكرا�سي 

كي تتالفى احلكومة �سداما نيابيا - �سعبيا... اإمنا على املدى البعيد �ست�سيع الكرا�سي النيابية 

واحلكومية و�سيخ�سر النا�ص م�ستقبلهم وم�ستقبل اأوالدهم ولو ربحوا »كادرا«.

يكونوا  ان  يف  النواب  رغبة  مع  يبداأ  مل  الطريقة  بهذه  اخلزائن  فتح  مبداأ  فقط.  لالن�ساف 

»�سعبويني« بل هو نتيجة �سل�سلة اأخطاء مرتاكمة ارتكبتها احلكومة وا�ست�سهلها م�سوؤولون كبار. 

واجلميع يتذكر ان �سابقة »جنون االإنفاق« ظهرت ب�سكل �ساطع عندما اأراد اأحد امل�سوؤولني الكبار 

بفكرة  فجاء  مواجهتهم  يف  راغبا  يكن  ومل  ع�شكرية  موؤ�ش�شة  يف  ال�شباط  بع�س  من  التخل�س 

على  �شنا  ال�شغر  ال�شباط  ت�شابق  النتيجة  وكانت  �شخمة  مزايا  مع  لل�شباط  املبكر  التقاعد 

مغادرة ال�سلك وبقاء الرتب االأعلى... وعودوا الى الرقم الذي بلغته العملية اآنذاك وتذكروا ما 

ح�سل يف النفط من اإنفاق خيايل الحقا على الزيادات والكوادر وحماوالت االدعاء باأنها مل تكلف 

اخلزينة فل�سا واحدا.

لن نختم بالقول اننا نعرب نفقا مظلما اأو نتجه الى املجهول الننا جتاوزنا حقيقة هذه املرحلة 

ياأتي  فقد  لها،  وت�ستيت  تبديد  بل  للرثوة  توزيعا  لي�ص  يح�سل  ما  االفال�ص.  الى  طريقنا  يف 

اأال يعترب البع�ص  الوقت الذي يعجز معه الدخل عن الوفاء ب�سداد الرواتب واالأجور، ونتمنى 

ما �سيح�سل »انهيارا اقت�ساديا اأو اجتماعيا« الن ما �سيح�سل �سيوؤدي بالدرجة االولى الى انهيار 

�سيا�سي... وعندها �سرنى ماذا �ستفيد »ال�سعبوية«.

الراي، 13 ابريل 2012م
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الزيادة على �سنو..؟!!
خالد �ساير العتيبي

تكاد  الكويتي  املوظف  اإنتاجية  ان  على  الدولة،  يف  ومعنية  ر�سمية  اأجهزة  لدى  التقارير  توؤكد 

تكون حمدودة ومتدنية الن�سبة وامل�ستوى، �سحيح ال توجد درا�سات فعلية عن م�ستوى االإنتاجية 

والكفاءة الوظيفية للموظف الكويتي �سنويا موزعة على قطاعات الدولة املختلفة، هذا ح�سب 

علمي، �سوى تلك التقارير املت�سلة باأداء الكفاءة ال�سنوية التي يدونها امل�سوؤولون كل يف درجته 

الوظيفية ملن يقلون عنه درجة.

وكلنا كدولة وجمتمع ندرك ظاهرة تدين م�ستوى االأداء الوظيفي للموظف الكويتي، اإذ ال يرقى 

اأداوؤه الوظيفي للم�ستوى املطلوب من حيث �ساعات العمل واالإنتاجية الكمية واجلودة.

و امل�سوؤولية ال تقف عند املوظف فقط، وامنا على النظام العام يف الدولة، القائم على املحاباة 

الرقابة  عن  ناهيك  منعدمة  املبا�سرة  والرقابة  الوظيفية،  العدالة  معايري  وانعدام  والوا�سطة 

الذاتية، وهناك تلم�ص لغياب االح�سا�ص بالوالء املوؤ�س�سي، وفقدان ال�سعور بقيم االإنتاج واالجناز، 

والتحفيز ال يقوم على اأ�س�ص واأ�سول تكفل حتقق النتائج املرجوة.

اجلزء  ويتحملون  وامل�سوؤولني  واحلكومة  العام  النظام  على  تقع  م�سرتكة  م�سوؤولية  هناك  اإذن 

االأكرب منها ويبقى بدرجة اأقل على املوظف م�سوؤولية اال�ستجابة للواقع ال�سلبي وعدم احلر�ص 

على التغيري واملقاومة، اذن الكل مق�سر، واأعتقد ان �سبب ذلك يعود الى هيمنة ثقافة االأخذ بال 

عطاء، والراتب حق ال ينتق�ص، واالأجر واجب الوفاء دون عمل، واالأ�سل الراحه ال التعب.

القطاع اخلا�ص،  بع�ص موؤ�س�سات  العمل احلكومي، وال تخلو منها  اأروقة  �سائدة يف  تلك ثقافة 

هناك ثقافة لدى املوظف الكويتي، تاأنف على نف�سها ان حتا�سب اأو تراقب او تعاقب، بل االأدهى 

الرتهل  على  القائم  العام  النظام  هي  بب�ساطة  الأنها  امل�سوؤول،  من  �سلطة  اأعلى  انها  ذلك  من 

وال�سعف والوا�سطة والعالقات االجتماعية الغالبة على العالقات الوظيفية، يفر�ص كلمته، مما 

ي�سعف معايري اجلدية واحلزم والرقابة وال�سرامة.

وكما قلنا هي م�سوؤولية الدولة ونظامها العام ابتداء، ويتبعها البقية كل ح�سب موقعه وتاأثريه، 

يف  �سيء  ال  والعائد  وُتْنهك،  ُتْنتهك  اأنها  للدولة،  العامة  املوازنة  موؤ�سرات  يف  تظهر  واخلطورة 

مقابل اأداء �سعيف االإنتاجية واملردود، هذا االنهاك �سيبتلع املوازنة العامة ب�سكل ت�ساعدي خالل 

ال�سنوات القليلة القادمة.

واخلطورة ال تكمن يف ارتفاع امل�سروفات يف مقابل االيرادات، وامنا بتمركز ثقافة االتكال على 

اإنتاجية تذكر، وتر�سخ مفهوم واجب على الدولة توفري الوظيفة ودفع  الدولة يف االنفاق دون 

اأداوؤها،  املطلوب  الواجبات  فيها  املوظف  كادرات وعالوات، ال يعرف  الى  ا�سافة  رواتب جمزية، 

وامنا هي حقوق واجبة الوفاء من قبل الدولة، وعلى الفور، واال التهديد باال�سراب، دون مباالة 

اأو قبول املحا�سبة على �سوء الكفاءة واالإنتاجية.

باعتقادي اأنها ثقافة �سالبة، وملواجهتها وتغيري م�سامينها، يجب ان تبنى يف اأ�س�ص التعليم مناهج 
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املنتديات  يف  التوعية  احلمالت  واطالق  الفاعلة،  واملواطنة  الفاعلة  االيجابية  ثقافة  لتاأ�سي�ص 

اجتماعيا  الوطن  واأمن  اأمنه  يهدد  اأنه  الكويتي  املواطن  ويعتقد  يدرك  حتى  واالعالم،  العامة 

والزيادات  فالرواتب  عليه،  هو  ما  على  الو�سع  ا�ستمر  حال  يف  وم�ستقبال،  حا�سرا  واقت�ساديا، 

العام  املردود  ورفع  العمل  وفاعلية  االإنتاج  جلودة  وو�سيلة  اأ�سلوب  وامنا  ذاتها،  يف  غاية  لي�ست 

للدولة.

الكبري واملحري..الزيادة.. ال�سوؤال  اأمرا حتميا، و�سنظل نردد  اأ�سبح  اإن ربط االأجور باالإنتاجية 

على �سنو..؟!!

الوطن، 14 ابريل 2012م

لوزارة خمت�سة.. والقائمون عليها غري متخ�س�سني!
خططنا التنموية.. »باب النجار خمّلع«!

د. حممد الدويهي�ص

وزير التخطيط وزير الدولة ل�سوؤون التنمية االإدارية االأ�سبق

التوجه  اإلى  يدعوانك  والعقل  احلكمة  فاإن  ميكانيكي  عطل  اأو  خللل  �سيارتك  تتعّر�ص  عندما 

اإلى املتخ�س�سني يف جمال ميكانيكا ال�سيارات لفح�ص ال�سيارة وللتعرف على اأ�سباب هذا اخللل 

امليكانيكي، ومن ثم اتخاذ القرار املنا�سب، �سواء باإ�سالح هذه ال�سيارة اأو ا�ستبدالها اأو اال�ستغناء 

الفنيني  الى  التوجه  من  بداًل  االأ�سخا�ص  بع�ص  جند   - ال�سديد  االأ�سف  مع   - ولكن  عنها. 

واملتخ�س�سني يف جمال ميكانيكا ال�سيارات يتوجهون اإلى اأ�سحاب »حمالت زينة ال�سيارات«! رمبا 

يعود ال�سبب يف ذلك الى خطاأ اأو جهل اأ�سحاب هذه ال�سيارات بالفرق بني عمل امليكانيكي وعمل 

اإلى  باإر�سادك  ال�سيارات  زينة  حمالت  �ساحب  يقوم  اأن  من  فبداًل  ال�سيارات!  اإك�س�سوارات  بائع 

اأ�سحاب هذه املحالت بيع ب�ساعتهم، وذلك من خالل ا�ستخدام خرباتهم  املتخ�س�سني يحاول 

النظر عن  بغ�ص  ل�سيارتك،  اخلارجي  واملظهر  االإك�س�سوارات  هذه  باأهمية  الإقناعك  الت�سويقية 

مدى كفاءة �سيارتك ومتانتها وامل�ساكل التي تواجهها!

رواج
كبرياً  عدداً  ان  وجدت  حيث  كبرياً،  رواجاً  احلا�سر  وقتنا  يف  ال�سيارات«  »زينة  حمالت  وت�سهد 

اأ�سحاب  طلب  زاد  لذا  اخلارجي،  مظهرها  بقدر  وقوتها  ال�سيارة  متانة  تهمهم  ال  الزبائن  من 

هذه املحالت على املتخ�س�سني يف حمال الت�سويق واملبيعات الإقناع امل�ستهلكني باأهمية ب�ساعتهم 

ال�سكلية. ومع االأ�سف ال�سديد، يقتنع البع�ص بهذه الب�ساعة ويقوم ب�سرائها، على الرغم من عدم 
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احلاجة اإليها، نا�سياً ال�سبب االأ�سا�سي الذي جاء من اأجله وهو اإ�سالح ال�سيارة!!

روؤيــــــــــــة
اأقول هذه املقدمة بعدما تابعت وباهتمام �سخ�سي خالل ال�سنوات الع�سر املا�سية حماوالت اقرار 

اإن هناك  اأقول  اأن  ا�ستطيع  ال�سديد، ال  االأ�سف  الكويت، ومع  لدولة  التنموية  واعتماد اخلطط 

واإن  واملحددة،  الوا�سحة  اال�سرتاتيجية  واالأهداف  الروؤية  تنق�سها  الأنها  ا�سرتاتيجية،  خططاً 

وجدت بع�ص اخلطط الت�سغيلية ال�سنوية املتوا�سعة يف بع�ص الوزارات واجلهات احلكومة.

ولكي اأدلل على عدم وجود الروؤية اال�سرتاتيجية لدولة الكويت، فقد مت الغاء وزارة التخطيط 

روؤية  لدينا  الكويت  دولة  يف  وكاأننا  ال�سابقة،  احلكومية  الت�سكيالت  خالل  االدارية  والتنمية 

ا�سرتاتيجية وا�سحة وخطط مرحلية ت�سري عليها الدولة ول�سنا بحاجة الى التخطيط والتنمية 

االدارية والب�سرية! بل االأمر اأكرث غرابة، ففي احدى الت�سكيالت احلكومية ال�سابقة، حيث اأنه 

مت الغاء وزارة التخطيط والتنمية االدارية، ويف املقابل مت ايجاد وزارة متخ�س�سة ل�سوؤون جمل�ص 

االأمة، ومت ا�سناد هذه املهمة الى وزير متخ�س�ص فقط ل�سوؤون جمل�ص االأمة!!

تــــــهـــــمــيــــــ�ص
واإن دل هذا على �سيء، فاإمنا يدل على قلة اأو عدم دراية امل�ست�سارين للحكومات ال�سابقة اأو جهلهم 

والتنمية  التخطيط  باأهمية  اقتناعهم  اأو عدم  والب�سرية،  االدارية  والتنمية  التخطيط  باأهمية 

الدارية، اأو خ�شوعهم ل�شغوط �شيا�شية ل ي�شتطيعون مقاومتها!!

وبناء على ذلك، اأ�سبحت مهمة التخطيط والتنمية االدارية والب�سرية يف دولة الكويت تهم�ص 

�سيئاً ف�سيئاً! فتارة تلحق باأحد الوزراء امل�سهود لهم بعدائه للتخطيط والتنمية او تلحق بوزارة 

فنية لي�ست لها عالقة بالتخطيط والتنمية االدارية، وتارة اخرى يقلل ويخف�ص من م�ستواها 

التنظيمي فتكون تابعة وملحقة لوزير غري متخ�س�ص، بل االدهى واالأمر من ذلك هو ان توكل 

اأ�سخا�ص وافراد غري متخ�س�سني يف جمال  اإلى  االإدارية والب�سرية  التخطيط والتنمية  مهمة 

التنمية  بقرارات  متحكمني  امل�سوؤولون  هوؤالء  وي�سبح  والب�سرية،  االإدارية  والتنمية  التخطيط 

االإدارية والب�سرية بالدولة. ويبداأ هوؤالء امل�سوؤولون مبا ميلكون من و�سائل اإعالمية وت�سويقية 

بت�سويق ما يدعون انه خطط ا�سرتاتيجية هي يف الواقع بعيدة عن اخلطط اال�سرتاتيجية، امنا 

بريئة منهم  للدولة  واخلطة االمنائية  امل�سوؤولني وبهرجتهم اعالمياً  لهوؤالء  للت�سويق  وجدت 

كرباءة الذئب من دم يو�سف!

حـــــلــــم كبيــــر
ويف غفلة من الزمن وعدم وجود املتخ�س�سني والغيورين �سواء يف اجلهاز احلكومي او يف جمل�ص 

جمل�ص  اع�ساء  اغلبية  قبل  من  ب�سرعة  للدولة  )االمنائية(  اال�سرتاتيجية  اخلطة  تقر  االمة 

االمة.

وميكن ان جند العذر لبع�ص اع�ساء جمل�ص االمة القرارهم هذه اخلطة ب�سبب اعتقادهم بانها 

قد در�ست من قبل متخ�س�سني يف جمال التخطيط والتنمية االإدارية او الأنهم قد بهروا بال�سكل 

بامل�ساريع  تتعلق  االأرقام  هذه  كانت  �سواء  اأرقام،  من  تت�سمنه  وما  االمنائية  للخطة  اخلارجي 
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ت�سبح  بان  الكبري«  »احللم  اخلطة  هذه  على  القائمون  �سوق  حيث  اال�ستثمارية،  او  التنموية 

الكويت »مركزاً مالياً وجتاريا«.

واالغرب من هذا كله ان ح�سلت اخلطة االمنائية على �سبه اجماع اع�ساء جمل�ص االمة ب�سكل 

�سريع، ويف الوقت نف�سه مل ي�ساأل هوؤالء االع�ساء كيف �سيتم متويل هذه اخلطة اال�سرتاتيجية 

واآلية تنفيذها!

ورمبا ينطبق على اع�ساء جمل�ص االمة املوقرين املثل الكويتي »مرو�ص طاح بكرو�ص«، حيث 

خطة  واعتماد  اقرار  لعدم  نظرا  امنائية  خطة  لوجود  ال�سديدة  باحلاجة  املجل�ص  اأغلب  �سعر 

للدولة خالل العقدين املا�سيني!

اأخطــــــــاء خفيــــــة
وقد لعبت الظروف ال�سيا�سية واالقت�سادية وتعدد الت�سكيالت احلكومية يف وقت ق�سري وكذلك 

نوعية الوزراء الذين ا�سندت اليهم حقيبة التخطيط والتنمية االإدارية يف عدم ك�سف االخطاء 

االدارية والتخطيطية التي �ساحبت م�سروع اقرار اخلطة االمنائية للدولة.

وعندما انك�سفت هذه االخطاء وامل�ساكل يف خطة التنمية اخذ كثري من امل�سوؤولني عن اخلطة 

ال�سبب  كان هذا  واإن  ا�ستقرار احلكومة،  الت�سكيالت احلكومية وعدم  بتعدد  يربر ف�سل اخلطة 

�سحيحاً يف بع�ص االحيان فان ذلك ال ينطلي على املتخ�س�سني يف جمال التخطيط والتنمية 

اأ�سباب ف�سل اخلطة اال�سرتاتيجية  اأهم  اإن من  ال�سليم! حيث  والفكر  الراأي  االدارية وا�سحاب 

هوؤالء  قبل  من  القرار  اتخاذ  يف  والرتدد  القدرة  وعدم  اأهله،  غري  اإلى  االأمر  اإ�سناد  هو  للدولة 

امل�سوؤولني، جلهلهم باالأ�س�ص واالأ�ساليب التخطيطية، كذلك عدم توافر اخلربة العملية لديهم يف 

جمال التخطيط اال�سرتاتيجي والتنمية االإدارية والب�سرية، حيث اإن اأغلب امل�سوؤولني القائمني 

انعك�ص  وقدا  واالإح�ساء،  الت�سويق  جمال  يف  تخ�س�ساتهم  ترتكز  وتنفيذها  اخلطة  اإعداد  على 

هذا التخ�س�ص يف ال�سكل الذي قدمت به اخلطة االإمنائية للدولة، �سواء للم�سوؤولني يف اجلهاز 

اأو  �سواء يف اجلهاز احلكومي  امل�سوؤولني،  انبهر بع�ص  االأمة، فقد  اأو الأع�ساء جمل�ص  التنفيذي 

�سغط  من  �ساحبها  وما  واالإح�سائيات  باالأرقام  جللهلهم،  ال�سديد  االأ�سف  ومع  االأمة،  جمل�ص 

�سيا�سي، ومن دعم اإعالمي وت�سويقي الإقرار اخلطة، وكذلك تعط�ص البع�ص �سواء من العاملني 

النظر عن  واإقرارها، بغ�ص  اإمنائية  االأمة الإيجاد خطة  اأع�ساء جمل�ص  اأو  يف اجلهاز احلكومي 

واقعية هذه اخلطة اأو عدمها!

متويل

االأمة  جمل�ص  اأع�ساء  من  البع�ص  بداأ  االأمة،  جمل�ص  اأع�ساء  قبل  من  اخلطة  اأقرت  اأن  وبعد 

واحلكومة يت�ساءل عن كيفية متويل وتنفيذ هذه اخلطة!

وقد �سرح امل�سوؤولون عن اخلطة اال�سرتاتيجية يف الدولة باأن معدالت اإجناز اخلطتني ال�سنويتني 

متثل جناحاً وحافزاً للتطوير والتنمية، وقد اأو�سح االأمني العام للتخطيط والتنمية اأن ن�سبة 

اأ�سل 1231  من  واأن عدد 416 م�سروعاً  انطالقها هي 38 %،  التنمية منذ  اإجناز م�ساريع خطة 

م�سروعاً تنموياً قد دخلت املرحلة الرابعة لتنفيذ اخلطة االإمنائية 2013/2014.
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اأن درجات تقييم اإجناز امل�ساريع االإن�سائية قد وزعت على  اأو�سح الناطق الر�سمي للتنمية  وقد 

اأربع مراحل، االأولى %5 وهي ت�سمل املوافقات االأولية للم�سروع، واملرحلة الثانية %20 وتت�سمن 

اإجراءات عر�ص الت�سميم، والثالثة %5 وت�سمل املوافقات النهائية والتعاقد للتنفيذ. اأما املرحلة 

الرابعة، فاإنها %70، وتت�سمن اخلطوات التف�سيلية التنفيذية.

الدقة مفقودة

�سمن  تدخل  والتي  الب�سيطة،  امل�ساريع  بع�ص  اأن  لنا  ات�سح  الن�سب،  هذه  على  التدقيق  وعند 

م�ساريع  الإجناز  النهائية  بالن�سبة  �سمنت  قد  احلكومية،  اجلهات  لبع�ص  الت�سغيلية  اخلطط 

اأعطيت  البدء فيها قد  التي مل يتم  امل�ساريع  اأن بع�ص  اخلطة االإمنائية، بل واالأدهى من ذلك 

ن�سبة اإجناز يف بع�ص االأحيان قد تزيد على %25، ويت�سح لنا جلياً وب�سكل وا�سح من خالل توزيع 

ن�سب االإجناز اأن اأغلب امل�ساريع مل تتجاوز املرحلة الثانية مرحلة اإجراءات عر�ص الت�سميم.

العام،  اإن مل يكن ت�سلياًل للراأي  امل�ساريع،  اإجنازات  العر�ص عدم دقة يف كيفية عر�ص  ويف هذا 

ولكن كما يقال يف املثل الكويتي »ما يف احلم�ص اأحد«، و�سخ�سياً ال اأ�ستغرب ذلك اإذا عرفت من 

هم القائمون على اإعداد هذه التقارير! حيث اإن االإح�سائيات ال�سكلية واالأمور الت�سويقية 7 - 

للخطة  احلقيقي  التنفيذ  من  اأهم  اأمراً  االإمنائية  اخلطة  على  القائمني  بع�ص  نظر  يف  تعترب 

االإمنائية.

اأو�سح م�سوؤولو التخطيط والتنمية العديد من املعوقات التي تواجه  اإلى ذلك، فقد  باال�سافة 

املالية  واملعوقات  االإدارية  املعوقات  اأهمها  من  والتي  للدولة  االمنائية  اخلطة  م�ساريع  اجناز 

واملعوقات املوؤ�س�سية.

معوقات

وعندما قراأت هذه املعوقات وتفح�ستها تذكرت الدرا�سة اال�ست�سارية التي قام بها »بلري« وما هي 

عالقتها باخلطة االمنائية للدولة، وهل متت اال�ستفادة منها؟ حيث ان هذه الدرا�سة واال�ست�سارة 

قد كلفت الدولة مبلغا �سخما، وكذلك ما هو دور املجل�ص االأعلى للتخطيط والتنمية وجلانه 

العديدة واملتخ�س�سة يف احلد من هذه املعوقات االإدارية واملالية واملوؤ�س�سية؟

ولكن عندما عرفت من هم القائمون على جهاز االأمانة العامة للتخطيط والتنمية وتخ�س�ساتهم 

والعقلية التي يدار بها هذا اجلهاز احليوي واملهم بالدولة واالأجهزة واالإدارات التخطيطية من 

اأن ال يكون لدينا اجناز مل�ساريع اخلطة  اأن االأمر طبيعي جدا  وزارات الدولة وهيئاتها، وجدت 

التنموية للدولة!!

بالتاأكيد  �سفر  فا�سل  د.  والتنمية  التخطيط  وزير  العامة  االأ�سغال  وزير  ت�سريح  ن�سمع  حيث 

على االهتمام بالكوادر التخطيطية املوؤهلة باالأجهزة احلكومية من اأجل اال�ستفادة من اخلربات 

اأمر طيب ولكن الواقع ي�سري بعك�ص  اإعداد م�سروعات اخلطة، وهذا  املرتاكمة لتلك الكوادر يف 

هذا االجتاه وهذا التوجه، حيث ان الرتكيز ال يتم على الكوادر الوطنية الكويتية �سواء داخل 

جمال  يف  تراكمية  خربة  لديها  التي  خارجها،  اأو  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  الوزارات 

التخطيط واإدارة امل�ساريع، بل اإن االأمانة العامة للتخطيط والتنمية ومن خالل متابعتي خالل 
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ال�سنوات الثالث املا�سية لعملية امل�ساريع التنموية واآلية ا�ستجالب امل�ست�سارين عن طريق املكتب 

االإمنائي لالأمم املتحدة UNDP وكذلك عن طريق التعاقد مع املكاتب اال�ست�سارية اخلارجية 

حتاول ا�ستبعاد اخلربات الكويتية، واال�ستعانة مبكاتب ا�ست�سارية لكي تعو�ص النق�ص، لي�ص من 

امل�ساريع التنموية، بل النق�ص يف اخلربات التخطيطية واالدارية والتنموية لبع�ص امل�سوؤولني يف 

جهاز االأمانة العامة للتخطيط والتنمية، حيث اإن م�س�سات بع�ص امل�سوؤولني يف هذا اجلهاز 

امل�سري:  املثل  واأ�سبح ينطبق عليها  والب�سرية.  االإدارية  والتنمية  التخطيط  بعيدة عن جمال 

»باب النجار ملع«.

القب�ص، 15 ابريل 2012م

امل�سكلة يف اجلامعة اأم يف القرار؟
اأ.د. اإبراهيم بهبهاين

م�سكلة اأعداد القبول يف جامعة الكويت مل حت�سم بعد والزالت معٌلقة ويف علم الغيب بالرغم من 

تكرارها �سنوياً وعلى الرغم من ت�سكيل جلان لدرا�سة املو�سوع واخلروج بنتائج وحلول.

هناك اقرتاحات تدعو اإلى رفع ن�سب القبول يف االدبي على �سبيل املثال من 70 يف املئة اإلى 73 يف 

املئة والتخ�س�ص العلمي من 78 يف املئة اإلى 80 يف املئة.

القدرة اال�ستيعابية لها  باأن  اإلى اجلامعة ما بني 8 و10 االف طالب جديد، علماً  �سنة يفد  كل 

اأن هناك فائ�ساً يف كل  اأي  األف طالب وطالبة،  األف طالب بينما ت�سم اكرث من 30  بحدود 24 

�سنة تقريباً يرتاوح بني 5 و6 االف طالب يتم »ح�سرهم« على املقاعد، دون النظر الى ماطر 

القبول  ن�سب  حتديد  بالطبع  القبول....  ن�سب  مو�سوع  معاجلة  الى  النظر  وال  ال�سيا�سة  هذه 

يعني ميزانية م�ساعفة وتعيني مدر�سني جدد وتوفري اماكن ومتربات وقاعات وخالفه وهذا 

يتطلب قرارات من مدير اجلامعة واملجل�ص معاً وهو ما مل يح�سل اأو يتم بعد! 

درا�سة جامعية ن�سرتها »القب�ص« اخريا تقول ان االعداد التي قبلت عام 2011 بلغت 10222 طالباً 

وطالبة خلقت ت�سخماً يف اعداد املقبولني غري املوؤهلني اكادميياً للنجاح، الن اداءهم االكادميي 

متدن مقارنة بدرجاتهم يف الثانوية!

واقع االمر ان اجلامعة بامكاناتها احلالية غري قادرة على ا�ستيعاب اأو التقيد بجميع مرجات 

املرحلة الثانوية، احد اال�سباب قد يكون له عالقة بعدم اجناز مبنى اجلامعة يف ال�سدادية والذي 

اأقر قبل ثماين �سنوات! وقد تكون امل�سكلة، ان هوؤالء الطلبة اأق�سد خريجي الثانوية يتفاجاأون 

اخر  لي�سمعوا كالماً  بها،  قبولهم  يتم  ان  بعد  بها  تلتزم  ال  اجلامعة  تعتمدها  التي  الن�سب  باأن 

مفاده، ان القدرة اال�ستيعابية ال ت�سمح بـ 6 اأو 4 االف ممن مت قبولهم وفق الن�سب املعلنة!.... 
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لثالث �سنوات واكرث ومع مطلع كل عام درا�سي جامعي جديد تربز امل�سكلة وال جتد من امل�سوؤولني 

حتركاً جتاهها وهكذا تدار االمور االكادميية وغريها يف الدولة، ترتك الق�سية حتى ت�ستفحل 

والقائمني  التخطيط  اين  ن�ساأل،  وبدورنا  االأوان....  فوات  بعد  الوطنية  الفزعة  وبعدها تطلق 

عليه؟ ماذا فعلوا بتوجيه ا�سحاب القرار يف اجلامعة؟ اأين الكبار من املعنيني باتخاذ القرارات 

الكربى يف هذه املوؤ�س�سة التعليمية؟ قد جتد درا�سات وابحاث واقرتاحات بحلول لكن لن جتد 

من ياأخذ بها ويتعامل معها بجدية؟ وللمو�سوع وجه اخر، وهو هل هذه املخرجات من الثانوية 

اأو اجلامعة اأو املبتعثني اإلى اخلارج تتواءم وتتنا�سب مع احتياجات �سوق العمل وخطط التنمية 

اأو املعدة؟ �سوؤال يحتاج اجابة منطقية و�سادقة ولي�ص بيانات ان�سائية وكالماً على  املعمول بها 

الورق؟ توقفت امام طلبتنا الذين يتم ايفادهم للدرا�سة يف اخلارج والذين ال تتجاوز اعدادهم عدد 

»الدبلوم والبكالوريو�ص واملاج�ستري والتطبيقي  الكويت  الذين يدر�سون يف  ال�سعوديني  الطلبة 

واجلامعات اخلا�سة« وهم بحدود 1800 طالب وطالبة، علماً اأن اململكة العربية ال�سعودية قطعت 

باملبتعثني  خا�سة  اإدارة  ان�ساأت  ان  بعد  معنا،  مقارنة  باخلارج  الدرا�سة  جمال  يف  كبرياً  �سوطاً 

ومنحتها كافة ال�سالحيات والتوجيهات واالمكانات، وو�سل العدد تقريباً الى نحو »110« االف 

طالب وطالبة يدر�سون يف متلف دول العامل ويف اح�سن اجلامعات، لكن التخ�س�سات حددت 

لهم وفق حاجة الوزارات واملوؤ�س�سات الوطنية ومبا يتوافق مع �سوق العمل واحتياجات املناطق 

ان  اأم  اأ�سقائنا  من  نتعلم  فهل  اجلديدة...  وال�سناعية  العلمية  واملدن  واجلامعات  واملحافظات 

الر�سالة مل ت�سل بعد!؟

النهار، 20 ابريل 2012م

مقارنة بني الرثى والرثيا
فخري �سهاب

دعيت خالل االأ�سبوعني االأخريين للم�ساركة يف ندوة اقت�سادية، عهد اإيّل فيها بتلخي�ص املعامل 

االأ�سا�سية لالقت�ساد الكويتي، فلما جل�ست اأجمع اأفكاري خطر يل اأن اأ�ساأل نف�سي عما اإذا كانت 

الكويت فريدة يف خ�سائ�سها، اأم اأن هناك دواًل اأو دولة اأخرى خارج املحيط العربي ت�سارك الكويت 

معاملها، واأنه اإن كان هناك بني الدول من ت�سبه خ�سائ�سها معامل الكويت، فكيف عاجلت هذه 

الدولة م�سكالتها؟ وهل هناك من درو�ص ننتفع بدورنا بها من هذه املقارنة؟

وقد روعني ما اكت�سفت، وزاد يف ياأ�سي وقنوطي و�سقوتي! 

واإلى القارئ الكرمي بع�ص ما اكت�سفت: نعم وجدت، اأواًل، اأكرث من دولة يف العامل ت�سارك الكويت 

يف تكوينها االقت�سادي، ووجدت، ثانياً، دولة غربية واحدة وجدت نف�سها جتابه امل�سكالت التي 
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تواجهها الكويت، فليقارن القراء الكرام بني ت�سرف املجتمعني يف عالج م�سكالتهما املت�سابهة!

هذه الدولة الغربية التي اأريد مقارنتها بالكويت هي الرنويج، واإلى القراء الكرام اأوجه ال�سبه: 

البلدين )بعد  البلدين يورث احلكم وراثة، ويف كليهما جمل�ص ت�سريعي واحد، وكال  ففي كال 

تاريخ زاخر( اكت�سب نظام حكمه احلا�سر يف العقد االأول من القرن الع�سرين، وكل من البلدين 

�سغري امل�ساحة، حمدود ال�سكان )فم�ساحة الرنويج تقل عن 149 األف ميل مربع ال ي�سلح اأكرثها 

للزراعة، اأما �سكانها فاأقل من خم�سة ماليني ن�سمة، واأما الكويت، فم�ساحتها تقل عن 5 اآالف 

ميل مربع، وعدد �سكانها نحو ثالثة ماليني ون�سف املليون(، وكال البلدين كان �سحية الحتالل 

خارجي قا�ص: )الرنويج من قبل جارتها اأملانيا والكويت من قبل جارها العراق(، وكال البلدين 

يعتمد على االأيدي العاملة الوافدة، )واإن كان اعتماد الكويت اإلى حد اأكرب بكثري(، وكال البلدين 

اأ�سبحت  الناتو، والكويت حني  اإقليمية )الرنويج حني قبلت الدخول يف حلف  اأحالف  دخل يف 

البلدين  من  لكل  كانت  فقد  واأخرياً  العربية(،  واجلامعة  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  يف  ع�سواً 

�سناعات تقليدية )ال�سيد والنقل البحري(، اأُ�سيف اإليها البرتول والغاز وم�ستقاتهما، ويجوز 

اإ�سافة خ�سي�سة اأخرى )للمقارنة(، وهي اإ�سهام احلكومتني يف م�ساعدة الدول الفقرية. واإلى هنا 

تنتهي اأوجه الت�سابه بني الدولتني. 

فلننظر اإلى ردود فعل كل من الدولتني اإلى التحديات التي واجهتهما، واإلى التغريات االقت�سادية 

التي طراأت، فغريت معامل املجتمعني!

اأول الفروق التي ت�سرتعي االنتباه )واالإعجاب معاً( بني البلدين، واأبرزها للعيان، هو اأن الرنويج 

تخ�س�ص عائدات الغاز والبرتول بكاملها ملدخراتها لالأجيال القادمة، فهي تعتمد يف �سداد كلفة 

نفقات الدولة )كالدفاع والتعليم وال�سحة ومعا�سات املتقاعدين والعاطلني عن العمل واالأمن 

الداخلي واالإنفاق على الطرق واملوا�سالت والبحث العلمي... اإلخ( على ال�سرائب وحدها، وبناء 

يف  واحداً  متلك  وهي  »اأبوظبي«،  مدخرات  بعد  حجمها  يف  الرنويج  مدخرات  جتيء  ذلك  على 

املائة )%1( من اأ�سهم ال�سركات امل�ساهمة العاملية، وما يزيد على ذلك من �سركات اأوروبا الغربية، 

كما جند اأن الرنويج ا�ستفادت من انتكا�سة االأ�سواق املالية يف عام 2008، وانتقت وا�سرتت بحكمة 

مالية نادرة من االأ�سهم العاملية ما باعته باأرباح طائلة يف ال�سنة التالية، وهو ما ال ميكن اأن يدعيه 

�سندوق اأي دولة عربية!

والطريف اأن لل�سرائب يف الرنويج وظائف اجتماعية باالإ�سافة اإلى وظيفتها االأ�سا�سية )وهي 

الدخول  بني  الفوارق  الإزالة  فاعلة  اأداة  ت�ستخدم  فهي  �سنوياً(:  املتكررة  امليزانية  نفقات  �سداد 

اإذ تفر�ص الدولة على  والرثوات الفردية املتفاوتة، واالإقالل من ا�ستعمال الكحول والتدخني، 

م�ستهلكي هاتني املادتني �سرائب ال يتخيلها العرب.

احلكومة،  متلكها  التي  امل�ساهمة  ال�سركات  خ�سائر  اأعباء  تخفيف  الكويت  حتاول  وبينما  هذا، 

احلكومة  حتتفظ  والناقالت(،  اجلوية  اخلطوط  )ك�شركة  للجمهور  ببيعها  منها  فتتخل�س 

ال�سركات  اأرباح هذه  وتنتفع من  القطاع اخلا�ص،  ثلث  �سركات وطنية متثل  باأ�سهم  الرنويجية 

ل�سداد حاجات امليزانية العامة ال�سنوية! وال داعي للقول اإن العربة باإدارة امل�ساريع بكفاءة وربح 
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بغ�ص النظر عمن ميلك اأ�سهم ال�سركة.

بينما كانت للكويت مكا�سب مالية مهمة يف النقل البحري )بني دول اخلليج والعراق اإلى الهند 

وبالعك�ص( ومن ال�سيد، فاأهملتها بعد اكت�ساف البرتول، حتى انخف�ست ن�سبة عائدات ال�سيد 

)والزراعة( من الناجت املحلي ال�سنوي اإلى حد اأق�ساه %0.52 منه، ات�سع قطاع ال�سيد واأ�سيفت 

يف  االأ�سماك  جتارة  ن�سف  ت�سدر  الرنويج  فاأ�سبحت  »ال�سناعية«،  ال�سمك  مزارع  منتجات  اإليه 

املتحدة من م�ستوردي �سادرات  كاأملانيا وهولندا وبريطانيا والواليات  اأم�ست دول  العامل، حتى 

االأ�سماك الرنويجية!

واإذ نحن ب�سدد �سناعة �سيد االأ�سماك الرنويجية، فحري بنا اأن نلقي نظرة عاجلة على بع�ص 

م�سكالت القوة العاملة يف هذه ال�سناعة، وكيف عاجلتها الرنويج: على الرغم من اأن الرنويج 

تعتمد اإلى حد اأكرب على اليد العاملة املحلية وال ت�ستورد اإال نحو %10 من حاجتها، فتاأمل �سلوكها 

يف معاجلة امل�شكلة: ينخرط العامل الوافد يف مدر�شة )على ح�شابه( لتعلم اللغة الرنويجية اأوًل، 

فاإذا اجتاز امتحان اللغة، انخرط يف كلية )على ح�شاب الدولة( ملدة اأربع �شنوات ليتخرج �شياداً 

اأو عاماًل موؤهاًل للعمل يف �سناعة االأ�سماك الرنويجية، وتكون حالتئذ اأجوره و�سرائبه كزميله 

الرنويجي �سواء ب�سواء، ال فرق بينهما ما دام العمل واحداً و�ساعاته واحدة، واأجور الرنويج من 

اإذا  اأخرى  �سناعات  يف  امل�ستخدمني  الوافدين  على  هذا  وينطبق  اأجور.  من  العامل  يف  ما  اأعلى 

عنها  يعو�ص  جداً  العالية  الرنويج  اأجور  اإن  القول  ف�سول  ومن  ذلك!  اإلى  العمل  حاجة  دعت 

بعاملني �سناعيني مهمني: اأ - جودة ال�سناعة الرنويجية، ب - وفرة اإنتاجية العامل يف �ساعات 

البالد  اأ�سواق  تغ�ص  بينما  اأنه  هنا  ذكره  ال�سادرات. ومما يجدر  اأ�سعار  ينعك�ص على  عمله، مما 

العربية، خ�سو�ساً اأ�سواق دول اخلليج، بامل�ستوردات امل�سنوعة يف ال�سني، فاإن م�ستوردات الرنويج 

من ال�سني ال تتعدى %6 من جملة م�ستورداتها! 

اأما الكرم العربي امل�سهور والذي نفخر ونتبجح به ونت�سدق )!(، فا�سمع ما تفعل الرنويج باملقارنة: 

لها  وتعطيها  الفقرية  الدول  مل�ساعدات  للتنمية  الكويت  �سندوق  ثلث  يعادل  ما  الرنويج  تفرد 

كهبات )ال كقرو�ص!(، ف�ساًل عن اأن الرنويج من اأكرب الدول املتربعة لهيئة االأمم واملوؤ�س�سات 

التابعة اإليها.

اختريت  فقد  عندنا،  احلالة  وبني  �ساأورد  ما  بني  قارنت  اإذا  ينفطر  وقلبي  املقالة،  هذه  واختم 

الرنويج واحدة من اأعلى خم�ص دول يف العامل يف تنمية قابليات الفرد وملكاته )بني 2001 و2006 

ثم بني 2009 و2011(، واأنها من اأغنى بالد العامل، واأن ثروتها غري مهددة بالهبوط اأو الزوال، 

واأنها من الدول املعروفة بي�سر العي�سة والعمل فيها، واأن نظام احلكم فيها وطيد عتيد ال يخ�سى 

عليه من تغيري اأو انقالب!

اإلهي، هل من اأمل، وقد كتبت يل اأن اأعاين من حماقات بني جلدتي، العرب، هذه العقود الطويلة، 

اأن حت�سرين مع �سيادي ال�سمك الرنويجيني يف العامل االآخر؟ واأنت اأرحم الراحمني.

القب�ص، 23 ابريل 2012م
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احلرامية اأنواع
مزيد اليو�سف

بيتك  على  ي�سطو  من  ومنهم  مالك،  وي�سلبك  جيبك  يف  يده  ميد  من  منهم  اأنواع،  احلرامية 
واأكرث اإيالماً وهو من  اأ�سد فتكاً  وي�ستولى على مقتنياتك، لكن هناك نوعا اآخر من احلرامية 
ُيعني  الوا�سطة،  وخادم  االأهواء  عبد  الفا�سد  امل�سوؤول  اإنه  وطموحاتك،  اأحالمك  منك  ي�سرق 
ال�سخ�ص غري املنا�سب متى كان �ساحب حظوة، ويحرم الكفاءة املتخ�س�ص متى كان قليل احليلة، 
وتراه يكافئ بالهوى وامليل املُق�سر الك�سول باالح�سان واالإغداق بالتقادير والرتقيات، ويتجاهل 
وت�سريفاً،  ِملكاً  املن�سب  يف  يرى  فهو  �سنيعه،  ح�ُسن  ومهما  اجتهاده  كان  مهما  ظلماً  امل�سكني 

ويت�سرف يف ادارته كما يت�سرف ال�سيد يف عزبته.
درا�ستهم  �سنوات  املخل�سني  الوطن  اأبناء  من  ي�سرق  الأنه  ننت  خبيث  احلرامية  من  النوع  هذا 
وليايل �سهرهم التي طالبت بهم طلباً للعال وي�سرق منهم اآمالهم مب�ستقبل م�سرق يبنون فيه 

اأوطانهم، واالأخطر اأنه ي�سرق من الوطن حقه يف بر اأبنائه االأوفياء له بعد اأن اأح�سن تعليمهم.
فكم من خريج متخ�س�ص عمل يف اإدارة ال متت ل�سهادته ودرا�سته ب�سلة، الأنه مل يجد مقعداً يف 
املكان الذي من املفرت�ص اأن يكون فيه، بعد اأن ا�ستولى على �سواغره موظفني اآخرين غريه اأقل 
ف�ساًل منه، كد�ستهم فيه يد الوا�سطة مب�ساعدة م�سوؤول ظامل قبل وا�سطتهم واأ�سكنهم اإدارته، 

بينما هم اأبعد ما يكونون عن التخ�س�ص وحاجة العمل.
وكم من موظف مثابر ظلم بتقرير كفاءته ال�سنوية، وحرفت درجات تقييم اأدائه، حلرمانه من 
ترقية اآثرها امل�سوؤول ملوظف اآخر ال ي�ستحقها لكنه م�سفوع له بالقرب واملحبة، وكم من موظف 
ملجرد  اخت�سا�سه  ت�ستوعب  ال  اأخرى  اإدارات  اإلى  واالإق�ساء  بالنقل  م�سوؤوله  عاقبه  دوؤوب  جاد 

خالف معه يف الراأي، اأو لكونه ال يتقن فن التملق للم�سوؤول �ساحب اجلاللة.
االدارية هي  املحاكم  فاإن  االأموال،  �سراق  للق�سا�ص من  ُن�سبت  املحاكم اجلنائية قد  كانت  واإذا 
هذا  تطور  وقد  واالأوطان،  االأحالم  �سراق  امل�سوؤولني  ظلم  من  للموظفني  احل�سني  احل�سن 
الق�ساء وزادت دوائره اإلى اكرث من اثنتي ع�سرة دائرة بعد ان كانت واحدة بف�سل تطور وزيادة 

ثقافة املوظفني اأنف�سهم، فهم ما عادوا ي�سكتون على بط�ص االإدارة بحقوقهم.
واحلق اأنه قد يعيب الق�ساء االداري بطء اإجراءاته وطول نف�ص جل�ساته، خ�سو�ساً مع ا�ستهتار 
االإدارة وتاأخرها يف تقدمي دفاعها وردودها على دعوى املوظف �سدها، لكن لكل �سيء ثمنه، وثمن 
الق�سا�ص من جور م�سوؤول ظامل �سيكون غالياً وثميناً فهو مدفوع من عمر املوظف واأيام كبده 

حتى يعيد الق�ساء له احلق امل�سلوب.
مبوظف  ذكرين  االداري  الق�ساء  اإجراءات  طول  عن  فاحلديث  يذكر،  بال�سيء  ال�سيء  كان  واإذ 
اإال بعد اأن بلغ ال�سن  مل يتمكن من احل�سول على حكم برتقيته التي حرم منها ظلماً وعدواناً 
القانوين للتقاعد، وبعد اأن ترك هو الوظيفة طواعيًة وزهداً فيها، وقد كان طول �سنوات عمله 
من املتميزين املثابرين، لكن ظلم م�سوؤوله له اأحبط عزميته وهمته واأطفاأ حما�سه، ويف النهاية 
يكون الوطن هو اخلا�سر االأكرب الذي يفقد يوماً بعد يوم املزيد من الكفاءات املخل�سة ب�سبب 

جور �سراق االحالم واالأوطان مبوظفيهم.

ال�ساهد، 30 ابريل 2012م
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اأي تنمية بالكويت يف ظل هذه البريوقراطية؟!
د. علي العبدالرزاق

ما الذي يجمع بني احلب واحل�سبة وتوفر القدرة على االبتكار؟ اإن االأمر ب�سيط جدا، فما يجمع 

اأي من احلاالت الثالث الى االآخرين ما مل تكن م�سابا بها  بينها هو انك لن تتمكن من نقل 

اأوال! على مدى عدة �سنوات كرر �سناع ال�سيا�سة لدينا عرب خطط للتنمية وميزانيات متعددة 

ومتعاقبة رغبتهم يف خلق قطاع خا�ص ديناميكي ومبدع ي�ستطيع قيادة قاطرة النمو وحتقيق 

تنمية م�ستدامة، وال ي�سكل هذا التوجه يف حد ذاته م�سدراً للخالف، الأنه يلتقي الى حد كبري 

مع التيار الفكري ال�سائد يف االقت�سادات املعا�سرة، لكن ما اأ�سبح مدعاة للقلق هو اأن ال�سيا�سات 

اأداء  واخلطط الكويتية ابتعدت عن جوهر امل�سكلة، وناأت عن جذور االأ�سباب املوؤدية الى �سعف 

القطاع اخلا�ص املحلي، اأي البريوقراطية احلكومية. وغرقت يف م�سائل ثانوية مثل دعم قطاعي 

التمويل وال�سناعة. وقد اعتقد �سناع ال�سيا�سة الكويتية وم�ست�ساروهم من ذوي الرواتب العالية 

اأن ت�سخري الوفرة املالية مع ن�سيحة يح�سلون عليها من جانب �سركة ا�ست�سارية معروفة كفيل 

باأن ميكن احلكومة –بغ�ص النظر عن م�ستوى كفاءتها– من القيام بعمل �سحري خارق يحقن 

القدرة على االإبداع واالبتكار يف القطاع اخلا�ص. اإن جمادلتي الرئي�سية، التي يت�ساطرها معي 

كان  الكويت  القطاع اخلا�ص يف  اأداء  اأن �سعف  االقت�سادي، هي  ال�ساأن  العاملني يف  العديد من 

على الدوام ب�سبب غياب القدرة على االإبداع واالبتكار يف القطاع احلكومي. وهذا بب�ساطة يعني 

اأن اجلهود الرامية الى خلق قطاع خا�ص ديناميكي مل ولن تتحقق فقط من خالل اال�ستثمار 

يف البنى التحتية اأو �سيا�سة الدعم اأو اأي اإ�سالحات هيكلية. رغم اأن كل ذلك �سروري لكنه غري 

جمد ما مل ت�سبقه اأو توازيه جهود واعية ومن�سقة من اأجل حت�سني اأداء البريوقراطية احلكومية 

وحقنها مبوهبة االبداع وثقافة االبتكار. هذه لي�ست جمرد بالغة لفظية، بل حقيقة تر�سخت 

عرب جتارب العديد من الدول، ولناأخذ حالة كوريا اجلنوبية على �سبيل املثال، ففي االأيام املبكرة 

وحتى  به.  الت�سبث  يف  اليوم  نحن  ن�ستمر  الذي  ذاته  اخلاطئ  املنطق  الكورية  احلكومة  تبنت 

منت�سف الت�سعينيات من القرن املا�سي ظلت احلكومة الكورية م�سرة على اتباع �سيا�سات ن�سيطة 

يف دعم ال�سناعة مع خطط تنموية مكلفة وجمال�ص تخطيط وانفاق وا�سع على البنية التحتية 

يف جماالت ال�سناعة والبحوث ومعونات الت�سدير والتمويل عرب النظام امل�سريف الوطني. وبينما 

حققت هذه اجلهود بع�ص النتائج فاإن االجنازات واكبتها اخفاقات مكلفة وباهظة الثمن، ومل 

حتدث التحوالت ال�سيا�سية الراديكالية االبداعية اإال بعد االأزمة االآ�سيوية يف اأواخر الت�سعينيات 

من القرن املا�سي، مما �ساعد على دفع النمو جتنيب البالد الوقوع يف م�سيدة الدخل املتو�سط 

الذي باغت العديد من الدول االآ�سيوية االخرى بعد ظهور ال�سني كقوة عظمى جديدة. لقد 

ركزت اجلهود الكورية التي اأعقبت اأزمة �سنة 1997 على تقلي�ص حجم االدارة العامة وحت�سني 

كفاءتها وقدراتها. وكان التاأثري الرئي�سي قد ظهر خالل فرتة حكم الرئي�ص ”رو“ يف ال�سنوات 

من 2003 حتى 2008، حيث طور اأجندة جديدة ا�ستهدفت خلق ثقافة ابداع يف القطاع احلكومي. 
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جمل�ص  على  االعتماد  يف  املتمثل  القدمي  الطراز  عن  كوريا  تخلت   2000 عام  منت�سف  وبحلول 

ل�سمان  ركز على خارطة طريق  مل�سلحة منوذج جديد  تنمية خم�سية  ي�سع خطط  للتخطيط 

حت�سن م�ستدام يف طاقة االبتكار احلكومية. وبينما اعلن اأن هذه الروؤية تهدف الى ”بناء دولة 

رائدة ومبدعة“ فاإن زخم ال�سيا�سة العامة يف كوريا �سرعان ما حتول نحو ”خلق حكومة �سفافة 

ومنتجة“، مع تركيز على اأهداف مثل الكفاءة وتكافوؤ الفر�ص وخدمات عامة حم�سنة و�سفافية 

بريوقراطية  ”اإ�سالح  ووا�سحة:  جداً  ب�سيطة  كانت  االأ�سا�سية  الروؤية  وم�ساركة.  مركزية  وال 

احلكومة يجب اأن ي�سبق اأي جهود تهدف الى اإحداث تغيريات يف النظام االأو�سع“. وهذا بال�سبط 

ما حتتاجه الكويت. * خبري اقت�سادي

اجلريدة، 30 ابريل 2012م

عندما اأينع الف�ساد
طالل علي ال�سويب

كان ميناء ال�سويخ من اأهم املعامل احليوية يف �سمال اخلليج العربي، ويعترب اأقدم املوانئ واأكرثها 

ن�ساطاً يف اخلليج العربي. وما زلنا نتذكر كيف اأن ال�سفن تنتظر يف طوابري الأ�سابيع عديدة حتى 

تتمكن من اإفراغ حمولتها يف ميناء ال�سويخ. ولكن ما هو م�سري هذا امليناء احليوي بعد م�سي 

ال�سويخ قد دخل يف مرحلة االحت�سار حيث ان  اأن ميناء  اإن�سائه؟؟ كلنا يعلم  عقود طويلة من 

االأر�سفة املتداعية مل تعد معدة وال موؤهلة فنياً يف العمل اإلى جانب اأن الغاط�ص مل يتم تعميقه 

حتى يت�سع لل�سفن الكبرية احلجم والتي تختلف عن ال�سفن �سغرية احلجم واملعمول بها عاملياً 

منذ ال�ستينات من القرن الع�سرين. بل مل تعد ت�سلح اأي عملية اإنعا�ص لهذا امليناء، خ�سو�ساً اإذا 

عت منذ �سنوات طويلة ولكن كاملعتاد مل  علمنا اأن درا�سات تاأهيل املرا�سي وتعميق الغاط�ص قد و�سُ

جتد طريقها اإلى التنفيذ كغريها من مرافق الدولة املختلفة، ولو انتقلنا اإلى اخلطوط اجلوية 

االأو�سط  ال�سرق  يف  طريان  موؤ�س�سة  واأف�سل  اأقدم  من  كانت  ولعقود  اإنها  يعلم  وكلنا  الكويتية 

حتى �سرى الف�ساد يف مرافق هذه املوؤ�س�سة من عقد الثمانينات واأكل �سرطان الف�ساد يف خالياها 

اآلت  ملاذا  اأماناً...!!  واأقل  اأكرث الطائرات ترهاًل  املوؤ�س�سة من  اأ�سبحت طائرات  الت�سغيلية حتى 

تلك املعامل احليوية يف بلدنا الكويت اإلى رمز للف�ساد والف�سل؟؟ وملاذا عجزت كل اأوجه االإ�سالح 

فيها؟

اإلى اجلارة الكربى كاململكة العربية ال�سعودية، يتم اإجناز ع�سرات امل�ست�سفيات يف  عندما ننظر 

اخلطة اخلم�سية ونحن يف املقارنة ما زلنا ومنذ اأكرث من ع�سر �سنوات نحلم يف م�ست�سفى جابر!! 

تعرث  كيفية  يف  العجب  نرى  فاإننا  الثالث،  املدرج  وم�سروع  املدين  الطريان  اإلى  اأخرى  ونظرة 
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فنية  الأ�سباب غري  وفقاً  ت�سحب  ثم  الرت�سية  وتتم  تطرح  املناق�سة  اأن  وكيف  امل�سروع  هذا  مثل 

اآخر قد ت�ستغرق عقودا طويلة تتجاوز  باإ�سافة مدرج  املطار  اأ�سبحت تو�سعة  وال قانونية حتى 

اخلم�سني عاماً ّّ!!

هل قدرنا يف الكويت اأن متلك الوفرة املالية التي اقرتنت بالف�ساد والف�سل يف االأداء حتى اأ�سبح 

اإجناز اأي م�سروع ال يتم اإال ب�سورة م�سوهة.

نعم ان مواطن الف�ساد قد ا�ست�سرت يف ج�سم الدولة حتى اأ�سبح هذا اجل�سم معوقا بفعل قيود 

الأنه  ونزيه  قيادي نظيف  لكل  للتقاعد  اإحالة  اأو  واإق�ساء  يتم عزل  اأنه  ذلك  اإلى  اأ�سف  الف�ساد، 

يقف اأمام اأوجه الف�ساد والأن رموز الف�ساد تريد اأن ت�سع يدها يف مفا�سل الدولة وقد جنحت يف 

ذلك، وهنا يعاد تعريف املفاهيم االقت�سادية والتي درجت احلكومة على ترديدها، فاأ�سبح مفهوم 

التنمية ال ين�سرف بال�سرورة اإلى التنمية االقت�سادية واالجتماعية، واإمنا اأ�سبحت تعني تنمية 

التي تطرح  املفاهيم  البنكية... وق�ص على ذلك يف جميع  اأر�سدتهم  الف�ساد وتنمية  اأهل  جيوب 

اإعالمياً واأ�سبح على املواطن حتى يفهم ما يدور حوله اأن يدرك اأن لكل مفهوم م�ستويني من 

م�ستوى  عن  االختالف  متام  ويختلف  اإعالمياً  ُيطرح  الذي  النظري  امل�ستوى  هناك  التف�سري، 

املمار�سة لهذا املفهوم. وهذا ينتهي بنا اإلى ازدواج املفاهيم وهذا يعترب مكونا جديدا ي�ساف اإلى 

مكونات ثقافتنا احلديثة يف ع�سر العوملة واالنفتاح!!

لقد كنا يف املقدمة ونحن االآن يف املوؤخرة مقارنة بكل دول اخلليج وهذا يرجع يف جانب عظيم 

اإلى  اأدى  وثابة مما  وال  االإدارة غري متحفزة  عقلية  واأن  االإدارة،  باأزمة  اعرتافنا  اإلى عدم  منه 

تذمر ال�سارع وارتفاع وترية االحتجاج والت�سادم يف جمل�ص االأمة، واأنا اأزعم اأن هذه املواجهات لن 

تقف يف حدود املجل�ص واإمنا �ستمتد اآثارها مع الوقت اإلى ال�سارع الذي اأ�سيب بالياأ�ص من اأداء 

احلكومة، الأن االإ�سالح والتنمية كانت اأماًل ثم اأ�سبحت اأمنية ثم حتولت اإلى ُحلم وانتهت اإلى 

�سراب...!!

الراي، 2 مايو 2012م
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الإدارة عندما حت�سل على اجلن�سية الكويتية
د. وليد خالد الفالح

اأو  اأو اأمريكية  اأملانية  اإدارة  اأو دين. مل ن�سمع اأن هناك  مل ن�سمع من قبل اأن االإدارة لها جن�سية 

�سينية على �سبيل املثال، اأو اأن هناك اإدارة اإ�سالمية اأو م�سيحية اأو يهودية اأو غريها.

االإدارة هي اإبداع ب�سري نتيجة خربة تراكمية على مر القرون، وهي متوافرة للجميع، ملن يريد 

اخلدمات  جمال  يف  املعي�سة  م�ستوى  وتطوير  البالد،  �سوؤون  الإدارة  ويطبقها  منها  ي�ستفيد  اأن 

وال�سناعات. اإن كنت ال تعلم، فهذه هي البداية ال�سحيحة، حيث ميكنك اال�ستفادة من جتارب 

العلمية  واملراكز  العاملية  اجلامعات  يف  اخلربة  وك�سب  للدرا�سة  اأنا�ص  تاأهيل  اأو  االأخرى  الدول 

املتخ�س�سة يف هذه املجال، اأو التعاقد مع خرباء معروفني يف جمال االإدارة اإذا كنت متلك املال 

اأي وقت  اأينما كنت، ويف  اأننا نعي�ص االآن يف ع�سر االإنرتنت، حيث تتوافر املعلومات  لذلك. كما 

تريد.

التي  واملراجع  الكتب  االآالف، من  يكن  اإن مل  املئات،  وهناك  للجميع،  االإدارة احلديثة معروفة 

وق�س�سا  عملية  اأمثلة  وتوفر  التاريخي،  وتطورها  تفا�سيلها  وتناق�ص  االإدارة  مفاهيم  ت�سرح 

اأ�سميناه  واقعية للنجاح والف�سل. ولكن للتب�سيط ولتعميم الفائدة، ميكننا اخت�سار االإدارة مبا 

»دورة التاءات االأربعة«: تخطيط - تنفيذ - تقييم - تغيري. )1( التخطيط هو الروؤية واالأهداف 

اال�سرتاتيجية التي ترتجم اإلى برامج عمل، يحدد فيها بكل و�سوح الفرتة الزمنية لتنفيذ كل 

املالية والب�سرية والت�سريعية والتدريبية املطلوبة لهذا الربنامج.  االحتياجات  برنامج، واأي�ساً 

)2( التنفيذ هو تطبيق هذه الربامج العملية، لتكون االأهداف اال�سرتاتيجية واقع م�سهود ياأتي 

التقييم هو مقارنة مدى توافق ما مت تنفيذه من الربامج العملية مع  بالفائدة املرجوة. )3( 

الروؤية واالأهداف اال�سرتاتيجية اأو اخلربة العاملية، وهل مت حتقيق املطلوب اأم ال. )4( التغيري 

هو املقدرة على اإ�سالح االأخطاء املوجودة اأو تعديل الق�سور يف ما مت تنفيذه اأو االرتقاء مب�ستوى 

االإجنازات اإذا كانت ال تتوافق مع امل�ستويات العاملية املن�سودة. هذه املراحل االأربع لي�ست منف�سلة، 

املراحل  اإن هذه  نهاية، حيث  اأو  بداية  هناك  لي�ص  اأنه  كما  ب�سابقتها،  كل مرحلة مت�سلة  ولكن 

االإدارة عملية متوا�سلة  باأن  املعنى املطلوب  الكتب واملراجع على �سكل دائرة، الإي�سال  تر�سم يف 

ال تنتهي وال تتوقف، فمرحلة »التغيري« هي نهاية دورة �سابقة ومرحلة »التخطيط« هي بداية 

دورة الحقة. احلياة بطبيعتها متغرية ومتطورة، والزمان دائماً يطوي القدمي وياأتي باجلديد، 

واالإدارة يجب اأن تواكب الظروف املعي�سية واالإمكانات الب�سرية واملادية والتكنولوجية املتوافرة 

يف كل فرتة زمنية.

لو تاأملنا يف و�سع االإدارة يف القطاع العام يف دولة الكويت لوجدنا االآتي:

1 - ال يوجد عمل موؤ�س�سي، ولكن هناك اجتهادات فردية، وكل م�سوؤول جديد مهما كان من�سبه 

بداية حما�سية وبهرجة  واملعتاد هو  تنفيذه.  اأو  �سبق تخطيطه  ال�سفر، وال يهتم مبا  يبداأ من 

اأ�سبابه، تعقبه انطالقة جديدة باجتاه مغاير متاماً،  اإعالمية، ثم توقف مفاجئ غري وا�سحة 
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وهكذا دواليك، وكما ي�سفه املثل املعروف: »ن�سمع جعجعة وال نرى طحيناً!«.

2 - املوجود حالياً كنظام اإداري متبع، هو النمط القدمي من االإدارة، امل�سمى »االإدارة باالأحداث« 

اأو الفعل ورد الفعل اأو انتظار ما يحدث ثم التعامل مع احلدث بعد وقوعه. اأما النمط احلديث 

من االإدارة، وهو »االإدارة باالأهداف«، حيث الروؤية امل�ستقبلية واالأهداف اال�سرتاتيجية واملبادرات، 

فهو غري موجود اإال نادرا!

اإن  حيث  اال�سرتاتيجي«،  والتخطيط  احلديثة  االإدارة  »ثقافة  العام  القطاع  يف  تتواجد  ال   -  3

التدريب والتاأهيل املتوا�سل اختياري ولي�ص اإجبارياً، وما يتم اال�ستماع اإليه من معلومات جديدة 

التطبيق،  االأذهان، وال يخرج حليز  العمل يظل حبي�ساً يف  التدريبية وور�ص  الدورات  يف قاعات 

يف حني ت�ستخدم ال�سهادات املنمقة املمنوحة لتزيني املكاتب الفاخرة. اأما اخلرباء وامل�ست�سارون 

العاملون يف االإدارة والتخطيط، فاإنهم ملوقات اأ�سطورية ن�سمع عنهم وال نراهم حتت ذريعة 

عدم توافر امليزانية املالية.

4 - هناك اإ�سرار عجيب اإن مل يكن عناد غري مفهوم لتجاهل جتارب الدول االأخرى، وباالأخ�ص 

املتقدمة منها، لال�ستفادة من خربات تلك الدول، وبالذات من االأخطاء التي نتجت اأو املحاوالت 

التي ف�سلت. االإدمان على اإعادة اكت�ساف العجلة هو النمط ال�سائد.

مبادرات  هناك  لي�ست  اأنه  مبعنى  الزمن،  دائرة  خارج  دائماً  تعي�ص  العام  القطاع  يف  االإدارة   -  5

متوا�سلة اأو تفاعل دائم مع امل�ستجدات واملتغريات التي تقع مع مرور الزمن، �سواء على امل�ستوى 

املحلي اأو االإقليمي اأو الدويل.

خري ما ي�سف هذا النوع من االإدارة هو املثل الكويتي الذي يقول: »ال تزهب الدوا قبل الفلعة!«، 

ذلك  بعد  يبداأ  ثم  الدم،  وتدفق  اجلروح  حدوث  حتى  �سيء  اأي  فعل  وعدم  االنتظار  هو  فاملراد 

البحث املحموم عن الدواء لعالج اجلرح املوؤمل. اإن ماأ�ساة القطاع العام يف الكويت من حيث تدين 

االأداء وتدهور اخلدمات هي غياب االإدارة احلديثة. اإذا املطلوب االنتقال من الو�سع املحلي وهو 

»الال - اإدارة« اإلى الو�سع العاملي وهو االإدارة. وختاماً ي�سعدين اأن اأقدم هذه الن�سيحة: »اإن كنت 

ال تعلم فتلك م�سيبة، ولكن اإن كنت ال تبحث على �سفحات غوغل، فامل�سيبة اأعظم!«.

القب�ص، 3 مايو 2012م
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عقبات التطور املايل يف الكويت
د.وليد احلداد

الو�سع املايل وحال امليزانية العامة هما دليل تعايف الدولة واأي�سا دليل تطورها، وامليزانية العامة 

يف الكويت بالرغم من الفوائ�ص املالية التي تتمتع بها منذ ب�سع �سنوات، اال ان هذا دليل على 

الرتاجع ولي�ص التعايف، اذ ان هذه الفوائ�ص ناجتة عن بيع النفط اخلام الذي هو امل�سدر واملورد 

الطبيعي الوحيد للكويت ونحن نفرط به باأقل ال�شعار، واي�شا ل ن�شتغل موارده يف بناء موارد 

االعتماد  منها  اقت�ساديا  �سحية  غري  ومالية  اقت�سادية  اجتاهات  عدة  عنه  نتج  وهذا  طبيعية 

ال�سنوي  اال�ستمرار  هي  وامل�سكلة  للدولة،  العامة  امليزانية  يف  النفطي  الدخل  على   %90 بحدود 

ادائنا  يف  للنخاع  وا�سل  االقت�سادي  الهولندي  واملر�ص  بها  والبدء  وا�سحة  حلول  و�سع  وعدم 

االقت�سادي لال�سف، وثاين املظاهر هو ا�ستنزاف االحتياطيات املالية وزيادة االنفاق اال�ستهالكي 

التحتية،  والبنية  التنموية  امل�ساريع  وبناء  للدولة  واال�ستثمار  للدولة  الراأ�سمايل  االنفاق  وقلة 

ومن املظاهر انفراد الدولة يف البناء و�سيطرتها على كل �سيء يف االقت�ساد وعدم ال�سماح للقطاع 

مت�سارع  ب�سكل  العامة  اخلدمات  فاتورة  ارتفاع  اي�سا  ومناملظاهر  والتطوير،  البناء  يف  اخلا�ص 

جدا وعدم القدرة على ربط هذا الت�سارع بتوجهات انتاجية على م�ستوى البلد واالقت�ساد، ومن 

مظاهر الرتاجع عدم القدرة على جذب اال�ستثمار االجنبي وبناء �سراكات اقت�سادية ومالية مع 

املجموعات ال�سناعية واال�ستثمارية العاملية. هذه بع�ص مظاهر الرتاجع املايل العام واالقت�سادي 

ولعل مناأهم العقبات التي نواجهها يف بناء مركز مايل واقت�سادي هي: 

1 ـ عدم وجود خطة او ا�سرتاتيجية وا�سحة املعامل، فعلى الرغم من وجود اخلطة التنموية التي 

اقرها جمل�ص االمة، اال انها تظل خطة ت�سغيلية جيدة لكنها لي�ست ا�سرتاتيجية لبناء اقت�ساد 

مايل واقت�سادي منتج وا�سح املعامل، ولعل التقرير االقت�سادي الذي اقرته اللجنة اال�ست�سارية 

امل�سوؤول ال�ستدعيت منظمات  ولو كنت  اقت�سادية،  ا�سرتاتيجية  لبناء  رائعة  قاعدة  يكون  العليا 

اقت�سادية ومالية عاملية لبناء مثل هذه اال�سرتاتيجية على ان تو�سع اآلية تنفيذ وا�سحة وحمددة 

واي�سا كيفية بناء موؤ�س�سة اقت�سادية لها القدرة على التنفيذ، فاخلطط وحدها ال تنفع ما مل 

تكن م�سحوبة باآلية التنفيذ وموؤ�س�سات اقت�سادية فاعلة تقود هذا التنفيذ. 

�سبحانه  اهلل  يقول  االقت�سادية،  موؤ�س�ساتنا  ادارة  على  القدرة  لها  فاعلة  اقت�سادية  قيادات  ـ   2

والقوة  االمانة  قرن  وجل  عز  فاهلل  االمني(،  القوي  ا�ستاأجرت  من  خري  ان  )ا�ستاأجره  وتعالى 

العلم، كما يف قوله تعالى يف �سورة اخرى )ان اهلل ا�سطفاه  تاأتي اال من خالل  معا، والقوة ال 

العلم واجل�سم( م�سكلة موؤ�س�ساتنا االقت�سادية هي ان من يقودها لي�ص  عليكم وزاده ب�سطة يف 

لديه فكر اقت�سادي وان كان موجودا فتنق�سه االمانة، فاملطلوب ان يقود موؤ�س�ساتنا من ميلك 

القدرة على البناء االقت�سادي ولديه روؤية اقت�سادية وا�سحة نحا�سبه عليها وعلى تطبيق التطور 

القيادات فيه  فاأداء  الكويت،  املالية يف  واملايل، وهذا ال �سك ينطبق على موؤ�س�ساتنا  االقت�سادي 

م�سحك وتنق�سه االمانة، ويف احلقيقة ان االزمة املالية العاملية ف�سحت هذه القيادات فاأ�سحت 
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يف  االقت�سادية  وال�سحافة  االقت�ساديني  من  كثري  و�سفها  كما  وعفنة  خربة  املالية  موؤ�س�ساتنا 

البلد، فاملطلوب تطبيق انظمة احلوكمة ومراقبة االداء املايل لهذه املوؤ�س�سات فال يعقل ان نعطي 

لها الفر�سة ل�سرب اقت�ساد البلد ب�سبب ت�سرفاتها االقت�سادية اخلربة. 

3 ـ ال�سفافية مطلوبة والبد من تعزيزها اذا ما اردنا ان تثق بنا املوؤ�س�سات العاملية لال�ستثمار يف 

الكويت، وهناك عدة طرق لتعزيز ال�سفافية يف الكويت اهمها اقرار قوانني النزاهة وزيادة حجم 

واالقت�سادية وتغيري قوانني  االدارية  القيادات  لتعيني وحما�سبة  انظمة  املالية وو�سع  الرقابة 

حماكمة الوزراء والقياديني. 

التي نواجهها  الرئي�سية  العقبات  املعقدة هي من  املنظمات احلكومية والقوانني  اداء  ـ �سعف   4

يف تطوير االداء املايل واالقت�سادي للدولة، فالبد من خطوتني رئي�سيتني يف هذا الباب البدء 

ثانيا  االدارية،  وقوانيننا  انظمتنا  ال�سفافية وتطوير  وتعزيز مبداأ  ا�سالح اجلهاز احلكومي  يف 

ا�ساليب  ا�سلوب من  اأي  العامة حتت  القطاع اخلا�ص يف توفري اخلدمات  ال�سراكة مع  البدء يف 

اخل�سخ�سة التي يرتاح اليها امل�سرع يف الكويت ومنها �سراكة املواطنني يف اخل�سخ�سة ويف اداء 

ال�سركات للخدمات العامة كما جاء يف قانون اخل�سخ�سة الذي اقره جمل�ص االمة. 

ختاما، هذه بع�ص عوائق التطور املايل واالقت�سادي حتى ال نطيل على القارئ الكرمي، وتبقى 

اهمها القناعة لدى القيادة العليا والقناعة املجتمعية بالتغيري والتطور، الأننا من امل�ستحيل ان 

فاالدارة  والع�سرين،  الواحد  القرن  املا�سي يف  القرن  وال�ستينيات من  بفكر اخلم�سينيات  ن�سري 

العامة تطورت تطورا �سديدا والتطور االقت�سادي والعوملة والتطور التكنولوجي تطاردنا ب�سكل 

كبري، ونحن يف اأ�سد احلاجة الى التغيري والتطور ملالحقة هذه التطورات. 

االأنباء، 27 مايو 2012م
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توحيد رواتب القياديني
د. يعقوب اأحمد ال�سراح

ُو�سع قانون العمل يف الدولة لي�ساوي اأجور العمل بني النا�ص وفق معايري عادلة تعطي كل اإن�سان 

حقه كاماًل يف الرواتب واحلوافز والرتقي واالإجازة وغريها. لكن ما نالحظه على اأر�ص الواقع 

يعك�ص االختالف يف تطبيق قانون العمل على فئات دون اأخرى اإما من خالل املخالفة ال�سريحة 

للقانون اأو التحايل عليه باتباع �ستى ال�سبل. ويبدو اأن هذه امل�سكلة زادت بعد تطبيق ما ي�سمى بـ 

»الكوادر املالية« التي �ساهمت بالتفاوت يف رواتب العاملني يف جهاز الدولة من خالل رفع رواتب 

بع�ص الفئات واإهمال درا�سة املو�سوع ب�سكل علمي و�سمويل لكي يطبق على اجلميع. هذا الواقع 

زال يعتمد على حتديد  الذي ما  املدنية  اإلى اختالالت ج�سيمة يف نظام اخلدمة  اأدى  بال �سك 

الرواتب وفق املوؤهالت عند التعيينات بغ�ص النظر عن اخلربات والتخ�س�سات النادرة اأو حتى 

امل�ساواة يف االأجور لنف�ص امل�ستويات واملعايري الوظيفية.

االآن، تبدو ال�سورة العامة لرواتب العاملني، وخ�سو�سا القياديني من وكالء ووكالء م�ساعدين 

العاملني  رواتب  يف  الب�سيط  الفرق  يالحظ  ال  فال�ساهد  تعقيداً.  اأكرث  عامني  ومديرين 

واإمنا  العمل،  وطبيعة  واخلربات  املوؤهالت  يف  يت�ساوون  الذين  حتى  وال  املختلفة  مب�ستوياتهم 

الالفت اأن الفرق يف الرواتب كبرية الأ�سخا�ص يعملون حتى يف وزارة واحدة وهم يف نف�ص الدرجة 

الوظيفية!!

درجات  ويف  مت�سابهة  اأعماال  يوؤدون  الذين  رواتب  يف  الكبرية  الفجوة  اأ�سباب  نعرف  ال  نحن 

وظيفية واحدة؟ وال نعرف حقيقية ملاذا التباين الكبري يف رواتب القياديني ال�سادرة بهم مرا�سيم 

اأمريية؟ فمن ال�سهل اأن تكت�سف راتب وكيل م�ساعد يف وزارة اأكرث من )4000( دينار، بينما زميل 

له اآخر بالدرجة نف�سها ويف الوزارة نف�سها راتبه ال يتعدى )2000( دينار وقد يكون هذا الوكيل 

الذي راتبه اقل من زميله ويف الوظيفة نف�سها قد خدم ل�سنوات اأطول وله خربات اأكرث. اأن هذا 

التفاوت امل�ساعف يف الرواتب الأفراد يف موؤ�س�سات تقوم بنف�ص الوظائف وتنطبق عليها معايري 

واحدة بال�سك يوؤدي اإلى ال�سعور بعدم العدالة بني العاملني من قياديني اأو ما دون ذلك، ويعك�ص 

تدخالت  هناك  اأن  يعني  مما  املجال،  هذا  يف  القانونية  االأحكام  عن  متلف  التطبيق  اأن  اأي�سا 

وو�ساطات الأ�سحاب النفوذ يف حتديد الرواتب واالأجور لبع�ص القيادات يف الدولة، وال�سوؤال اأين 

اخلدمة املدنية وديوان املحا�سبة من هذه الظاهرة؟

اأو  اأن قانون الرواتب والالئحة املنظمة له غري مطبق على اجلميع،  اأي�ساً  ظاهرة كهذه تعني 

قد يكون القانون هزيال من ال�سهل اأن ي�ستفيد البع�ص من ثغراته عن طريق تدخالت اأ�سحاب 

النفوذ الذين ي�سعون اإلى التنفيع والتك�سب على ح�ساب املال العام. حاجتنا ملراجعة جميع جوانب 

رواتب العاملني يف الدولة وت�سليح االعوجاج احلا�سل حالياً، خ�سو�ساً تعديل االأخطاء القائمة 

م�ساألة غاية يف االأهمية، فال يجب ترك املجال على نحو يوؤدي اإلى ت�سخم رواتب البع�ص دون 

وجه حق اإما ب�سبب النقل من قطاع الآخر، اأو الإ�سافة مميزات مالية يف جهة انتقل منها املوظف 
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اإليها املوظف  انتقل  اأو  اأخرى يعمل منها  ياأخذها من جهة  املميزات على رواتب  فاأ�سيفت هذه 

�ساعياً لال�ستفادة من جهتي العمل من خالل و�ساطات النواب اأو الوزراء اأو من لهم �سلطة اتخاذ 

القرار.

نتمنى على م�ستوى جمل�ص الوزراء اإعادة درا�سة هيكلة الرواتب واالأجور يف الدولة وفق �سوابط 

وا�سحة، وتعديل االأو�ساع اخلاطئة. اإن ديوان اخلدمة املدنية يتحمل بالدرجة االأولى امل�سوؤولية، 

وكذلك جمل�ص الوزراء الذي ي�سدر موافقته على التعيينات، خ�سو�سا للذين ير�سحون للمنا�سب 

القيادية. فاالنتقال من وظيفة الأخرى على م�ستوى القيادات مع اإ�سافة املميزات على الرواتب 

يف اجلهة املنقول اإليها القيادي يجعل التفاوت يف االأجور عالياً وغري عادل ومربكاً لالأداء العام 

وهدراً للمال العام. 

الراي، 27 مايو 2012م

فو�سى املنا�سب القيادية
د. يعقوب اأحمد ال�سراح

تزخر االأجهزة احلكومية باالآالف من القيادات مب�ستوياتهم الوظيفية املختلفة بدءاً من رئي�ص 

ي�سعب  انه  لدرجة  ومت�سخمة  معقدة  اإدارية  هياكل  اإطار  يف  يعملون  وزارة  وكيل  وحتى  ق�سم 

فهم ما يجري اأو تقييم اأداء هذه االأجهزة التي بع�سها يعاين �ستى امل�سكالت، خ�سو�ساً الرتهل 

والتك�سب من مواقعها املهنية. فالت�سخم يف عدد القيادات اأدى ومازال اإلى اختالالت كبرية يف 

االأداء واالجناز ب�سبب كرثة اخلالفات والنزاعات وبريوقراطية االإدارة.

مع  فقط  لي�ص  التعامل  وفوقية  اجنازها  وقلة  القيادات  اأداء  �سعف  من  دائماً  ت�ستكي  النا�ص 

املراجعني، واإمنا اأي�سا مع العاملني يف االأجهزة املختلفة. هذا الواقع رغم �سعوبة عالجه اأ�سبح 

واالجناز  االأداء  حت�سني  يريدون  الذين  النا�ص  على  اأي�سا  واإمنا  فقط،  الدولة  على  لي�ص  عبئا 

وت�سهيل �سوؤون حياتهم يف اإيجاد اخلدمات املنا�سبة لكنهم يجدون اأن معامالتهم واحتياجاتهم 

متعرثة.

وا�ستماتة  الدولة،  يف  القيادية  املنا�سب  على  التكالب  ال�سحية  غري  االأجواء  هذه  يف  ويالحظ 

القيادة. وكثرياً  توافر معايري  �شروط  اأو  الأحقية  النظر عن  بغ�س  املنا�شب  الأفراد على هذه 

كالو�ساطات  بعوامل  والتاأثر  املعايري  غياب  يف  القيادية  للمنا�سب  االأ�سخا�ص  اختيار  يتم  ما 

وال�سغوطات، وبالتوجهات ال�سيا�سية واالجتماعية. فقد يتولى املن�سب القيادي �سخ�ص حم�سوب 

على كتلة �سيا�سية اأو على طائفة بعينها لكنه غري موؤهل للمن�سب، وقد يف�سل �سخ�ص من خارج 

املوؤ�س�سة علماً اأن الذين ي�ستحقون املنا�سب متوافرون داخل املوؤ�س�سة ذاتها. ظاهرة كهذه ت�سلب 
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حق الغري وت�سبب ال�سعور بعدم العدالة بني العاملني، وتخطي حاجز القانون اأو النظام.

هذه املنا�سب الذي يت�سابق عليها الكثريون بغ�ص النظر عن خرباتهم وموؤهالتهم وتخ�س�ساتهم 

تتاأثر  بالتايل  وهي  واالأدبية،  املادية  املميزات  من  بعدد  تت�سف  والقيادة  االإدارة  يف  وكفاءاتهم 

اأن  بغريب  فلي�ص  النفوذ.  واأ�سحاب  املعارف  من  الفزعة  اأو  وامل�ساعدة  ال�سخ�سية  بالتدخالت 

هم  بينما  وغريها  واملوا�سالت  والكهرباء  الرتبية  يف  قيادية  منا�سب  يتبووؤون  اأنا�سا  نالحظ 

لي�سوا موؤهلني لقيادة م�سوؤولياتهم على الوجه ال�سحيح.

ال �سك اأن القيادة فن واإدارة ومتكن وعالقات وطيدة و�سرب وقدرات على التحمل، وقدرة على 

اتخاذ القرارات املنا�سبة وغريها من معايري ينبغي اأن تتوافر يف االأ�سخا�ص العاملني اأو املر�سحني 

للعمل يف املنا�سب القيادية، وما مل تتج�سد هذه املعايري فاإن قيادة العمل يف اجلهاز احلكومي 

اأداء  ومتابعة  لتعيني  حكومية  �سيا�سات  منلك  ال  االآن  اإلى  فنحن  والتدهور،  للفو�سى  معر�سة 

التدخالت  ب�سبب  القانون  متجاوزاً  �سنوات  القيادي  عمل  ميتد  اأن  ال�سهل  من  حيث  القيادات 

والو�ساطات، رغم ما ي�سكو منه النا�ص من �سوء االإدارة وبريوقراطيتها.

اإلى  ال�سخ�ص  انتقال  �سهولة  للدولة  االإداري  اجلهاز  يف  نالحظها  التي  الظواهر  اأخطر  ومن 

املنا�سب القيادية عن طريق النقل والتعيني من جهة الأخرى اعتماداً على الرغبات ال�سخ�سية. 

ونالحظ ذلك يف انتقال االأفراد من اجلامعة اأو موؤ�س�سات اأخرى للعمل كقياديني يف اأجهزة ال 

عالقة بخرباتهم وتخ�س�ساتهم يف اجلهات املنقولني اإليها. ناهيك عن اأن اجلهاز الوزاري نف�سه 

الأ�سخا�ص  العمل  قيادة  نريد  فكيف  القيادية.  للمنا�سب  الرتقي  تنتظر حقها يف  بكفاءات  يعج 

لي�ست لديهم اخلربة والتاأهيل والتدرج يف الوظيفة؟

نتمنى اأن يوقف جمل�ص الوزراء ظاهرة كهذه ملا لها من تداعيات �سيئة على الدولة مثل تدين 

م�ستوى االأداء، وتنامي عدم العدالة يف التعيينات، وكرثة التدخالت والتحيزات يف هذه التعيينات، 

وتعرث متابعة خطة التنمية وغريها. فكيف نتوقع قيادة االأعمال من قيادات ال �سلة لها بخربات 

العمل الأن بع�سها جاء من خارج موؤ�س�سة العمل لي�ستفيد اأكرث مما يفيد؟ وهل هذا الواقع املزري 

للجهاز االإداري للدولة قادر على تنفيذ خطة التنمية، وحتقيق هدف جعل البالد مركزاً مالياً؟.

الراي، 3 يونيو 2012م
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متى ت�ستوعبون خطورة الو�سع...!!!
م. اأحمد ح�سن كرم

ثمة اأمور تدفعنا للتخوف على م�سري م�سدرنا الوحيد للدخل يف الكويت، فهناك بوادر كثرية 

تبني عن تخلي العامل عن نفطنا يف امل�ستقبل القريب. فت�سريح الرئي�ص االأمريكي باراك اوباما 

االأخري باأن الواليات املتحدة االأمريكية قد �ساعفت انتاج الكهرباء عرب الطاقة املتجددة وخا�سة 

من اأ�سعة ال�سم�ص والرياح بالفرتة بني 2008 الى 2011 هو داللة وا�سحة على �سعي دول العامل 

ان  يجب  خطري  موؤ�سر  وهو  البرتول.  م�سدر  على  اعتمادها  تقليل  اإلى  واملتقدمة  ال�سناعية 

تتداركه الدول املنتجة للنفط وخا�سة الكويت. فلو تتبعنا اح�سائيات الطاقة املتجددة والبديلة 

يف العامل لوجدنا باأن اال�ستثمار فيها قارب الـ260 مليار دوالر يف عام 2011 من بعد ما كانت قيمة 

فان  وعليه،   .2010 عام  دوالر يف  مليار  و211  دوالر  مليار  الـ160  تقارب   2009 عام  اال�ستثمار يف 

اال�ستثمار العاملي يف الطاقة النظيفة اأ�سبح يتزايد ب�سكل وا�سح و�سريع. ومن املالحظ اأي�سا باأن 

هناك تناف�سا بني الدول امل�ستوردة للنفط كاأمريكا وال�سني واأملانيا يف البحث عن م�سادر طاقة 

نظيفة اأخرى ت�ساعدها يف اال�ستغناء عن النفط مما يجعل عجلة اقت�سادها وم�سانعها م�ستمرة 

يف الدوران دون توقف ودون تاأثري اأ�سعار النفط العالية عليها. حيث ا�ستثمرت اأمريكا وحدها يف 

العام املا�سي ما يقارب 48 مليار دوالر يف هذه الطاقة النظيفة.

ومن ناحية اأخرى، نرى جميع الدول امل�سدرة للنفط ت�سعى لزيادة انتاجها النفطي. فالعراق 

فتح حقوله النفطية لل�سركات العاملية النفطية وذلك لزيادة ال�سعة االنتاجية لديها، فمن املتوقع 

ان ي�سل االنتاج العراقي من النفط الى 7 ماليني برميل يوميا بحلول عام 2017. ونرى كذلك 

وال�سعودية وقطر وعمان  واالمارات  ليبيا واجلزائر  االأخرى يف  الكبرية  النفطية  اال�ستثمارات 

النفطية  لالكت�سافات  وباال�سافة  هذا  الدول.  لهذه  االنتاجية  القدرة  �ستزيد  بدورها  والتي 

والربازيل  وم�سر  وال�سودان  واليمن  وايران  موريتانيا  يف  ح�سل  كما  العامل  دول  يف  االأخرية 

النفطية  ال�سوق  من  كبرية  ح�سة  اأخذ  يف  الكويتية  الفر�سة  �سياع  الى  حتما  �ستوؤدي  وال�سني 

العاملية.

يف  النفط  من  املحلية  اال�ستهالك  كمية  باأن  ندرك  ان  البد  اننا  هو  اأي�سا  تخوفا  يزيدنا  وما 

الكويت �ستتزايد مع الوقت، فكنا ن�ستهلك 265 األف برميل يف عام 2001 واأ�سبحنا ن�ستهلك 350 

األف برميل يوميا يف يومنا هذا. ومع ان�ساء امل�سفاة اجلديدة يف الكويت وزيادة حمطات توليد 

الى  باال�سافة  القادمة.  ال�سنوات  يف  كبري  ب�سكل  اليومي  اال�ستهالك  معدل  �سيزداد  الكهرباء 

التزاماتنا يف توفري النفط مل�سافينا اخلارجية والتي �ست�ستهلك ما يقارب 600 األف برميل يوميا. 

مما يعني انه مايقارب مليون برميل من نفطنا يوميا �سيذهب مل�سافينا البرتولية وحمطاتنا 

الكهربائية ولهذا يجب على الكويت االآن ان تت�سارع يف النظر ودرا�سة املعطيات الثالث ال�سابقة 

ال  الذي  اليوم  ياأتي  ال  حتى  الكويتي  النفطي  للقطاع  الالزمة  ال�سيا�سات  ور�سم  جدي  ب�سكل 

اي�سا  والتي  العامليني  لزبائننا  توفريها  يف  امللزمني  النفطية  ال�سحنات  فيه  نوفر  ان  ن�ستطيع 
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ت�سمن ا�ستقرار ا�سعار النفط عامليا. واال �سيرتكنا زبائننا ويتوجهون ملناف�سني اآخرين لتوافر ما 

يحتاجون من كميات للنفط الأطول فرتة ممكنة ودون ا�سطرابات اأو قلق يف نق�سانها. فاحللول 

و�سريع حتى ت�سمن  ب�سكل كبري  النفطي  انتاجها  تزيد  ان  فاما  الكويت،  بالكثرية لدى  لي�ست 

زيادة ح�ستها يف االأوبك م�ستقبال وت�سمن ا�ستمرار بيعه، واما احلل االآخر هو تقليل االعتماد 

على النفط حمليا يف توليد الكهرباء عرب اال�ستثمار يف الطاقة البديلة واملتجددة والتي بدورها 

�ستزيد كمية ت�سدير ال�سحنات النفطية. واأخريا، البد من احلكومة الكويتية ان ت�ستوعب باأن 

الدولة،  الى خزائن  املتجهة  املالية  النفط هو تقليل لاليرادات  امل�سدرة من  الكميات  انخفا�ص 

الكويت متثل ما يقارب %95 من اجمايل االيرادات.  النفطية هنا يف  باأن االيرادات  نعلم  فكلنا 

وليكن تخلي العامل عن النفط االيراين حاليا عربة لنا..!

الوطن، 13 يونيو 2012م

اأيها الكويتيون.. ال�سوؤال لكم
عبداللطيف الدعيج

النائب حممد ال�سقر وجه �سوؤاال الى ال�سيد هاين ح�سني وزير النفط يت�ساءل فيه عن �سيا�سات 

احلكومة املتعلقة مبواجهة االنخفا�ص املتوا�سل ال�سعار النفط. حيث الحظ ال�سيد النائب ان 

اأ�سعار  انخفا�ص  اإلى  اأدى  الفتاً،  تراجعاً  االأخرية  الفرتة  خالل  واجهت  العاملية  النفط  »ا�سعار 

للربميل«.  دوالراً   30 نحو  تقريباً  �سهر  خالل  تراجعه  بلغ  اإذ  الكويتي،  النفط  برميل  ت�سدير 

النائب  فان  الواقع،  يف  الوحيد  امل�سدر  او  الوطني  للدخل  االكرب  امل�سدر  هو  النفط  ان  وحيث 

وبالتايل  ا�سعاره،  تدين  احلكومة يف مواجهة  بالك�سف عن خطط  النفط  وزير  يطالب  ال�سقر 

تغطية النق�ص املتوقع تبعا النخفا�ص ا�سعاره يف موارد امليزانية العامة للدولة.

با�سعار  او حتكم حقيقي  له عالقة  لي�ص  النفط  وزير  ان  يعلم متاما  ال�سقر  النائب  ان  اأعتقد 

له  لي�ص  اي�سا  النفط  ووزير  الدولية.  ال�سوق  وظروف  العاملي  الطلب  يحددها  فهذه  النفط. 

عالقة مبيزانية الدولة فهذه م�سوؤول عنها وزير املالية او ب�سكل اكرث دقة احلكومة جمتمعة. 

لهذا فان ال�سوؤال كان يجب ان يوجه الى ال�سيد رئي�ص جمل�ص الوزراء ولي�ص الى وزير النفط او 

املالية. لكن يبدو ان للنائب ال�سقر ح�سبة ثانية.

اأيا كانت ح�سابات النائب او مقا�سده فان ال�سوؤال ال �سك خطري. ودق ناقو�ص اخلطر اليوم اف�سل 

من اطالق �سفارة االنذار او �سيحات اال�سف غدا. لهذا فانا اعتقد ان ال�سوؤال يجب ان يوجه 

باال�سا�ص الى النا�ص املعنيني بامر »تخفي�ص« ال�سرف وتر�سيد امليزانية العامة للدولة. هوؤالء 

هم املواطنون الكويتيون بالدرجة االولى الذين عليهم لي�ص تخفيف مطالبهم املادية وح�سب، 
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بل ال�سغط من اجل الرت�سيد العام، ومن اجل ايجاد م�سادر دخل جديدة ت�سهم يف التخفيف من 

االعتماد على النفط كم�سدر �سبه وحيد.

وال�سوؤال اي�سا رمبا كان من املفرو�ص ان يوجه مبا�سرة الى نواب »اال�ستحواذ« ممن ال يزالون 

ظروف  وحت�سني  املواطنني  م�ساعدة  بحجة  املربر  غري  وال�سرف  االنفاق  مطالب  يرفعون 

معي�ستهم، بينما هم يف الواقع ي�ساعفون، ان علموا ام مل يعلموا، من اآالمهم وم�سائبهم املقبلة 

عند ن�سوب او تقل�ص موارد امليزانية التقليدية.

ان االنخفا�ص الذي بداأ يف ا�سعار النفط، قد ال ي�ستمر، وقد يعود ال�سعر جمددا لالرتفاع، لكن 

م�سري ال�سعوب يجب اال يبقى مرتوكا للقدر او حتت رحمة الظروف، لهذا فان املطلوب حترك 

�سعبي م�سوؤول لالجابة عن �سوؤال النائب ال�سقر، الأن من الوا�سح ان ال وزير النفط وال وزير 

املالية وال حتى احلكومة جمتمعة متلك االجابة عن �سوؤال النائب.. ان ال�سعب الكويتي هو املدعو 

لالجابة هنا.

القب�ص، 14 يونيو 2012م

قانون �رسيبة الدخل و�رسكات غائبة
عادل الزناتي

تكمن اأهمية �سدور القانون رقم )2008/2( يف �ساأن تعديل بع�ص اأحكام مر�سوم �سريبة الدخل 

الكويتية رقم )3 ل�سنة 1955( يف انه �سيدعم ت�سريع تطبيقه لت�سحيح اأو�ساع االقت�ساد الكويتي 

الن هذا القانون قد يكون عالجا لرتهل االقت�ساد من �سركات ال حتمل �سوى ترخي�ص ممار�سة 

ن�شاط جتاري ورقي ول ميثل قيمة م�شافة لالقت�شاد الكويتي وترتب على عدم تطبيق القانون 

�سركات تقوم وزارة التجارة باجراءات �سطب و�سحب تراخي�ص 145 �سركة مل تقدم ميزانيات من 

2006 وما قبلها و�سركات مل تقدم اأي بيانات مالية منذ تاأ�سي�سها ومل ي�ستدل على عنوان لها .

قانون ال�سريبة �سيمثل ا�سافة دعم لالقت�ساد الكويتي عن طريق ح�سيلة مرتفعة من الدخل 

لدعم االقت�ساد الوطني والتمهيد ملرحلة م�سدر اآخر لدخل الدولة ي�ساعدها يف زيادة خدمات 

للمواطنني من خالل ح�سيلة ال�سريبة على الدخل .

ال�سريبة على الدخل تكون عن االأرباح املحققة فقط بن�سبة 15 يف املئة تعود على جميع القطاعات 

القطاع اخلا�ص يف دعم  واح�سا�ص م�ساركة  الدولة  اأنواع اخلدمات يف  بفوائد يف حت�سني جميع 

تنمية موارد الدولة ومتثل دعما للعمالة الوطنية.
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لذا قانون ال�سريبة على الدخل ذو فوائد وميزات تعود بالرفاهية على املواطنني واملقيمني ولكن 

قانون ال�سريبة على الدخل يف دولة نفطية يثري حفيظة كثري من ال�سركات واملوؤ�س�سات امل�ستفيدة 

من عدم تطبيق القانون لزيادة االأرباح وعدم دفع مقابل لهذه االأرباح اال توظيف عمالة وطنية 

حمدودة لت�ستفيد ال�سركة من العمالة الوطنية يف ا�ستخراج �سهادة ن�سبة العمالة الوطنية التي 

تطلبها اجلهات احلكومية وبالتايل عند اأول اأزمة حقيقية يتم ال�سغط على احلكومة اما ت�سريح 

العمالة الوطنية واأما ت�سهيالت تنموية .

اذن قد تكون ال�سريبة على الدخل و�سيلة فعالة لدعم �سندوق العمالة الوطنية العطاء بدل 

نقدي للمتعطلني حلني توفري فر�سة عمل على اأ�سا�سها يدرج املواطن على كفالة املوؤ�س�سة العامة 

للتاأمينات االجتماعية.

واملوؤ�س�سات  ال�سركات  م�سكلة  معاجلة  يف  رئي�سا  �سببا  يكون  قد  الدخل  على  ال�سريبة  وقانون 

و�سيكون منذ  الوطني  اأي قيمة م�سافة لالقت�ساد  ا�سافة  دون  للعمالة فقط  الورقية اجلالبة 

تطبيق القانون وجبا على ال�سركات تقدمي ميزانيات للجهات الرقابية حمدد فيها �سايف الربح 

الذي يعترب الوعاء ال�سريبي للقانون وبناء عليه �ستخرج �سركات كثرية من حلبة الرتاخي�ص 

الوهمية ب�سبب قانون ال�سريبة على الدخل .

طلب  عند  حقيقية  مالية  بيانات  ال�سركات  تقدمي  يف  املحلية  البنوك  يفيد  ال�سريبة  وقانون 

الت�سهيالت مما يخفف من حدة الت�سكيك يف البيانات املالية لل�سركات.

ولكن مدى االنعكا�سات ال�سلبية يف تطبيق قانون ال�سريبة على الدخل على املواطنني واملقيمني 

لتحميل  اخلدمات  اأ�سعار  زيادة  �سيتم  هل  مبعنى  امل�سافة  ال�سريبة  حت�سيل  معاجلة  وكيفية 

اأ�سعار  ملراقبة  �سيكون هناك �سوابط ومعايري  اأم  عليه  امل�سافة  ال�سريبة  قيمة  واملقيم  املواطن 

اخلدمات ولذا اأعتقد �سيكون تطبيق قانون ال�سريبة على الدخل ما�سا ع�سريا �سيظهر �سلبيات 

ي�سعب احلكم عليها م�سبقاً .

واأعتقد عدم اقتناع كثري من ال�سركات واملواطنني بثقافة ال�سريبة على الدخل قد تظهر ق�سية 

حمورية ترتكز يف تقدمي بيانات مالية غري حقيقية وتبقى هذه البيانات املالية احلقيقية حبي�سة 

االأدراج والبيانات املالية غري احلقيقية للجهة امل�سوؤولة عن حت�سيل ال�سرائب.

وغري  املحققة  )االأرباح  الربح  �سايف  على  ال�سريبة  تطبيق  �سيكون  هل  االأهم  ال�سوؤال  ولكن 

املحققة(؟

النهار، 21 يونيو 2012م
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اأهمية تطبيق القانون لال�ستثمار والتنمية
عبدالرزاق عبداهلل

خريطة  هو  القانون  باأن  القول  وميكن  هداه،  على  االأمن  ي�سري  الذي  الطريق  هو  القانون  ان 

العدالة من  القانون بالعدل وامل�ساواة حيث حتقيق  االأمن، واالأمن احلقيقي يتجلى يف تطبيق 

ا�سمى الغايات يف احلياة، وهي الر�سالة التي جاء بها الر�سل واالأنبياء، وحتث عليها كل االأديان 

وال�سرائع:

العدُل كالغيث يحيي االأر�َص وابُلُه

والظلم يف املُلك مثل النار يف الُق�سب

)جميل �سدقي الزهاوي(

فالقانون واالأمن ذراعان جل�سد العدالة. »فالعدالة دون قوة عاجزة، والقوة دون عدالة طاغية«.

ولقد روي عن ك�سروان انو�سروان انه قال: »ال يكون العمران حيث ال يعدل ال�سلطان«.

وكما بينا فان عني االأمن هو تطبيق القانون بالعدل وامل�ساواة وهذا هو اأ�سا�ص التنمية وال�سريعة 

اال�سالمية و�سعت القواعد واملبادئ التي حتفظ االن�سان واملال ليوؤديا دورهما يف التنمية، وهذا 

�سمن املقا�سد اخلم�ص: »حفظ الدين، حفظ النف�ص، حفظ العقل، حفظ العر�ص وحفظ املال«.

واال�ستقرار  االأمن  تعزز  التي  والقوانني  الت�سريعات  من  لدينا  احلمد  وهلل  الكويت  يف  ونحن 

وحتمي وت�سجع اال�ستثمار والتجارة، وحتمي االن�سان وممتلكاته.

وقد عني د�ستور الكويت برت�سيخ هذه املفاهيم حيث ن�ص باملادة )20( على ان »االقت�ساد الوطني 

اأ�شا�شه العدالة الجتماعية وقوامه التعاون العادل بني الن�شاط العام والن�شاط اخلا�س، وهدفه 

للمواطنني،  الرخاء  املعي�سة وحتقيق  م�ستوى  ورفع  االنتاج  وزيادة  االقت�سادية  التنمية  حتقيق 

وذلك كله يف حدود القانون«.

واأكد الد�ستور حماية امللكية وراأ�ص املال بل اعتربهما من املقومات االأ�سا�سية للدولة حيث ن�ص 

باملادة )16( على ان امللكية وراأ�ص املال والعمل مقومات اأ�سا�سية لكيان الدولة االجتماعية وللرثوة 

الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون«.

بل اأكدت املادة )18( من الد�ستور ان امللكية اخلا�سة م�سونة وال تنزع اال ب�سبب املنفعة العامة ويف 

الأحوال املن�شو�س عليها يف القانون وب�شرط تعوي�س املت�شرر تعوي�شا عادل.

احلياة  جوانب  لكل  االأمن  يوفر  �سامل  قانون  وهو  مادة،   282 اجلزاء  قانون  ت�سمن  كذلك 

االن�سانية بداية من االعتداء على النف�ص واملال وانتهاء بحماية البنيان االجتماعي واالقت�سادي 

والعقائدي للفرد واملجتمع.

والتنمية  لال�ستثمار  العامة  املبادئ  ت�سمن  فقد  القوانني  اأب  ُيعترب  الذي  املدين  القانون  اأما 

وحفظ احلقوق والأموال، فهو يبني العقود واأنواعها و�شروط �شحتها والأ�شباب املبطلة لها، كما 

تطرق يف املواد 810 وما بعدها الى حق امللكية وم�سادرها واأنواعها ما يت�سل بها من حقوق وبني 

اأ�سباب ك�سب امللكية، واأفرد مواد خا�سة للرهن واالمتياز والتنفيذ على االأموال، وهناك جمموعة 

التجارية  االأن�سطة  جلميع  عام  قانون  وهو  التجارة  قانون  واأهمها  التجارية  الت�سريعات  من 
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واالأوراق  البنوك  وعمليات  وال�سم�سرة  بالبور�سات  تتعلق  اأحكاما  اأي�سا  وي�سمل  واال�ستثمارية 

التجارية وال�سيكات ويبني اأحكام االفال�ص وال�سلح الواقي، والى جانب هذا القانون العام هناك 

للنقد  خا�ص  وقانون  التجارية،  للرتاخي�ص  خا�ص  وقانون  التجارية  للوكاالت  خا�سة  قوانني 

والبنك املركزي. ولقد �سدر اأخريا قانون هيئة �سوق املال وهو يعترب اجناز ت�سريعي كان القطاع 

املايل واال�ستثماري بحاجة اليه منذ زمن طويل، وي�سع الكويت يف م�ساف الدول املتقدمة من 

حيث الت�سريعات التجارية وامل�سجعة جلذب روؤو�ص االأموال. وال تفوتني اال�سارة الى القانون رقم 

8 ل�سنة 2001 يف �ساأن تنظيم اال�ستثمار املبا�سر لراأ�ص املال االأجنبي.

كما ان امل�سرع اأراد ان يعطي امل�ستثمر االأجنبي اأمانا اأكرث ال�ستثماراته فقرر اأال ي�سري يف حقه 

اال�ستثمار  تو�سع يف  كان هناك  اذا  اال  القائمة مي�ص مب�ساحله  القوانني  اأحكام  تعديل على  اأي 

اأحكام التعديل ت�سري على نطاق التو�سعة فقط. وللم�ستثمر االأجنبي حرية  بعد التعديل فان 

اأو التخلي  اأو الى م�ستثمر وطني  اآخر  اأو جزئيا الى م�ستثمر اأجنبي  حق حتويل ا�ستثماره كليا 

عنه ل�سريكه الوطني يف حالة امل�ساركة. كما ان امل�ستثمر االأجنبي ي�ستطيع ان يحول الى اخلارج 

املن�سو�ص  العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  مقابل  عليه  يح�سل  الذي  والتعوي�ص  وراأ�سماله  اأرباحه 

امل�سروع  الكويتيني يف  الغري  للعاملني  االأموال مكفولة  ان حرية حتويل  كما   .8 املادة  عليها يف 

واملتعاملني مع امل�ستثمر االأجنبي.

الفنية واال�ستثمارية  املعلومات  امل�ستثمر االأجنبي يف احلفاظ على �سرية  القانون حق  كما كفل 

احلب�ص  عقوبة  على  القانون  ون�ص  اال�ستثمارية  املبادرات  وحفظ  امل�سروع  يف  اخلا�سة  واملالية 

والغرامة لكل من يف�سي �سرية املعلومات التي تكون قد و�سلت الى علمه ب�سبب اأعمال وظيفته 

اأجنبي  ا�ستثمار  الأي  املالية  اأو  االقت�سادية  اأو  الفنية  اجلوانب  اأو  اال�ستثمارية  باملبادرة  وتتعلق 

وذلك فيما عدا االأحوال التي ي�سرح فيها القانون بذلك.

كل ذلك حر�سا من امل�سرع على ت�سجيع امل�ستثمر االأجنبي وا�سعاره باالأمان جتاه اأمواله امل�ستثمرة 

اأو  اأ�سرار امل�سروع الفنية م�سانة، ويف ماأمن من العبث  يف الكويت من امل�سادرة واال�ستيالء وان 

الت�سريب واال�ستغالل الغري م�سروع.

اال ان هناك جانباً مهماً يف عملية اال�ستثمار والتنمية بحاجة الى مزيد من القوانني واحلماية 

االأمنية ذلك ان �سبكة االنرتنت �سممت يف االأ�سا�ص لتكون و�سيلة لتبادل املعلومات على نطاق 

�سوق  والى  املعلومات  لتبادل  الى ف�ساء جديد  بوترية مت�سارعة  تتحول  اأخذت  اأنها  اال  حمدود 

عاملية للمبادالت واملعامالت التجارية وامتام ال�سفقات.

ويف موازاة هذا التحول اأ�سحت احلاجة ملحة الى ايجاد الو�سائل والتقنيات التي ت�سمن اأمن 

هذا التبادل وحتمي احلقوق عن طريق ت�سريعات ا�سافية تواكب التطور التكنولوجي وتغطي 

النق�ص الت�سريعي.

لذلك نحن بحاجة الى ت�شريعات مهمة ملكافحة جرائم املعلوماتية ولكن ب�شرط األ مي�س هوية 

ال�سخ�ص اأو حقوقه اأو يتعر�ص للحياة اخلا�سة اأو ينق�ص من احلريات الفردية والعامة.

الوطن، 23 يونيو 2012م
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حكومة الكويت الإلكرتونية
د. عبدالعزيز الرتكي

اأ�سبحت تطبيقات احلكومة االإلكرتونية جزءا اليتجزاأ من البنية التحتية للدول ذات االقت�سادات 

احلرة والطاحمة اإلى ت�سويق نف�سها كمركز مايل اأوتعليمي يف املنطقة. فالتحول الهائل يف النمو 

االقت�سادي يف دول العامل االأول كان اأحد اأ�سبابه الرئي�سة التطبيق الناجح لتكنولوجيا املعلومات 

واملتمثل يف تطبيقات احلكومة االإلكرتونية والتي �ساهمت يف حت�سني اأداء حكوماتها من خالل 

عالية  ذات جودة  وتقدمي خدمات  البريوقراطية،  اأ�سكال  كل  للتخل�ص من  العمل  بيئة  تطوير 

املحلي  امل�ستثمر  يف  املتمثل   - اخلا�ص  القطاع  ومتكني   ،)7/24( ال�ساعة  مدار  على  للمواطنني 

الكويت  يف  اأما  للدولة.  والتنموية  احليوية  امل�ساريع  يف  فعال  ب�سكل  امل�ساركة  من   - واالأجنبي 

فلم نتمكن - حتى هذه اللحظة - من التعرف على اال�سرتاتيجية اأواالأهداف الرئي�سة مل�سروع 

حكومة الكويت االإلكرتونية ومراحل تنفيذ امل�سروع وامليزانية املخ�س�سة ونطاق اخلدمات التي 

�سيت�سمنها وانعكا�سها على االأداء الفعلي للحكومة )القيادي، املوظف، القوانني واإجراءات العمل، 

اخلا�سة  االإعالمية  احلمالت  من  نوع  اأي  جند  مل  اآخر،  جانب  من  امل�ستخدمة(.  التكنولوجيا 

بتوعية املجتمع وتهيئته لهذه النقلة النوعية االإلكرتونية من خالل حمو االأمية التكنولوجية 

العمل  بيئة  حتويل  يف  املتمثلة  االإلكرتونية  احلكومة  اإيجابيات  وعر�ص  ال�سرائح،  جميع  بني 

وجذب  امل�سروفات،  وخف�ص  احلكومية،  االأجهزة  خدمات  حت�سني  رقمية،  بيئة  اإلى  الورقية 

روؤو�ص االأموال، وت�سهيل عمليات تاأهيل وتوزيع العمالة الوطنية والوافدة، واإلغاء نظام الكفيل، 

فيها،  البت  و�سرعة  املحاكم  يف  املنظورة  الق�سايا  ومتابعة  املالية،  واجلرائم  الف�ساد  وحماربة 

واإنهاء الطوابري والوا�سطات واملح�سوبيات، واالقرتاع االإلكرتوين يف االنتخابات واال�ستفتاءات 

وتنظيم الدوائر االنتخابيًة، و�سرعة فرز االأ�سوات، والتعداد الفوري لل�سكان، ف�سال عن التقارير 

واالأرقام الفعلية الدقيقة التي �سيتم توفريها ملتخذي القرار وللمتخ�س�سني يف اإجراء البحوث 

والدرا�سات واالإح�ساءات وغريها من املميزات التي ال ميكن ح�سرها. فل�سمان جناح هذا امل�سروع 

احليوي، هناك عدة خطوات اأ�سا�سية ومتنا�سقة يجب اأن توؤخذ بعني االعتبار من قبل متخذي 

القرار يف احلكومة واملجل�ص، منها: 1 - و�سع خطة اإ�سرتاتيجية ذات مراحل متعددة بالتعاون 

مع كافة موؤ�س�سات الدولة احلكومية والنقابات املهنية والرقابية بجانب القطاع اخلا�ص لتقييم 

ما مت التو�سل اإليه من بنية حتتية معلوماتية، لتحديد مواطن اخللل ومعوقات جناح امل�سروع 

وو�سع اآليات املعاجلة.

اأولويات احلكومة واملجل�ص، ويقدم كم�سروع قانون ي�سادق عليه  امل�سروع �سمن �سلم  2 - و�سع 

املجل�ص ويلزم احلكومة بتنفيذه �سمن برنامج زمني حمدد.

3 - توحيد اأنظمة القيا�س ومعايري اجلودة الإدارية والتقنية والإجرائية من قبل اجلهة املنوط 

بها اإدارة امل�سروع واملتعلقة بت�سميم الربامج والتطبيقات وقواعد البيانات واإعادة هند�سة اإجراءات 

العمل ل�سمان فاعلية الربط والتن�سيق واالأداء بني كافة االأطراف.
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لديهم  موؤهلني  م�سروع(  م�ست�سارين، مدير  نواب،  وكالء،  )وزراء،  قيادات  وتعيني  انتخاب   -  4

القدرة على فهم وا�ستيعاب التكنولوجيا ويدفعون باجتاه االإ�سالح االإداري وحمو االأمية التقنية 

يف موؤ�س�ساتهم كمرحلة اأولى واأ�سا�سية لتكامل احلكومة االإلكرتونية.

كافة  واملواطنني  اخلا�ص  والقطاع  احلكومة  موظفي  اإلى  موجهة  اإعالمية  خطة  اعتماد   -  5

لتثقيفهم تقنياً واإداريا وتعريفهم مبزايا امل�سروع ودورهم يف اإجناحه.

6 - اإقرار الت�سريعات املتعلقة بو�سائل االت�سال الر�سمية واملكملة للم�سروع كالربيد االإلكرتوين 

االإلكرتوين  والدينار   ،)Electronic Signature( االإلكرتوين  والتوقيع   ،)Email(

)Electronic Dinar( والقوانني الرادعة للجرائم االإلكرتونية.

اأووزارة  هيئة  اإن�ساء  اإلى  فقط  يحتاج  ال  الكويت  يف  االإلكرتونية  للحكومة  االأمثل  التطبيق  اإن 

اتفاقيات،  وتوقيع  ومعار�ص  موؤمترات  وعقد  ا�ستك�سافية  برحالت  اأوالقيام  ظل  اأوحكومة 

عاليتني،  ومرونة  و�سفافية  ومتنا�سقاً،  دوؤوباً  وعماًل  ومتوا�ساًل،  كبرياً  جهداً  يتطلب  واإمنا 

وتن�سيقاً مكثفاً بني ال�سلطة الت�سريعية واحلكومة وفريق العمل والقطاع اخلا�ص لتقييم كافة 

واإدخالها  ببع�ص  لربطها  بدقة  القائمة  التنظيمية  والهياكل  والقوانني  وال�سيا�سات  اخلدمات 

امل�سروع احليوي  التباطوؤ والع�سوائية يف تنفيذ هذا  اإن  �سمن تطبيقات احلكومة االإلكرتونية. 

وزيادة  احلكومية،  االأجهزة  تباطوؤ  اإلى  �سيوؤدي  التنمية،  مل�ساريع  التحتية  البنية  ميثل  الذي 

البريوقراطية، وت�سخم امل�سروفات احلكومية وباالأخ�ص بند الرواتب. فهل لدى فريق العمل 

احلكومي والربملاين )القادم( القدرة على دفع عجلة التنمية وو�سع خارطة طريق لهذا امل�سروع 

االإلكرتونية  احلكومة  �سيختار  الذي  واملثقف  الواعي  الكويتي  الناخب  لدى  االإجابة  احليوي؟ 

على احلكومة التقليدية.

الكويتية، 3 يوليو 2012م
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منو بال حكومة
عبادة اأحمد

اإلى اأن يق�سي اهلل اأمراً يف االنتخابات املنتظرة، �سُت�سيل مراكز االأبحاث ووكاالت الت�سنيف حرباً 

احلكومة  بني  امل�ستحكم  واخلالف  الكويت،  يف  ال�سيا�سي  اليقني«  »عدم  عن  احلديث  يف  كثرياً 

)امل�ستقيلة( وجمل�ص االأمة )امللتب�ص الوجود(.

لكن يف اأو�شاط البنوك وال�شركات من يعّول على م�شاريع مبليارات الدنانري حا�شلة بالفعل على 

اإلى اأي توقيع »�سيا�سي« بعد االآن. فهل يكون اخلريف املقبل ربيعاً  ال�سوء االأخ�سر، وال حتتاج 

اقت�سادياً معاك�ساً للتوقعات املت�سائمة؟

احلديث هنا حتديداً عن م�سروعي امل�سفاة اجلديدة والوقود البيئي، اللذين تقارب ا�ستثماراتهما 

جمتمعني نحو 15 مليار دينار، اأي ما يعادل اإجمايل االإنفاق احلكومي اال�ستثماري طيلة اأكرث 

من 15 عاماً.

امل�سروعني جاهزة  املناق�سات لال�ست�ساريني ومديري  اأوراق  اإن  النفطي  القطاع  يقول م�سوؤولو 

للطرح، وثمة وعود �سريحة بتنفيذهما اعتباراً من منت�سف العام املقبل وحتى العامني 2017 

و2018.

هذان امل�سروعان كفيالن بتحريك املياه الراكدة م�سرفياً، بالكفاالت وخطابات ال�سمانات وفتح 

االعتمادات ملقاويل امل�سروعني. وبال�سرورة فاإن جزءاً كبرياً من االإنفاق �سيعاد تدويره يف الدورة 

االقت�سادية املحلية.

لكن التعويل على امل�سروعني م�سوب بحذٍر كبري. التجربة املا�سية لطرح مناق�سة امل�سفاة الزور 

قبل �سنوات ال تدعو اإلى االطمئنان. من ي�سمن اأن مناق�سات امل�سروعني لن ت�سهد جداًل اآخر؟

يف اأو�شاط البنوك من يلم�س قلقاً من ال�شركات. ُيقال اإن الكويت مل تعد توؤخذ على حممل اجلد 

حني تتحدث عن املناق�سات واملليارات. وُيقال اأي�ساً اإن هذه هي الفر�سة االأخرية ال�ستعادة ثقة 

ال�سركات العاملية باأهلية الكويت لطرح امل�ساريع.

امل�ساريع  االأخرية.  ال�سنوات  تخ�سرها يف  الكويت  اأن  بدا  النفطية  للم�ساريع  تاريخية  ثمة ميزة 

النفطية حمّررة نظرياً من البريوقراطية احلكومية. التنفيذ منوط مبوؤ�ش�شة البرتول الوطنية 

و�سركاتها، التي تعمل بالنظام التجاري. واملفرو�ص اأن القرار يف هذه ال�سركات ت�سنعه طبقة من 

التكنوقراط، ا�شتناداً اإلى درا�شات اجلدوى. والأهم اأن هذه ال�شركات ت�شكل نوعاً من العازل عن 

رتابة الروتني يف االإدارة العامة.

تلك امليزة ال تخت�ص بها الكويت، بل هي �سمة من �سمات �سركات النفط الوطنية )NOCs( يف 

منطقة اخلليج، وهي غالباً ما تعطي ال�شركات الأجنبية ثقة لالنخراط يف امل�شاريع وال�شراكات.

ا�ستفادت الكويت من هذه ال�سمة، فكانت »اإيكويت«. لكن يف ال�سنوات االأخرية تال�سى العازل الذي 

ت�سكله ال�سركات النفطية. �سقطت قيمة توقيع »موؤ�س�سة البرتول« على خطابات نوايا م�سروع 

ويف  »داوكيميكال«.  مع  ال�سراكة  م�سروع  على  املوؤ�س�س�سة  توقيع  قيمة  و�سقطت  الزور،  م�سفاة 
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احلالتني كان توقيع احلكومة هو الذي يلغي توقيع املوؤ�س�سة.

بب�ساطة، عاد القرار النفطي اإلى يد احلكومة، وتال�سى »العازل« الذي يريح ال�سركات االأجنبية 

يف التعامل.

اأزمة الثقة التي يعانيها القطاع النفطي جزء من حالة العقم العامة يف االإنفاق العام، ال ت�ستثنى 

منها وزارة الكهرباء واملاء، التي ال جتد �سبياًل لتنفيذ م�سروع حمطة الزور، وال ت�ستثنى منها 

وزارات اأخرى عاجزة عن تنفيذ م�ساريع باملاليني ال باملليارات.

الفر�سة االآن مواتية الإعادة االعتبار اإلى ا�ستقاللية القطاع النفطي، من دون اإهدار مكا�سب قيم 

املحا�سبة والرقابة.

لي�ص يف الو�سع ال�سيا�سي ما يدعو اإلى التفاوؤل اقت�سادياً. اأمام البالد ثالثة اأ�سهر- على االأقل- 

الهم االقت�سادي  اأن  ال�سناديق واقعاً جديداً. وال يبدو  اأن تفرز  اإلى  الغيبوبة االقت�سادية،  من 

ي�سغل بال الكتل املت�سارعة. اإنها حلظة �سيا�سّية بامتياز.

لكل ذلك يبدو االإنفاق على امل�سروعني العمالقني فر�سة نادرة لعك�ص وترية البطء االقت�سادي. 

ثمة �سرطان؛ اأن يخرج القطاع النفطي من اأعرا�ص الرتدد و»الفوبيا« النيابية، واأن ترتك بع�ص 

مراكز التنّفذ املركب ي�سري يف اأمان اهلل.

الراي، 15 يوليو 2012م

التعليم اأ�سا�س التنمية
د. عبدالعزيز الرتكي

نقلت وكالة رويرتز لالأنباء خرب احتفاظ جامعة هارفارد االأمريكية باملركز االأول للعام الثامن 

على التوايل يف الرتتيب العاملي للجامعات الذي هيمنت عليه اجلامعات االأمريكية، والذي اأظهر 

اأي�سا تقدما حققته كل من ال�سني وال�سعودية. وجاء يف الرتتيب االأكادميي جلامعات العامل الذي 

ين�سر منذ العام 2003 اأن الواليات املتحدة هيمنت على القائمة واحتلت ثمانية مراكز من بني 

اأف�سل ع�سر جامعات يف العامل، واأي�سا 54 مركزا من بني اأف�سل مئة جامعة. وان�سم اإلى هارفارد 

ما�سات�سو�ست�ص  و�ستانفورد ومعهد  كاليفورنيا وبريكلي  اأف�سل ع�سر جامعات كل من  قائمة  يف 

كما  و�سيكاغو،  وكولومبيا  برين�ستون  وجامعات  للتكنولوجيا  كاليفورنيا  ومعهد  للتكنولوجيا 

اأف�سل جامعة بريطانية هي كيمربدج، لكنها  جاءت جامعة ييل يف املركز احلادي ع�سر. وكانت 

هبطت اإلى املركز اخلام�ص يف قائمة الع�سرة الكبار، بعد ان كانت حتتل املركز الرابع العام املا�سي، 

يف  الربيطانية  اجلامعات  عدد  انخف�ص  واإجماال  العا�سر.  باملركز  اوك�سفورد  جامعة  واحتفظت 
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قائمة اأح�سن 500 جامعة من 40 جامعة اإلى 38 جامعة. كما حققت جامعات من ال�سرق االأو�سط 

تقدما منذ العام 2010. ودخلت جامعتان �سعوديتان قائمة اأح�سن 500 جامعة يف العامل بدال من 

للبرتول  فهد  امللك  �سعود وجامعة  امللك  واجلامعتان هما جامعة  املا�سي.  العام  واحدة  جامعة 

واملعادن بالظهران. كما اأظهر الرتتيب العاملي للجامعات تقدم اجلامعات االآ�سيوية واحتاللها 

106 مراكز من بني قائمة اأف�سل 500 جامعة، واأن اجلامعات ال�سينية هي االأف�سل اأداء. ودخلت 

34 جامعة �سينية الى قائمة اأف�سل 500 جامعة منذ العام 2010 اأي اأكرث من �سعف عددها يف 

العام 2004.

التعليم  بني  الطردية  العالقة  و�سوح  بكل  لك  يتبني  اخلرب،  هذا  قراءة  من  االنتهاء  مبجرد 

والبحث  النوعي  بالتعليم  اهتمامها  نتيجة  جاء  للعامل  املتحدة  الواليات  فت�سيد  واحل�سارة. 

فعلت  كما  العامل  مكتبات  واأكرب  اجلامعات  اأف�سل  فاأن�ساأت  التنمية.  اأ�سا�ص  هو  الذي  العلمي 

االمرباطوريات ال�سابقة. فدولة اخلالفة اال�سالمية و�سلت قمتها عندما اهتمت ب�ستى العلوم 

بعيدا عن التطرف، واأفل جنمها وتراجعت ح�سارتها مبجرد اأن اأهملت العلم واأحرقت املكتبات 

واأ�سبحت اأمة ال تقراأ. فلو نظرنا �سريعا لقائمة اأف�سل 500 لوجدنا دواًل ذات اقت�ساديات نا�سئة 

والتقدم  العلم  بني  الطردية  العالقة  يوؤكد  وهذا  القائمة  هذه  من  يتجزاأ  ال  جزءا  اأ�سبحت 

مواردها  حجم  اأو  بالت�سليح  ولي�ص  املتقدمة  االأمم  تقا�ص  وهكذا  والتنمية،  والقوة  واالقت�ساد 

الطبيعية. وال�سوؤال الذي يجب اأن نطرحه هنا هو ملاذا ال نهتم بالتعليم ونعتربه مدخال اأ�سا�سيا 

للتنمية ونخطط لالرتقاء مبوؤ�س�ساتنا التعليمية حتى تدخل هذه القائمة  التي تعترب مقيا�سا 

حقيقيا للتنمية؟ اإن الكويت لديها مقومات وعقول جبارة من اأبنائها الذين تخرجوا بتفوق يف 

اأعرق اجلامعات العاملية ولكن ينق�سهم قليل من االهتمام والدعم حتى ي�سعوا بلدهم يف م�ساف 

الدول املتقدمة. فوفق اآخر اإح�سائية �سادرة عن االإدارة املركزية لالإح�ساء، بلغت ن�سبة االأميني 

الكويتيني 1.6 باملئة وبلغت ن�سبة عدد الذين ال يحملون �سهادة الثانوية العامة يف الكويت 58.8 

باملئة بالن�سبة لعدد ال�سكان، بينما بلغت ن�سبة احلا�سلني على الثانوية العامة 8 باملئة .اأما ن�سبة 

اجلامعيني فبلغت 4.3 باملئة ون�سبة اأ�سحاب ال�سهادات العليا -فوق اجلامعية- 0.35 باملئة وهذه 

اأرقام م�سجعة من دون اخلو�ص يف اآلية وطرق جمعها وحتليلها، فاإلى متى ن�سي�ص ق�سايا التعليم 

التعليم  فمخرجات  املعلمني!  اختيار  يف  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  وجنامل  العلمي  والبحث 

بعيدة كل البعد عن اأدنى درجات اجلودة وال تلبي حاجة ال�سوق من موارد ب�سرية موؤهلة لتنفيذ 

خطط التنمية.  

الكويتية ، 16 يوليو 2012م
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حوكمة م�ساريع التنمية
د. عبدالعزيز الرتكي

اأنظمة الرقابة والتحكم  اإطار  اأهمية احلوكمة �سمن  اأظهرت  املالية العاملية  باأن االأزمة  ال �سك 

التابعة للمن�ساأة )ال�سركة( بجانب دور اجلهات الرقابية يف مراقبة ال�سوق واالأنظمة امل�سرفية 

عن  توفرها  التي  املعلومات  دقة  خالل  من  لل�سوق  االقت�سادية  ال�سفافية  ل�سمان  فعال  ب�سكل 

املركز املايل والفعلي لل�سركات اخلا�سعة لرقابتها. هذه املبادئ ال�سليمة حلوكمة ال�سركات تعطي 

الف�ساد  من  و�سيانتها  ال�سركة  ا�ستمرارية  ل�سمان  الالزمة  الوقائية  االإجراءات  التخاذ  جماال 

االإداري واالإفال�ص )كزيادة راأ�ص املال، االندماج، تعديل الهيكل االإداري، تغيري جمال�ص االإدارات 

اأو االإدارة التنفيذية، زيادة االحتياطيات، التخارج من بع�ص اال�ستثمارات، تنوع االإيرادات، اإدارة 

فعالة للمخاطر..اإلخ( لذا كان تركيز احلوكمة على اأهمية الدقة يف املعلومة ونوعيتها لتفادي 

اأزمات مالية قادمة، �سواء على م�ستوى ال�سركة اأو ال�سوق اأو النظام املايل ككل. فاحلوكمة ت�ساهم 

وزيادة  الف�ساد،  ومكافحة  واالأجنبية،  املحلية  اال�ستثمارات  وجذب  راأ�سمال،  تكلفة  تخفي�ص  يف 

فر�ص العمل بدال من تقلي�سها، واحل�سول على متويل بتكلفة اأقل من البنوك ب�سبب ال�سفافية 

وانخفا�ص درجات املخاطر، ومنو االأرباح الت�سغيلية، وتنظيم العالقة بني جمل�ص االإدارة -املمثل 

للم�ساهمي - واالإدارة التنفيذية لل�سركة، والتي عادة ما ت�ساحب التطبيقات ال�سليمة وال�سحيحة 

ذكرتها  التي  الرئي�سة  املبادئ  على  التجاري(  اأ�سا�سي )يف جانبها  ب�سكل  تعتمد  والتي  للحوكمة 

لهم،  العادلة  واملعاملة  االأ�سهم،  حملة  بحقوق  واملتعلقة  والتنمية  االقت�سادي  التعاون  منظمة 

ودور اأ�سحاب امل�سلحة، وم�سوؤولية جمل�ص االإدارة، واالإف�ساح وال�سفافية. اأما يف جانب العمليات 

التي  واملعايري  الرقابية  االأنظمة  من  العديد  فهناك  املعلومات،  ونظم  والتطبيقات  الت�سغيلية 

ميكن االعتماد عليها اأثناء و�سع اإطار احلوكمة املراد تطبيقه يف ال�سركة والذي يتطلب جهدا 

كبريا ومتوا�سال على مدى �سنوات والتي تعتمد على خطوات تطبيقية عدة منها:

1 - احل�سول على الدعم الكامل واجلدية من االإدارة العليا لل�سركة

2 - تقييم دليل االإجراءات ومعايري اجلودة املتبعة لدى ال�سركة )اأنظمة االأيزو 9000...اإلخ(.

3 - قيا�ص مدى التزام اأ�سحاب امل�سلحة )االإدارة، امل�ساهمني، املوظفني..اإلخ( باالأنظمة واللوائح 

واالإجراءات التابعة لل�سركة.

4 - تقييم الهيكل االإداري والتنظيمي لل�سركة للوقوف على الدورة امل�ستندية واآلية القرار.

5 - تقييم اأنظمة التحكم والرقابة اخلا�سة بنظم وتقنية املعلومات.

6 - اإن�ساء اإطار احلوكمة اخلا�ص بال�سركة بالتوافق مع اأ�سحاب امل�سلحة.

7 - ن�سر ثقافة احلوكمة يف ال�سركة من خالل الر�سائل التوعوية، والربيد االإلكرتوين، والندوات، 

واملحا�سرات، واالجتماعات، والتدريب امل�ستمر.

العام  القطاعني  بني  اأخرياً  تطورت  التي  ال�سراكة  ظل  يف  ولكن  ال�سركات،  م�ستوى  على  هذا 

واخلا�ص ب�سبب االأزمة املالية العاملية، فقد اأ�سبحت تطبيقات احلوكمة �سرورة ق�سوى يف القطاع 
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العام احلكومي الإيقاف الهدر يف املوارد املالية والب�سرية والوقت، ول�سمان تطبيق واإدارة م�ساريع 

التنمية بعقلية القطاع اخلا�ص من خالل قيادات وطنية موؤهلة وذات كفاءة عالية، تقوم مبراعاة 

حقوق املواطنني وموؤ�س�سات الدولة، وتدير ماطر امل�سروع بكل �سفافية وباأقل اخل�سائر، وتطبق 

االأنظمة الرقابية. فاإذا مل تطبق احلوكمة، ف�ستت�سع الفجوة بني القطاعني، ولن تقت�سر على 

متويل خطة التنمية بل �ستتعداها اإلى كل مراحل التنفيذ، مما �سيوؤدي اإلى حوكمة كل اأ�سكال 

التنمية واالإبداع يف موؤ�س�سات الدولة.

الكويتية، 22 يوليو 2012م

اجلامعة وقبول الطلبة
د. عبداهلل العوي�سي

تاأملت كثريا لق�سية عدم قبول االأعداد الكبرية التي تقدر باالآالف من طلبتنا املتفوقني، والذين 

وعلى  واأهدافهم  اأحالمهم  توؤهلهم حتقيق  متفوقة  درجات  على  للح�سول  بذلوا جهدا وطاقة 

الإدارة  املرير  بالواقع  �سدموا  انهم  اال  العلمي،  حت�سيلهم  ومتابعة  اجلامعة  دخولهم  راأ�سها 

الق�سية  مع  تفاعل  اي�سا  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  القبول.معايل  ن�سب  برفع  اجلامعة 

وحاول ايجاد حلول ولكنها حلول ترقيعية التتالءم مع احلدث،

اأول �سوؤال تبادر اإلى ذهني يف هذه االأثناء هل نحن يف الكويت؟! اإين اأتاأمل واأرثي حال الكويت وما 

اأ�سبحنا االآن عليه، فالكويت التي تبني جامعات للدول االأخرى مثل اليمن وغريها ال توجد بها 

جامعة، بل مبان قدمية متهالكة ال ت�سلح اأن تكون ”مازن“.

ومن �سنوات طوال ونحن ن�سمع عن جامعة جديدة )جامعة �سباح ال�سامل( ومنذ �سنوات ال نرى 

اإال �سور هذه اجلامعة مع االأ�سف.

وا�سمحوا يل مبقارنة ب�سيطة فقبل �سنتني مل تكن هناك جامعة االأمرية نورة يف الريا�ص واالآن 

اأ�سبحت من اأكرب اجلامعات على م�ساحات �سا�سعة والتنقل بها بالقطار الداخلي وهي االآن تقبل 

الطلبة والدار�سني وتعمل بكل طاقاتها، فهنيئا لهم، وزد على ذلك اإعالن وزارة التعليم العايل 

ال�سعودي قبول جميع املتفوقني هذا العام.

وقد طالعتنا ال�سحف �سباح هذا اليوم بخرب قبول جامعة الكويت 7859 طالبا وطالبة كويتيني 

للف�سل االول و1540 للف�سل الثاين و15 طالبا وطالبة من فئة البدون للف�سل االول والف�سل 

الثاين 85 طالبا وطالبة من ا�سل 11000 متقدم جلامعة الكويت . 



ية
نم

الت
م 

مو
ه

 و
رد

وا
امل

ار 
هد

ا

177

بـدون �سك اأن هذه االأزمة التي اأمامنا االآن هي دليل قاطع على غياب التخطيط اال�سرتاتيجي 

واالجتماعي بالكويت، كما اأنها ك�سفت الكثري من احلقائق التي يجب اأن نعرتف بها، فكيف لدولة 

مثل الكويت وهي تعد من اأغنى دول العامل وال يتعدى �سكانها املليون ومائة األف تتعر�ص الأزمة 

امللف؟  امل�سوؤول عن هذا  انعقاد اجلل�سات واالجتماعات حللها؟ فمن  �سهورا يف  ناأخذ  تعليم، ثم 

ومن الذي ق�سر يف اأداء واجبه؟ وهل هم كويتيون يغريون على هذا البلد ويعملون لل�سالح العام 

اأم مل�ساحلهم ال�سخ�سية؟ وهل يقومون بواجبهم نحو بلدهم؟ وهل ي�سعرون باالنتماء له وهو 

الذي وفر لهم كل ما يريدون؟ نحن يف حاجة اإلى اإجابات عن اأ�سئلة كثرية، فلماذا ال يخرج لنا 

اأحد امل�سوؤولني ويتحلى بال�سجاعة وي�سرح لنا؟ اأين تكمن امل�سكلة؟ وملاذا ندخل دائما يف اأزمات ال 

توؤدي فقط اإلى بطء عجلة التنمية بل هي تاأخذنا اإلى الوراء كثريا.

اعتقد اأن هناك اأكرث من حل يف املرحلة احلالية ومنها:

زيادة اأعداد املقبولني بحيث تكون الدرا�سة م�سائية

زيادة الكادر التعليمي من خالل ندب االأكفاء من االأ�ساتذة االأكادمييني.

اإن�ساء جامعة جديدة فورا واعتقد اأن الوقت مل يفت على ذلك خ�سو�سا مع وجود مبان جاهزة 

الدرا�سات  )كلية  حويل  يف  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  مباين  وهي  للتدري�ص 

التجارية بنني وبنات( حيث كان من املفرت�ص ان ينتقلوا الى املقر اجلديد يف ال�سويخ بداية هذا 

العام.

االإعالن عن حاجة لكادر تعليمي خ�سو�سا اإذا علمنا اأن هناك الكثري من االأكادمييني املطابقني 

لل�شروط ومن جامعات عريقة ومعرتف بها عدا التعلم العايل ومنها )جتمع حملة الدكتوراه( 

وهم تنطبق عليهم ال�شروط.

اإذا  اأم خارجية خ�سو�سا  ابتعاث من مل يتم قبولهم على نفقة احلكومة يف بعثات �سواء داخلية 

ما اأدركنا اأن التق�سري لي�ص من الطلبة بل من اجلامعة التي مل تكلف نف�سها عناء التخطيط 

امل�ستقبلي لقبول هذه االأعداد.

والكويت ت�ستحـق االأف�سـل.

عامل اليوم، 24 يوليو 2012م
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التغيب عن العمل واآثاره على الإنتاجية
امل�ست�سار د .حممود ملحم

من  ا�سبحت  وقد  العربي،  املجتمع  يف  مر�سية  ظاهرة  �سكل  العمل،  عن  التغيب  انت�سار  ان 

املو�سوعات احلديثة التي ت�سغل بال املفكرين واملتخ�س�سني نظرا الهميتها لي�ص فقط يف جمال 

علم االجتماع وامنا اي�سا يف جماالت علم النف�ص وادارة االعمال وادارة االفراد، وللوقوف على 

اهميتها،  ومدى  االدارية  الرقابة  عن  احلديث  ال�سابقة  مقاالتنا  يف  اثرنا  املو�سوع  هذا  اهمية 

لن�ستكمل البحث يف مو�سوع التغيب ومدى ارتباطه بتاأخر االنتاجية وجعله املنفذ والباب لكافة 

التطورات االقت�سادية، وهو الروتني االداري يف املجتمعات العربية، فغياب املوظف، هو االنقطاع 

عن العمل ب�سبب طارئ خارجي عن ارادة الفرد يجعله حمميا من الناحية القانونية، وهو حق 

االرادة  وهذه  العمل،  باالنقطاع عن  ارادة  هناك  تكون  ان  هو  التغيب  بينما  للراحة،  له  مقد�ص 

متوافرة بكرثة لال�سف يف جمتمعاتنا مثل ارادة عدم اال�ستيقاظ �سباحا، ارادة خلق عمل اثناء 

او  ا�سباب مفتعلة  ين�ساأ ويعرب عن  العمل قد  التغيب عن  ان  امل�سكلة يف  الدوام وغريها، وتكمن 

ال�سائع يف االدارة  الوقت  اأنه  التغيب كما عرفها �سارجنت فلورن�ص  غري مفتعلة، ومن تعاريف 

العامة واخلا�سة ب�سبب تغيب العاملني، هذا التغيب الذي ميكن اجتنابه، عن طريق فر�ص رقابة 

ادارية تتوافق مع امل�ستوى املهني للموظف، وال يدخل �سمن مفهوم التغيب الوقت ال�سائع ب�سبب 

ا�سراب العمال او ب�سبب اغالق ال�سركات او ب�سبب التاأخري ملدة ت�سل الى �ساعة واحدة او �ساعتني 

مثال بل التغيب املوؤثر هو اعتياد االفراد الغياب لفرتات طويلة حتت م�سميات عديدة وبحرا�سة 

والتاأخر، وقد قام وليام  ال�سلبية  الى االنتاجية  ادارية فندخل بعدها مبا�سرة  قانونية وحماية 

بتعريف التغيب بانه ال�سكل العام للفاقد الب�سري والق�سور من جانب العمال يف احل�سور للعمل 

يف الوقت الذي من املفرو�ص ان يكون العمال يف العمل، ان عدم ح�سور العامل ليمار�ص عمله 

االنتاج  لنظام  طبقا  العمل  ليوؤدي  موجودا  فيه  يكون  ان  املفرت�ص  من  الذي  املحدد  الوقت  يف 

كبري  حد  الى  م�سرا  عائقا  ي�سكل  ا�سبح  ان  بعد  وبخا�سة  االهتمام  من  مهما  حيزا  ياأخذ  بداأ 

والبد من التعامل معه ب�سكل فعال، فهذا التغيب يوؤدي الى فقدان الكفاءة والفعالية ف�سال عن 

ت�سببه يف و�سع �سغط كبري وغري �سروري على الزمالء يف العمل، ناهيك عن ان املوظف املتغيب 

املنتج،  للموظف  ال�سلبي  املفهوم  يدخل  بعدها  احلال  الثبات  حت�سر  اآلة  الوقت  مبرور  ي�سبح 

ففي الدرا�سات التي اجريت يف فرن�سا حول مفهوم االنتاجية وتطورها، وجد علماء االجتماع ان 

الرتكيز واملثابرة على العمل اهم الدعائم التي بنيت عليها خططهم الع�سرية للتطور والنهو�ص، 

واذا كانت االزمات التي ع�سفت بالدول العربية افقدتها احلما�سة ودفعت مبوظفيها وعمالها الى 

التغيب، فان االنتاجية تبقى دائما منتظرة على مفرتق الطرق، ترتب�ص باقت�ساديات ا�سبحت 

امللقاة على عاتقه من خالل  امل�سوؤولية  مهرتئة من اال�سا�ص، واذا كان املوظف والعامل ال يعي 

ممار�سته للعمل الذي هو وطني بامتياز، فال�سالم على الوطن الذي ينتمي اليه.

االأنباء ، 31 يوليو 2012م
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املجال�س واللجان والأموال العامة
د. يعقوب اأحمد ال�سراح

منذ اأمد بعيد واحلكومة ت�سكل اللجان واملجال�ص لدرا�سة امل�سكالت الكثرية حتى اأ�سبحت هذه 

اللجان مهنة من ال مهنة له، فما اأن تظهر م�سكلة اأو درا�سة فكرة حتى جند اإحالتها اإلى اللجان 

للدرا�سة!! هذه اللجان واملجال�ص زادت مع الزمن حتى اأ�سبحت اليوم مئات اللجان منت�سرة يف 

كل جهة حكومية تريد م�ساعدة االإدارة احلكومية لكنها من دون اأن تدري رفعت م�ستوى املعاناة 

اأمام ظاهرة اإدارية غريبة ال مكان لها عند االأمم االأخرى التي ترى باأن كرثة املجال�ص واللجان 

ماألوف  غري  اآخر  وجه  له  وف�ساد  العام،  للمال  وهدر  الذقون،  على  و�سحك  للوقت،  م�سيعة 

وحتمل  بواجباتهم  القيام  عن  الدولة  موؤ�س�سات  يف  االأفراد  دور  ويلقي  اخلفاء،  يف  ي�سري  الأنه 

م�سوؤولياتهم. 

هل املئات من اللجان واملجال�ص يف االأجهزة احلكومية وخارجها ظاهرة ترفية يطبخ فيها �سبل 

للعقول  الفعلية  الدولة  حاجة  يف  ت�سب  وطنية  �سرورة  اأنها  اأم  ي�ستفيد،  اأن  يريد  ملن  التنفيع 

من  االآالف  ع�سرات  تقدميه  عن  تعجز  ما  للدولة  تقدم  كي  امل�سترتة  والعبقريات  امل�ستنرية 

اأن الكثري من االأعمال  اأجهزة واإدارات واأق�سام اجلهاز االإداري للدولة؟ ولقد وجد  العاملني يف 

تتعطل ب�سبب ت�سارب االخت�سا�سات واالأدوار بني اللجان واملجال�ص واجلهاز التنفيذي للحكومة، 

كما اأن نتائج اأعمال هذه اللجان واملجال�ص غالباً ال تنفذ من االأجهزة التنفيذية الأ�سباب كثرية.

اأما من الناحية القانونية فاإن هذه اللجان واملجال�ص تعمل يف غياب قانون عام من الدولة ينظم 

والبع�ص  اأبدية،  واالأخرى  وقتيه  فبع�سها  اأع�سائها.  على  وامل�سروفات  وم�سوؤولياتها  اأعمالها 

من  ذلك  يوؤدي  ما  رغم  الوزارة  هيكل  من  جزء  هو  الذي  االإداري  التكوين  �سفة  تاأخذ  االآخر 

املدنية.  اخلدمة  جمل�ص  لنظام  اأو  الوزارة  يف  العمل  الأحكام  خ�سوعها  لعدم  قانونية  مالفات 

اأحدا ال يعرف  اأن  اإال  واملجال�ص  اللجان  �سنوات طويلة من عمل هذه  انه برغم مرور  واملوؤ�سف 

اجنازاتها، ومدى ما تنفذ من تو�سياتها، وكم من االأموال �سرفت على هذه اللجان واملجال�ص؟ 

فهذه اللجان واملجال�ص بال�سك متثل قطاعا حكوميا اآخر موازيا الأعمال الوزارات، خ�سو�ساً يف 

املهام التي توكل اإليها رغم اأن هذه االأعمال هي من اخت�سا�سات الوزارات ذاتها، وال ت�ستدعي اأن 

يقوم طرف اآخر بالعمل نيابة عنها.

ت�سري التقديرات اإلى اأن هذه اللجان واملجال�ص لها اأي�سا تفرعات اأخرى من اللجان تت�سكل على 

نحو مريب. فمثلما هناك جمال�ص عليا تخ�ص كل جهة اأو وزارة حكومية، هناك اأي�سا جلان عليا 

تخ�ص اأعمال الوزارة، فال يعرف احد الفرق بني املجل�ص االأعلى واللجنة العليا؟ فمن املجال�ص 

العليا جمل�ص الدفاع االأعلى، واملجل�ص االأعلى للخ�سخ�سة، واملجل�ص االأعلى للبرتول، واملجل�ص 

االأعلى للمرور، وللمعاقني، وللتعليم وللبحث العلمي، وللبيئة وهكذا. ومن اللجان العليا جلان 

وغريها.  االإ�سالمية  ال�سريعة  تطبيق  وا�ستكمال  والبدون،  واجلن�سية  واالمتحانات  التعاقدات 

وال�سوؤال الذي يدور يف الذهن ما دور الوزارات اإذا كانت اأعمالها حتال اإلى املجال�ص واللجان؟ اإن 
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كرثة اللجان اأدت اإلى اعتقاد عام باأنه اإذا اأردت اأن تقتل اأي مو�سوع مهم ما فعليك اإال اأن حتوله 

اإلى  اإحالتها  فاإن  الوزارة  اتخاذ قرار مهم يف  امل�سوؤولية يف  اأن تتجنب  اأردت  اإذا  اأو  اللجان!!  اإلى 

اللجان اأو املجال�ص مربر الإطالة اأمد الدرا�سة، وبالتايل ن�سيان املو�سوع.

نتمنى على جهاز اخلدمة املدنية يف الدولة اأن يراجع فو�سى هذه املجال�ص واللجان وان ي�سع 

قانونا منظما للمجال�ص االأ�سا�سية ال�سرورية التي ت�ستدعي وجودها كمجال�ص ثابتة لها مهام 

حمددة بقانون. اأما اللجان الوزارية الكثرية والتي اأ�سبحت كالذباب تتكاثر بكل �سهولة من دون 

احلكومية.  االأجهزة  اأعمال  مع  والتداخل  النا�ص،  وتعطيل م�سالح  التنفيع  �سوى  �سبب ومربر 

تدور  ال�سبهات  من  الكثري  واأن  خ�سو�سا  القائمة،  بال�سورة  ت�سكيلها  ومنع  وقفها  من  فالبد 

حولها، وبالذات يف ما يتعلق بهدر املال العام.

الراي، 31 يوليو 2012م

اخلرب اخلطري الذي مر مرور الكرام
ح�سن م�سطفى املو�سوي

خرب ن�سر قبل �سهر ومر مرور الكرام، اأال وهو ”ا�ستمرار وقف ت�ساريح العمل الأجل غري م�سمى“ 

بهدف تنقية �سوق العمل املتخم بالعمالة حالياً ف�سال عن احلد من العمالة غري ال�سرورية، 

تقدير  باأن  بالوزارة  م�سدر  ت�سريح  هو  ”القب�ص“-  ن�سرته  ما  ح�سب  باملو�سوع–  واخلطري 

االحتياج يف جميع اإدارات العمل بلغ اأكرث من مليوين عامل بجميع موؤ�س�سات االأعمال!

هذا يعني باأن هناك خلال كبريا يف �سوق العمل، والوزارة لن ت�ستطيع وقف تلك الت�ساريح اإلى 

ما ال نهاية، وعندما تفتح الباب من جديد فاإن ذلك �سيعني مزيدا من الوافدين، ومزيدا من 

ال�سغط على اخلدمات واالزدحام املروري، ولذلك، جتب معاجلة اخللل بالرتكيبة ال�سكانية عرب 

�سن ت�سريعات جتعل القطاع اخلا�ص اأكرث جاذبية للمواطنني من القطاع العام، وجتعل العمالة 

الوطنية اأرخ�ص الأ�سحاب االأعمال من العمالة االأجنبية، وبغري ذلك لن حتل املع�سلة املرورية 

مهما قامت الدولة بتو�سعة ال�سوارع.

األف   14 �ستخلق  اإنها  التنمية  خطة  يف  جدا“ قالت  ”الر�سيدة  ال�سابقة  احلكومات  اأن  امل�سيبة 

فر�سة عمل يف القطاع اخلا�ص ”�سنويا“ بينما على اأر�ص الواقع كانت تر�سخ ملزيد من االبتزاز 

النيابي والنقابي لزيادة رواتب القطاع العام ب�سكل فو�سوي وكارثي، مما اأدى اإلى هجرة معاك�سة 
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لـ12 األف مواطن من اخلا�ص اإلى العام، مما ينبئ ب�سبح بطالة قادم يف ال�سنوات القليلة القادمة 

مع قدوم ن�سف مليون مواطن اإلى �سوق العمل خالل العقدين القادمني، ومع حتذير اآخر تقرير 

للبنك الدويل باأن بند الرواتب يف امليزانية العامة للدولة �سيلتهم كامل اإيرادات الدولة النفطية 

بعد خم�ص �سنوات فقط!

طبعا مثل هذا املو�سوع املهم واحليوي الذي مي�ص م�ستقبل االأجيال القادمة ال يلقى باال ممن 

ي�سمون اأنف�سهم بدعاة االإ�سالح وحماربة الف�ساد وحماية املال العام، بل جندهم على النقي�ص 

من ذلك الأنهم ي�سجعون على املزيد من ال�سرف الع�سوائي على الرواتب والبدالت غري امل�ستحقة 

يف القطاع العام الأن ”اجلمهور عاوز كده“، والأن الكر�سي االأخ�سر ثمني جدا وغاٍل على قلوبهم.

فما دامت الدولة الريعية هي ال�سائدة و�سيا�سة تدليع املواطن من املهد اإلى اللحد، وحقنه باإبر 

التخدير النفطية، فلن ننتج جمل�سا ي�سارح النا�ص وي�سمعهم ما ال يريدون �سماعه، بل �سنجد 

نوابا يدلعون املواطن، ونوابا يثريون النعرات العرقية والطائفية بكل �سخافة، واآخرها النائب 

ال�سابق الذي حتدث عن خطورة اخلبز االإيراين، ثم م�سح تغريدته بعدما �سار مثارا لل�سخرية 

واال�ستهزاء. فـ“هيك �سعب بدو هيك نواب“، واإلى مزيد من التنمية واالزدهار يف ظل منتجات 

االنتخابات املتخلفة.

اجلريدة، 2 اأغ�سط�ص 2012م

»التعليم العايل«.. ملاذا انحدر؟
خليل علي حيدر

نخبوية  موؤ�س�سة  االحيان  معظم  يف  وجدتها  عربية،  دولة  اي  يف  اجلامعية  املوؤ�س�سة  تاملت  اإذا 

جمال  يف  رائدة  تكون  ان  عنك  دع  وتوجهاته،  م�ساكله  مع  متفاعلة  وغري  املجتمع  عن  منعزلة 

حتديث املجتمع او تطوير االقت�ساد او التن�سيق مع الو�سط الزراعي او ال�سناعي او غريه وجتدها 

التقاليد  من  لها  لي�ص  اال�ستخبارات،  مراكز  من  تكون  تكاد  م�سي�سة،  موؤ�س�سة  كثرية  احيان  يف 

االكادميية واحلرية الفكرية اال اقل القليل. ويف دول اخرى جتدها تزخر بالف�ساد املايل واالداري 

للحزب احلاكم  امتداد  او جمرد  او مرتزقة  موؤهلني  اال�ساتذة غري  ، وجتد  واملحاباة  والتنفيع 

واجهزته االعالمية.

مزدحمة  وجدتها  واالمرا�ص،  واالعرا�ص  واملظاهر،  الظواهر  هذه  كل  من  اجلامعة  جنت  واذا 

متخلفة �سحيحة االمكانيات، بال مكتبة ع�سرية وال متخربات ت�ستحق اال�سم.
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واليعني هذا ان اال�ستاذ اجلامعي اليحاول االرتقاء مبجتمعه او حت�سني احواله. ولكنه يعاين 

على  تت�شلط  او  تيار،  او  حزب  يقوده  جمتمع  او  حمافظ،  تقليدي  جمتمع  �شغوط  من  بدوره 

مقدراته »زعامة تاريخية«، يندر ان يجود بها الزمان!! ولكن اجلامعات مل تعد كلها بيد الدول 

واحلكومات واالنظمة بل ا�سبح الكثري منها خا�ساً ي�سرف عليها »جمل�ص ادارة«.

ولكن هذه »اخل�سخ�سة« كما ت�سمى يف امل�سرق، او »اخلو�س�سة« كما ت�سمى يف املغرب، التعنى ان 

اجلامعة حرة حقاً، او انها تلعب دوراً متميزاً يف اي ميدان.. بال�سرورة. فالكثري منها »ثانويات 

اكادميية«، وموؤ�س�سات للربح واال�ستثمار، وهي على الدوام، حري�سة على االبتعاد عن املنغ�سات 

ولهذا لن يكون اي منها »اوك�سفورد« او »هارفرد« و »بيل«.. اال رمبا مبعجزة!

الباحثة  عنها  عربت  العربي،  العامل  يف  االكادميي  للواقع  ر�سمناها  التي  املوؤ�سفة  ال�سورة  هذه 

االماراتية، د. رفيعة غبا�ص، باإ�سلوب اكرث دقة ورمبا اكرث تفاوؤاًل، ولكن النتيجة يف احلقيقة.. 

واحدة!

تقول د. غبا�ص يف ورقة مطولة لها عن التعليم يف العامل العربي والتعليم العايل ودورهما يف 

االمارات  مركز  عن  ال�سادر  الراهنة«  »التحوالت  كتاب  اوراق  �سمن  ن�سر  االجتماعي،  التعبري 

للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية، 2007، انه من خالل التجربة العملية يف اجلامعات العربية 

اجلامعة،  داخل  من  وممار�سات  معوقات  نتيجة  اجلامعة،  دور  ق�سور  ان  »يت�سح  واخلليجية، 

وكذلك من املجتمع املحيط بها«.

وتورد الباحثة النقاط واملالحظات الآتية.

بحوث  فاعلية  ل�سعف  واالجتماعية،  االقت�سادية  املجتمع  حركة  يف  اجلامعات  تاأثري  غياب   1-

تقييم حاجات املجتمع ومتطلبات ال�سوق، باال�سافة الى غياب ترويج اجلامعات وت�سويق مامتتلكه 

من قدرات وخربات وطاقات ب�سرية وغريها.

هيئة  اع�ساء  لدى  واالبداع  التميز  ا�سباب  يف  تبحث  التي  الن�ساطات  او  الت�سريعات  غياب   2-

التدري�ص يف اجلامعات العربية وكيفية اكت�سافها.

-3 تعطي اجلامعة االهتمام االكرب للتدري�ص على ح�ساب البحث العلمي وخدمة املجتمع، كما 

مل  لو  حتى  التدري�ص،  يف  قدرته  على  جامعته  يف  عاماًل  التدري�ص  هيئة  ع�سو  ا�ستمرار  يعتمد 

العام  يف  بحثني  يجري  تدري�ص  هيئة  ع�سو  جتد  »فقد  االطالق.  على  العلمي  البحث  ميار�ص 

اجلامعي، واآخر مل يكمل بحثاً بداأه منذ ثالث �سنوات، وع�سواً ثالثاً مل يجر بحثاً منذ تعيينه، 

وهو على و�سك التقاعد«.

-4 اليتعدى دور اجلامعة التوفيق واملحافظة؛ فهي تتكيف مع ماهو �سائد يف املجتمع من قيم 

وثقافة وعادات، ولذلك، ت�سيف الباحثة، مل يكن هذا الدور م�سححاً او مطوراً او معاجلاً ملا هو 

قائم، بينما املفرو�ص ان تقود اجلامعة حركة املجتمع الى ماهو اف�سل.

-5 التتمتع اجلامعات العربية عموماً با�ستقاللية مالية اأو ادارية حقيقية، وما مل يحدث ذلك 

فلن تكون موؤ�س�سات التعليم العايل رائدة يف حتقيق االهداف والغايات الوطنية املن�سودة.

-6 هناك ندرة وعدم تكامل يف البيانات حول اعداد العاملني يف البحث العلمي والتطوير على 
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اجلامعات  على  بال�سرورة  ينطبق  العربية  الدول  على  ينطبق  وما  العربي.  العامل  م�ستوى 

املوجودة يف دول جمل�ص التعاون.

دول  جامعات  يف  الباحثون  ين�سرها  التي  االبحاث  عدد  حول  دقيقة  اح�ساءات  هناك  لي�ص   7-

جمل�ص التعاون يف التخ�س�سات املختلفة، والعداد الكتب التي يوؤلفونها.

-8 هناك انخفا�ص وا�سح يف متويل البحث العلمي من قبل القطاعات االنتاجية واخلدمية يف 

يف  التعليمية  للموؤ�س�سات  احلكومات  تقدمه  الذي  التمويل  معظم  وي�ستهلك  العربية،  البلدان 

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  العلمي  البحث  يت�سم  كما   ،89% الى  احيانا  ت�سل  وبن�سب  االجور، 

واملراكز املرتبطة به بالطابع االكادميي عموما.

يطغى  عادة  البحوث  فهذه  الرتكيز،  بع�ص  الباحثة  مالحظات  من  االخرية  الفقرة  وت�ستحق 

عليها التنظري والعبارات االكادميية والتهرب من امل�ساكل احلقيقية يف اجلامعة واحلياة العامة. 

وال ت�سري هذه الدرا�سات الى حقائق الواقع وم�سوؤولية املوظفني احلكوميني مثال اأو اال�ساتذة 

اأو الهيئات املختلفة. وهكذا، وعلى الرغم من املبالغ الطائلة التي ت�سرف على هذه »الدرا�سات«، 

وفخامة الورق والتجليد ومظاهر االحتفاء، ال يلتفت اليها احد وال توؤثر يف الواقع اجلامعي. 

ولو راجعت ار�سيف اأي جامعة يف الدول العربية، ف�سرتى اكدا�سا من هذه االوراق والدرا�سات، 

التي كلفت اجلامعات والدولة املاليني، وحتولت الى جمرد رزم ميتة من االوراق فوق الرفوف.

تقرتح د.غبا�ص عدة حلول لتح�سني م�ستوى التعليم اجلامعي يف العامل العربي، اأودُّ اال�سارة الى 

التعليم  موؤ�س�سات  ال�سائدة يف  البيئة  الى �سرورة حت�سني مكونات  اوال  تدعو  فهي  منها،  اثنني 

العايل، اذ كيف يتميز الباحث اأو ع�سو هيئة التدري�ص عندما يعمل يف جامعة اجنبية لفرتة عام 

جامعي اأو ف�سل درا�سي خالل اجازة تفرغ علمي، بينما مل يكن يعرفه احد اأو ي�سمع به قارئ اأو 

باحث يف وطنه على الرغم من انه كان قد ق�سى اكرث من عقد من الزمن يف جامعته االم؟

ومالحظة الباحثة هذه تتكرر با�ستمرار مع الكثري من اال�ساتذة املعارين من اجلامعات العربية 

ورمبا بع�ص جامعات دول العامل الثالث. فما ان ي�سل الواحد منهم الى تلك اجلامعات ويجد 

نف�سه يف تلك البيئة احلرة اخل�سبة يف اوروبا اأو الواليات املتحدة، ويحتك باحلياة اليومية املنتجة 

لالفراد العاديني وللنخبة، حتى يكت�سف امكانياته الدفينة، وتنتع�ص يف كيانه ملكة االبداع!

وينطبق هذا كذلك على االكادمييني العرب املقيمني هناك ب�سكل دائم، واال�سماء كثرية، حيث 

يبدع الواحد منهم ا�سعاف ا�سعاف زميله يف اأي جامعة عربية.

وتطالب د.غبا�ص ثانيا، باأن تتمتع اجلامعات العربية باال�ستقاللية التامة يف ادخال اال�سالحات 

اطار  بها، يف  اخلا�ص  احلوافز  نظام  ت�سع  ان  ولها  ال�سوق،  توجهات  مع  واملتوافقة  لها  املنا�سبة 

نف�سه  الوقت  ويف  تقدمه،  الذي  التعليم  نوعية  حت�سني  ل�سمان  االخرى  اجلامعات  مناف�ستها 

احل�سول على عائد اكرب.

ولكن كيف ميكن للجامعة التي تطالب بها الباحثة، ان تكون »م�ستقلة« يف البيئة العربية، وهي 

غالبا ما تعتمد على الدولة يف متويلها؟ ان اجلواب يكمن يف اجلامعة امل�ستقلة عن الدولة والتي 

متلك ميزانية �شخمة تبعد عنها �شبح ال�شغوط والتدخل والبتزاز. ويف دول اخلليج والعامل 
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العربي اموال ورجال اعمال من النوع النادر على ايجاد مثل هذه اجلامعات، ولكننا لال�سف ما 

زلنا يف اول الطريق.

وم�سكلة اال�ستاذ االكادميي والباحث عموما يف البلدان العربية لي�ست حت�سب يف املال وال�سمان، 

قلنا  التي كما  ال�سيا�سية  والتيارات  ال�سارع  بل عليه كذلك مداراة  ال�سيا�سية.  ال�سلطة  وم�ساكل 

يف بداية املقال تهدد اجلامعة والنظام القائم.. معا! معظم احلكومات، من جانب ثان، ال ترى 

امتدادا  اجلامعة  تكون  باأن  وتكتفي  وامل�ساكل.  الزوابع  ت�ستحق  معركة  والثقافة  اجلامعة  يف 

لبقية موؤ�س�سات التعليم القائمة، ومكانا يتكد�ص فيه الطالب ا�ستعدادا للتخرج واحل�سول على 

الوظيفة احلكومية، ورمبا يف احيان غالبة، عدم احل�سول عليها.. وكفى اهلل املوؤمنني �سر القتال!

بقي ان نت�ساءل يف اخلتام: من يقود االآخر اجلامعة اأم املجتمع؟ واجلواب.. لالأ�سف.. وا�سح!

الوطن، 15 اأغ�سط�ص 2012م

نقابة النفط.. ال�رسهة مو عليكم
خالد عبداهلل العو�سي

قبل اأيام وّجه رئي�ص نقابة العاملني يف اأحد القطاعات النفطية احلكومية االأخ حممد الهاجري 

مبكافاأة  العبث  من  فيها  يحّذره  ح�سني،  هاين  ال�سيد  النفط  وزير  اإلى  اللهجة  �سديدة  ر�سالة 

ملجّرد  ا�ستثناء  دون  النفطي من  القطاع  العاملني يف  كل  عليها  التي يح�سل  بالنجاح،  امل�ساركة 

اأن الدولة ربحت من بيع نفطها الذي هو ملك للجميع، ولي�ص فقط ملكا للعاملني يف القطاع 

النفطي. واأي�سا ينّبهه فيها اإلى اأن اأي نق�سان يف »امل�ستحقات« �سيعترب انتهاكا حلقوق »العّمال«! 

اآالف دينار �سهريا،  اإلى خم�سة  اأي عمال هم هوؤالء، ومعّدل رواتبهم ومنافعهم ت�سل  اأعلم  وال 

قلة فقط من الـ 17 األف موظف يف قطاعات النفط املختلفة هم من ي�ستحقونها، واإّن ذلك اإن 

حدث فاإن النقابة التي مل ت�ستح يف ال�سابق، ولن ت�ستحي م�ستقبال، �ست�سل اإلى �سقفها االأعلى يف 

مواجهة مثل هذه القرارات.

كتبت بتاريخ 19 مايو 2012 مقاال بعنوان »قبل اأن تتجدد موجة االإ�سرابات« وّجهت فيه حديثي 

اإلى حكومتنا، وطلبت اإليها اأن ت�ستبق االأحداث وتقوم بالتخطيط ودرا�سة كل ما يتعلق برواتب 

العامة،  امل�سلحة  يحقق  مبا  لها  التابعة  واملوؤ�س�سات  والهيئات  الدولة  موظفي  وزيادات  وكوادر 

وذلك قبل اأن تبداأ موجة اإ�سرابات وتهديدات جديدة ال تبقي �سيئا من »برقان« وال تذر. ولكن 
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للم�ستقبل،  التخطيط  االإدارة، ومن  اأهم من ح�سن  فاإن حكومتنا لديها ما هو  يبدو،  وعلى ما 

ومن العزم على تغيري نهجها الذي اتبعته على مدى عقود، واأو�سلنا اإلى ما نحن فيه اليوم، اأال 

وهو الكر�سي الذي جتل�ص عليه، لذلك فال غرابة يف اأن يخرج علينا االأخ الهاجري ليهدد بالويل 

والثبور وعظائم االأمور، اإن فكر كائن من كان بالتعر�ص مل�ستحقات »عّمال« القطاع النفطي، غري 

ني الأ�سباب كثرية ال جمال ل�سردها يف هذه العجالة. ولكن مَل ال يهدد  العادلة براأي اأغلب املخت�سّ

ال�سيد الهاجري، وحكوماتنا املتعاقبة مل تتعلم من جتاربها ال�سابقة. ومَل ال وهي التي عقدت 

حلفا غري قابل للنق�ص مع �سيا�سة رد الفعل، و»الهون اأبرك ما يكون«. واأخريا ولي�ص اآخرا، مَل 

ال وحكومتنا »الر�سيدة« توؤمن اإميانا ال يداخله ال�سّك يف الربكة، التي تعتمد عليها اعتمادا كليا 

يف اإدارتها مل�سالح البالد والعباد. فال�سرهة اإذن لي�ست على العاملني يف القطاع النفطي، وال على 

رئي�ص اإحدى نقاباتها، وال على كل من �سيحذو حذوهم م�ستقبال، واإمنا ال�سرهة على �سوء االإدارة 

احلكومية التي ما فتئت تن�سغل بكل �سيء اإال ما تن�سغل به حكومات الدول التي ت�سعى لرفاهية 

حقيقية ملجتمعاتها.

القب�ص، 26 اأغ�سط�ص 2012م

اأين تذهب الفوائ�س املالية؟!
د. بدر الديحاين

األي�ص غريباً اأنه يف الوقت الذي ترتاكم فيه الفوائ�ص املالية ال�سخمة جند اأن طلبات االإ�سكان 

قد و�سلت اإلى مئة األف طلب مما يعني اأن قرابة 500 األف مواطن )ن�سف عدد ال�سكان تقريبا( 

ما زالوا ينتظرون احل�سول على �سكن دائم؛ مع االأخذ يف االعتبار اأن فرتة انتظار ال�سكن تتعدى 

15 عاما؟

تتوافر لدينا كل عام فوائ�ص مالية هائلة قدرت هذا العام مبا يفوق 10 مليارات دينار، وذلك 

ب�سبب ارتفاع اأ�سعار النفط يف ال�سوق العاملي، اأي اأنها نتيجة لعوامل خارجية ولي�ست ب�سبب ح�سن 

اأين تذهب هذه  ُترى  الذهن هنا هو:  اإلى  الذي يتبادر  املالية، وال�سوؤال  اإدارة احلكومة ملواردنا 

الفوائ�ص املالية ال�سخمة؟

األي�ص غريباً اأنه يف الوقت الذي ترتاكم فيه الفوائ�ص املالية ال�سخمة جند اأن طلبات االإ�سكان قد 

و�سلت اإلى مئة األف طلب مما يعني اأن قرابة 500 األف مواطن )ن�سف عدد ال�سكان تقريبا( ما 

زالوا ينتظرون احل�سول على �سكن دائم؛ مع االأخذ يف االعتبار اأن فرتة انتظار ال�سكن تتعدى 15 

عاما؟ لي�ص ذلك فح�سب بل اإن معدالت البطالة يف ازدياد عاما بعد اآخر، اإذ بينت اآخر اإح�سائية 

اأن فرتة االنتظار قد  ينتظرون احل�سول على فر�ص وظيفية؛ علما  اأن 19061 مواطناً  ر�سمية 
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ت�سل اإلى عامني، كما اأن هناك بحدود 23 األف اأ�سرة تتلقى م�ساعدات اجتماعية من وزارة ال�سوؤون 

االجتماعية وبع�ص االأ�سر م�سجلة على قوائم ”بيت الزكاة“، ناهيكم بالطبع عن �سوء اخلدمات 

التعليمية وال�سحية واالجتماعية وتاآكل البنى التحتية، حيث اإن اآخر م�ست�سفى اأن�سئ كان قبل 30 

عاماً، واأغلب موؤ�س�سات واأجهزة الدولة ال تزال منذ ن�سف قرن اأو يزيد يف مباٍن موؤقتة وبع�سها 

اأحياء �سكنية، فكليات جامعة الكويت، مثااًل ال ح�سراً، وهي اجلامعة احلكومية  موؤجر يف عدة 

اأحد  وال  وبع�سها مدار�ص قدمية،  �سكنية متلفة،  مباٍن عدة يف مناطق  الوحيدة، موزعة بني 

يعرف متى �سينتهي احلرم اجلامعي املوعود يف ”ال�سدادية“ الذي مل يحا�سب اأحد حتى االآن على 

عملية عدم اإجنازه يف الوقت املحدد!

من  جداً  ب�سيطاً  جزءاً  ال�سمايل  م�سطفى  ال�سيد  املالية  لوزير  االأخري  اال�ستجواب  بنّي  لقد 

ال�سورة، اإذ ات�سح كيف تدار املالية العامة للدولة؟ واأين توّجه الرثوة؟ ومل�سلحة من؟ مما يوؤكد 

اأن هناك خلال كبريا يف عملية توزيع الرثوة يتطلب قيام احلكومة ب�سياغة �سيا�سات عامة جديدة 

لت�سحيحه، فلو ترك لي�ستمر ف�سيق�سي على الطبقة الو�سطى يف املجتمع التي تتحمل بجانب 

ينتج  الذي  االأمر  الرثوة، وهو  لتوزيع  الر�سيدة  العامة غري  ال�سيا�سات  تبعات  الفقرية  الطبقة 

الدميقراطي،  التطور  يف  ال�سلبي  والتاأثري  وال�سيا�سي  االجتماعي  اال�ستقرار  زعزعة  عادة  عنه 

وكما قال اللورد الربيطاين واأ�ستاذ االقت�ساد ال�سيا�سي روبرت �سكيدل�سكي يف مقاله املن�سور يف 

”اجلريدة“ بتاريخ 15-8-2012 ”… اإن املوقف غري املكرتث اإزاء عملية توزيع الدخول ي�سكل يف 
حقيقة االأمر و�سفة اأكيدة لنمو ال ينتهي، حيث يحرز االأثرياء واأ�سحاب الرثاء الفاح�ص تقدماً 

متوا�ساًل عن بقية النا�ص.

ومن املوؤكد اأن هذا خطاأ الأ�سباب اأخالقية بل حتى عملية، فهو من الناحية االأخالقية، يجعل االأمل 

يف حياة طيبة بعيداً عن منال اأغلب النا�ص، ومن املحتم على اجلانب العملي من االأمر اأن يوؤدي 

هذا املوقف اإلى تدمري التما�سك االجتماعي الذي ت�ستند اإليه يف نهاية املطاف الدميقراطية، بل 

حتى اأي �سكل من اأ�سكال املجتمعات ال�سلمية الرا�سية“.

اجلريدة، 10 �سبتمرب 2012م
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الكويتيون لي�سوا فا�سدين
�سعود ال�سبيعي

من  وتقام  ال�سهرة  من  كبري  ن�سيب  لهم  واجلزر  البلدان  �سائر  دون  الكويت  يف  الفا�سدون  ملاذا 

اجلهم الندوات وتدبج يف �سريتهم املقاالت وال تزيدهم تلك املوالد والهجمات اإال خلودا يف االأر�ص 

اأو�سمة ن�سر ونيا�سني فخر حتى  اإال  ومتكينا يف ال�سلطة وكاأمنا التعري�ص بهم ونقدهم ما هو 

و�سل النا�ص اإلى يقني باأن ما يقال عنهم من انتقاد وف�سائح ما هو اإال �سهادة بنزاهتهم وكفاءتهم 

وهذا يقودنا اإلى احتمالني: اإما ان تلك االتهامات كاذبة وحم�ص افرتاء اأو ان الفا�سدين ميلكون 

ذكاء خارقا يحميهم من كل دليل ي�ستخدم �سدهم او اأنهم جمموعة من االأ�سباح ت�ستخدم ال�سحر 

واجلن دون ان يكون لهم اثر يدل على هوياتهم وجتاوزاتهم، وما يدعو لالأ�سف ان النواب واالإعالم 

ال  والفا�سدين  الل�سو�ص  من  جمموعة  الكويتي  ال�سعب  وكاأن  العام  للراأي  عامة  �سورة  خلقوا 

يوجد بينهم �سريف، ومما �ساعد يف ذلك انه ال يوجد احد من النواب او الكتاب قد اأ�ساد يوما باأحد 

املوظفني ال�سرفاء من اأهل النزاهة والكفاءة وما اأكرثهم يف الكويت، فمن الظلم ان تقام الندوات 

لذكر م�ساوئ الفا�سدين وال تقام الندوات وال تكتب املقاالت من اجل االإ�سادة باملبدعني من اأبناء 

الكويت وما اأكرثهم عددا يف القطاعني العام واخلا�ص. ولكن ما يدعو لالأ�سف ان املوظف املبدع 

وامل�سوؤول الكفوؤ ال يحظى بالتقدير املعنوي من الراأي العام وال ت�سلط عليه االأ�سواء بالقدر الذي 

ت�سلط على غريه من الفا�سدين، فيا ليتنا كما نقوم بالت�سهري بالفا�سدين نقوم اأي�سا باال�سادة 

اأكرث  اأولى باالإ�سادة والتقدير والتوقري ولكن يبدو ان �سهيتنا للنقد  بالرائعني واملبدعني فهم 

حما�سا من �سهيتنا لال�ستح�سان فعيوننا اأ�سبحت كعيون الذبابة ال ترى اال ما هو قبيح فلماذا 

ال تكون كعيون النحلة ال ترى اإال ما هو جميل؟! فاجلمال لدينا اأكرث من القبح ولكن احلديث 

عن الف�ساد واملف�سدين طال وات�سعت دائرته لت�سمل اجلميع وكاأمنا اأ�سبحنا كقوم »عاد وثمود« 

ال يوجد بيننا اأقوام �ساحلون علما باأن الواقع بخالف ذلك متاما فال�سعب الكويتي يف غالبيته 

العظمى اأهل خلق ودين، وال�ساحلون واخلريون فيه هم ال�سواد االأعظم من ال�سعب فهم الغالبية 

دولة  الكويت  اإلى  ي�سيء  الذي  فيه  املبالغ  الت�ساوؤم  هذا  �سحيحا  ولي�ص  وموؤ�س�سة  وزارة  كل  يف 

العامل  بلدان  اأف�سل من حال  ن�سبة تذكر وحالنا  اإال قله قليلة ال متثل  الفا�سدون  و�سعبا، وما 

فالف�ساد موجود منذ خلق الب�سرية و�سي�ستمر اإلى ان يرث اهلل االأر�ص ومن عليها فاهلل �سبحانه 

وتعالى قال يف كتابه الكرمي )ونف�ص وما �سواها فاألهمها فجورها وتقواها( وكما اأ�سلفت يف بداية 

اأ�سحاب الف�ساد  النزاهة والكفاءة بالقدر الذي نتذكر به  اأ�سحاب  اننا ال نتذكر  املقال م�سكلتنا 

فلو اننا ركزنا على منجزات املبدعني وذكرنا حما�سن املجتهدين ل�سعر النا�ص باالرتياح والفخر 

واالطمئنان باأن هناك الكثري من اأبناء بلدهم ميلكون من القيم واملبادئ ما يجعلنا نتباهى بهم، 

فالكويتيون �سعب عظيم وودود ولن توؤثر يف �سمعتهم قلة قليلة من الفا�سدين ولكن اأكرر ندائي 

للجميع باأن اذكروا حما�سن املخل�سني مثلما تذكرون م�ساوئ الفا�سدين. 

االأنباء ، 21 �سبتمرب 2012م
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الق�سم الثـالـث

الفساد السياسي

و ترشيد األداء البرلماني
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ملاذا ت�سوت لنائب مرت�س ومزور وخمالف للقانون؟
�سلطان �سفاقة العنزي

اأتى احلل بعد انتظار طويل، و�ست�سهد البالد قريبا انتخابات جمل�ص االأمة. وبهذه املنا�سبة اأوجه 

�سوؤاال الأعزائي القراء: ملاذا ي�سوت البع�ص منا لنائب مرت�ص ومزور ومالف للقانون؟ ال األوم 

من يجهل احلقائق، ولكن اأتكلم عمن يدرك جيدا اأن مر�سحه الفالين فا�سد بكل ما تعنيه الكلمة 

ال�سريف ومن هو  اأغلب الكويتيني يعرفون جيدا من هو املر�سح املخل�ص  ومع هذا ي�سوت له. 

اأ�سرار يف �سيا�سة الكويت. فلماذا ي�سر البع�ص على  املر�سح املخالف احلرامي يف كل دائرة، فال 

الت�سويت لهوؤالء الفا�سدين؟ قد تكون هناك دوافع عائلية وطائفية وقبلية وراء الت�سويت وال 

حل لهذه اإال بنه�سة وطنية لكي يتحرر الناخب من قيود املجتمع املفرو�سة عليه. ولنتذكر اأن 

عملية االقرتاع هي �سهادة منك باأن املر�سح الفالين جدير باملن�سب، فاإن اأدليت ب�سوتك لفا�سد 

فهي �سهادة زور �ستحا�سب عليها، )فاجتنبوا الرج�ص من االأوثان واجتنبوا قول الزور(. 

لكن هنالك اأ�سبابا ومربرات يقدمها الناخب ظانا باأنها خارجة عن اإرادته. اأهم هذه االأ�سباب اأن 

النائب الفالين »�سعى اأو �سي�سعى لتخلي�ص اإحدى معامالتي«. على الناخب هنا اأن يدرك ب�سعة 

اأي �سخ�ص على تغيري ما كتبه اهلل لك، فابتعد عن االأوهام. واتكل على  اأوال: لن يقدر  اأمور.. 

العزيز احلكيم �سبحانه وال تتكل على مرت�ص ومزور وفا�سد.. ثانيا: اإذا كانت معاملتك م�ستحقة 

اأنك  فلتعلم  احلكومي،  الف�ساد  هو  لنائب  احتياجك  وراء  ال�سبب  ولكن  وا�سطة  الأي  داعي  فال 

اأنت من �سببت هذا الف�ساد باختيارك لنائب فا�سد ال يحا�سب اإال االإ�سالحيني. اإن اأردت اأن متر 

معامالتك من دون وا�سطة فلتخرت نائبا ميثل االأمة ال ميثل دفرت �سيكات الفا�سدين.. ثالثا: 

حتى لو وعدك املر�سح بتمرير معامالتك فلماذا ال ت�سوت لنائب مل�ص واأمني دام الت�سويت 

يتم بال�سر؟ اأن تكذب على مر�سح فا�سد اأف�سل بكثري من اأن تكذب على نف�سك وعلى بلدك. 

لن اأ�سوت ملن خا�ص انتخابات فرعية على اأ�سكالها املختلفة �سواء الت�ساورات القبلية اأو الطائفية 

اأو الفئوية. لن اأ�سوت ملن يتحالف �سيا�سيا مع مر�سح فا�سد، فالغاية ال تربر الو�سيلة. لن اأ�سوت 

ملر�سح مرت�ص ومزور ومالف للقانون. اأتعهد اأمام اهلل عز وجل باأنني �ساأ�سوت ملن ي�سع م�سلحة 

الكويت ن�سب عينيه بعيدا عن امل�سالح ال�سخ�سية اأو املناق�سات التجارية اأو االأطماع املليونية. 

وحتى اإن �ساع �سوتي بني االأ�سوات االأخرى وجنح الفا�سد يف الو�سول لقاعة عبداهلل ال�سامل، 

فح�سبي اأنني اأديت اأمانتي واأن �سهادتي حرة ولي�ست �سهادة زور. واهلل ويل التوفيق.

االأنباء ، 12 دي�سمرب 2011م
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على اأنغام الفرعيات
د. �ساجد العبديل

االنتخابات الفرعية، اأو ما ن�سميه بالفرعيات، وهي املجرمة قانونا، ومت احلكم بد�ستورية قانون 

جترميها من ِقبل املحكمة الد�ستورية منذ اأيام قليلة، لي�ست يف احلقيقة �سوى عر�ص واحد، من 

اأعرا�ص عديدة، تك�سف مر�ص نظامنا ال�سيا�سي.

على  القدمي  منذ  قائم  جممله  يف  ال�سيا�سي  نظامنا  اأن  حقيقة  يك�سف  ”الفرعيات“  عر�ص 

املحا�س�سة القبلية والطائفية والفئوية، وهذا النهج امل�ستمر، �سواء يف ت�سكيل احلكومات املتعاقبة، 

والتي لطاملا قامت على توزيع احلقائب الوزارية وفقا لالنتماء القبلي والطائفي، لي�سري لهذه 

منا�سب  توزيع  يف  وكذلك  دواليك،  وهكذا  مقعد،  الطائفة  ولهذه  مقعد  ولتلك  مقعد  القبيلة 

الدولة العليا، وباالأخ�ص منا�سب الوكالء امل�ساعدين يف متلف الوزارات، وغريها، اأقول اإن هذا 

اأن  على  احلر�ص  اأ�سد  حتر�ص  كي  الفئوية  والكتل  القبائل  دفع  الذي  هو  املحا�س�سة  يف  النهج 

قادرا  موؤثرا،  عدديا  وجودا  لها  اأن  النظام  اأمام  لتظهر  الربملان،  اإلى  مر�سحيها  و�سول  ت�سمن 

اأن  اأو على االأقل واحد من املر�سحني للربملان، وبالتايل فاإنها ت�ستحق  اإي�سال عدد موؤثر،  على 

تدخل يف دائرة املحا�س�سة، ليكون من اأبنائها الوزراء والوكالء واملديرون، اإما طواعية، واإما من 

خالل �سغط هوؤالء املر�سحني، بعد و�سولهم اإلى الربملان، على احلكومة، وهم الذين �سي�سكلون 

كتلة اأقوى تاأثريا يف احلكومة، كلما كان عددهم اأكرب بطبيعة احلال. يف ظل هذا الواقع، الذي 

ك�سف للنا�ص، اأنه كلما كان وجودك الفئوي اأكرث متانة يف الربملان، زادت مهابتك يف عني النظام 

القبلية  ع�سبته  تع�سيد  اإلى  االإن�سان  يلجاأ  اأن  الطبيعي  من  كان  اأكرب،  ح�سابا  لك  و�سيح�سب 

والطائفية، لتكون �سبيله للح�سول على حقوقه، وعلى ما يظنها حقوقه، واأي�سا للح�سول على 

ما يريده وي�ستهيه من منا�سب وفر�ص وظيفية وابتعاث للخارج للدرا�سة اأو للعالج، وغري ذلك 

من اخلدمات التي ُيفرت�ص اأنها لعموم املواطنني وفقا لال�ستحقاق والكفاءة واحلاجة، ولكن مت 

حتويلها على يد النظام اإلى ما ي�سبه الهبات والعطايا، وكل ذلك على ح�ساب املواطن العادي غري 

املرتبط بهذه العالقة غري ال�سوية بني النظام وفئات املجتمع العرقية والطائفية املختلفة!

باأن  عميق  ب�سكل  توؤمن  �سارت  القبائل،  اأن  هي  االأولى  م�سكلتني:  اإلى  اأدى  املعتل،  الواقع  هذا 

اأ�سيل من حقوقها، واأنها من �سمانات وجودها ومتتعها بالوجود على هذه  الفرعيات هي حق 

االأر�ص، واأنها م�ستمرة يف التعاطي بها، �سواء َقِبل القانون بذلك اأو مل يقبل، و�ستمار�سها حتى 

االأيام  يوما من  تكن  والتي مل  االأخرى،  املجتمعية  الفئات  اأن  الثانية،  وامل�سكلة  االأخري.  الرمق 

اإلى تعزيز  اأن تلجاأ بدورها  �سابه، ا�سطرت  اأو ما  العرقية  الع�سبية  اأو  القبلي  بال�ساأن  مرتبطة 

ال�سورة  هي  هذه  املحا�س�سة!  م�سرح  خ�سبة  على  قدم  موطئ  لها  يكون  حتى  امل�سابه  انتمائها 

احلقيقية، ولهذا على ال�سادق يف م�ساعيه للت�سدي للفرعيات اأن يدرك اأن هذا االأمر لن ينجح 

اأهميتها، حيث  الت�سدي االأمني، على الرغم من  القوانني، وال من خالل  بتاتا من خالل �سن 

�ستظل هناك األف طريقة وطريقة للهروب من التجرمي، وللتحايل على القانون طاملا مل يكن 
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هناك اإميان حقيقي بخطئها من قبل ممار�سيها، وطاملا ا�ستمر اأبناء القبائل يرون اأنها �سبيلهم 

االأول للوجود املوؤثر يف ال�ساحة.

امل�ساركة يف  اأحد يوما على خلفية  اأنه مل يتم جترمي  ال�سابقة يثبت  اأن �سجل التجارب  واأعتقد 

االنتخابات الفرعية، بالرغم من اأن اجلميع يدركون اأنها لطاملا عقدت وجرت. ال �سبيل يا �سادتي 

الوجود  ي�سبح  اأي حني  اإفراغها من قيمتها،  اإال من خالل  الفرعية  االنتخابات  للتخل�ص من 

العددي االأكرب الأي فئة عرقية من النا�ص على هذه االأر�ص ال يعطي اأبناءها اأي امتياز باملقارنة 

مع اأي فئة عرقية اأخرى، اإال مبقدار املواطنة ال�ساحلة والكفاءة والعطاء على امل�ستوى الفردي، 

وحني ت�سبح املنا�سب واالمتيازات متاحة لكل مواطن وفقا ال�ستحقاقه وجدارته، ال وفقا لعرقه 

اأمان حتت  اأنهم يف  النا�ص جميعا  التي �سيدرك  اأو الطائفي. عند تلك املرحلة  القبلي  وانتمائه 

مظلة الدولة اجلامعة بنظامها العام العادل جتاه اجلميع، واأنهم لي�سو بحاجة الإبراز انتماءاتهم 

املمار�سات  تلك  و�سائر  الفرعية  االنتخابات  هذه  عن  طوعا  �سيتخلون  كان،  �سبب  الأي  العرقية 

الفئوية، الأنها �ستغدو حينها بال قيمة، وجمرد م�سيعة للجهد والوقت.

اجلريدة ، 13 دي�سمرب 2011م

يف الكويت... الف�ساد لعبة �سيا�سة وم�ساألة حظ
اأ�سامة اإبراهيم الدعيج

خا�سة،  مكا�سب  على  احل�سول  اأجل  من  العامة  ال�سلطة  ا�ستخدام  اإ�ساءة  باأنه  الف�ساد  ُيعرف 

�سخ�سية  منافع  على  للح�سول  و�سالحياته  عمله  ملوقع  العام  املوظف  ا�ستغالل  عند  وحتديدا 

يتعذر حتقيقها بطريقة م�سروعة.

والتنفيذية  والرقابية  الت�سريعية  املجال�ص  اأع�ساء  العام  للموظف  بتعريفه  امل�سرع  �سمل  وقد 

وجمعيات النفع العام وال�سركات امل�ساهمة العامة وما يف حكمهما،

وللف�ساد اأوجه عديدة واأ�سكال متنوعة، م�سترتاً باأعمال وممار�سات مهنية واأخالقية. والف�ساد ال 

يقت�سر فقط على اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة والر�سى واالختال�سات، ولكن ي�سمل كذلك املح�سوبية 

واملحاباة واالبتزاز.

وقيا�سا على ذلك، فما حكم املوظف العام الذي يتقا�سى راتبا دون انتاجية اأو التزام باحل�سور، 

وذلك الذي مينح اال�ستثناءات املخالفة وي�سعى اإلى امتام املعامالت ب�سورة غري م�سروعة، واالآخر 

الذي ي�ستحوذ على املمتلكات العامة اأيا كان نوعها اأو كمها، وي�ستفيد منها الأغرا�سه ال�سخ�سية، 
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اأو الطالب الرا�سد الذي يغ�ص، اأو التاجر الذي يتالعب باالأ�سعار، واملزيف للحقائق، اأو النائب 

اإلى تقدمي اخلدمات لتحقيق مكا�شب غري  ال�شيا�شية، وي�شعى  ال�شغوط  الذي ميار�س  الع�شو 

م�سروعة.

اأنواع الف�ساد، وهي عندما يدفع  اأحد  يف هذا ال�سياق نعرج يف احلديث عن الر�سوة، التي تعترب 

�سخ�ص اأو موؤ�س�سة مااًل اأو خدمة من اأجل اال�ستفادة من حق لي�ص له، اأو اأن يعفي نف�سه من واجب 

عليه. هذا النوع من الف�ساد الذي جرم قانونا وحرم �سرعا، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

»لعن اهلل الرا�سي واملرت�سي والرائ�ص بينهما« 

والهدايا  واحل�سومات  واملزايا  املميزات  يتلقى  الذي  العام  املوظف  حكم  فما  ذلك،  على  وقيا�سا 

ب�سبب ما يتمتع به من �سالحيات ونفوذ بخالف تلك التي خ�س�ست له ب�سورة م�سروعة، وذلك 

يجعل  خا�ص  ظرف  وجود  مبربر  الر�سوة  ا�ستباحت  التي  الفتوى  ال�ستغالل  وامل�سيء  امل�ستفيد 

االإن�سان غري قادر على ا�ستيفاء حق له اإال باأداء الر�سوة لظامل اأو حلكام؛ فاإن ما يدفعه يف هذه 

احلال من اأجل الو�سول اإلى حقه ال يعترب ر�سوة!

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو، ما الن�سبة التقديرية لهوؤالء الذين مل يقوموا مبمار�سة اأعمال 

ذات �سلة باأي نوع من اأنواع الف�ساد؟! اأعتقد اأن النتيجة �ستكون ميبة لالآمال.

ولو �سلمنا بهذا الواقع فلماذا ال يتم اكت�ساف وحما�سبة جميع الذين ميار�سون اأي نوع من اأنواع 

الف�ساد؟ هل هو تقاع�ص يف تطبيق القانون، اأم انها م�ساألة حظ؟ اإن الواقع يوؤكد حقيقة املزايا 

التي يتمتع بها اأع�ساء جمل�ص االأمة على مر ال�سنني، ومنذ تاأ�سي�سه، على �سكل هبات متنح من 

على  املناق�سات  تر�سية  اإجراءات  ت�سهيل  اأو  اأخرى،  الأطراف  املالية  امل�ساعدات  لتقدمي  خاللهم 

باخلارج  العالج  عن  ناهيك  ممتلكاتهم،  ا�ستئجار  اأو  معامالتهم  اإجراءات  تي�سري  اأو  �سركاتهم، 

الذي ي�ستهلك ن�سبة كبرية من ميزانية وزارة ال�سحة واملحا�س�سة ال�سيا�سية للمنا�سب القيادية 

والتعيينات.

يف الكويت اأ�سبح الكثري لديه ازدواجية يف التعامل مع الف�ساد، حيث انه لو كان هو ال�سخ�ص ذاته 

امل�ستفيد من ممار�سات الف�ساد لوجد حملال �سرعيا ومربرا لتحليل اأنواع الف�ساد الذي ميار�سه، 

اأما لو كان لي�ص لديه اأي م�سلحة اأو اأجندة �سخ�سية تراه يقيم الدنيا وال يقعدها. حقا انها لعبة 

�سيا�سة!

نحن نقول حتى ميتلك اأي �سخ�ص االأهلية للحديث عن الف�ساد ويطالب مبحاربته وجب عليه 

اأو  اأن تكون يده نظيفة واأن تكون لديه اجلراأة على تقدمي بيان بك�سف الذمم من دون حتفظ 

تخوف.

واإذا ما �سّلمنا باأن الف�ساد باأنواعه قد اأ�سبح اأمرا متف�سيا يف الكويت، فاإن م�ساألة مكافحته اأ�سبحت 

مطلبا وطنيا. يحتم على احلكومة وجمل�ص االأمة اإ�سدار ت�سريع يلزم اأي �سخ�ص يعتلي من�سبا 

عاما بتقدمي بيان بك�سف الذمم قبل ت�سلمه مهام عمله، وتقدميه مرة اأخرى كل فرتة خم�ص 

�سنوات، وقبل ترقيته اأو تركه للوظيفة العامة التي ي�سغلها اأيا كان نوعها.

بيان  العام ملزما بتقدمي  املوظف  النفطية، لي�ص فقط  العامل، عدا دول اخلليج  يف جميع دول 
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بك�سف الذمة، بل كل من يقيم ب�سورة دائمة عند تقدمي البيانات اخلا�سة ب�سريبة الدخل خالل 

اأو االأمر التع�سفي بل �سيظهر  الربع االأول من ال�سنة امليالدية. فما هو مطلوب لي�ص بالبدعة 

مدى جدية ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية باتخاذ اإجراءات جادة ملحاربة التك�سب غري امل�سروع 

والر�سوة التي ت�سكل القاعدة االأ�سا�سية للف�ساد ب�ستى اأنواعه.

الراي،13 دي�سمرب 2011م

مراقبة النتخابات!
د. ح�سن عبداهلل جوهر

كان جلمعية ال�سفافية الكويتية دور مهم يف ت�سليط ال�سوء على العديد من ملفات الف�ساد وعرب 

م�ستندات واإثباتات دامغة فر�ست احرتامها على اجلميع، ومل تكتف »ال�سفافية الكويتية« بعر�ص 

التجاوزات واالإخفاقات احلكومية بل ح�سدت لها الندوات واللقاءات ال�سعبية بانتظام يف العديد من 

املنا�سبات.

�سفافية االنتخابات ونزاهتها مطلبان يف غاية االأهمية لي�ص فقط الأن الد�ستور الكويتي ن�ص على 

ذلك بل الأن اأي خلل اأو زيف يف اإرادة النا�ص يعد انتقا�ساً لقيمة االإن�سان وكرامته ووزنه املتكافئ يف 

اتخاذ القرار.

وقرار احلكومة يف ما يخ�ص دعوة بع�ص جمعيات النفع العام واملوؤ�س�سات الوطنية ملراقبة انتخابات 

2012 خطوة م�ستحقة ويف امل�سار ال�سحيح، ولعل جمعية ال�سفافية الكويتية ورغم جتربتها الق�سرية 

الكويتية، فقد كان للجمعية دور مهم يف  ال�سيا�سية  ثابتاً يف احلياة  ميدانيا، فاإنها و�سعت قدماً 

ت�سليط ال�سوء على العديد من ملفات الف�ساد وعرب م�ستندات واإثباتات دامغة فر�ست احرتامها 

على اجلميع، ومل تكتف »ال�سفافية الكويتية« بعر�ص التجاوزات واالإخفاقات احلكومية بل ح�سدت 

لها الندوات واللقاءات ال�سعبية بانتظام يف العديد من املنا�سبات، اإ�سافة اإلى ذك فقد قدمت اجلمعية 

حزمة اقرتاحات من الت�سريعات اخلا�سة مبحاربة الف�ساد والك�سف عن الذمة املالية باركها العديد 

من اأع�ساء جمل�ص االأمة ال�سابقني واأخذت طريقها اإلى اللجان الربملانية املخت�سة، ولوال احلل 

لكادت تكون مقدمة، يف حال اإقرارها، ملرحلة جديدة و�سوكة يف خا�سرة املرتب�سني لبلدنا بال�سوء 

ممن ال ي�سبع من نهب االأموال العامة وحقوق املواطنني.

اإليهم  املوجهة  االنتقادات  يتقبلوا  اأن  يفرت�ص  بدورهم  ال�سفافية  جمعية  يف  واالأخوات  واالإخوة 

ب�سدر رحب، واأمتنى واثقاً باأن وجودهم اأي�ساً حتت جمهر الرقابة ال�سعبية يكون حتدياً يف امتحان 

االنتخابات ليخرجوا منه بنجاح ي�ساهم يف النجاح االأكرب، وهو نزاهة املعركة االنتخابية ور�سد 
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املخالفات فيها مهما �سغرت اأو كربت.

اأما ال�سريك االآخر يف مراقبة االنتخابات القادمة فهي جمعية ال�سحافيني الكويتية التي اأثبتت 

بدورها وعرب تاريخها العريق ريادتها يف معادلة احلرية وامل�سوؤولية ك�سعار، ويف راأيّي فاإن م�سوؤولية 

اجلمعية يف املرحة القادمة تكمن يف م�سارين: االأول، االنت�سار ملبداأ امل�ساركة املكثفة على �سناديق 

االقرتاع والت�سجيع املتوا�سل لذلك. والثاين، مقاومة حماوالت ت�سويه معامل ال�سفافية والنزاهة 

من خالل االأطروحات الفئوية والطائفية والقبلية والرتويج لالنتخابات عرب �سرب اأوا�سر الوحدة 

الوطنية وبث روح الكراهية بني اأبناء ال�سعب الكويتي وامل�ساهمة يف املزيد من اال�سطفافات ال�سيقة، 

االأ�سوات  و�سراء  الفرعية  االنتخابات  تقل يف خطورتها عن  التي ال  ور�سد مثل هذه اخلروقات 

وغريها من �سور اجلرائم االنتخابية.

ناأمل اأن تكون مثل هذه املبادرة باكورة خري يف تعزيز دور موؤ�س�سات املجتمع املدين يف ال�ساأن العام 

وال يزال هناك مت�سع من الوقت لدعوة املزيد من اجلمعيات الكويتية بل وحتى الرموز الوطنية يف 

�سراكة حقيقية من اأجل م�ستقبل اأف�سل نحيي من خالله روح الثقة التي باتت مهزوزة اإن مل تكن 

معدومة يف كل االجتاهات!

اجلريدة، 30 دي�سمرب 2011م

ل تنتخبوا هذا املر�سح
جا�سم بودي

على  موزعة  اأو  �سخ�ص  داخل  متجمعة  تكون  قد  حمددة  �سفات  اإنها  بعينه.  �سخ�سا  لي�ص  هو 

اأ�سخا�ص كرث كل واحد منهم ميتلك جزءا منها.

ان  خ�سو�سا  اجلميع،  مع  فيها  الت�سارك  وجوب  اأرى  اأفكار  بل  توجيهات  اأو  و�سايا  لي�ست  وهي 

املواطن الكويتي بلغ من الوعي واملقدرة على التمييز ما ميكنه من فرز الغث عن ال�سمني، وال 

اأن ال�ساحة ال�سيا�سية كانت �سفحة  اأو ي�ساعده خ�سو�سا  اإلى من ير�سده  يحتاج بطبيعة احلال 

مفتوحة يقراأها كل من يعرف اأب�سط مقومات االأبجدية.

ال تنتخبوا املر�سح الذي يبني �سعبيته على الع�سب الغرائزي، �سواء كان هذا الع�سب طائفيا اأو 

مذهبيا اأو قبليا اأو مناطقيا. ال ت�سدقوه اإذا قال اإن منطلقاته وطنية وهو يف حقيقة االأمر يقحم 

اأو  الدولة  التطورات يف هذه  فاملوقف من  وواردة.  �ساردة  كل  االإ�سالمي يف  تاريخنا  ما يف  اأ�سواأ 

تلك يتحول �سجاال مذهبيا ي�سحن النفو�ص، وكالم تافه ملدٍع تافٍه يرتدي لبو�ص الدين يتحول 

بف�سل هذا املر�سح اأو ذاك اإلى م�سيبة تقت�سي نب�ص القبور والعقائد والطعن يف اخليارات. اما 
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مقاربة موا�سيع الع�سر وعبور النفق الذي ما زالت الكويت تقبع فيه والدخول يف احلداثة فكلها 

ال�سماح  ق�سية  ت�سبح  هنا  تعميمها.  يريدون  التي  املتخلفة  املر�سحني  بع�ص  اأفكار  يف  »رهائن« 

وي�سبح  واملوا�سالت،  واالت�ساالت  الربيد  تطوير  ق�سية  من  اأهم  الريا�سة  مبمار�سة  للفتيات 

دخول رجل دين اإلى البالد اأهم من تطوير القطاع ال�سحي، وي�سبح احلديث عن تطوير املناهج 

الرتبوية نوعا من الكفر واالحلاد.

وال تنتخبوا املر�سح املنافق، الذي يدعي احرتام القانون ثم يهجم على م�ست�سفى لي�سرب طبيبا، 

اأو يزور املخافر متو�سطا ملجرم، اأو يهدد الوزير باال�ستجواب فقط النه مل يوقع على معاملته، اأو 

ينتقد الفرعيات ثم ي�سارك بها. �سحيح اأن الناخب يريد ممن �سّوت له ان يخدمه لكن احرتام 

القانون وتطوير النظام االداري وتنقية املوؤ�س�سات من الف�ساد والوا�سطات هي االبقى واالأفيد له 

والبنائه، حيث الكفاءة هي املعيار وحيث النظام ي�سري على اجلميع.

وال تنتخبوا املر�سح الذي يلعب على ع�سرة حبال يف الوقت نف�سه ويقول يف الغرف املغلقة ما ال 

يقوله يف العلن. هنا يجوز وهنا ال يجوز مع اأن الق�سية واحدة لكن املعايري مزدوجة... فقط النه 

و�سع هدفا خا�سا ي�سعى اإلى حتقيقه ولو غّلفه بطابع الق�سايا العامة.

�سيفا يف غمده،  اأو  �سيخ  اأن يكون ر�سا�سة يف م�سد�ص  ارت�سى لنف�سه  الذي  املر�سح  وال تنتخبوا 

له تطلعات  تكون  اأن  ال�سيخ حر يف  االأزمات.  وذاك ومثريا ع�سرات  في�سول ويجول �ساربا هذا 

�سلطوية لكنه لي�ص حرا يف ت�سخري االجهزة واملوؤ�س�سات من اأجل هذه التطلعات اللهم اإال اإذا وجد 

من ارت�سى ان يكون »فداويا« بالعلن اأو ال�سر فيخو�ص معركته بالوكالة. هذا املر�سح ي�سيء اإلى 

الناخبني وخياراتهم والى املوؤ�س�سة الت�سريعية التي هي قلب النظام الناب�ص.

وال تنتخبوا املر�سح احلكومي، الذي يحمل مبخرا ويطوف به عند كل قرار، وال تنتخبوا املر�سح 

واذا  املبداأ  هو  ال�سلطتني  فالتعاون بني  قرار،  كل  الت�سادم مع احلكومة عند  �سعار  يرفع  الذي 

جنحت احلكومة يف قرار ما فهذا لي�ص مّنة منها وال منحة بل هو يف �سلب واجباتها الطبيعية، 

واذا اخفقت فاملطلوب الرقابة واملحا�سبة من �سمن اال�سول الد�ستورية والقانونية.

تنتخبوا  وال  والرقابة.  الت�سريع  با�ستثناء  املجل�ص  �سيء يف  كل  يفعل  الذي  املر�سح  تنتخبوا  وال 

العامة  امليزانية  تنهك  التي  املدرو�سة  غري  بالقرارات  والرقابة  الت�سريع  يح�سر  الذي  املر�سح 

خالل  بذلك  الناخبني  وعد  النه  فقط  اخلطر...  موؤ�سر  اأمام  القادمة  االجيال  وت�سع  للدولة 

حمالته.

ثروة  فجاأة  عليه  هبطت  الذي  املر�سح  او  ف�ساد،  �سبهة  حوله  حتوم  الذي  املر�سح  تنتخبوا  وال 

باملنطاد، اأو املر�سح الذي يحيط نف�سه مبجموعة اأ�سماء تدير ال�سفقات مع احلكومة حل�سابه، اأو 

املر�سح الذي يرهن ت�سويته مل�سلحة احلكومة ب�ساليه اأو ق�سيمة �سكنية اأو معامالت العالج يف 

اخلارج اأو تكدي�ص املوظفني يف هذه االإدارة اأو تلك.

وال تنتخبوا املر�سح الذي يرف�ص م�ساءلة وزير النه من قبيلته، اأو املر�سح الذي يرف�ص م�ساءلة 

�سق  يف  ي�ساهم  اللون  ت�سنيفات  يف  يدخلها  ومن  حمراء  كلها  فالدماء  منطقته،  من  النه  وزير 

املجتمع والوحدة الوطنية.
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للطاقات  املجال  اف�ساح  من  بدءا  �سيء،  كل  يف  الع�سر  بلغة  يوؤمن  ال  الذي  املر�سح  تنتخبوا  وال 

ال�سابة الواعية املتعلمة وانتهاء بالرتكيز على التنمية وتطوير كل املرافق، فالبحبوحة املالية قد 

تكون عابرة والتاريخ لن ي�ساحمنا ان مل ن�ستثمرها يف املجاالت ال�سحيحة.

هي اأفكار، ولي�ست و�سايا اأو توجيهات... اللهم ح�سبنا اأننا اجتهدنا ف�ساحمنا اإن اخطاأنا اأو ا�ساأنا.

الراي، 30 دي�سمرب 2011م

خطوة يف الطريق ال�سحيح
د. غامن النجار

عانى النظام ال�سيا�سي الكويتي ومازال جوانَب ق�سور وا�سحة اأ�سهمت ب�سكل ملحوظ يف اإ�سعافه 

وم�سروع  احلكم  م�سروع  بني  امل�ستمر  ال�سراع  هو  لذلك  الرئي�ص  ال�سبب  كان  ولئن  وه�سا�سته، 

الدولة فاإن ذلك مل مينع من حدوث حتوالت يف االإطار التطوري التدريجي، تدفع باجتاه حتويل 

املجتمع اإلى دولة مدنية ترتكز على اأ�س�ص دميقراطية حقيقية، وعادًة ما حتدث تلك التحوالت 

موؤخراً  الوزراء  جمل�ص  اأعلنها  التي  اخلطوة  نرى  هكذا  الطبيعي.  ال�سيا�سي  ال�سراع  و�سط  يف 

واإن متت  االنتخابية،  الوطنية للحمالت  واللجنة  امل�ستقلة لالنتخابات  املفو�سية  اإن�ساء  بتبنيه 

تلك اخلطوة وراأت تلك املفو�سية النور فنحن اأمام حلظة تاريخية جديدة. اأعمل منذ اأكرث من 6 

�سنوات على ن�سر الوعي ب�سرورة وجود تلك املفو�سية التي تتولى االإدارة واالإ�سراف على العملية 

التف�سيلية  النتائج  اأن  اأن نتذكر فقط  النتائج، ولنا  اإعالن  اإلى  الت�سجيل  االنتخابية من بداية 

لالنتخابني االأخريين مل تعلن بعد، مع كل ما يجلبه ذلك من ت�سكيك واتهام بالتالعب، ف�ساًل 

التزوير  مثل  االنتخابي،  للمرفق  احلكومية  االإدارة  مع  م�سرقة  تكن  مل  جتارب  لدينا  اأن  عن 

املبا�سر �سنة 1967 والتالعبات املتنوعة يف ال�سنوات الالحقة. وهكذا فاإنه مل يعد مقبواًل يف هذا 

طرف  وهي  للحكومة  االنتخابات  اإدارة  اإيكال  يف  ي�ستمر  اأن  دميقراطي  اأنه  يزعم  لبلد  الزمن 

لي�ست  امل�ستقلة  االنتخابات  مفو�سية  فاإن  وبالطبع  االنتخابات،  نتائج  يف  مبا�سرة  م�سلحة  له 

حقوق  ومفو�سية  الف�ساد  مكافحة  كهيئة  اأخرى  اإ�سالحية  خطوات  �سمن  م�ستحقة  اإال خطوة 

املدمرة بني احلكومة  الثنائية  تتجاوز  املجتمع يف خلق موؤ�س�سات  يبداأ  االإن�سان وغريهما حتى 

اأن  اأخرى،  دول  يف  مماثلة  موؤ�س�سات  �سياغة  يف  م�ساركتي  خالل  من  مبكراً،  اأتوقع  واملجل�ص. 

يرتكز اخلالف حول املفو�سية على ثالث ق�سايا، االأولى درجة ا�ستقاللية املفو�سية وتبعيتها 

وا�ستقاللية ميزانيتها، واأف�سل ال�سيغ هي ال�سيغة امل�سرتكة بني احلكومة والربملان واملجتمع 

الثانية فترتكز على درجة �سمولية نطاق  اأما الق�سية  املدين ورمبا الق�ساء واأ�سحاب اخلربة، 

اأن  عمل املفو�سية، واإن كانت تخت�ص بانتخابات الربملان واملجل�ص البلدي فقط، واقرتاحي هو 
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تتولى املفو�سية االإ�سراف على كل اأ�سكال االنتخابات يف البالد مبا يف ذلك اجلمعيات التعاونية 

والهيئات  الوزارات  ا�ستبعاد  يتم  وبالتايل  وغريها،  العام  النفع  وجمعيات  الريا�سية  واالأندية 

ال�سيا�سي،  التدخل  ومنع  واحلياد  النزاهة  ل�سمان  بالكامل  االنتخابي  االإ�سراف  عن  احلكومية 

اأما الق�سية اخلالفية الثالثة التي �ستكون جزءاً من اجلدل فهي طبيعة ال�سالحيات املمنوحة 

للمفو�سية، واأف�سل �سيغة لذلك هي منح املفو�سية �سالحيات وا�سعة ت�سل اإلى درجة ال�سبطية 

واالإحالة املبا�سرة اإلى النيابة يف حاالت اجلرائم االنتخابية. هذه جمرد مالحظات على هام�ص 

الفكرة جتمعت لدّي من م�ساركتي يف �سياغة م�ساريع مفو�سيات مماثلة يف عدة دول، وقد كانت 

كل حالة لها م�سارها اخلا�ص وظروفها املختلفة، ولكن يف كل التجارب التي اأعرفها، بغ�ص النظر 

ا�ستقرار  يف  اأ�سا�سياً  دوراً  لالنتخابات  امل�ستقلة  املفو�سية  لعبت  قد  الق�سور،  جوانب  بع�ص  عن 

املجتمع وتر�سيد العملية ال�سيا�سية ويحدث ذلك كلما حر�ص املجتمع حر�ساً �سديداً على اإبعاد 

ت�سكيل املفو�سية عن التجاذبات ال�سيا�سية ومنحها �سفة اال�ستقاللية والنزاهة. ناأمل اأن نكون 

على درجة من الوعي تتيح لنا اأن نرى �سيئاً منطقياً يتحقق بداًل من جعجعة بال طحن و�سعارات 

ال ت�سمن وال تغني من جوع.

اجلريدة، 4 يناير 2012م

القّبي�سة اجلدد قادمون
حممد م�ساعد الدو�سري

وو�سوليني  قّبي�سة  م�ساريع  فيهم  يجد  اجلدد،  املر�سحني  من  العديد  �سرية  يف  متاأمل  كل 

والو�سولية  ال�سيئ  التاريخ  عنهم  ُعرف  املر�سحني  هوؤالء  من  عدد  فهناك  كانت،  طريقة  باأي 

اإلى  للو�سول  والدين  القبيلة  ال�ستغالل  ا�ستعداد  على  منهم  كبري  عدد  وهناك  واالنتهازية، 

كر�سي جمل�ص االأمة، وال باأ�ص يف االرمتاء باأح�سان بع�ص ال�سيوخ ل�سمان التمويل والدعم خالل 

العملية االنتخابية.

الد�ستور  بعبارات  مليئا  انتخابيا  يتبنون خطابا  اأنهم  القّبي�سة اجلدد  هوؤالء  املثري يف مو�سوع 

والقانون وحماربة الف�ساد واملف�سدين، واإعادة الكويت اإلى ما كانت عليه من قبل، رغم اأنهم كانوا 

اأ�سباب الف�ساد يف الكثري من االأماكن التي تولوا القيادة  من منتهكي الد�ستور والقانون، ومن 

بها، �سواء يف املنا�سب احلكومية اأو من خالل اجلمعيات التعاونية اأو الريا�سية ..اإلخ، وهذا االأمر 

يك�سف حماولة هوؤالء القّبي�سة اجلدد ال�ستمالة الراأي العام واحل�سول على اأكرب عدد ممكن من 

االأ�سوات بطريق التدلي�ص.

اأكرث االأمور خطورة يف هذه الفئة اجلديدة، اأن بع�سهم ا�ستطاع اخرتاق احلراك ال�سبابي وجبهة 
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املعار�سة التي ت�سكلت خالل جمل�ص االأمة املا�سي، بل اأن بع�سهم خرج خطيبا منربيا يف جتمعات 

اأمر  وهو  املعار�سة،  من  ال�سابقني  والنواب  الوطني  ال�سباب  اطروحات  مع  واندمج  املعار�سة، 

ا�ستطاع من خالله هوؤالء تقم�ص دور الوطنية والدفاع عن الد�ستور وحقوق املواطنني وال�سباب، 

علما اأن اأول من �سينقلب على هذه املفاهيم هم هوؤالء القّبي�سة يف اأول �سفقة تعر�ص عليهم يف 

حال و�سولهم ملجل�ص االأمة.

اال�ست�سهاد بح�سور �ساحات االإرادة وال�سفاة وق�سر العدل، ال ميكن اعتبارها �سهادة ح�سن �سري 

و�سلوك لبع�ص هوؤالء القّبي�سة اجلدد، فكان هناك العديد من ال�سخ�سيات التي تثري الريبة اأو 

من ُعرف عنها الف�ساد كانت متواجدة خالل هذه املظاهرات واالعت�سامات، وال ميكن اعتبار كل 

اأهمية ح�سور  ال�سباب داعما لهم والأفكارهم ومنهجهم، فمنهم من يعرف  من ح�سر جتمعات 

ركبها  التي  املعار�سة  لركوب موجة  وي�سعى  الناخبني  اأثرها على  ويعرف  التجمعات،  مثل هذه 

البع�ص مبكرا بينما اأدركها البع�ص االآخر ب�سكل متاأخر.

اجلميع يحاول ا�ستغالل احلراك ال�سبابي يف الفرتة املا�سية، واإن كنا نوؤمن بدور ال�سباب الوطني 

يف هذا احلراك، وما قدموه يف �سبيل اإعادة االأمور لن�سابها ال�سحيح يف البالد، اإال اأن دخول بع�ص 

االأ�سماء امل�سبوهة وذات التاريخ ال�سيئ ال ي�سفع لهم اال�ستفادة من هذا احلراك، ويجب اأن تكون 

هناك حملة توعوية من قبل ال�سباب اأنف�سهم لك�سف هذه االأ�سماء، حتى ال يوؤخذ عليهم بعد ذلك 

مواقف من �سي�سل من هوؤالء القّبي�سة على اأكتافهم.

عامل اليوم، 4 يناير 2012م

ل تعِط �سوتك اإل...
اأ.د. اإبراهيم بهبهاين

ال تعط �سوتك ملن ال يحرتم القانون وال يطبقه بل تراه يت�سرف يف حياته وعالقاته كاأن الكويت 

»عزبة« الأبيه....

ال تعط �سوتك ملن يعي�ص بوجهني متناق�سني، يقول يف العلن انه مع حقوق املراأة ويف اخلفاء 

يعمل �سدها ويحر�ص اأتباعه عليها...

التعط �سوتك ملن ينفخ بالطائفية واملذهبية ويقتات من وراءها وعندما ت�ستحق املحا�سبة يتهرب 

منها بحجج واهية....

ال تعط �سوتك ملن ا�ستباح جمل�ص االمة ومل يحرتم الد�ستور وال الق�سم الذي اأداه بل هو يتبجج 



ي
�ســ

يـا
ل�س

د ا
ـــا

ف�س
ال

199

بفعلته وكاأنه من اأبطال املعار�سة!

الت�سويات وال�سفقات من حتت  ال تعط �سوتك ملن نحر الد�ستور ودا�ص عليه عندما راح يعقد 

الطاولة.... 

ال تعط �سوتك ملن باعك يف �سوق البيع وال�سراء وتعامل معك كرقم اأو ك�سلعة جتارية، يدفع لك 

لي�سرتي �سمريك ووطنيتك و�سخ�سك... 

ال تعط �سوتك ملن لديه ا�ستعداد حلرق الكويت من اجل الكر�سي والو�سول الى ال�سلطة مهما 

كان الثمن....

ال تعط �سوتك ملن يراهن على اخلارج وي�ستقوي به كلما الحت يف االفق اأزمة داخلية، فهذا والوؤه 

م�سكوك فيه.... 

اآل  والأ�سرة  للكويت  انتمائه  على  والقبلي  واحلزبي  الديني  انتماءه  يف�سل  ملن  �سوتك  تعط  ال 

ال�سباح الكرام طمعاً يف من�سب اأو جاه اأو م�سلحة... 

ال تعط �سوتك ملن ي�سع االأجنبي وامل�ست�سار الوافد قبل ابن البلد، فهذا النوع من الب�سر الخري 

فيه الن من يعط الغريب قبل املواطن فهو ال ي�ستحق �سرف املواطنة.... 

بالع�سوية، فمن مل  له بعد فوزه  للنا�ص وللناخب وملن اقرتع  ال تعط �سوتك ملن يدير ظهره 

يعرف الوفاء وال�سدق ف�سيكون ع�سرياً عليه ان يلتزم باملواثيق والد�ساتري.... 

ال تعط �سوتك ملن رفع �سعار ال�سدق وال�سراحة يف طرحه للق�سايا الوطنية ثم فجاأة ا�ستدار 

نحو التحايل والتهرب من املواجهة بحجة انه م�سغول.... 

ال تعط �سوتك ملن قام بزيارك يف الديوانية لياأخذ اأ�سوات ربعك وعندما حتتاج اإلى مرجعيته يف 

�ساأن عام اأو ق�سية ال جتده وينحا�ص من وجهك.... 

ال تعط �سوتك ملن ال يخاف من اهلل ومن �سمريه وال يقيم وزناً لال�سالم و�سعائره، فالذي يفعل 

ذلك ميكن ان يبيع �سمريه ووطنه دون حرج.... 

ال تعط �سوتك ملن يتلون مبواقفه ال�سيا�سية كما تتلون احلرباء، ويف كل يوم يظهر بلون فهذا 

لي�ص عنده مبداأ وال قول.... 

ال تعط �سوتك ملن حمل اجلن�سية الكويتية موؤخراً وهو ي�سكك باأ�سول ابناء الوطن ويطعن يف 

ذممهم ووالئهم فهوؤالء مربون ومند�سون وال قيمة لهم.... 

يف  واخرياً  اأواًل  الكويت  م�سلحة  و�سعوا  تنتخبوا  ان  قبل  فكروا  املواطنة  واختي  املواطن  اأخي 

�سمريكم قبل ان تدلوا باأ�سواتكم فال�سوت اأمانة وم�سوؤولية.

النهار، 20 يناير 2012م



ي
�ســ

يـا
ل�س

د ا
ـــا

ف�س
ال

200

�رسقة.. ولكن بقانون!
د. �سعاد املعجل

اأ�سبح الربنامج االأول والرئي�سي لدى جميع املر�سحني هو مكافحة الف�ساد و�سرب موؤ�س�ساته، 
ويكاد ال يخلو برنامج ملر�سح من هذا الهدف! وهو قطعاً م�ساألة جيدة، وخطوة مطلوبة، لكنها 
تاأتي مرتجمة تراجع طموحاتنا ك�سعب وكم�سوؤولني وكمر�سحني، بعد اأن كانت - اأي الطموحات 

- تعانق ال�سماء!
ماذا يعني اأن يجّند النواب الوطنيون جميع جهودهم وبراجمهم ملكافحة غول الف�ساد ال�سر�ص؟! 

وماذا يعني اأن تتحول كل الندوات واملحا�سرات اإلى دعوات لقمع الف�ساد وموؤ�س�ساته؟!
كل ذلك ي�سري اإلى حجم الف�ساد و�سطوته ونفوذه، الذي تغلغل - وب�سكل مقلق - يف جميع منافذ 

الدولة.. و�سمائر النا�ص!
لقد ا�ستدعى الق�ساء على الف�ساد يف دولة كم�سر.. ثورة و�سهداء و�سحايا.. وانهياراً يف االقت�ساد 
واالأمن! وهنا يف الكويت.. �سيتطلب منا االأمر ثمناً فادحاً ال يقل عن الثمن، الذي دفعه االخوة 
يف ال�سقيقة م�سر! اأوله �سيكون يف تاأجيل جميع مطالبنا االإ�سالحية.. وم�ساريعنا التنموية يف 

�سبيل الق�ساء اأواًل على الف�ساد!
�سعار االنتخابات املقبلة �سيكون »الق�ساء على الف�ساد«.. وهو ال�سعار الذي يطرحه جميع النواب 
واملر�سحني الوطنيني ممن ي�سعون م�سلحة الكويت ن�سب اأعينهم اأواًل واأخرياً! هوؤالء اأمامهم 

عدو واحد.. الف�ساد.. وال عجب اإذاً، اأن تتوحد اأجنداتهم، ملحاربة هذا العدو ال�سر�ص!
امل�سكلة التي قد يواجهها هوؤالء هي يف تلون مفهوم الف�ساد.. حتى اأ�سبح لكل فرد، ولكل جتمع، 
االإرادة  �ساحة  باالآالف يف  للف�ساد! فالذين خرجوا  ولكل طائفة، ولكل قبيلة.. تعريفه اخلا�ص 
�شراء  ولف�شاد  »الفرعيات«..  لف�شاد  الت�شدي  واجب   - كذلك   - عليهم  املحمد  نا�شر  لإ�شقاط 
االأ�سوات.. ولف�ساد الر�سوة يف االنتخابات! واإال كان م�سروعهم ملحاربة الف�ساد يف �ساحة االإرادة 

قا�شراً على اإ�شقاط نا�شر املحمد، فقط!
�سبيل  يف  وتاأجيلها..  واالإ�سالح  التنمية  م�ساريع  جميع  لتجاوز  ا�ستعداد  على  كمواطنني  نحن 
اأن يتبنى املر�سحون الوطنيون م�سروع مكافحة الف�ساد والق�ساء على موؤ�س�ساته! خ�سو�ساً بعد 
واملناق�سات  الكاذبة،  التنمية  م�ساريع  ماليني  على  يقتاتون  الف�ساد  اأرباب  باأن  االأمر  ات�سح  اأن 

الزائفة، التي اأ�سبح اأغلبها �سرقات، ولكن بقوانني!
نحن كمواطنني على ا�ستعداد للوقوف وراء كل اجلهود املخل�سة ملحاربة الف�ساد، ولدعم املر�سحني 
الرافعني - قلباً وقالباً - �سعار »الق�ساء على الف�ساد«! فال تنمية يف ظل ف�ساد، وال م�ستقبل حتت 
الف�ساد يف �سناديقه ويف �سمائر  اآلة  ونزيهاً، طاملا عبثت  ن�سطاً  اأمة  الف�ساد، وال جمل�ص  �سطوة 
مر�سحيه ونوابه، وناخبيه! فال�سعب اأ�سبح يتوق الى جمل�ص اأمة منتخب ي�سرع ويراقب.. ولي�ص 
اإلى جمل�ص اأمة مزيف ي�سرق بع�ص اأع�سائه ويرت�سون.. فتتم �سرقته من قبل موؤ�س�سة الف�ساد.. 

ولكن، حتت م�سمى قانون االنتخابات!

القب�ص، 24 يناير 2012م
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املعادلة الطائفية يف العملية النتخابية
اأحمد غلوم بن علي

هناك م�ساألة ال بد من تقدميها، وهي اأن حدة اال�سطفافات الطائفية عادة ما تزداد وتت�ساعد 

مب�سيحيي  بدءاً  ذلك  على  متعددة  �سواهد  احلديث  تاريخنا  ويف  تغيري،  مبوجة  ال�سعور  عند 

الطائفية  وت�ساطر  اال�ستعمار،  من  الوطني  التحرر  مرحلة  باإثنيات  وانتهاء  العثمانية  الدولة 

اال�سطفافات العرقية واالثنية االأخرى.

ت�ساعديا  منحى  ماتاأخذ  عادة  العربي  الربيع  بعد  ما  مرحلة  يف  الطائفية  احلالة  فاإن  لذلك 

النظام  تر�سخ  عدم  ظل  يف  مربر  اأمر  حال  كل  على  وهو  واالجتماعي،  ال�سيا�سي  ال�سلوك  يف 

الدميقراطي كقيمة وروح يف املجتمع، فمع التعاطف مع التغيري اإال اأن �سياطني التفا�سيل عند 

االأفرقاء ت�ستعر وتولد حمما طائفية، فاأ�سئلة امل�ستقبل ال�سبابي مع وجود �سوابق من التمييز 

واملحن العن�سرية تلدغ خواطر االأقليات الدينية، وعقليات املوؤامرة وال�سعور بالغلبة تدغدغ اأفكار 

االأكرثية.

العملية االنتخابية اليوم جزء من م�سهد م�ستعر طائفيا يف مرحلة ما بعد التغيريات التي تبدو 

اأنها حتمية كما حتدثنا عن ذلك �سابقا، واإن حافظ بع�ص االأ�سخا�ص على وجوههم ال�سابقة، لذا 

ندعي بوجود معادلة حتكم امل�ساألة الطائفية اليوم، لكن يف ظل قيدين كما اأملحنا، االأول اأنه يف 

مرحلة املوجة التغيريية. الثاين اأنه متعلق بامل�ساألة ال�سيا�سية ولي�ست جممل احلديث يف امل�سائل 

واجلماعات  اال�سالمية  باحلركات  متعلق  اأنه  معروف  هو  كما  واأخريا  والثقافية،  االجتماعية 

اال�سالمية  احلالة  خارج  هم  ممن  احلالة  هذه  من  باملتك�سبني  يتعلق  وال  ال�سيا�سية،  الدينية 

)التدينية(.

املعادلة الطائفية يف العملية االنتخابية قائمة على قطبني، اخلوف واالإق�ساء، واخلوف اجماال 

اأ�سبابه املتعددة منها ال�سعور بالقوة وعدم ال�سعور  نابع من اخلوف من االق�ساء، واالإق�ساء له 

بجدوى االآخر لهذا فاالإق�ساء مت�ص باالأكرثية واخلوف خا�ص باالأقلية، ولكل من االأمرين 

�شروط ل بد من توافرها حتى يتحققا، فاخلوف ل ميكن اأن يتغلغل اإلى نفو�س واأفكار الأقلية 

اأمر متوافر لي�ص بتاريخنا احلديث  اإن توافرت �سوابق تاريخية بوجود ما يخاف منه، وهو  اإال 

واإمنا بتاريخنا املعا�سر اأي�سا، اأي اأن الذاكرة ال�سيا�سية الدينية ال تزال حافلة باملظلومية الدينية 

والتمييزاالثني والديني.

اإلى  اأي�سا اأن من امل�سائل التي ال بد من توافرها ا�ستمرار املهاترات الطائفية، ي�ساف  وال �سك 

ذلك �شرط عدم توافر م�شاريع �شيا�شية حقيقية قائمة على الأر�س ،وحتديدا، عدم وجود اأجندات 

�سيا�سية لدى االأحزاب والتيارات الدينية عند االأقلية ت�سعى اإلى تكري�ص االندماج ك�سلوك قبل 

كونه م�شروعا �شيا�شيا، ميكننا احلديث يف اجلانب الآخرعن �شرط ح�شول قناعة عند الأقلية 

بوجود مطط وموؤامرة داخلية كانت اأو خارجية تعزز من حالة ا�ست�سعافها وتهمي�سها.

يف  اأبنائها  لن�سرة  االأقلية  تربيرات  طيات  يف  وا�سحة  فتبدو  الدينية  االأقلية  خوف  اأ�سباب  اأما 
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بلدانها  اإ�سابة  حتقق  حال  يف  الدينية  احلريات  نق�ص  من  اخلوف  منها  االنتخابية،  العمليات 

الد�ستور  )لي�ص  قائمة  كالتي  �سمانات  وجود  عدم  ظل  يف  فالتغيري  ال�سيا�سي،  التغيري  مبوجة 

واإمنا التحالف مع ال�سلطة( اأمر ميف لالأقلية.

جماعات  ت�سكل  هو  اخلوف  اأ�سباب  من  عده  ميكن  الذي  وهواالأمر  باخلوف  ال�سعور  هذا  يعزز 

الطائفية  احلالة  من  تقتات  ال�سيا�سي  ال�ساأن  يف  مبا�سر  غري  اأو  مبا�سر  دور  لها  دينية  واأحزاب 

مناذج  وجود  عدم  اأي�سا  اخلوف  اأ�سباب  ومن  ودينيا،  مذهبيا  املغاير  وبني  بينها  التمايز  وحالة 

م�سجعة يف البلدان العربية تعزز من فكرة التعاي�ص القانوين وامل�ستقر بني االأقلية واالكرثية.

اأما بالن�شبة اإلى الق�شاء عند الأكرثية يف امل�شاألة ال�شيا�شية فاإن �شروط توافرها ل تختلف كثريا 

عن �شروط اخلوف عند الأقلية، اأي اأنه ل بد من توافر الرتا�شق الطائفي وتعزيز ح�شور الثقافة 

االحادية الدينية يف ال�سلوك االجتماعي وال�سيا�سي، باالإ�سافة اإلى القناعة اأو التفكري يف وجود 

مطط خارجي وموؤامرة، ي�ساف اإلى ذلك عدم وجود اأجندات ا�سالحية عند االحزاب واحلركات 

ال�شالمية، لكن ما مييز �شرط الإق�شاء هنا هو تف�شي ال�شعور بالقوة والغلبة، وهو �شعور نابع 

اإما من القناعة باأن االآخر ال ميثل دميغرافيا اإال رقما �سغريا جدا مت�سخماً �سيا�سيا ب�سكل كبري، 

واإما ال�سعور باأن القوة يف هذه املرحلة ت�سب ل�سالح االأكرثية الدينية كن�سوة االإخوان امل�سلمني 

يف الربيع العربي.

اأما اأ�سباب االإق�ساء فهي متعددة، منها عدم وجود �سريك �سيا�سي حقيقي يف امل�ساريع ال�سيا�سية 

مما  وال�سلطة  االأقلية  بني  �سيا�سية  حتالفات  وجود  الفكرة  هذه  ويعزز  وجدت،  اإن  الوطنية  اأو 

الدينية  االإق�سائية  الثقافة  االأ�سباب تغلغل  يعزز من قناعة االق�ساء لعدم وجود �سريك، ومن 

بداعي  لالأقلية  الوطني  بالوالء  الت�سكيك  م�ساألة  �سيا�سية، مثل  كثقافة  وت�سكلها  ال�سيا�سة  اإلى 

اأنهم يتبعون دينيا اأ�سخا�سا من خارج احلدود، اأو م�ساألة العمالة للخارج لوجود دولة تبنى نف�ص 

مذهب االأقلية.

واأي�سا من اأ�سباب تعزيز حالة االإق�ساء يف ال�سلوك واملمار�سة ال�سيا�سيني، اقت�سار العمل ال�سيا�سي 

على العمل الربملاين ح�سرا، وهو االأمر الذي يوجد �سباقا حمموما عند االأكرثية نحو التك�سب 

االنتخابي، االأمر الذي ت�ستغل فيه كل االأمور ا�ستغالال رخي�سا والتي منها امل�ساألة الطائفية.

هذه تعترب بع�ص التف�سريات لهذه املعادلة الطائفية ال�سيا�سية يف مرحلة ما بعد تد�سني التغيري 

ال�سيا�سي يف املنطقة العربية، وهي تف�سريات ت�سب يف �سرح املعادلة ولي�ص تعليلها والبحث عن 

حلول لها.

ال�سيا�سة، 31 يناير 2012م
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عزيزي الناخب الكويتي... رّكز معاي �سوي!
د. �سليمان اخل�ساري

عزيزي الناخب الكويتي.. ا�سلونك؟ 

�ساحمني بالتطفل عليك وعلى قناعاتك ال�سيا�سية وغريها، لكن الأنني اأعتقد اأنني »اأمون« عليك 

فمحتاج اأكلمك كلمتني من القلب للقلب..

دع عنك كل ال�سعارات الكبرية والكالم املنمق، وقل يل: ماذا تريد من وطنك؟

وظيفة؟ عدالة يف توزيع الرثوات؟ تطوير؟ تنمية؟ اأمن؟ �سحة؟ تعليم؟ حرية تعبري ومعتقد؟ 

�سمان م�ستقبل اأبنائك؟ هل تريد فعال اأكرث من هذا؟ اأعتقد اأن اإجابتك بالنفي.. 

واالآن.. دعني »اأ�سا�سرك«.. هل تعلم اأن هذا كله بيدك اأنت ال بيد غريك؟!! ت�سك يف هذا؟

ح�سنا، فلنتكلم ب�سراحة، اإن اأردتها من زاوية دينية، فهذا احلديث النبوي ال�سريف يقول: »كما 

تكونوا يولى عليكم«، واالآية الكرمية تقول »اإن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم«، 

واإن اأردتها بال�سنن الكونية وال�سواهد التاريخية فاالأمثلة اأكرث من اأن حت�سى يف دعم حقيقة اأن 

امل�ساعر  ال�سلطة، بل بلحظة تاريخية ت�سمو فيها  التغيري يف املجتمعات ال يبداأ عادة بقرار من 

الوطنية على ما �سواها من انتماءات اأ�سغر وتوؤدي خللق وعي جديد ينتج واقعا اأف�سل على كل 

امل�ستويات.

عزيزي الناخب..

اأ�سدقك عندما تتحدث عن تخبط الدولة وم�ساهمتها يف خلق االأجواء املر�سية التي �ساهمت 

له جذوره  به  ت�شعر  الذي  الحباط  اأن  واأعي متاما  واجتماعيا،  واقت�شاديا  �شيا�شيا  تراجعنا  يف 

العميقة من تالعب لل�سلطة وال�سا�سة بتناق�ساتنا وخالفاتنا، واأثني على كالمك عندما تتحدث 

عن قرب انهيار الدولة وموؤ�س�ساتها املختلفة وعن غياب اأي م�سروع ا�سرتاتيجي لل�سلطة لبناء 

الدولة من جديد، ولكنني يف الوقت نف�سه ال اأ�ستطيع اأن اأعفي نف�سي واأعفيك من امل�ساهمة يف 

تردي االأو�ساع عن طريق الركون لتخبط ال�سلطة واالندفاع باالجتاه الذي يريده من ال يتمنى 

اخلري لهذا البلد من انكفاء على هوياتنا ال�سغرية من مذهب وقبيلة وعائلة وغريه، وانزواء عن 

�ساحة العمل اجلدي التي توؤدي لتغيري الواقع املزري الذي نعي�سه.

عزيزي الناخب..

اأ�سحاب املبادئ واالأفكار.. ب�ص ما �سوو لنا �سي!«، الأنني  اأفهمك عندما تقول: »حاولنا ننتخب 

التي  احلقيقة  بتذكر  واأ�سرّبك  نف�سي  اأ�سرّب  اأن  اأحاول  لكني  االأمر،  هذا  من  عانيت  �سخ�سيا 

مفادها اأن عملية االإ�سالح م�سوارها طويل، وتتطلب نف�سا و»لياقة« �سيا�سية قوية، واأن امل�ساألة 

تتطلب اأكرث من جمرد انتخاب اأ�سخا�ص مهما �سدقت نواياهم، واأن واقعنا ال�سيا�سي واالنتخابي 

بحاجة ال�سالح �سامل خللق االأر�سية الالزمة لقيام نظام حزبي متكامل يكون االنتخاب عنده 

بناء على امل�ساريع ال االأ�سخا�ص، ولكن، وحتى ح�سول ذلك يبدو اأننا ال منلك اإال اأن نحاول اأن 

نح�ّسن من مرجات عملية االنتخاب احلالية مبا ميهد لتحقيق تلك االأهداف ويقلل من فر�ص 
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املت�سلقني من ال�سعود على اأكتافنا لتحقيق م�سالح �سيقة، تزيد من انتفاخ جيوبهم.. واإفقارنا!

عزيزي الناخب..

اأمامك يوم اخلمي�ص فر�سة ا�ستثنائية، فاإما اأن ت�ساهم يف تدهورنا اأو اإنقاذنا، واأنا هنا ال اأكلمك 

اإن  اأ�سواأ  م�ستقبل  من  اأبنائه  على  اخلائف  الوالدة  اأو  الوالد  روح  فيك  اأخاطب  بل  نف�سي،  عن 

ا�ستمرت االأمور على ما هي عليه، وهو ما لن تنفعنا معه طائفة اأو قبيلة اأو غريهما، والأكن اأكرث 

مبا�سرة معك، فلو كان الو�سع يف ال�سابق ي�سمح بتغليب نزعاتنا االأنانية يف الت�سويت، فالو�سع 

احلايل ال يتيح لنا نف�ص الرفاهية وحرية االختيار.

عزيزي الناخب..

ركز معاي �سوي.. كل ما عليك يوم الت�سويت هو اأن حت�سر جن�سيتك.. و�سور اأطفالك.. 

�سع تلك ال�سور بجانب الورقة واأنت مت�سك بالقلم لتختار مر�سحيك..

واخرت عندها من �سئت.. بعد الرتكيز يف وجوه اأطفالك..

دخيل اهلل.. مو �شرط تركز وايد.. ركز �شوي.. واأنا متاأكد اأنك راح تعرف منو تختار!

الراي، 31 يناير 2012م

اإ�ساعة ثقافة اخلوف
اإميان �سم�ص الدين

اأداة  اأوقات اخلطر، الى  اأودعت فيه حلمايته يف  اخلوف )الفوبيا( حتول من غريزة يف االن�سان 

اال�سرتاتيجية  لل�سيا�سات  االن�سان  قابليات  تهيئة  خاللها  من  يتم  كثقافة،  ال�ساعتها  ت�ستغل 

اجلديدة التي تر�سم ل�سياغة منظومة تخدم اأ�سحاب هذه الثقافة.

والفوبيا اأنواع، مق�سدنا منها »الفوبيا ال�سيا�سية«، والتي باتت ثقافة يت�سلح بها املر�سحون اليوم، 

الإخافة الناخب ورفع من�سوب احلذر لديه، وبالتايل توجيه �سوته بطريقة غري مبا�سرة باجتاه 

معني. وهي نوع من ال�سلطة ميار�سها املر�سح، لكنها �سلطة نف�سية تتحكم يف مرجات العملية 

االنتخابية.

فتارة تكون الفوبيا منطلقة من بعد مذهبي، وهو االأكرث �سيوعا، واأخرى من بعد قبلي، وغريها 

ب�سكل جماعي يف حالة فوبيا  وادخاله  املجتمع،  اال متزيق  التي ال تكون حم�سلتها  االأبعاد  من 

وي�ستن�سق  احلر  ف�سائها  يف  يعي�ص  االنتخابية،  العملية  يف  �سيا�سي  و�سريك  فاعل  من  حتوله 

اأبعاد  كانت  اأيا  االآخر،  من  اخلوف  �سغط  حتت  الاإرادي  ب�سكل  منقاد  الى  احلر،  االختيار  عبري 
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وهناك  ال�سر،  وبالكويت  الكويت،  بدميوقراطية  يرتب�ص  من  هناك  اأن  ننكر  ال  اخلوف.  هذا 

متم�سلحون وو�سوليون ينظرون اإلى الكويت كقطعة كيك، يفرت�ص اأن يكون لهم منها ن�سيب، 

ولكن اأي�سا ال ننكر اأن احلل ال يكون بتحويل الدميوقراطية من و�سيلة لتحقيق العدالة الى اأداة 

ل�سرذمة املجتمع وتفتيته، فاحلل ال يكون باالإخافة من ال�سريك يف الوطن، وان ثبتت ادانته، الأن 

االدانة حلها بالقانون ولي�ص بالتخوين، بل احلل يكون بتوجيه الناخب نحو انتخاب الوطنيني 

الذين يريدون اقامة دولة القانون واملوؤ�س�سات وتطبيق الد�ستور، ويحاربون الف�ساد واملف�سدين 

ويطبقون القانون على اجلميع، وان ت�سررت يف ذلك م�ساحلهم.

وال يكون احلل بانتخاب من له يد يف الف�ساد، اأو ميتلك �سوتا عاليا ي�سرخ وي�ستخدم اآلة الد�ستور 

والقانون فقط، اذا كانت تخدم م�ساحله، اأو بانتخاب من مياثله بال�سوت ويخالفه بالراأي، كما 

يفعل البع�ص حتت ذريعة اأنهم رجاالت املرحلة، وهيهات اأن تكون للرجولة م�ساديق بهذا ال�سكل.

الرمز  �سلطة  اأو  اجلمعة،  منابر  �سلطة  اأو  الفتوى،  �سلطة  با�ستخدام  اخلوف  ثقافة  ا�ساعة  ان 

وغريها من الو�سائل، لن تكون اأبدا يف م�سلحة متا�سك املجتمع وتعا�سده، بل �ستفتت املجتمع، 

الأن الفوبيا املذهبية اأو القبلية لن تنال فقط من بع�ص الرموز، بل �ستتبع اأتباعهم واأن�سارهم 

الذين �سي�سطفون بال �سك اأو ريب الى جانب رموزهم خوفا من االآخر، وهي على املدى البعيد 

�ستدخل املجتمع يف اأتون فتنة �ساملة.

باإ�ساعة ثقافة اخلوف من ال�سريك يف الوطن، بل احلل يكمن برفع من�سوب  ان احلل ال يكون 

اإلى الربملان من يحمل هم الكويت  الوعي يف ذهنية الناخب، حول االختيار االأن�سب، كي ي�سل 

وربطه  اأحداث  من  ح�سل  وما  ال�سيا�سية،  التداعيات  ا�ستغالل  اأما  ابنائه،  كل  يحت�سن  كوطن 

يف  �سركائنا  من  واخافتنا  بوجودها  اعرتافنا  رغم  احلالة  تهويل  ثم  ومن  خارجية،  مبوؤامرات 

الوطن، فكل ذلك ال يدفع اال اإلى مزيد من التاأزمي، ولن يو�سل اال النواب الذين لهم والأتباعهم 

للناخب، ومن ثم  املخاطر وفق حجمها احلقيقي  نعم نحن مع تو�سيح  اأجندات خا�سة.  فقط 

وابتعاده عن  القانون  تطبيق  وقبوله  الد�ستور  ال�سعب حول  التفاف  منها من خالل  حت�سيننا 

الفعل، واالجناز وفق روؤى ا�سرتاتيجية، وهذا ما �سي�سكل ح�سانة  احلالة االنفعالية الى حالة 

للكويت و�سعبها، باخت�سار بناء كويت للجميع.

الكويتي  الد�ستور  كفله  ما  وهو  والتعددية،  والتعاي�ص  واملحبة  االألفة  على  تبنى  االأوطان  ان 

و�سمنته كثري من القوانني.

القب�ص، 2 فرباير 2012م
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اأين الذمة املالية… يا اأبطال الإرادة؟!
عبداملح�سن جمعة

يبدو اأن نواب االإرادة )االأغلبية( يراهنون على الوقت لن�سيان ناخبيهم وال�سعب الكويتي ق�سية 

قوانني النزاهة ال�سيا�سية املتعلقة اأ�سا�ساً بقانون ك�سف الذمة املالية للقياديني وال�سيا�سيني )نواباً 

اأ�سقطت رئي�ص  ووزراء( ومراقبة وتقنني ال�سرف االنتخابي، وعلى عك�ص �سعارات احلملة التي 

الوزراء ال�سابق والتي كانت �سيكات النائب د. في�سل امل�سلم اأول عناوينها، وتوالت بعدها ق�سايا 

االإيداعات املليونية والتحويالت، وكلها ق�سايا تتعلق بذمة ال�سيا�سيني املالية، وهو ما ي�ستدعي 

اأن تكون اأولى اأولويات نواب االإرادة يف الربملان احلايل هي معاجلة ق�سية �سبط النزاهة املالية 

تتم  بكتم“ عندما  ”�سكتم  اأ�سبحوا  انتخابهم،  الذين مت  االإرادة  �ساحة  زعماء  فاإن  لل�سيا�سيني، 

اإثارة قوانني النزاهة ال�سيا�سية. ورغم اأنني وعدداً من الزمالء الكتاب والنا�سطني ال�سيا�سيني 

اأثرنا مراراً منذ انتخاب املجل�ص احلايل مو�سوع اإقرار قانون ك�سف الذمة املالية بو�سفه مفتاح 

االإ�سالح ال�سيا�سي احلقيقي والفعلي يف الكويت، فاإنه ال حياة ملن تنادي، وال يعلق اأي نائب على 

هذا املو�سوع حتديداً، حتى كبار �ساحة االإرادة من النواب، مثل الرئي�ص اأحمد ال�سعدون وزعيم 

االأغلبية املفرت�ص النائب م�سلم الرباك، ال يعلقون وال يتحدثون عن هذه القوانني، وهو االأمر 

الذي يثري ت�ساوؤالت مهمة حول �سدق رغبة االأغلبية التي اأقامت البلد ومل تقعده حتى اأ�سقطت 

”القبي�سة“،  اأ�سموه  ال�سيا�سية وما  اأجل حماربة ف�ساد احلياة  ال�سابقة من  الربملان واحلكومة 

القانونية وال�سرعية،  ال�سبل واحلجج واملربرات  املالية بكل  الذمة  واليوم يحاولون دفن قانون 

ودفن حتى اإمكانية ذكره من �سمن اأولوياتهم الت�سريعية القريبة… وبناء على هذا ال�سلوك اأال 

يحق لنا اأن نت�ساءل: هل ُخِدعنا جميعاً من اأبطال �ساحة االإرادة؟! بال �سك اإذا ا�ستمرت اأغلبية 

االإرادة يف الت�سويف وجتاهل ردها اأو حتركها ال�ستعجال اإقرار قانون ك�سف الذمة املالية، ُم�سرة 

على جلان حتقيق برملانية حول ق�سايا االإيداعات والتحويالت فقط… فاإن االإجابة عن الت�ساوؤل 

�ستكون: ”نعم ُخِدعنا، والكثري من اأبناء الوطن ممن ُوجدوا يف �ساحة االإرادة كانوا يف خ�سم لعبة 

كرا�سي �سيا�سية كبرية و�سراعات مراكز �سلطة ومال ونفوذ، وترتيبات اجتماعية و�سيا�سية حتاول 

اأن تفر�ص وجودها على ال�ساحة، ومل تكن �سعارات االإيداعات و“القبي�سة“ وك�سف الذمة املالية 

�ساحة  اإلى  العامة  التي جتذب  النارية  االألعاب  وفرقعات  ”عدة“ ال�سغل،  �سوى  امل�سلم  و�سيكات 

ج يف �ساحة االإرادة، من  العر�ص والـ“�سو“… ولذلك فاإن م�سمون االإ�سالح ال�سيا�سي الذي ُروِّ

ك�سف للذمة املالية وتقنني ال�سرف على احلمالت االنتخابية وخالفه من القوانني التي مت�ص 

لب النزاهة واالإ�سالح ال�سيا�سي، لن يكون من ال�سهل اإجنازه اأو حتى طرحه يف امل�ستقبل القريب.  

*** جتاهل نواب االأغلبية للرد على موقفهم من قوانني النزاهة ال�سيا�سية )ك�سف الذمة املالية، 

تقنني ومراقبة ال�سرف على احلمالت االنتخابية( لن يجعلنا نن�سى اأو نتعب من تذكري الراأي 

العام به، ولذلك بني كل فرتة واأخرى �ساأ�سع عداداً زمنياً لعدم اإجناز تلك القوانني، واأمتنى من 

اأن ي�سعوه يف نهاية مقاالتهم كلما تي�سر لهم ذلك،  الزمالء الذين ي�ساركونني نف�ص االهتمام 
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على النحو التايل: )3 جل�سات ملجل�ص االأمة دون اإقرار قوانني النزاهة ال�سيا�سية – ك�سف الذمة 

املالية وتقنني مراقبة ال�سرف على احلمالت االنتخابية(.  *** ا�ستجابة رئي�ص جمل�ص االأمة 

اأحمد ال�سعدون ملا طالبت به يف مقالة �سابقة يل بعودة ال�سحافة اإلى موقعها يف قاعة عبداهلل 

ال�سامل، املثبت منذ املجل�ص التاأ�سي�سي على جانب قاعة النواب منذ كانت القاعة يف مبنى املجل�ص 

اإلى املبنى احلايل وطوال 50 عاماً، يوؤكد ما عرف عن ال�سيد ال�سعدون  البلدي، وبعد االنتقال 

من مت�سكه بدور ال�سحافة وتكري�ص مكانتها يف املجتمع الكويتي، �سكراً بوعبدالعزيز، ونتمنى 

اإلى القاعة طوال اجلل�سة، واإزالة كم  اأن تلحقها خطوتا عودة كامريات التلفزيونات الف�سائية 

اإلى ما ي�سبه مركز  احلواجز احلديدية ال�سخم يف ممرات مبنى جمل�ص االأمة، والتي حتولت 

اعتقال.

اجلريدة ، 11 مار�ص 2012م

غرفة النائب بـ 80 األف دينار
د .نايف العدواين

ال�سفة  ثنائي  املرة عن ف�ساد  الف�ساد. ولكن هذه  �سل�سلة مقاالتنا عن  عود على بدء بخ�سو�ص 

وبراأ�سني ت�سرتك فيه احلكومة ك�سلطة تنفيذية مع جمل�ص االمة ك�سلطة ت�سريعية وي�سارك فيه 

 NEXT DOOR كل اع�ساء جمل�ص االأمة مبختلف م�ساربهم اأو ما ميكن ان يطلق عليه ف�ساد

يف عقر جمل�ص االأمة ويخ�ص كل االع�ساء ومل يتكلم عنه اأي منهم.

الف�ساد يتعلق مب�سروع ان�ساء «50» غرفة او مكتبا لنواب جمل�ص االمة داخل جمل�ص االمة بتكلفة 

بلغت 39.850 «ت�سعة وثالثني مليونا وثمامنائة وخم�سني الف دينار كويتي» وبتق�سيم املبلغ على 

و�سبعون  «ت�سعة  X5 5 مرت 79.700  تزيد م�ساحته على  تكلفة كل مكتب ال  ت�سل  الغرف  عدد 

الف دينار كويتي» فاإذا كان القر�ص اال�سكاين لبناء بيت العمر لكل مواطن «هو 70 الف دينار 

فقط ال غري» فكيف تكون تكلفة غرفة للنائب بثمانني الف دينار؟ الغريب ان الدولة او ال�سلطة 

التنفيذية ممثلة بوزارة اال�سغال اعتربت امل�سروع من امل�ساريع الكربى للدولة؟ وال ادري ما هو 

معيار ان يكون ان�ساء «50» غرفة من امل�ساريع الكربى اذا ماذا ن�سمي م�سروع ان�ساء حمطات تعمل 

بالطاقة الذرية؟! او م�ساريع البنية التحتية او تو�سعة املطار. اأو م�سروع ميناء مبارك. او غريها 

ا�سرتاتيجية، العجيب يف امر هذه  ام م�ساريع  التنموية الكربى م�ساريع عمالقة  امل�ساريع  من 

املعماري ومبباركة  الت�سميم  العامة ملجل�ص االمة يف  ان هناك �سروطا و�سعتها االمانة  الغرف 

وهو  النائب  ال�سيد  لريتاح  البحر  على  تطل  ان  يجب  الغرف  كل  ان  وهي  االع�ساء  وم�سادقة 
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يرى البحر وزرقته ويزيد من الهامه يف اقرتاح القوانني وامل�ساريع وبالطبع وبناء على تكلفة 

الى  باال�سافة  وبخار  �سونا  وغرفة  به جاكوزي  على حمام  الغرف  كل  ان حتتوي  الغرفة يجب 

ادوات للتدليك وامل�ساج وبالطبع مدلك ليزيل عن الع�سو عناء اللف يف اروقة الوزارات لت�سهيل 

معامالت ناخبيه. وعناء وقوفه يف �ساحة املجل�ص ودفاعه عن م�ساريعه او اعداده ال�ستجواباته 

ويجب ان حتتوي الغرفة على �سيدلية حتتوي على كل املكمالت الغذائية والفيتامينات واقرا�ص 

لتح�سري  وطاولة  الع�سائر  انواع  كل  على  حتتوي  التي  الثالجة  عن  ناهيك  احلنجرة  تدليك 

كذلك  وجمهزة  ال�ساي  وانواع  العربية  الدلة  الى  باال�سافة  واالك�سرب�ص  الكابت�سينو  القهوة 

كل  النائب  لي�ساهد  الت�سفري  بكارت �سد  ري�سيفر  �سا�سة عمالقة وجهاز  LCD ذي  بتلفزيون 

املحطات قبل دخوله حللبة املجل�س عالوة على جهاز فاك�س دويل وخطوط دولية ومكتب فاخر 

وغرفة نوم من النوع الوثري يعني يجب ان تكون غرفة VIP او جناح ملكي 10 جنوم لل�سيد 

النائب وطبعا من اموال ال�سعب او االجيال القادمة ال يهم الن ذلك لراحة ممثلي ال�سعب فاأموال 

ال�سعب يجب ان تقدم للرتفيه عن ممثلي ال�سعب واال ما فائدتها ولو ا�سفنا قيمة تاأثيث هذه 

الغرفة وما بها من كماليات فاخرة لو�سلت التكلفة الى 100 الف دينار او يزيد ناهيك عن ما 

يتمتع به النائب من ميزات اخرى كاملر�سيد�ص AMG وعدد 5 خطوط بالتينية و16 �سكرتريا 

والطائرات  الفنادق  م�ساريف  غري  الر�سمية  املهمات  يف  يوم  لكل  دينارا   250 بواقع  �سفر  وبدل 

اخلا�سة وغريها من البدالت ف�ست�سل تكلفة الع�سو اكرث من 150 الف دينار وكاأعباء مالية على 

ميزانية الدولة ولو جتاوزنا ذلك و�سكتنا عن البع�ص ممن يعمل جاهدا لتطوير ادائه يف املجل�ص 

ب�سن القوانني ال�سعبية واذكاء الرقابة على اعمال احلكومة فاإن البع�ص من االع�ساء زائد عليه 

كر�سي املجل�ص و�سيارة كورال موديل 2005 وتلفون نوكيا كرت ايزي وذلك الن وجوده يف املجل�ص 

عالة على املجل�ص وعلى احلكومة وانتاجيته طوال الوقت ال ت�ساوي �سيئا يف مقابل ما يحظى به 

من ميزات. فال يح�سر اجلل�سات وال يح�سر اللجان. وجل وقته يف اروقة الوزارات ويف منا�سبات 

العزاء والدواوين ووجوده يف املجل�ص مالف للقانون والد�ستور وال يفقه من امور ال�سيا�سة اال 

كمن يقول بت�سيي�ص ال�سيا�سة.

والغريب يف االمر انه مازالت هناك حماوالت من بع�ص النواب لزيادة رواتبهم الى 5700 «خم�سة 

االف و�سبعمائة دينار» عالوة على زيادة نهاية اخلدمة يف الوقت الذي يعاين الكثري من ال�سعب 

الكويتي الظلم وال�سري يف ق�سية الكوادر وتوزيعها غري العادل.

ورف�ص احلكومة ومبباركة املجل�ص زيادة الرواتب والكوادر لبع�ص القطاعات املهمة يف الدولة 

حتقيقا للعدالة وامل�ساواة التي ن�ص عليها الد�ستور.

واخلطري يف االمر ان م�سروع ان�ساء مكاتب اع�ساء املجل�ص مازال متوقفا ب�سبب كرثة املخالفات 

املخالفات  من  الكثري  ووجود  الباطن  من  املقاولني  وم�ساكل  تكميلية  اعتمادات  من  والف�ساد 

القانونية والق�سايا وكل اع�ساء جمل�ص االمة ي�ساهدونهم كل يوم عند دخولهم وخروجهم من 

املجل�ص ومل يتجراأ احدهم ويثري �سوؤاال او ت�ساوؤال حول هذا الف�ساد؟

ال�ساهد، 8 ابريل 2012م
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نهاية جلان التحقيق الربملانية
د . وفاء املالك ال�سباح

اإن حق املجال�ص النيابية يف ت�سكيل جلان التحقيق هو حق اأ�سيل ي�ستمد وجوده من طبيعة النظام 

النيابي نف�سه وبوجود الن�ص الد�ستوري الذي يقرر هذا احلق للمجل�ص النيابي، فاإن هذا الن�ص 

يعترب مقررا للحق ولي�ص من�سئا له، ووفقا للنظام الد�ستوري الكويتي فان املادة 114 من الد�ستور 

هي التي تقرر هذا احلق بقولها »يحق ملجل�ص االمة يف كل وقت ان يوؤلف جلان حتقيق او يندب 

ع�سوا او اكرث من اع�سائه للتحقيق يف اي امر من االمور الداخلة يف اخت�سا�ص املجل�ص، ويجب 

على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقدمي ال�سهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم«.

اإال انه جدير بالذكر ان هذا احلق اال�سيل الأع�ساء جمل�ص االمة مقيد بقيد جوهري م�ستمد 

ان  يجوز  وم�سر، فال  واجنلرتا  فرن�سا  الربملانية يف  وال�سوابق  الدولية  واملواثيق  الد�ستور  من 

ي�سكل الربملان جلنة حتقيق يف م�سائل معرو�سة على النيابة العامة وال تزال حمال لتحقيقاتها، 

او ق�سية منظورة امام الق�ساء، وان كان االمر ان ت�سكلت اللجنة قبل عر�ص االمر على الق�ساء 

فيجب ايقاف عمل اللجنة فور و�سول التحقيق ليد احل�سن املنيع وهي ال�سلطة الق�سائية.

فالق�ساء هو حجر الزاوية يف البنيان العام للدولة، وهو ميثل اعز املقد�سات فيها، ومن ثم فان 

تقرير ا�ستقالله والذود عنه لي�ص امتيازا فئويا وطبقيا يقرره الد�ستور لفئة من رجال الدولة 

بل هو و�سيلة لتحقيق العدالة ولبناء ذلك احل�سن احل�سني للحقوق واحلريات.

العامة  تبنت اجلمعية  اذ  الدولية،  واملواثيق  املقارنة  الد�ساتري  الق�ساء كفلته جميع  وا�ستقالل 

لالأمم املتحدة بقراريها ال�سادرين يف 19/1/85 و13/12/85 اعالن املبادئ اال�سا�سية ال�ستقالل 

الف�سل  ينبغي  الق�سائية  ال�سلطة  اخت�سا�ص  تدخل يف  التي  املنازعات  ان  يوؤكد  والذي  الق�ساء 

فيها بطريقة حمايدة مع جترد ق�سائها من عوامل التاأثري والتحري�ص، كذلك من كل �سور 

ال�شغوط او التهديد او التدخل غري امل�شروع - مبا�شرا كان ام غري مبا�شر - وايا كان م�شدرها 

او �سببها.

كما ن�ست الفقرة االخرية من املادة ال�ساد�سة من االمر ال�سادر بتاريخ 17/11/1958 يف فرن�سا 

ذاتها  الوقائع  يخ�ص  ق�سائي  حتقيق  فتح  مبجرد  الربملانية  التحقيق  جلنة  مهمة  انتهاء  على 

الوطنية  الداخلية للجمعية  ب�ساأنها، وقد تبنت الالئحة  التحقيق الربملانية  التي تكونت جلنة 

يف  حتقيق  جلنة  بت�سكيل  اخلا�سة  املناق�سات  وقف  على  ن�ست  عندما  احلكم  هذا  الفرن�سية 

مو�سوع معني، اذا كانت االجراءات الق�سائية قد بداأت فعال اثناء ذلك احرتاما ملبداأ الف�سل بني 

ال�سلطات، او عندما يبداأ التحقيق الق�سائي، عندئذ ي�ستوجب على وزير العدل ابالغ رئي�ص جلنة 

التحقيق الربملانية ب�سرورة وقف اعمال اللجنة، اذ ال يجوز ان تتعر�ص اللجنة مل�سائل معرو�سة 

على الق�ساء.

وهو االمر الذي اكده الد�ستور الكويتي يف الباب الرابع منه يف املادة )162( والتي تقرر ان »�سرف 

الق�ساء ونزاهة الق�ساة وعدلهم ا�سا�ص امللك و�سمان للحقوق واحلريات«، كما قررت املادة )163( 
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ان »ال �سلطة الأي جهة على القا�سي يف ق�سائه، وال يجوز بحال التدخل يف �سري العدالة ويكفل 

القانون ا�ستقالل الق�ساء ويبني �سمانات الق�ساة واالحكام اخلا�سة بهم واحوال عدم قابليتهم 

للعزل«.

عن  عبارة  لي�ست  الد�ستورية  الوظيفة  الأن  �سمولية،  نظرة  الن�سو�ص  هذه  الى  نظرنا  ما  فاإذا 

ن�سو�ص متفرقة ال رابط بينها اأو قاعدة حتكمها، وامنا يجب ان ننظر الى ن�سو�سها كمجموعة 

واحدة، فاإن هذه النظرة ال�سمولية تقودنا الى القول باأن النائب، اأي نائب مهما كانت دوافعه، 

ومهما �سمت وعلت اهدافه، فال يحجب عن اب�سارنا حقيقة يخالف بها احكام الد�ستور وينق�ص 

الدولة واحرتام  الد�ستور وقوانني  باحرتام  املادة )91(  اق�سم عليه وفر�سته عليه  الذي  العهد 

الد�ستور  ن�سو�ص  توؤكد  التي  الق�سائية  ال�سلطة  مقدمتها  ويف  االخرى  ال�سلطات  اخت�سا�سات 

ا�ستقالليتها. ولقد قام د�ستورنا على ما قامت عليه الد�ساتري احلديثة من قاعدة ف�سل ال�سلطات، 

ومن اآثار هذه القاعدة ان كل ما تعلق بالق�سايا من حتقيق وحكم من �ساأن ال�سلطات الق�سائية.

ومن ال�سلطات الق�سائية يف املواد اجلنائية للنيابة العمومية. والقاعدة التي جرى عليها العمل 

يف ال�سوؤون الربملانية هي انه متى رفع االمر للق�ساء يف �ساأن من ال�سوؤون امتنع ان يدور حوله 

بحث اأو حتقيق اأو ا�ستجواب يف الربملان، وذلك انه اذا اذن لل�سلطة الت�سريعية ان تعالج مثل تلك 

ال�سوؤون بالبحث واملناق�سة واظهرت فيها اجتاها اأو اتخذت قرارا كان عملها افتئاتا على �سلطة 

حفظ الد�ستور لها حريتها وترتتب عليه اآثار غري حممودة العاقبة يف ا�ستقالل الق�ساء وحريات 

االفراد، من اجل ذلك نرى ان ا�ستمرار جلنة التحقيق الربملانية احلالية غري جائز قانونا ويقع 

لرفع  وذلك  اعمالها  ايقاف  ب�سرورة  الربملانية  التحقيق  جلنة  اخطار  عبء  العدل  وزير  على 

دعوى عمومية تتعلق بذات املو�سوع رهن التحقيق، االمر الذي يحدث معه ت�سوي�ص على عمل 

املحقق وخلط بني ال�سلطات واقحام لل�سلطة الت�سريعية يف امر هو من اخ�ص اعمال الق�ساء.

الوطن، 25 ابريل 2012م
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جلان التحقيق اأهم من ال�ستجوابات
خ�سري العنزي

ما الذي يدفعهم الى هذه اجلراأة يف التعدي على املال العام. االخبار تتوالى علينا كال�ساعقة 

ب�سكل �سبه يومي عن توقيع عقد او تر�سية مناق�سة ب�سكل مالف للقوانني وتفوح منها رائحة 

حتقيق  جلنة  ي�سكل  ان  قدره  يبدو  الذي  االمة  جمل�ص  على  م�ساعفة  امل�سوؤولية  ان  التنفيع. 

وراء جلنة حتقيق لك�سف احلقائق امام �سعب ائتمنهم على حماية مقدراته وحماية وطنه من 

احلرامية الذين امنوا العقوبة فاأ�ساءوا االأدب. اآخرها اتفاقية وزارة ال�سحة مع احدى ال�سركات 

االجنبية، التي ك�سفت تفا�سيلها م�سكورة الزميلة »الكويتية«. �سركة مل ت�ستطع، ح�سب املعلومات 

التي ن�سرت والتي مل ي�سدر اي بيان من وزارة ال�سحة بالنفي او التو�سيح - اقول مل ت�ستطع 

ان تدفع قيمة كفالة ال�سمان االبتدائية البالغة %5، فقامت »ال�سحة« بدفعها عنها ب�سورة فجة 

ووا�سحة بالتنفيع على ح�ساب املال العام. وجميع بنود العقد وفق ما ن�سرته جريدة الكويتية قد 

ازاح عن تلك ال�سركة املحظية اي م�سوؤولية م�ستقبلية جتاه املر�سى وجتاه وزارة ال�سحة ممثلة 

للحكومة واعتمدت املحاكم الربيطانية للنظر يف املنازعات بدال من املحاكم الكويتية، وال تتحمل 

اي م�سوؤولية عن اي اخطاء طبية وغري طبية نتيجة مزاولة اعمالها للمر�سى الكويتيني وغري 

الكويتيني. يعني ب�سريح العبارة ربعنا اعطوهم هدية بقيمة 86 مليون دينار، فهل يجوز هذا؟! 

ال�سرقة ومن  الديزل حتتاج الى جهد م�ساعف من املجل�ص ملعرفة من �سهل لهم هذه  و�سرقة 

العام ومن  املال  املعلومات لالثراء على ح�ساب  اأخفى ومن غيب  بالبيع ومن  تو�سط، ومن قام 

ثروتنا الوطنية. وما يثار عن خ�سائر التاأمينات املتوا�سلة التي كلف ديوان املحا�سبة بالتحقيق 

فيها، وحريق االطارات يف منطقة رحية وعالقة ذلك مبطالبات تقدمت لال�ستفادة من تكد�ص 

االطارات، وا�سئلة اأخرى تتعلق بتلك الكارثة البيئية ومن املت�سبب فيها؟.

اإن ما نخ�ساه اأن تنتهي الق�سايا املثارة حول املال العام با�ستجواب يقدم لهذا الوزير اأو ذاك قبل اأن 

تتك�سف احلقائق ويفلت احلرامي احلقيقي. واإن كانت لنا منا�سدة فاإننا نوجهها الى نواب االأمة 

وبالذات نواب االأكرثية بالرتيث يف اال�ستجوابات حتى اجنالء غبار احلرمنة الذي ازكم االأنوف 

وك�سف حقائقها التي تعكف جلان التحقيق على البحث فيها والتي مل يبق اال �سهر او �سهران 

واال�ستجواب،  ال�سيا�سية  املحا�سبة  يف  وال�سرعة  ومطلوب،  حممود  هنا  التمهل  نتائجها.  وتقدم 

وغلق هذه امللفات باق�ساء الوزير املعني يقرتب من ال�سكوك التي تريد حتميل طرف من دون 

قلياًل  فلننتظر  ال�سيا�سية،  للم�سوؤولية  خالفاً  جنائية  م�سوؤولية  فهناك  امل�سوؤولية.  اآخر  طرف 

حتى تنتهي جلان التحقيق من اعمالها، واإال قلنا اأن هناك اأمراً دبر بليل.. واهلل امل�ستعان.

القب�ص، 8 مايو 2012م
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كيف تنجح جلان التحقيق الربملانية؟
د. بدر الديحاين

اأهمية بالغة يف هذا املجل�ص بالذات يتطلب:  التي تكت�سب  التحقيق الربملانية  جناح عمل جلان 
اأواًل، تزويدها مبتخ�س�سني حمرتفني ي�ساعدون االأع�ساء على معرفة الق�سايا الفنية، وثانياً، 
املحافظة على �سرية اللجان ومهنيتها، وثالثاً، توفري اأق�سى ال�سمانات للحفاظ على �سمعة من 

ت�ستدعيهم جلان التحقيق الأن التحقيق الربملاين ال يعني االإدانة.
ا�ستهل املجل�ص احلايل عمله بت�سكيل العديد من جلان التحقيق الربملانية التي من اأهمها جلنتا 
التحقيق يف ”االإيداعات املليونية“ و“التحويالت اخلارجية“، ليكون بذلك اأول جمل�ص يف احلياة 

الربملانية ي�سكل عدداً كبرياً من جلان التحقيق الربملانية يف بداية دور االنعقاد االأول.
ولعل لذلك اأ�سبابه املربرة وباالأخ�ص املطالبات ال�سعبية التي كانت والتزال تطالب بالك�سف عن 
الفا�سدين الكبار الذين ن�سمع بهم منذ عقود طويلة لكننا، مع كل اأ�سف، مل نر اأحداً منهم يحاكم 

اأو يو�سع يف ال�سجن.
اأ�سف اإلى ذلك تذمر النا�ص من اأن اال�ستجوابات الربملانية كافة التي متت يف ال�سابق كان يرتتب 
عليها، يف اأف�سل االأحوال، ا�ستقالة الوزير املعني اأو تدويره اإما يف احلكومة نف�سها اأو يف حكومة 
قادمة مع بقاء املخالفات اجل�سيمة التي ا�ستجوب ب�سببها على ما هي عليه، بل واحتفاظ امل�سوؤولني 
التنفيذيني الكبار من وكالء وزارات ووكالء م�ساعدين ومديري موؤ�س�سات عامة مبنا�سبهم نف�سها 
عقوداً طويلة رغم م�سوؤوليتهم التنفيذية املبا�سرة عن املخالفات اجل�سيمة التي قدم اال�ستجواب 

بناء عليها والتي يكررها ديوان املحا�سبة يف تقاريره كافة منذ اإن�سائه حتى االآن!
لهذا تكت�سب جلان التحقيق الربملانية باعتبارها جلاناً �سيا�سية ولي�ست جلان حتقيق جنائية اأهمية 
ق�سوى، الأنها �ستوفر املعلومات والبيانات والقرائن واالأدلة الدقيقة التي قد ال تتوافر يف الظروف 
العادية، كما اأنها �ست�سمي جميع امل�سوؤولني الذين من املفرت�ص، يف حالة وجود �سبهات ف�ساد، اأن 

يقدموا مبا�سرة اإلى النيابة العامة ثم اإلى املحكمة التي اإما اأن تدينهم واإما اأن تربئهم.
من هذا املنطلق، فاإن جناح عمل جلان التحقيق الربملانية التي تكت�سب اأهمية بالغة يف هذا املجل�ص 
اأواًل تزويدها مبتخ�س�سني حمرتفني ي�ساعدون االأع�ساء على معرفة الق�سايا  بالذات يتطلب 

الفنية التي قد يجهلونها اأو قد ال ي�سعفهم الوقت ملتابعتها.
كما يتطلب ثانياً املحافظة على �سرية اللجان ومهنيتها من خالل االلتزام بالالئحة الداخلية 

حتى ال يف�سح املجال ملن يريد اأن يف�سل عملها يف اأن يطعن بعدم مهنيتها اأو عدم �سريتها.
ويتطلب ثالثاً توفري اأق�سى ال�سمانات حلفظ �سمعة االأ�سخا�ص الذين ت�ستدعيهم جلان التحقيق 
ال�سلطة  اخت�سا�ص  من  فذلك  االأحوال،  من  حالة  باأي  االإدانة  يعني  ال  الربملاين  التحقيق  الأن 

الق�سائية وحدها.
اأخرياً، فاإن وجود جلان التحقيق الربملانية ال يلغي اأبداً اأداة اال�ستجواب كاأداة د�ستورية قد يرتتب 
عليها االإدانة ال�سيا�سية للوزير امل�ستجوب، بل على العك�ص من ذلك فاإنه �سيعززها ويجعلها اأكرث 

فعالية يف امل�ستقبل.

اجلريدة، 9 مايو 2012
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مقرتح تعديل قانون النتخاب
عبداخلالق مال جمعة

عندما اطلعت على ت�سريح النائب الفا�سل �سالح عا�سور )القب�ص - ال�سبت 26/5(، ومقرتحه 

لتغيري قانون االنتخاب الذي هو علة العلل ولي�ص قانون الدوائر الذي يحاول البع�ص عر�ص 

قانون  اأي  القانون،  هذا  اأن  اعتبار  على  وتفاءلت،  ا�ستب�سرت  با�ستمرار،  لتغيريه  مقرتحات 

النواب  اأغلبية  لدى  املحظورات  من  يعترب  به،  املتعلقة  الد�ستورية  املواد  بع�ص  ومع  االنتخاب، 

وكذلك احلكومة. فهو قانون جامد �ساهم ب�سكل مبا�سر يف تاأ�سي�ص ثقافة االحتكار والتكرار يف 

احلياة الربملانية، ولكن عند التدقيق يف حوايا وزوايا الت�سريح وجدته مل يتطرق ب�سكل جذري 

اإلى قانون االنتخاب املعمول به حالياً، فقط يريد النائب اأن يقنعنا اأن ال�سوت الواحد للناخب 

كفيل باأن يخرجنا من اأزمتنا ال�سيا�سية! وا�سح من املقرتح اأنه قا�سر وال يوؤدي اإلى النتيجة التي 

يطمح اإليها �ساحبه مبا�سرة، بل املقرتح ي�سّهل الو�سول اإلى مقعد الربملان من دون الدخول يف 

حتالفات وح�شابات، ويدفع عنه حرج احلراك الداخلي املحدود يف اأو�شاط الدائرة.

اإن اأي مقرتح يتعلق بقانون النتخاب اأو الدوائر يجب اأن يناط اإلى هيئة عليا من متخ�ش�شني 

يف اأكرث من جمال، حتى يت�سنى لنا اإنقاذ البلد، الأن اأع�ساء جمل�ص االأمة ال ميكن لهم اأن يكونوا 

جمردين ومو�سوعيني يف مثل هذا االأمر.

واملحا�سبة،  والرت�سيح  االنتخاب  اأنظمة  حول  متعددة  دول  وجتارب  ممار�سات  على  اطلعت  لقد 

التي لو طبقت لدينا لرمبا مل�سنا �سيئاً من التنويع والتفعيل. ففي �سوي�سرا مثاًل يحق لناخبي 

الدائرة اأن ي�ستجوبوا النائب الذي ميثلهم يف اأي ق�سية اأو مو�سوع اأو جتاوزات، ومن ثم اإعفاوؤه 

اإذا حتققت التهم يف حقه! اأما يف الربازيل والرنويج فاإن النائب يبقى دورتني فقط، وال يجوز 

له الرت�سح مرة اأخرى! اإن االأزمات يف الكويت تتكرر ب�سبب جتاوز النائب يف البقاء على امل�سرح 

ال�سيا�سي عن احلد املعقول، من دون عطاء وتطوير وتنمية �سيا�سية تذكر! فحتى يبقى البد له 

من االإثارة والتهويل، فال برامج ملزمة وال �سفافية باالأر�سدة وال قانون يحدد من اأين

لك هذا، فاملرحلة التي نحن فيها، االآن، مرحلة االإقطاع واالإق�ساء.

القب�ص، 29 مايو 2012م
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ع جواخري؟! نائب يوزِّ
وليد عبداهلل الغامن

نائب من »كتلة االأغلبية« ات�سل باحد الناخبني يف دائرته وعر�ص عليه تخ�سي�ص ق�سيمة من 

هيئة الزراعة - جاخور - له اأو الحد افراد عائلته وكل ما عليه اح�سار البطاقة املدنية ور�سوم 

الت�سجيل التي ال تتجاوز 500 دينار، الناخب االأمني �ساأل نائب »االغلبية« املحرتم: ما ال�سبب يف 

هذه الهدية؟ اأجابه: عر�ص علي 10جواخري الأختار اأنا�سا تخ�س�ص لهم، وقد انتقيتك من بني 

ابناء الدائرة، الأنك ت�ستاهل ومن »ربعنا«، اعتذر الناخب عن قبول هذا العر�ص، فالنفو�ص االبية 

ال ت�سرتى ب�سقط الدنيا.

الر�سى التي تقدم للنواب لي�ست مالية فقط، مطئ من يظن ذلك، الر�سى ال�سيا�سية قد تكون 

قرو�ص  باخلارج،  العالج  الدبلوما�سية،  البعثات  مثاًل،  القيادية  املنا�سب  بغريه،  وتكون  باملال 

ح�سنة بال �سمانات، املناق�سات املختلفة وا�سهم ال�سركات، وبالطبع اجلواخري واملزارع.. ال�سوؤال 

طبعاً ما هو املقابل لهذه العطايا احلكومية املبطنة؟!

يف النظم الربملانية املحرتمة التي ميتلك فيها ال�سعب حق حما�سبة احلكومة يوجه النقد غالباً 

اأن النظام الربملاين  اأو التي يكرث فيها الف�ساد، يف الكويت رغم  للجهات احلكومية �سيئة االأداء 

النيابي ال  النقد  اأن  ي�سهد  الواقع  لكن  االأداء احلكومي ومراقبته،  اأ�س�ص جزء منه على تقومي 

يوجه دائما للجهات التي يثار حولها اللغط اأو تعاين �سوء اخلدمة اأو تكرث منها ال�سكاوى، وامنا 

يوجه النقد وفق اخل�سومة ال�سخ�سية بني النائب والوزير اأو القيادي احلكومي.

وموؤ�س�سة  الزراعة  هيئة  واأداًء،  عماًل  اجلهات  اأف�سل  من  حكومية  جهات  املثال:  �سبيل  على  خذ 

املحا�سبة  ديوان  وتقارير  )البلدية(  الكويت  و«بلوة«  الكهرباء  ووزارة  املوا�سالت  ووزارة  املوانئ 

اأنظار  �سرف  اجلهات  هذه  ا�ستطاعت  كيف  اجلهات؟  هذه  عن  النواب  اأين  لكن  عليهم،  �ساهدة 

النواب عنها.. ابحث عن الهدايا املبطنة!

وزارة ال�سوؤون من اأتع�ص الوزارات يف الكويت، فيها فو�سى العمالة و�سرقات اجلمعيات وغمو�ص 

عمل احتادها، وتالعب النقابات ومهزلة الريا�سة.. �سنوات مل يتكلم النواب عنها، اليوم فقط 

اأن هناك وزارة لل�سوؤون بعد قدوم النائب ال�ساب ريا�ص العد�ساين وتغري وزيرها  تذكر النواب 

حممد العفا�سي.. فما ال�سبب؟!

املزدوجة  املعايري  لهذه  تع�ساً  بالنهار،  واالمانة  العدالة  ويتكلم عن  بالليل  يوزع جواخري  نائب 

بحق  بلدنا  �سوؤون  ون�سلح  التالعب  لهذا  الناخبني  »حد�ص«  ي�سحو  متى  ال�سيا�سي!..  والنفاق 

وا�ستجدائها؟!  اال�سوات  ت�سول  �سريبة  تدفع  التي  املزيفة  اال�سكال  هذه  انتخاب  عن  ونتوقف 

و«تكفون« �سوتوا يل، وتخدم حزبها وطائفتها وعائلتها وقبيلتها على ح�ساب اأهل الكويت؟ واهلل 

ق. املُوفِّ

القب�ص، 5 يونيو 2012م



ي
�ســ

يـا
ل�س

د ا
ـــا

ف�س
ال

215

هناك قوانني كارثية
اأقرها املجل�س اأكرث فداحة من خ�سارة الداو

عبداهلل النيباري

يبدو اأن قدر الكويت هو اأن تعي�ص حالة تاأزم م�ستمرة، تبقى الغيوم ال�سيا�سية متلبدة يف �سمائها 

دوماً، وعلى الرغم من اأننا نعي�ص ف�سل �سيف حارقا، فاإن االأجواء توحي باأننا داخلون على مرحلة 

تاأزم اأ�سد.. ولذلك، دعونا قبل ا�ستفحال االأمر نتوقف ملياً اأمام االأزمات ال�سغرية املوجودة بني 

ها جمل�ص االأمة. اأيدينا، ومنها ق�سية الداو وق�سية رد القوانني التي اأقَرّ

مازالت هذه الق�سية ت�سغل اجلميع، حكومة وجمل�ص اأمة واإعالما، وتناولها العديد من الكتاب 

حتى اأنه مل يبَق اأحد مل يدل بدلوه فيها. اهتمت معظم امل�ساجالت، �سواء من احلكومة اأو من 

اأو امل�سوؤولية، اإال اأن االأمر يف نظري  اأو كتاب ال�سحف بتوزيع اللوم  اأع�ساء املجل�ص وحمازبيهم 

يتجاوز خ�سارة الداو، رغم �سخامتها، فهذه اخل�سارة ما هي اإال نتيجة ملنهج التخبط يف التعامل 

مع كل ق�سايانا.

ل حوايل 30 يف املائة من قيمة ال�سفقة، ولو نظرنا اإلى تطبيق هذا املنهج يف  خ�سارة الداو ت�سِكّ

اأو تكاليف م�ساريع ما  التعامل على ميزانية الدولة، البالغة 22 مليار دينار )79 مليار دوالر(، 

ي�سمى باخلطة اخلم�سية البالغة 35 مليار دينار )122 مليار دوالر( اأي ما جمموعة 200 مليار 

دوالر لوجدنا اأن خ�سارة 10 يف املائة فقط من هذه املبالغ، وهو اأمر حمتمل بدرجة كبرية، تعني 

خ�سارة 20 مليار دوالر، واأنا اأقول خ�سارة 10 يف املائة فقط جتنبا للتخويف من خ�سارة 30 يف املائة، 

التي تعادل 60 مليار دوالر.

اأداء  التخبط ي�سوب  الكويت، هذا  الذي تدار به دولة  التخبط  الداو يعك�ص  التعامل مع ق�سية 

جميع موؤ�س�سات الدولة ابتداء مبوؤ�س�سة احلكم اإلى احلكومة، وجمل�ص االأمة واجلهاز االإداري، 

اأثري حول �سفقة الداو، جند  اإلى كل ما  مبا فيه االأجهزة االأمنية، بل وحتى الق�ساء. بالعودة 

القرار، وهي  اتخاذ  االأولى هي م�سوؤولية من ميلك  بالدرجة  امل�سوؤولية، ولكن  الكل يتحمل  اأن 

املوافقة عليها  اإلغاء ال�سفقة بعد  جمل�ص الوزراء، وعلى االأخ�ص رئي�ص جمل�ص الوزراء، فقرار 

االأمة.  جمل�ص  اأع�ساء  ب�سغط  اعترب  ما  حتت   ،2008/12/28 بتاريخ  الوزراء  جمل�ص  بقرار  مت 

�سند  والت�سكيك بال  االتهام  وتوجيه  التهديد  لغة  االأمة يالمون على  اأع�ساء جمل�ص  كان  واإذا 

باأن هنالك منتفعني وهنالك ر�سوة مببلغ 850 مليون دوالر، نقاًل عن جريدة الوطن،  والقول 

املعلومات، واأن االإنفاق مت يف ليلة ظلماء  اأخفوا  امل�سوؤولني يف القطاع النفطي  اأو  واأن احلكومة 

وهي ال �سك لغة مدانة وغري الئقة لكن ذلك لي�ص مربراً كافياً وال يعفي جمل�ص الوزراء من 

واأ�سهرها  النفطي،  القطاع  �سفقات  يف  االإخفاقات  تاريخ  اإن  نقول  اأن  بد  وال  امل�سوؤولية.  حتمله 

ق�سية �سراء �سركة �سانتايف وق�سية �سرقة الناقالت.. وغريهما، �ستبقى م�سدراً لل�سك يف قرارات 

اإليهما الف�ساد امل�ست�سري يف الكويت، في�سبح اجلو ال�سائد هو جو  اأ�سفنا  القطاع النفطي، واإذا 

ال�سك والريبة واخلوف وعدم الثقة، وطبعا تختلف طرق التعبري عن ذلك، فبع�سها يجنح اإلى 

درجة الفح�ص، وبع�سها يتوا�سع اإلى ال�سكل املقبول. ويف هذه الق�سية كان على احلكومة ممثلة 
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بوزير النفط، وهو ينتمي اإلى تنظيم �سيا�سي، اأن يدرك ماذا �ستواجه بناء على ذلك، وكان عليها 

اأو  الى جل�سة مناق�سة  اأن تدعو  اللجان  باأي طريقة عرب  االأمة  املو�سوع على جمل�ص  اأن تطرح 

ت�ستخدم االأدوات الد�ستورية املنا�سبة، وخ�سو�سا اأن االعرتا�ص على ال�سفقة بداأ مبكرا منذ �سهر 

اأغ�سط�ص 2008، واملفاو�سات بداأت يف 2006، واالعرتا�سات زادت مع االقرتاب من موعد التوقيع 

على ال�سفقة، وبعدها، وجاءت من جهات متلفة يف املجل�ص من كتلة العمل ال�سعبي ومن ال�سلف 

ومن �سالح املال وحممد العبداجلادر. االأمر الطبيعي كان على االأع�ساء طلب اإطالع املجل�ص 

وجلانه على م�سار املفاو�سات ونتائجها، واإذا مل يطلب االأع�ساء ذلك، كان على احلكومة اأن تبادر 

بطلب عر�ص املو�سوع على اللجان املخت�سة. بل اأقول اأكرث من ذلك حتى قبل اتخاذ قرار اإلغاء 

ال�سفقة كان باالإمكان طلب متديد اأو تاأجيل تاريخ النفاذ، وحتى بعد قرار االإلغاء كان يجب طرح 

املو�سوع على املجل�ص، لالتفاق على مرج.

وقد ك�سفت املعلومات اأن هذا االأمر كان متاحاً حتى �سهر مايو 2009، بل حتى �سهر �سبتمرب من 

الداو،  االآخر يف �سفقة  االأمر   .2009 �سبتمرب  اإال يف  ال�سكوى  ترفع  فال�سركة مل  نف�سها،  ال�سنة 

هو تركز جمموعة القطاع النفطي على ق�سية العائد املايل، وعدم اإعطاء اجلانب االقت�سادي 

اهتماما كافيا، والرتكيز على العائد املايل الذي قدر بني 10 و15 يف املائة، لكان هذا العائد هو 

اأ�سا�ص ال�سفقة، فقد كان هنالك فر�ص لتحقيق عائد مايل اأكرب منه.

فقد اأ�سار تقرير ال�سال )2012/6/10( اإلى اأن �سراء اأ�سهم ع�سر �سركات كان �سيحقق عائدا ماليا 

يرتاوح بني 20 و75 يف املائة، بل كان ميكن �سراء اأ�سهم �سركة الداو ب�سعر 11 دوالرا، وارتفعت االآن 

اإلى 35 دوالرا، من دون الدخول يف ماطر اال�ستثمار املبا�سر ب�سراء م�سانع قائمة.

العائد املايل،  اإلى جانب  اأن من فوائد ال�سفقة،  امل�سوؤولون يف �سركة البرتوكيماويات  وقد ذكر 

اأن ال�سركة امل�سرتكة �ستن�سئ معهد تدريب بتكلفة 100 األف دوالر، و�ستتيح اال�ستفادة من براءات 

الت�ساوؤالت، ملاذا ننتظر �سركة الداو لتن�سئ لنا معهد تدريب؟ وما  االخرتاع. وهذا يثري بع�ص 

براءات االخرتاع؟ وكيف تتم اال�ستفادة منها؟وما قيمة هذه اال�ستفادة؟

بينما املق�سود بالفوائد االقت�سادية، ت�سغيل العمالة، وهي القناة التي عن طريقها نكت�سب املهارة 

واخلربة يف الت�سغيل واالإدارة. 

رمبا  اإال  العمالة  ت�سغيل  من  ن�ستفيد  لن  اأننا  البرتوكيماويات،  يف  امل�سوؤولني  تو�سيحات  ووفق 

م�سغولة  فيها  �ست�سارك  التي  امل�سانع  الأن  واآخر،  حني  بني  االأفراد  تتعدى  ال  ب�سيطة  باأعداد 

بالعمالة يف البالد التي تقع فيها ووفقا الأنظمتها.

وامل�ساركة وفق اإفادتهم تقت�سر فقط على جمل�ص االإدارة، كرئي�ص جمل�ص االإدارة اأو نائب الرئي�ص. 

ونحن جربنا ذلك يف م�سروع �سراء �سركة �سانتايف، ومل يزد االأمر عن م�ساركة تكاد تكون �سكلية 

يف جمل�ص االإدارة. 

من االأمور التي كان يجب اأن ينظر يف تقييمها، الفوائد االقت�سادية ال الفوائد املالية فقط التي 

هي متاحة يف ال�سوق املالية، رمبا ب�سكل اأكرث جدوى.

اأن تطرح للبحث والتق�سي، يف ما هو الطريق االأف�سل  على كل حال، فاإن هذه االآراء كان يجب 

واالأجدى. وكان يجب اأن يتم ذلك يف اأجواء بناءة مو�سوعية تبحث يف العمق عن كل جوانب املو�سوع، 

وغياب ذلك هو الذي اأدى اإلى الرتا�سق بالت�سكيك والتخوين واالتهام والتهديد باملن�سة.
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ق�سية رد القوانني
موافقة احلكومة على القوانني مثار اجلدل عند مناق�ستها يف املجل�ص كان موقفاً خاطئاً، وعلى 

االأخ�ص وزير العدل واالأوقاف مبوافقته على قانون تغليظ العقوبة، ووزير الرتبية ملوافقته على 

قانون جامعة جابر. 

وكذلك قانون املدينة الطبية وقانون �سندوق �سغار امل�ستثمرين، فم�ساريع هذه القوانني جاءت 

باقرتاح من االأع�ساء من دون درا�سة جدوى، وبا�ستعجال، ما اأدى اإلى اأن ت�سوب هذه القوانني 

من  مطلوبا  يكن  فلم  ج�سيما،  خطاأ  كانت  املعنيني  الوزراء  وموافقة  كثرية.  وعيوب  مثالب 

احلكومة اأن توافق اأو على االأقل متتنع، وما كانت �ستالم يف كلتا احلالتني، وخ�سو�سا اأن هذه 

القوانني ذات طابع فني تنفيذي، من اخت�سا�ص ال�سلطة التنفيذية، وتطبيقها �سيواجه م�ساكل 

جمة ويفرز م�ساكل اأكرث. والوزراء الذين وافقوا يتحملون م�سوؤولية خطاأهم بعد رد القوانني، 

اأداء موؤ�س�ساتنا، وعلى  اإلى ا�ستقالتهم، ولكن هذا نتيجة نهج التخبط يف  ويف اأي بلد اآخر يوؤدي 

راأ�سها احلكومة. 

القوانني لي�ص لها مربر، فهو ممار�سة ل�سالحيات د�ستورية  اأع�ساء املجل�ص على رد  لكن ثورة 

اأنه ميار�ص �سلطاته من خالل  اأن يختار من ي�ست�سري، �سحيح  ميلكها �سمو االأمري، ومن حقه 

وزرائه، ولكنه ميلك اأن يعينهم ويقيلهم. 

واحلديث عن حكومة خفية اأخرى كالم لي�ص له معنى، وفيه م�سا�ص، فلماذا يكون كل من خالف 

احلكمة  يحتكرون  وملاذا  عليهم؟  متاآمر  واأنه  دوافعه،  يف  م�سكوكا  االأغلبية  اأع�ساء  ال�سادة  راأي 

فيما  جانبهم  قد  ال�سواب  اأن  االأمر؟  واقع  فيما  االأحوال،  كل  يف  �سحيح  راأيهم  واأن  وال�سواب، 

اأقروه من قوانني من دون تان اأو اعتبار الآراء اأخرى...؟

�سفقة  بكثري من خ�سارة  اأكرب  وتكلفتها  كارثية،  قوانني  االأمة  اأع�ساء جمل�ص  االخوة  اأقره  ما 

الداو كيميكال. واأ�سري فقط اإلى االمتيازات التي منحها قانون جامعة جابر، التي هي عبارة عن 

�سم كلية الدرا�سات التجارية مع كلية الرتبية االأ�سا�سية، وا�ستبدال يافطتهما بيافطة جامعة 

جابر، حتى ما ذكره ال�سادة االأع�ساء باأن هذه اجلامعة �ستفتح جماال ال�ستيعاب خريجي الثانوية 

العامة غري �سحيح، الأن اأعداد طالب املعهدين تتجاوز 16 األف طالب وطالبة، ويزيد العدد اإذا 

اأ�سيفت معاهد اأخرى.

ث وال حرج، اإعطاء �سكن وبدل تاأثيث وتاأمني �سحي وتعليم اأبناء العاملني  اأما االمتيازات، فحِدّ

يف املدار�ص اخلا�سة، وهي امتيازات اأكرث من امتيازات مدر�سي اجلامعة. 

فماذا ميِيّز العاملني يف جامعة جابر عن االأطباء واملهند�سني والعاملني يف جهات تتطلب عملهم 

الدوام يف مناوبات يف اأوقات غري مريحة؟ اإذا طبق قانون جامعة جابر كل العاملني �سيطالبون 

باالمتيازات نف�سها التي منحها القانون. لذلك، احتجاج ال�سادة االأع�ساء على رد القوانني هو 

اخلطاأ بعينه، فهو مناق�ص للمنطق ومالف للد�ستور.

الطليعة، 14 يونيو 2012م
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احل�سانة الربملانية بني الأخالق والد�ستور؟
حممد العجريي

احل�سانة الربملانية التي ن�ص عليها الد�ستور يف مادته 111، ق�سد منها التاأكيد على مبداأ اأن ال 

اأداء عمله الرقابي  اأو ترهيب قد يعيقه عن  اأي تاأثري  �سلطان على ممثل االأمة، حماية له من 

ل يف مواقع اأخرى الظروف  بحرية، ولي�ص الأي غر�ص اآخر. اإذن، هي لي�ست ميزة �سخ�سية، وف�َسّ

واالآلية الواجب اتباعها لرفع احل�سانة عن النائب، متهيداً للتحقيق معه اأو حماكمته اإذا اقت�سى 

االأمر ذلك.

امللفت اأنه مبتابعة �سلوك بع�ص النواب، جند اأن هناك �سوء ا�ستغالل لهذه احل�سانة، فتجدهم 

يرخون العنان الأل�سنتهم ال�سليطة، فيمطرون من ي�ساوؤون بعبارات غري الئقة، ويطلقون التهم 

نون من ال يوافقهم الراأي، بل اإن البع�ص كما �ساهدنا، مراراً وتكراراً،ا�ستخدم يده  جزافاً، ويخِوّ

وما ا�ستطاع اأن يلتقطه بطريقه وباأ�سلوب همجي، للتعبريعن ازدرائه اأو عدم اتفاقه مع زميل 

له. وازداد الغرور والبلطجة ببع�سهم اأن اعتدى ج�سدياً، كما نعلم جميعا، على موظف حكومي، 

الأنه مل يخنع لغطر�سته ويلبي طلباته. 

امل�ساألة املقلقة، والتي يجب التنبيه اإليها، هي اأن جتربتنا مع العديد من املجال�ص، حني يعر�ص 

عليها طلب لرفع احل�سانة عن اأحد االأع�ساء، جند اأن هناك فزعة نيابية، غريبة عجيبة، يختلط 

فيها احلق بالباطل واحلابل بالنابل، فتكون نتيجة الت�سويت بعدم املوافقة على رفع احل�سانة، 

للمجل�ص فح�ص  الداخلية  الالئحة  اإليها  اأوكلت  والتي  الت�سريعية،  اللجنة  اأن  الرغم من  على 

املرفوع  تقريرها  يف  طالبت  احل�سانة،  رفع  طلب  مو�سوع  للنائب  املوجهة  التهمة  كيدية  عدم 

ماآ�سي  �ساهدنا  فقد  ال�سيناريو،  هذا  االأمر  يتعدى  وقد  احل�سانة!  رفع  على  املوافقة  للمجل�ص 

اأفظع، حينما طالب بع�ص االأع�ساء، ممن عر�ص طلب رفع احل�سانة عنهم، املجل�ص باملوافقة، 

لكن املجل�ص رف�ص! وهنا يت�ساءل اأحدنا با�ستغراب كيف يرف�ص املجل�ص رفع احل�سانة والع�سو 

�ساحب العالقة موافق؟! 

اأمام  اأمام ع�سو غري �سادق وميثل  فاإما نحن  ثالث لهما،  احتمالني ال  اأمام  االأمر ي�سعنا  هذا 

اجلمهور، الأنه �سمن عدم موافقة املجل�ص بناًء على اتفاق م�سبق »مع الربع«، اأو اأن هناك مفهوما 

خاطئا لدى النواب، خال�سته اأن الع�سو له احلق باأن »يخبط يف بطون النا�ص« كيف ي�ساء من 

دون رادع اأو خوف من عواقب. احلكومة من ناحيتها مواقفها �سبابية وغري مفهومة من هذه 

امل�ساألة، فقد كانت يف ال�سابق تقف على احلياد، وال ت�سارك يف الت�سويت، ثم بقدرة قادر، قررت 

اأحد النواب  امل�ساركة يف الت�سويت، حينما و�سل طلب النيابة العامة التحقيق يف حادث اعتداء 

اأ�سد غرابة حينما رفع د.هالل ال�ساير  اأحد موظفي وزارة ال�سحة. وكان موقفها  ج�سدياً على 

دعوى على اأحد االأع�ساء، ب�سبب اإهانته لفظيا، وكان ح�سور احلكومة يف جل�سة الت�سويت على 

رفع احل�سانة عن الع�سو ال يتجاوز عدد اأ�سابع اليد الواحدة، مبعنى اأن حكومتنا ما ين�سد فيها 

الظهر، الأنها ما تفزع لربعها. 
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اأع�ساء  اأن تكون د�ستورية، ولذلك نقول لالإخوة  اأمام م�ساألة اأخالقية قبل  خال�سة القول اننا 

املجل�ص حا�سبوا اأنف�سكم قبل اأن تعطوا الأنف�سكم احلق يف حما�سبة االآخرين، و�سونوا األ�سنتكم، 

اإلى  االأولى  بالدرجة  يحتاج  االأمة  متثيل  �سرف  الأن  والفعل،  القول  من  ال�ساقط  عن  وعفوا 

االأخالق.

الطليعة، 14 يونيو 2012م

جهد ا�ستثنائي
حممد عبدالقادر اجلا�سم

من  جمموعة  والقانونية،  الت�سريعية  ال�سوؤون  جلنة  واأمام  االأمة،  جمل�ص  اأعمال  جدول  على 

اإقرارها قبل نهاية دور االنعقاد احلايل، فاإن  االقرتاحات بقوانني لو جنحت كتلة االأغلبية يف 

اأن املجل�ص احلايل ي�سري نحو حتقيق االإ�سالح ال�سيا�سي والت�سريعي على نحو جاد  ذلك يعني 

ب�سرف النظر عن موقف احلكومة من تلك االقرتاحات واحتماالت ردها بعد اإقرارها من قبل 

املجل�ص.

اإن�ساء املحكمة الد�ستورية، وهو اقرتاح  اأعمال املجل�ص هناك اقرتاح بقانون ب�ساأن  فعلى جدول 

يتبنى فكرة الت�سكيل املختلط للمحكمة، اأي تكون ع�سوية املحكمة من ق�ساة يختارهم املجل�ص 

االأعلى للق�ساء واأع�ساء تختارهم احلكومة واأع�ساء يختارهم جمل�ص االأمة وعددهم )9( تكون 

االأغلبية من الق�ساة، كما اأن االقرتاح مينح املواطنني حق تقدمي الطعن املبا�سر بعدم د�ستورية 

وكذلك  الد�ستور  ن�سو�ص  بتف�سري  املحكمة  اخت�سا�ص  �سحب  االقرتاح  اأن  كما  الت�سريعات، 

اخت�سا�سها بنظر الطعون االنتخابية.

وامل�سروع الثاين املدرج على جدول اأعمال جمل�ص االأمة هو م�سروع قانون ب�ساأن تعزيز النزاهة 

ومكافحة الف�ساد الذي يت�سمن االإعالن عن الذمة املالية وتعار�ص امل�سالح وحماية املبلغ.

اأما اللجنة الت�سريعية ف�سوف تنتهي قريبا من النظر يف اقرتاح قانون اإن�ساء الهيئات ال�سيا�سية 

واقرتاح تعديل الئحة جمل�ص االأمة على نحو مينح جلان التحقيق الربملانية فعالية اأكرث ويتيح 

قانون  ن�شو�س  بع�س  تعديل  واقرتاح  احلكومة،  ح�شور  ا�شرتاط  دون  املجل�س  جل�شات  عقد 

حماكمة الوزراء واقرتاح قانون بتنظيم الطعون االنتخابية واقرتاح قانون اإن�ساء نيابة اجلنح 

واإلغاء االإدارة العامة للتحقيقات.

ملجل�ص  يتم عقد جل�سات خا�سة  لو  واأمتنى  ا�ستثنائية،  باأهمية  ال�سابقة حتظى  االقرتاحات  اأن 

اجتماعاتها  والقانونية  الت�سريعية  ال�سوؤون  جلنة  تكثف  اأن  اأمتنى  كما  نظرها،  لت�سهيل  االأمة 

الإجناز االقرتاحات املهمة االأخرى مثل اقرتاح اإن�ساء هيئة االأدلة اجلنائية واقرتاح الك�سف عن 



ي
�ســ

يـا
ل�س

د ا
ـــا

ف�س
ال

220

�سرية الوثائق وحق االطالع عليها واقرتاحات حول قانون االنتخابات كي تكون جاهزة للعر�ص 

على جمل�ص االأمة يف بداية دور االنعقاد الثاين )هذا اإذا ا�ستمر املجل�ص(.

اإن جدية كتلة االأغلبية يف االإ�سالح ال�سيا�سي والت�سريعي مرهونة باإقرار االقرتاحات التي اأ�سرت 

دور  االأغلبية  كتلة  تنهي  اأن  حقيقة  ناأمل  لذا  اال�ستجوابات،  من  بكثري  اأهم  االأمر  وهذا  اإليها، 

االنعقاد االأول باإجنازات ت�سريعية م�ستحقة.

الكويتية ، 19 يونيو 2012م

بعد ا�ستقالة الوزير.. ماذا عن جتاوزاته؟!
نهار عامر املحفوظ

وتطبيقه  الوزاري  عمله  عن  وذلك  �سخ�سه،  ولي�ص  ب�سفته  الوزير  م�ساءلة  يعني  اال�ستجواب 

القوانني واللوائح يف �سري اأعمال وزارته، واال�ستجواب يجب ان تكون له مربراته املو�سوعية واأال 

تخرج حماوره عن ال�سوابط الد�ستورية امللزم احرتامها وااللتزام باأحكامها، ولي�ص كما بع�ص 

قدر جمل�ص  ونالت من  للنواب  واأ�ساءت  ذريعاً  ف�ساًل  ف�سلت  التي  ال�سابقة  النيابة  اال�ستجوابات 

االأمة ومكانته يف نظر االأمة، وذلك للتع�سف اجلامح من قبل بع�ص النواب الذين انحرفوا يف 

ا�ستخدامهم لال�ستجواب عن جادته الد�ستورية ودواعيه املو�سوعية ليكون �سلوكاً ذاتياً ومعاقبة 

اخ�ساعه،  بهدف  ذاك  اأو  الوزير  هذا  النائب مع  بعالقة  تتعلق  �سخ�سية  الأ�سباب  اأو  �سخ�سانية 

وحتى يتحقق للنائب املعني ما ي�سعى الى حتقيقه وحت�سيله على امل�ستويني اخلا�ص وال�سخ�سي، 

ولكن مو�سوع مقالنا اليوم لي�ص يف هذا النوع من اال�ستجوابات، فامنا نعني اال�ستجوابات اجلادة 

ا�ستقالته  امل�ستجوب  الوزير  بتقدمي  تنتهي  والتي  د�ستورياً  وال�سائبة  املو�سوعية  اأ�سبابها  يف 

في�سقط اال�ستجواب وت�سطب حماوره املق�سود بها التقومي واال�سالح ليبقى كل �سيء كما عليه 

احلال ال�سابقة، فغالباً ما يكتفي النائب امل�ستجوب و�سركاوؤه وداعموه من النواب با�ستقالة الوزير 

وحما�سبة  ا�سالحها  الأجل  وزارته  واأخطاء  الوزير  جتاوزات  ومناق�سة  بحث  يف  اال�ستمرار  دون 

امل�سيء ولي�ص االكتفاء بتقدمي الوزير ا�ستقالته من الوزارة التي ال تعني ان اال�ستجواب قد حقق 

عن  و�سخ�سه  ب�سفته  وناأى  ا�ستقال  الوزير  لكون  متاماً  العك�ص  على  بل  اال�سالحية،  اغرا�سه 

املحا�سبة وتبقى الوزارة كما هي عليه دون ا�سالح وال ت�سليح وال هم يحزنون.

امل�ستجوب من قبلهم فيعقدون  الوزير  �سعداء عندما ي�ستقيل  النواب يفرحون ويكونون  بع�ص 

املوؤمترات ال�سحافية وي�سدرون البيانات بفخر ون�سوة املنت�سر بقولهم لقد هرب الوزير مكتفني 

بهذا االنت�سار الوهمي دون ان تتحقق االأهداف اال�سالحية املرجوة من اال�ستجواب ما يك�سف 

ا�ستجواباتهم،  النواب يف  اأغلب  امل�ستجوب وعدم جديته اال�سالحية، وهذه حال  النائب  حقيقة 

التوفيق يف حتقيق مقا�سده اال�سالحية يف  العد�ساين الذي نتمنى له  النائب ريا�ص  با�ستثناء 
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مبتابعة  وا�سراره  تاأكيده  عرب  وذلك  امل�ستقيل،  والعمل  االجتماعية  ال�سوؤون  وزير  ا�ستجواب 

حماور ا�ستجوابه مع الوزير القادم ان مل يبادر با�سالح ما ورد يف املحاور اخلم�سة خالل ثالثة 

اأ�سهر واال �سوف يجدد له العد�ساين اال�ستجواب ذاته من جديد، وهذا هو ال�سحيح عندما ت�سح 

املقا�سد والنوايا.

النهار، 21 يونيو 2012م

تر�سيح وانتخاب ... من هب ودب
د. مبارك الذروه

اأذكر اين راأيته يرافق ابنه املتخلف عقليا تخلفا ب�سيطا نحو احد �سناديق االنتخاب يف الدائرة 

التي يتبعها، ومل يكن ال�ساب �سوى �سوت بيد والده يوجهه ح�سب هواه لي�سيع �سوت االمة...!

من املعروف ا�شرتاط موؤهالت عليا لتقليد اأدنى منا�شب يف الدولة كالدارات املالية والبنكية اأو 

املحا�سبية اأو البرتولية بل حتى الوظائف االدارية املهنية �سمن الهيكل االداري العام يف احلكومة 

حتتاج الى �سهادات وخربة وتخ�س�ص!! ومن املعروف باملقابل اي�سا ان ي�سارك العامة والدهماء 

باختيار الواليات العامة يف الدولة كع�سوية جمل�ص االمة!

لكن �سيئا من الغرابة يف ما �سبق حتتاج الى تاأمل عميق وجترد دقيق!! اإذ كيف ن�ساوي بني العامة 

يقبلون  النا�ص  كان  واذا  االمة.  ميثل  من  اختيار  يف  اجلاهل  واالأمني  املتعلم  واملثقف  وال�سفوة 

املعلمني  اأال يختار رئي�ص جمعية املهند�سني اال املهند�سني املخت�سني وال يختار رئي�ساً جلمعية 

واملحامني واالأطباء والبرتول اال املخت�ص املهني العليم ب�سوؤون املهنة فكيف جنعل والية �سوؤون 

االمة املالية والع�سكرية والرتبوية والت�سريعية اأدنى من تلك اجلمعيات!!؟ وهل يجوز ان يحدد 

م�ستقبل وطننا كل من هب ودب؟ وكيف يتم اختيار القوي االأمني من قبل ال�سوقة وال�سعاليك 

وعدميي الثقة وال�سمري؟ ومن �سيتجرد لتمثيل االمة؟

امل�ساواة  فاإن  ذلك،  والعدالة يف  امل�ساواة  ملفهوم  �ساأن  ال�سعبية، فال  امل�ساواة  �سماعة  يرفع  انا من 

امنا تكون يف الن�سب او واللون واجلن�ص..! واكرم النا�ص عند اهلل اتقاهم.. لكن يف ميدان اختيار 

والتمييز على  التفرقة  بد من  االمة ال  �سيادة  والت�سريع وحماية  للمراقبة  الواليات اخلطرية 

ا�سا�ص اخلربة والتخ�س�ص والعدالة!! وال ميكن ان ت�ستقيم احلياة الكرمية من دونه!

واجلهل  والفاجر  الرب  بني  ت�ساوي  العامة  االعراف  او  واملنطق  العقل  او  الدين  ان  قال  فمن 

والعلم...؟ ان اال�سالم والديانات ال�سماوية مل ت�ساوي بينها..! وما التخبط الذي ن�ساهده اليوم 

يف بالد العرب وامل�سلمني اال من هذه امل�ساواة اخلاطئة، وهي م�ساواة اجلهل بالعلم والرب باجلور! 

اأفنجعل امل�سلمني كاملجرمني! وهل ي�سح ان ير�سح نف�سه من ال يعرف �سوى كتابة ا�سمه وا�سم 
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ابيه...؟ ام ي�سح ان ي�سارك يف اختيار نائب االمة من مل تكتمل لديه االهلية العقلية والنف�سية 

مثال!

ال  كي  واالنتخاب،  الرت�سيح  يف  وتقييد  نظر،  اعادة  الى  حتتاج  واالنتخاب  الرت�سيخ  قوانني  ان 

ي�ستغل هذا الباب يف �سناعة جمال�ص من ورق..! فلي�ص كل النا�ص ا�سوياء، ولي�ص كلهم مدركني 

الأهمية هذه املوؤ�س�سة الت�سريعية اخلطرية...

فهل ي�ستحق هذا املو�سوع �سيئا من االهتمام والنقا�ص اأوال...!!

الراي، 15 �سبتمرب 2012م
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الق�سم الرابـع

ألـــوان من الفســاد
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التفرغ الريا�سي.. م�رسوع اأزمة ريا�سية
د. خليفة بهبهاين

ال�سباب والريا�سية  تطرقت منذ مدة طويلة ملو�سوع التفرغات الريا�سية التي ت�سدرها هيئة 

الريا�سية  املحافل  يف  الكويت  لتمثيل  اال�ستعداد  منطلق  من  واالداريني  الالعبني  للريا�سيني 

املختلفة. هذا االأمر يعترب طبيعيا يف ظل ا�ستغالل هذا التفرغ من اجل الريا�سة ولي�ص امل�سالح 

ال�سخ�سية فالعمل التطوعي من االأمور املهمة الأي منظمة ريا�سية حيث يتم توفري الكثري من 

املبالغ املالية من قيمة ا�ستئجار من يقوم مهام تنظيم البطوالت.

ففي اأملانيا يوفر املتطوعون مبلغا يقارب من 70 مليون يورو �سنويا عندما يتطوع االأفراد الأداء 

مهام املحرتفني. ونحن بالكويت )ال اأعمم( التطوع بوا�سطة التفرغ يكلف الدولة املاليني الن 

املتطوعني االداريني ال يتطوعون من اأجل خدمة الريا�سة ولكن من اجل الراحة وال�سفر.

لذلك اأمتنى من الهيئة يف القطاع الريا�سي ان يراقبوا ويقيموا عمل املتطوعني من خالل اآليات 

ادارية وفنية ورقابية مبدى جدية هذا التفرغ. واأحب ان اأنوه عن بع�ص ال�سلبيات التي ت�سدر من 

الهيئة يف عملية التفرغ اأجيزها باالآتي :

1-فرتة التفرغ عادة تكون مبالغا فيها من قبل من يطلبها )؟(

2- يف بع�ص االأحيان ي�سدر قرار التفرغ قبل اأيام من بداية التفرغ االأمر الذي يحدث ربكة يف 

مقر عمل املتفرغ. 

3- من اخلطاأ ان ي�سلم التفرغ بيد الالعبني النهاء اإجراءاتها.

الريا�سية  بالبطوالت  حتديدها  يجب  منطقية،  وغري  م�سحكة  تكون  التفرغ  اأ�سباب  بع�ص   -4

ولي�ص �سيانة من�ساأة على �سبيل املثال.

5- حدد مر�سوم جمل�ص الوزراء فرتة تفرغ الطلبة خالل الف�سل الدرا�سي الواحد لذا يجب على 

اجلهات التي لديها العبون ان يراعوا ذلك. 

وال يخل مب�سلحة  ل�سبب مقنع  كانت  اذا  اال  احلكومية  املوؤ�س�سات  على  ملزما  لي�ص  التفرغ   -6

العمل.

7-.... الخ 

واذا مل ن�ستطع تطبيق قانون التفرغ بطريقة فنية وادارية �سحيحة فان فر�ص ا�ستمرارها �سئيل 

ب�سبب �سوء ا�ستغاللنا لها من الريا�سيني اأنف�سهم على جميع امل�ستويات! هل و�سلت الر�سالة يا 

هيئة..؟ 

النهار، 15 دي�سمرب 2011م
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القبي�سة »الإعالمية«
د.نرمني احلوطي

يف االآونة االأخرية اأ�سبحنا ن�سمع م�سطلحات كثرية ال متت لعادات املجتمع الكويتي ب�سلة، تلك 

امل�سميات اقتحمت حياتنا كاالحتالل الغا�سم، ولالأ�سف اأ�سبح الكثريون يعملون بها ملواكبة الع�سر 

اجلديد »ع�سر اأجندات« ومن تلك امل�سميات: الف�ساد والرا�سي واملرت�سي والقبي�سة وغريها من 

م�سميات غريبة على جمتمعنا اأكاد اأجزم باأنها كانت غري متواجدة عندنا، ولكن اليوم اأ�سبحت 

مدار�ص يتخرج فيها الكثري، ومع هذا فق�سيتنا لي�ست ف�سادا بل مراآة املجتمع »االإعالم«! 

االأخرى  املجتمعات  التي يتعرف من خاللها  الهوية  للمجتمع، فهو  العاك�سة  املراآة  االإعالم هو 

على ح�سارتنا، ولكن لالأ�سف اأ�سبحت بع�ص و�سائل االإعالم تعمل وفق اأجندات اأخرى ف�سارت 

تقدم اإعالما باهتا ال ميت ملجتمعنا ب�سلة وال�سبب: »القبي�سة االإعالمية«. 

االأقالم  اأ�سبحت  امل�سيبة،  هي  وهذه  الن�سر«  قبل  »القب�ص  االإعالميني  بع�ص  مبداأ  واأ�سبح 

والعقول االإعالمية البع�ص منها يتبعون م�سلحة الذات ولي�ص م�سلحة االأمة، وهنا يدق ناقو�ص 

اخلطر االإعالمي فعندما تكتب االأقالم وتفكر العقول االإعالمية لل�سخ�ص على ح�ساب الوحدة 

الوطنية اأ�سبحنا جمتمعا بال ح�سارة الأن احل�سارة تبنى على اأ�سا�ص املجموعة ولي�ص الفرد، ذلك 

هو اإعالمنا فاأ�سبحنا جند بع�ص القنوات وبع�ص اجلرائد تقوم على اأ�سا�ص ال�سخ�ص متنا�سية 

»القبي�سة  ب�سبب هوؤالء:  الوطن،  اأجندات خارجية داخل  بتنفيذ  البع�ص يقوم  واأ�سبح  الوطن، 

االإعالمية«. 

هذا لي�ص افرتاء ولي�ص اأكاذيب، فمن يعمل ويتعامل مع هذا اجلهاز �سيدرك ان ما اأكتبه �سحيح، 

لالأ�سف اأ�سبح االإعالم يبنى على اجلل�سات ال�سخ�سية والهدايا ال�سهرية وامل�ساعدات الوزارية.. 

وجميع  االإعالم  وزير  ننا�سد  لذا  االإعالم،  �سخ�سانية  لي�سبح  االإعالم  عن  االبتعاد  والنتيجة 

الروابط واجلمعيات االإعالمية بتطبيق قانون »الذمة املالية« على االإعالميني وهذا حق ولي�ص 

قمعا للحريات كما يدعي »القبي�سة االإعالمية«. 

االأنباء ، 28 دي�سمرب 2011م
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وزارة ال�سحة حتتاج عالجًا
علي د�ستي

اأ�سا�سياً  موؤ�سراً  تعترب  املجتمع  داخل  املختلفة  االأو�ساع  حول  احلقائق  كل  واعالن  ال�سفافية 

�سيا�سة  تعتمد  التي  فاحلكومة  مب�سوؤولياتها.  القيام  يف  حكومة  اأي  كفاءة  قيا�ص  موؤ�سرات  من 

«التعتيم» على املعلومات التي تهم املواطن هي حكومة عاجزة حتاول الت�سرت على اأخطائها، يف 

حني اأن احلكومة التي ت�ستند الى مبداأ امل�سارحة هي اجلديرة بثقة مواطنيها. فال�سراحة تعني 

بب�ساطة ا�ستقامة امل�سوؤول وحر�سه على ال�سالح العام وخدمة م�سالح الوطن واملواطنني. نقول 

هذا الكالم مبنا�سبة حالة التعتيم التي فر�ستها وزارة ال�سحة على وجود حاالت ا�سابة مبر�ص 

« ال�سحايا » داخل البالد، ومل تتوقف امل�ساألة عند حد التعتيم واملراواغة علي الراأي العام، بل 

ا�سرت بنفي وجود حاالت م�سابة لنكت�سف بعد ذلك اأن هذه الت�سريحات تفتقر الى امل�سداقية. 

فقد ن�سرت اإحدى ال�سحف اأن ثالث حاالت لال�سابة باملر�ص مت اكت�سافها، واأن حالة من هذه 

احلاالت قد توفيت، يف حني يجري عالج احلالتني االأخريني. وقد �سكل هذا اخلرب مفاجاأة من 

العيار الثقيل اكت�سف معها املواطن اأن بع�ص م�سوؤويل ال�سحة لي�سوا م�سوؤولني عن اداراتهم وعن 

ما يدور فيها وان كل �سيء على ما يرام. ان املنطق يفر�ص على وزارة ال�سحة اأن تتعامل مع هذا 

االأمر مبنتهى ال�سراحة فتك�سف للراأي العام حدود انت�سار املر�ص ومعدالت اال�سابة به، وكيفية 

اذا ظهرت  الت�سرف  الوقاية منه، وباأ�سلوب  التعامل معه، واأن ت�ساهم يف توعية املواطن بطرق 

توافر  اليها، ومدى  الذهاب  يتوجب عليه  التي  املر�ص، واجلهة  اأعرا�ص   - �سمح اهلل  - ال  عليه 

االأدوية الالزمة لعالج املر�ص وكذلك التطعيمات التي ميكن اأن تقي املواطن من اال�سابة وغري 

ذلك من اأمور كان على م�سوؤويل ال�سحة اأن يهتموا بها اذا كانوا يرغبون يف القيام بدور حقيقي 

يف خدمة املواطن! 

ان امل�سوؤول عن اخفاء املعلومات داخل وزارة ال�سحة البد اأن يحا�سب، الأن �سحة املواطن لي�ست 

من االأمور التي ميكن التعامل معها بهذا القدر من اال�ستهتار واال�ستخفاف. فمن حق املواطن 

اأن يعلم باأي خطر يهدد �سحته وبطرق التعامل معه، لذلك البد من حما�سبة امل�سوؤولني حتى ال 

ي�سبح التعتيم على احلقائق واملعلومات هو منهج احلكومة يف التعامل مع املخاطر التي تواجه 

الوطن واملواطن. 

ان وزارة ال�سحة حت�سل على مليار دوالر �سنوياً من امليزانية العامة، والبد اأن ن�ساأل اين يذهب 

هذا املبلغ وكيف يتم ادراته ب�سورة توؤدي الى ح�سن توظيفه يف حماية �سحة املواطن؟! ان ملف 

ال�سحة يعد من اأكرث امللفات تعقيداً لدينا والبد اأن يتم التعامل معه ب�سورة اأكرث منهجية مما 

هو عليه االآن، واأب�سط قواعد التعامل الناجح مع مثل هذه امللفات تتمثل يف ال�سفافية، بتو�سيح 

الى  باال�سافة  ال�سحية،  بالرعاية  املتعلقة  املختلفة  البنود  على  ال�سخم  املبلغ  هذا  انفاق  اأوجه 

امل�سارحة الكاملة باالأو�ساع ال�سحية يف البالد. ان وزارة ال�سحة لدينا يف اأ�سد احلاجة الى عالج.

ال�ساهد، 8 يناير 2012م
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»ال�سوؤون«.. حممية خا�سة!
وليد عبداهلل الغامن

اإعالن مدفوع غريب ال�سكل وامل�سمون يف جريدة الوطن، وعلى �سفحتها االأولى، موّجه لوكيل 

رخ�شة  تقدمي  ت�شرتط   )...( حمافظة  عمل  اإدارة  اأن  تعلم  هل  �شاحبه:  يقول  ال�شوؤون،  وزارة 

االإطفاء مع 13 م�شتندا اآخر ك�شرط لت�شلم املعامالت، والتي ل يتم طلبها بباقي اإدارات العمل يف 

غريها من املحافظات؟ )»الوطن« 10/1/2012(.

االإدارية،  املطالبات  العمل الأجل بع�ص  ال�سوؤون عن  اأ�سرب بع�ص موظفي  تقريبا  �سهرين  قبل 

يف�سحوا  اأو  لطلباتهم  ي�ستجيبوا  باأن  ال�سوؤون  قيادات  امل�سربني  تهديد  ومزريا  م�ستنكرا  وكان 

منا�سبهم  بوا�سطة  للقانون  وباملخالفة  خفية،  ميررونها  التي  ال�سوؤون  م�سوؤويل  معامالت 

ومواقعهم الوظيفية.

كان يكفي لهذه املقوالت املروعة اأن تفتح حتقيقا مو�ّسعا يف وزارة ال�سوؤون، وحتديدا مع قياداتها 

بكل م�ستوياتهم ملعرفة حقيقة هذه االتهامات و�سحتها، وما ان كان هوؤالء فعال ميلكون تراخي�ص 

جتارية وملفات ال�ستقدام العمالة ويتاجرون بها باأ�سمائهم اأو اأ�سماء اأقربائهم وبوكاالت جتارية 

وقانونية، وي�ستغلون وظيفتهم احلكومية، فتتم حما�سبتهم وفقا لقانون اخلدمة املدنية، اأو اأن 

تكون ادعاءات املوظفني باطلة، فتتم جمازاتهم على ت�سويه �سورة القياديني واإهانتهم على املالأ.. 

وال�سوؤال: ماذا يعني �سكوت وزارة ال�سوؤون وقيادييها عن هذه االتهامات اإلى اليوم؟! وزارة ال�سوؤون 

اإحدى اجلهات احلكومية البليدة واملتاآكلة اإداريا، فهي تتولى قطاعات حيوية يف املجتمع ال نكاد 

ودور  الوافدة  والعمالة  كالتعاونيات  لها،  ح�سر  ال  م�ساكل  معه  واأح�سر  اإال  منها،  واحدا  نذكر 

يكون قطاعا م�ستقال  باأن  العام وغريها.. كل منها جدير  والنفع  والريا�سة  وال�سباب  الرعاية 

ليتح�سل على الرعاية واالإدارة الفاعلة واالهتمام الالئق، بدال من تراكم بع�سها على بع�ص يف 

وزارة واحدة مهلهلة مرتامية االأطراف، ترتعرع بال�سللية وتبادل املنافع بني بع�سهم وبع�ص، 

املوظفني، ممن  االإ�سرافية و�سغار  الوظائف  فيها، خا�سة يف  املجهولني  الرغم من جهود  على 

يحللون رواتبهم ويخل�سون يف اأعمالهم.

وال�سركات وفقا الإجراءات  االأفراد  لت�سهيل معامالت  اأنظمتها  بتعديل  ال�سوؤون  وزارة  تقوم  هل 

وال  تع�سف  بال  اخلدمات  لهم  وتقدم  النا�ص  حقوق  حترتم  ومك�سوفة،  و�سهلة  ومعلنة  موحدة 

متييز وال طلبات معقدة فوق الطاولة وحتتها كما ي�ساع من �سنوات، بدال من املرمرة واالإيذاء 

اإلى  اإلى حتويلها  البع�ص ي�سعى  اأن  ال�سوؤون، والتي يبدو  النا�ص يف  التي يتعر�ص لها  والتفرقة 

حممية خا�سة يرعى فيها هو و�سلته.. متى ت�سحح اأو�ساع ال�سوؤون؟ واهلل املوفق.

القب�ص، 14 يناير 2012م
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هل هكذا جتري الأمور يف الداخلية؟!
ح�سن جعفر د�ستي

ما اأحتدث عنه لي�ص �سربا من اخليال، ولي�ص فيلماً عربياً اأو من اإخراج مدينة هوليوود االأمريكية، 

بل هي واقع حقيقي مرير، وكذلك ي�سدم العقل، ما يحدث يف وزارة الداخلية من الف�ساد املع�س�ص 

يف اأروقتها، وكاأننا يف دولة ال ي�سودها القانون، وباملقابل اأرى وزارة الداخلية مرمتية على كر�سي 

وع�سة م�سنوعة من الف�ساد، وما �سوف اأتطرق اإليه يف مقايل لي�ص من ن�سج وحي خيايل اأو قد 

تاأثرت به، بل هو �سفعة يف وجه القانون من تلك املمار�سات وجميع ما �سوف اأتطرق اإليه باملقال 

اأوراق  اأملكه من  اإال مبا  اأتكلم  لدي عليه م�ستندات �سديدة اللهجة مت�ص �سمعة الداخلية، ولن 

وم�ستندات �سد ف�ساد تلك الوزارة.

بني  اأ�سخا�ص  �سد  اجلنائية  املحكمة  اأ�سدرته  قد  حكما  وخم�سني  �سبعمئة  من  اأكرث  فهناك 

التميز،  حمكمة  من  �سدرت  موؤبد  حكم  مئة  من  اأكرث  وهناك  �سنوات،  �سبع  اإلى  �سنوات  ثالث 

وهي اأحكام نهائية وتعترب نافذة، حيث اإن املحكمة هي جهة ق�سائية، اأما اجلهة التنفيذية، فهي 

وزارة الداخلية ومل تقم وزارة الداخلية باإدخال تلك االأحكام اجلنائية يف )System( الوزارة، 

حمكمة  بحكم  ال�سادرة  االأحكام  تلك  تنفيذ  من  ق�سائياً  املدانني  من  الكثري  جنا  قد  وبذلك 

يزيد  وما  هذا،  يومنا  اإلى  �سنوات   10 من  اأكرث  منذ  �سدرت  قد  االأحكام  تلك  اإن  حيث  التميز، 

الطني بلة اأن هناك جزءا �سائعا من االأحكام ومل يتم اإدخالها واعتربتها وزارة الداخلية كاأنها 

�شيء مل يكن، فتجد هوؤلء منذ �شدور الأحكام �شدهم ميرون على نقاط تفتي�س وزارة الداخلية 

ويخرجون من املنافذ اجلوية برياً وجوياً وحتى بحرياً دون التعر�ص لهم، وذلك الأنه ال يوجد 

�سيء عليه باأجهزة الداخلية، بينما هناك �سحائف دعوى واأحكام نهائية بحقهم وما اأريد بزيادته 

من �سدمة الداخلية، وما اأريد اأن اأ�سيفه هنا ال�سدمة التي اأذهلتني بعد وقوع تلك امل�ستندات 

اإدخالها على  يتم  ومل  نهائياً  املحكمة حكماً  اإعدام �سادرة من  اأحكام  اأربعة  باأن هناك  بني يدي 

)System( الوزارة.

امل�ستقبل ، 16 يناير 2012م
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من يهتم للتعليم؟!
د. وائل احل�ساوي

قبل ثالثة اأ�سابيع عر�ص علينا رئي�ص ق�سم العلوم يف الكلية اإح�سائية لنتائج امتحان الفيزياء 

العامة والذي يعترب تكرارا ملادة الفيزياء يف الثانوية، وقد كانت املفاجاأة ان ن�سبة الرا�سبني يف 

املادة 80 يف املئة بالرغم من �سهولة االمتحان، وهكذا االمر بالن�سبة المتحان الريا�سيات واللغة 

االنكليزية للبنني والبنات.

ان خال�سة خريجي الثانوية يتوجهون الى اجلامعة والتطبيقي وندرك باأن م�ستوياتهم يف املواد 

االأ�سا�سية �سعيفة جدا وهي يف تدٍن كبري عن م�ستويات الدفعات القدمية، وقد ذكرت مرارا باأن 

ن�سب النجاح الكبرية يف الثانوية خالل ال�سنتني املا�سيتني قد كانت تزويرا بكل معنى الكلمة، وال 

مينع ذلك من وجود املتميزين من اأبنائنا الطالب والطالبات.

وزارة  اأجرتها  التي  الدرا�سة  تقرير  نقراأ  الطلبة دعونا  بالتحامل على  البع�ص  يتهمنا  ولكي ال 

التعليم بدعم من البنك الدويل حول املوؤ�سرات الرتبوية لدولة الكويت )عام 2007( والتي بلورت 

اأبرز العيوب يف املثلث التعليمي باأ�سالعه الثالث: املعلم، املنهج واملدر�سة، وتبني الدرا�سة ما يلي:

اأواًل: االإنفاق على التعليم من االأعلى على م�ستوى العامل وي�سل الى 13.3 يف املئة من اإجمايل 

االإنفاق احلكومي وهو ما يقارب اإنفاق الدول االأوروبية االأع�ساء يف منظمة التعاون االقت�سادي 

والتنمية.

ثانياً: العام الدرا�سي يف الكويت ق�سري ن�سبيا )160( يوم يف العام مقابل )200( يوما يف الدول 

االأوروبية، و�ساعات الدرا�سة يف االبتدائي 576 �ساعة مقابل 815 يف الدول االأوروبية.

والفروقات بني التعليم احلكومي والتعليم اخلا�ص ت�سل الى 70 يف املئة اأقل يف احلكومة.

ثالثاً: ن�سب الر�سوب عالية جدا بني الكويتيني وت�سل الى 16.5 يف املئة بني الذكور يف الثانوية 

و12.5 يف املئة لالإناث، وهي يف ارتفاع، كما ان ن�سبة الت�سرب ت�سل الى 15 يف املئة يف الثانوية.

رابعاً: ي�سري التقرير الى ان منح درجات عالية للطلبة متف�ص يف نظام التعليم الكويتي، وان ذلك 

ن�سبة  تبلغ  حيث  والبعثات،  والكليات  اجلامعات  يف  للقبول  حقيقية  اختبارات  اأول  عند  ينك�سف 

الر�سوب يف اختبارات القدرات يف جامعة الكويت 57 يف املئة لطلبة املقررات و39 يف املئة لنظام 

الف�سلني.

اأما باملقارنة مع الدول االأخرى، فقد ح�سل الكويتيون يف الف�سل الرابع االبتدائي على املركز 

الثالث قبل االأخري �سمن 36 دولة يف الريا�سيات والعلوم، وح�سلوا على املركز 33 �سمن 35 دولة 

يف امتحان pirls ملهارات القراءة والكتابة.

ل�ست معنيا بالدفاع عن وزير الرتبية حول ال�سجة التي اأثريت حول امتحانات الثانوية العامة، 

ن�سرت  الوزارة قد  ان  ان كان هنالك تعمد بتخفي�ص درجات الطالب والطالبات، مع  اأعلم  وال 

مقارنة بني نتائج امتحانات الثانوية للف�سل االول لهذا العام والعام املا�سي ومل نلحظ فروقات 

الوزير  جلد  مزقوا  الذين  واملر�سحون  االأمور  اأولياء  كان  اإن  اأت�ساءل  ولكنني  النتائج،  يف  تذكر 
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يهتمون لتلك التقارير التي تبني مدى انحدار التعليم يف الكويت وخ�سارة اأبنائهم احلقيقية، كما 

يهتمون لعدم ح�سول اأبنائهم على النتائج املطلوبة؟!

ان  كذلك  نتمنى  لكننا  االأبناء،  ظلم  وعدم  االمتحانات  تقومي  يف  االأخطاء  ت�سحيح  مع  نحن 

اآمالنا  نقرع جر�ص )التعليم يف خطر( ون�سعى لوقف االنحدار الذي يهدم كل ما نبنيه ويدمر 

وطموحاتنا.

الراي، 31 يناير 2012م

ف�سيحة م�رسوع التعليم الإلكرتوين
د. �سالح الف�سلي

قبل ما يقرب من �سنة ون�سف ال�سنة كتبت مقالة واأر�سلتها اإلى اجلريدة التي كنت اأكتب فيها، وكان 

عنوان املقالة نف�ص عنوان هذه املقالة، املقالة كانت موجهة اإلى وزيرة الرتبية اآنذاك د.مو�سي 

لعدم  الرتبية،  بوزارة  االإلكرتوين  التعليم  التحقيق يف مو�سوع م�سروع  اإلى  احلمود، وتدعوها 

وجود درا�سة فنية للم�سروع ككل، فوجئت يومها بات�سال من حمرر �سفحة املقاالت، يخربين فيه 

باأن املقال قد مت منعه، واأنه مت اإيقافك ب�سفة نهائية عن الكتابة يف اجلريدة، �ساألت املحرر يومها 

عن ال�سبب، فقال اإنه ال يعلم، ولكن هذا ما و�سل اإليه من اإدارة اجلريدة.

ا�ستغربت من ت�سرف اجلريدة، فاملقال املذكور مل يكن به انتقاد اأو م�ص باأحد، وحتى لو كان به ما 

مينع ن�سره، كان باالإمكان االكتفاء مبنعه بداًل من منع الكاتب ب�سكل كلي، ظل الف�سول يالزمني 

ملعرفة �سبب منع املقال واإيقايف عن الكتابة، اإلى اأن قراأت بعد اأيام يف اإحدى ال�سحف خرب توقيع 

االأخ االأكرب ملالك اجلريدة عقد تنفيذ جزء من م�سروع التعليم االإلكرتوين بوزارة الرتبية مع 

وزيرة الرتبية يف حينه د.مو�سي احلمود، عندها عرفت �سبب اإيقايف عن الكتابة يف تلك اجلريدة.

لي�ص مهما االإيقاف عن الكتابة، فعلى من يتبنى مبادئ توقع اأن يدفع ثمن هذه املبادئ، ولكن 

املهم اأنني حاولت اإي�سال املو�سوع اإلى وزراء الرتبية املتعاقبني نورية ال�سبيح ومو�سي احلمود 

واأحمد املليفي من دون اأن يحركوا �ساكناً، وقلت للوزير ال�سابق املليفي وملن قبله ب�سكل مبا�سر اأو 

عرب اآخرين اإذا كنتم تريدون احلقيقة فاطلبوا الدرا�سة الفنية للم�سروع، وعندها �ستتاأكدون اأن 

ال وجود لها، الأنه مل تكن هناك درا�سة اأ�سال.

مو�سوع ف�سيحة التعليم االإلكرتوين ال عالقة له باالقت�سا�ص من اأحد، بل فقط الأنه م�سروع 

حيوي يفرت�ص اأن يحقق نقلة نوعية للتعليم يف الكويت، وهو م�سروع ال ميكن اأن يحقق �سيئاً من 

دون اأن تكون هناك درا�سة فنية له، ولذلك فاإن كل ما يتم يف هذا امل�سروع الذي يتم ال�سرف عليه 

�سنوياً مبقدار 50-60 مليون دينار يتم بطريقة ع�سوائية، ما يفتح املجال لتجاوزات مالية كبرية، 
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وامل�سوؤول  الثانوية بكمبيوترات حممولة،  املرحلة  اآخرها توقيع عقد �سفقة تزويد طلبة  ولعل 

عنها ب�سكل مبا�سر اأحد الوكالء امل�ساعدين يف وزارة الرتبية.

هناك تفا�سيل كثرية حول ف�سيحة م�سروع التعليم االإلكرتوين بوزارة الرتبية، ولكن ننتظر ردة 

فعل وزير الرتبية اجلديد د.نايف احلجرف، الذي نتمنى اأن يهتم باملو�سوع، واأال يكون موقفه 

نف�ص موقف اأ�سالفه.  

الكويتية ، 19 فرباير 2012م

الأغذية يا وزير البلدية
امل�ست�سار حممد اجلا�سر

وزير البلدية، من القلب اأخاطبك يف ما يخ�ص »االأغذية الفا�سدة«، الذي ُنظر اأخرياً يف املجل�ص 

البلدي وثار ب�ساأنه جدل وا�سع.

ان امل�سوؤول االأوحد من الناحية القانونية عن هذه امل�ساألة هو البلدية، وال عالقة لوزارتي التجارة 

العينات  اأخذ  البلدية  ر�سمية يجب على  ب�سورة  البالد  مادة غذائية تدخل  اأي  الأن  ال�سحة،  اأو 

الع�سوائية منها، ومن ثم احالتها الى مترب وزارة ال�سحة ليقرر �سالحيتها من عدمه، وذلك 

مبعرفة البلدية، ووزارة ال�سحة ما هي اإال و�سيلة ملعرفة ال�سالحية فقط ال غري، وعلى البلدية 

يف حال معرفة �سالحيتها ال�سماح بدخولها اإلى االأ�سواق، ويف حال عدم �سالحيتها تقوم البلدية 

باتالفها اأو ارجاعها الى م�سدرها، ولذلك ال يجوز خلط االأوراق لغاية رخي�سة للمتاجرة ب�سحة 

املواطنني واملقيمني.

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه: ملاذا كان يردد الوزير ال�سابق عبارة ان القانون مينعه من حتذير 

هذا  ا�ستعمالها،  امل�ستهلك عن  فيمتنع  املواد  نوعية هذه  وك�سف  االأغذية  تناول  امل�ستهلكني من 

اأو بعد عدم ثبوت �سالحيتها، وكان  يف حالة دخولها الى االأ�سواق، �سواء قبل ثبوت �سالحيتها 

يتحجج باأن ذلك يعترب ت�سهريا بالتجار، يعني ب�سبب اخلوف على �سمعة التاجر ميوت امل�ستهلك، 

العبيد  زمن  قوانني  من  كان  ولو  ذلك  يقول  العامل  يف  قانون  فاأي  مقيما،  اأو  مواطنا  �سواء 

الواجب من  اإن  ومقابلة  ومقالة  ر�سالة  اأكرث من  قبل يف  قلت من  كما  اأقول  ولكن  واالأ�سياد؟! 

الناحية القانونية حتذير امل�ستهلكني وتوعيتهم، وال �ساأن لهم ب�سمعة التاجر ال�سيئ الذي ينظر 

مل�سلحته على ح�ساب م�سالح االآخرين.

منها  ن�ستقي  التي  العربية  م�سر  جمهورية  ومنها  العامل،  دول  جميع  يف  به  املعمول  هو  وهذا 

راأي قانوين من  راأيه على  ال�سابق يعتمد يف  الوزير  القانونية واال�ست�سارات، فاإذا كان  اخلربات 

اإدارته القانونية فتجب حما�سبته مع االإدارة القانونية، واذا كان يعتمد على هواه وخدمة م�سالح 
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التجار، �سواء املقربون اأو امل�ستنفذون، فتجب احالته الى حمكمة الوزراء. ونحن ال نطلب ذلك، 

ولكن نطلب فتح هذا امللف ملا فيه من خطورة تهدد �سحة وحياة ال�سعب الكويتي واملقيمني.

و�سبق ان وجهت اأكرث من ر�سالة يف هذا املو�سوع من خالل ال�سحافة منها ر�سالة اإلى �سمو رئي�ص 

جمل�ص الوزراء ال�سابق وتنبيهات عديدة الى البلدية من خالل ال�سحافة كذلك، �سواء بوا�سطة 

ا�ستعدادي  اأبديت  اأين  لدرجة  البلدية  ووزارة  البلدية  عام  ملدير  ووجهت  مقاالت،  اأو  املقابالت 

الإثبات ما اأقول باعتباري مديراً �سابقاً لالإدارة القانونية ورئي�ساً للمخالفات البلدية قبل ذلك، 

اأقول، ومع االأ�سف ال حياة ملن  وكذلك ع�سواً يف جلنة االأغذية امل�ستوردة، وهذا يبني �سحة ما 

اأو  اإليها لال�ستفادة من خرباتي  اأُ�ساأل يف ذلك من ثمة جهة �سبق ان وجهت ندائي  تنادي، فلم 

اثبات عك�ص ما اأقول.

القب�ص، 17 مار�ص 2012م

�رسقة الديزل والبنزين
حمد ال�سريع

ترددت كثريا من حيث كيف اأبداأ يف كتابة مقاالت اأطرح فيها ما اأراه اأو اأ�سمعه اأو اأقراأه، معتمدا 

اأراها، وقد اكت�سبت  اأو  اأو ا�سمعها  اأقراأها  كثريا على التحليل الدائم ملا بني ال�سطور �سواء التي 

الكثري من اخلربات يف هذا اجلانب من خالل وظيفتي االأمنية التي �ساعدتني.

من هنا فاإن الكاتب دائما ما يخفي اأ�سياء كثرية ما بني ال�سطور ال يرغب يف ك�سفها مبا�سرة اأو 

قد يتعمد اإخفاءها جتنبا للم�ساءلة القانونية ويرتك ذلك للقارئ لكي يكت�سفها ويكت�سف ما بني 

ال�سطور.

ولكن املهم بالن�سبة يل ان يقوم القارئ بتحليل ما هو مكتوب وتقييمه لال�ستفادة منه فاإن اقتنع 

مبا اأكتب فاإن ذلك مك�سب يل يدفعني لال�ستمرار على ذلك االأ�سلوب من الكتابة وان مل يقتنع 

مبا اكتب فاإنني �ساأتقبل منه الراأي والتوجيه لتطوير نف�سي لالأف�سل.

اكت�سبتها من  اأغلبها  اأو�سل ما لدي من معلومات  اأن  اأ�ستطيع  لعلي  للكتابة  اندفعت  ومن هنا 

خالل عملي يف �سلك مكافحة اجلرمية اأو ق�سايا راأي تتداول يف الديرة تهم ال�سريحة الكربى 

من املجتمع.

الكويت واحلمد هلل من الدول املنتجة للنفط، تقوم بت�سديره كمادة خام اأو ت�سديره كم�ستقات 

امل�ستقات  اأ�سعار  ان  املعروف  ومن  الكثرية،  االأخرى  وامل�ستقات  والديزل  البنزين  مثل  نفطية 

النفطية اأغلى بكثري من �سعر النفط اخلام عند بيعها.

داخل  لبيعه  البنزين(  ـ  )الديزل  النفطية  امل�ستقات  من  الكويتي  املنتج  بدعم  تقوم  واحلكومة 
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ال�سوق الكويتي لال�ستهالك املحلي.

ومن هنا فاإن فارق ال�سعر للم�ستقات النفطية )الديزل ـ البنزين( لال�ستهالك املحلي كبري عن 

�سعر الت�سدير اخلارجي.

اأو  اأي قوانني  لي�ص لديها  الكويت  داخل  النفطية  للم�ستقات  املنتجة  النفطية  ال�سركات  ان  كما 

اإجراءات اأو قرارات الأي من ال�سركات امل�سوقة للم�ستقات النفطية الكويتية، حيث كانت يف ال�سابق 

تقع م�سوؤولية الت�سويق للم�ستقات النفطية على ال�سركات املنتجة وامل�سنعة لها، اأما بعد عملية 

ال�سركات  اأي �سوابط قانونية ت�ستطيع  امل�ستقات فلم تو�سع  امل�سوقة لتلك  ال�سركات  تخ�سي�ص 

املنتجة للم�ستقات النفطية من منع اأي عمليات ت�سويق اأو تهريب لتلك امل�ستقات خارج الكويت.

اأرا�سيها والتي احتاجت الى كميات كبرية من  والكويت ومنذ تواجد اجليو�ص االأمريكية فوق 

دخلت  وعندما  اليها،  امل�ستقات  تلك  ببيع  قامت  واملدنية  الع�سكرية  الآلياتها  النفطية  امل�ستقات 

واقعا  العراق  كان  وملا  احلكم،  من  ح�سني  �سدام  نظام  واأ�سقطت  العراق  الى  االأمريكية  القوات 

حتت احل�سار الدويل تنفيذا للقرارات الدولية ال�سادرة من جمل�ص االأمن الحتالل الكويت منذ 

العراقي  املحلي  اال�ستهالك  تزويد  على  قادرة  املتهالكة غري  النفطية  فاإن م�سافيه   ،1990 عام 

من امل�ستقات النفطية، ولهذا قام بالتوقيع مع الكويت على عقود لتزويدها بامل�ستقات النفطية 

باالأ�سعار العاملية، والأن العراق مل ي�ستقر �سيا�سيا واأمنيا فقد ن�سطت اأعمال التهريب للم�ستقات 

النفطية �سواء كانت املنتجة من قبل م�سافيهم النفطية او امل�ستورد من الكويت، حيث يتم تهريب 

امل�ستقات النفطية  اإيران، لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها من  امل�ستقات النفطية الى  تلك 

امل�ستقات  تهريب  ن�سط  هنا  ومن  العراق،  يعانيها  التي  نف�سها  لالأ�سباب  املحلي،  لال�ستهالك 

النفطية من الكويت الى العراق لعدة اأ�سباب وهي:

الت�سل�سل الزمني يف عمليات التهريب:

٭ �سراء الفائ�ص من الديزل من ال�ساحنات اخلليجية خا�سة ال�سعودية منها، من قبل مهربني 

حمليني بالكويت م�ستخدمني �سهاريج �سغرية لنقل الديزل.

٭ �سراء الفائ�ص من الديزل من ال�ساحنات االأمريكية العائدة من العراق.

٭ �سراء الفائ�ص من الديزل من ال�ساحنات الكويتية العائدة من العراق.

ونق�سد هنا �سراء ما حتويه اخلزانات اخلا�سة بت�سغيل تلك ال�ساحنات، ولي�ص �سراء ما يتم نقله.

ومع زيادة احلاجة للم�ستقات النفطية املهربة للعراق فقد حتول املهربون املحليون الى:

٭ �سراء الديزل والبنزين من حمطات تعبئة الوقود ونقلها بال�سهاريج ال�سغرية.

امل�ستقات  ل�سراء  عقود  مع  كبرية  اإن�سائية  عقود  على  واحلا�سلة  الكبرية  ال�سركات  ا�ستغالل  ٭ 

النفطية الآلياتها يف بيعها عن طريق و�سطاء بال�سركة دون علمها.

على  للح�سول  واأفرانها  م�سانعها  لت�سغيل  عقود  لديها  التي  الكبرية  ال�سركات  ا�ستغالل  ٭ 

امل�ستقات النفطية منها.

اأما كيفية تهريب تلك الكميات الكبرية من امل�ستقات النفطية فتتم بوا�سطة عدة طرق وهي:

٭ تخزين تلك الكميات يف مازن اأو م�ستودعات يف مناطق �سناعية كمنطقة ال�سليبية ال�سناعية 
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وميناء عبداهلل ال�سناعية.

٭ تزوير ت�ساريح لت�سيري ال�ساحنات املحملة بامل�ستقات النفطية مع ال�ساحنات املتجهة للعراق 

عرب منفذ قوات التحالف، بعد نقلها من تلك امل�ستودعات املخزنة بها.

املدنية  احلدود  عرب  والعابرة  للب�سائع  املحملة  ال�ساحنات  عرب  النفطية  امل�ستقات  تهريب  ٭ 

)العبديل( وذلك بوا�سطة خزانات حتمل كميات كبرية من الديزل بادعاء ا�ستخدامها لت�سغيل 

ال�ساحنة، رغم ق�سر امل�سافة التي يراد اإي�سال الب�سائع لها.

ق�سور الت�سريعات القانونية:

٭ عدم وجود اأي �سوابط اأو قيود قانونية على ال�سركات التي ت�سوق امل�ستقات النفطية فيما لو 

جتاوزت يف عملية البيع والت�سويق.

٭ عدم وجود اأي ن�سو�ص قانونية تعاقب ال�سيارات التي تقوم ب�سراء امل�ستقات النفطية من ال�سوق 

املحلي اأو من ال�ساحنات بق�سد املتاجرة فيها رغم عدم وجود تراخي�ص لها بذلك.

٭ عدم وجود اأي ن�سو�ص قانونية تعاقب املخازن وامل�ستودعات التي تخزن امل�ستقات النفطية وهي 

غري مرخ�سة بذلك.

م�ستندات  قدم  انه  ثبت  فاإذا  الديزل  بتهريب  تقوم  التي  ال�ساحنات  ب�سبط  يتعلق  فيما  اأما  ٭ 

بالتهريب بطريقة عادية  قام  انه  اإذا ثبت  اأما  الق�سية كجناية تهريب جمركي،  مزورة فتحال 

فعند �سبط ال�ساحنة يقدم للمحاكمة بتهمة التهريب اجلمركي وجميع عمليات التهريب تلك 

يقابلها عدم وجود ن�سو�ص قانونيـــة جتــرم تلك االأفعــال اأو تخاذل اجلهات احلكومية امل�سوؤولة 

ـ موؤ�س�سة البرتول الوطنية الكويتية( يف عدم امل�سارعة يف �سن  واأهم جهتني هما )وزارة النفط 

قوانني عن طريق جمل�ص االأمــة جتــرم تلك االأفعال، رغم اخل�سائر املادية الكبرية التي تتحملهـــا 

ميزانية الكويت من اأعمال التهريـــب تلـك والتي بلغــت، ح�سب ت�سريح املوؤ�س�سة العامة للبرتول، 

990 مليون دينــار لهــذا العــام.

االأنباء، 30 مار�ص 2012م

مطلوب رخ�سة �رساء وحمل ”�سالح“
خالد عبداحلميد الزامل

لنفرت�ص مثاًل اأن اأحد املواطنني تعّر�ست ابنته جلرمية اغت�ساب، ومت القب�ص على اجلاين ومن 

ثم اأحيل للمحاكمة و�سدر بحقه حكم باالإعدام اأو باحلب�ص املوؤبد، واأيد هذا احلكم يف اال�ستئناف 

املجمعات  باأحد  ابنته  مع  املواطن  هذا  جتول  واأثناء  ب�سهرين  احلكم  �سدور  بعد  ثم  والتمييز، 

فوجئا بوجود هذا املجرم – الذي يفرت�ص اأن يكون بال�سجن – اأمامهما وهو يف قمة اأناقته.. 
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كيف �سيكون وقع االأمر؟، لو كنت مكان هذا املواطن ماذا �ستفعل؟، هل �ستلجاأ لل�سرطة؟، اأم اأن 

االأمر �سينتهي بك يا قاتل يا مقتول! والثانية هي املرجحة.

�سيعتقد كثريون اأن خيايل هذه املرة قد �سطح ونطح واأوردت ما ال ميكن ح�سوله، بل با�ستحالته، 

الأننا يف دولة موؤ�س�سات يحكمها القانون ويطبق فيها على الكبري قبل ال�سغري، ومل ولن ي�سبق 

اأن حدث مثل االأمر.

يف احلقيقة، وبعد ما �ساهدته من اأوراق وم�ستندات ووقائع وت�سجيالت عر�سها علي االأخ خالد 

فهد الفريح اعتزم التقدم لوزير الداخلية للرتخي�ص يل ل�سراء وحمل ”م�سد�ص“، وذلك حت�سباً 

للظروف، اإذ انه وبعد ما �ساهدته و�سمعته فقدت الثقة متاماً باأجهزتنا االأمنية.

الق�سة باخت�سار اأن االأخ خالد فهد الفريح وخالل عمله – �سابقاً يف عام 2003 – كرئي�ص �سعبة 

األف حكم جنائي  اأن هناك قرابة 13  اإدارة تنفيذ االأحكام اجلنائية تك�سف له  احلا�سب االآيل يف 

واإ�سقاطها  بها  التالعب  مت  واالإعدام  �سنة  احلب�ص  بني  ما  بهم  العقوبة  ترتاوح  التنفيذ  واجب 

لي�ص  ال�سوارع  املدانون طلقاء يف  املجرمون  وبات  الداخلية  وزارة  االآيل يف  النظام  وم�سحها من 

حممد  ال�سيخ  اآنذاك  الداخلية  لوزير  االأمر  باإي�سال  البطل  املواطن  هذا  فقام  قيد،  اأي  عليهم 

ال�شباط  من  جمموعة  من  وزاري  بقرار  جلنة  بت�شكيل  بدوره  قام  والذي  ال�شباح،  اخلالد 

واملتخ�س�سني من بينهم االأ�ستاذ خالد الفريح، وانتهت هذه اللجنة اإلى �سدور تقرير عنها يدين 

جمموعة من املتورطني وعددهم يزيد على 20 �سخ�سا متت اإحالتهم اإلى النيابة العامة، ومن ثم 

اإلى املحاكمة، والتي انتهت اإلى اإدانة 6 اأ�سخا�ص فقط وتربئة الباقني.

وبهدف �سمان عدم تكرار ما حدث تقدم �ساحبنا بدرا�سة من �ساأنها اإن�ساء وحدة حتكم مركزية 

اأن يتمكن �سخ�ص  املعنية بتنفيذ االأحكام بع�سها مع بع�ص، بحيث ي�ستحيل  تربط كل اجلهات 

من اإحدى تلك اجلهات، منفرداً بتعديل اأو حذف اأي بيانات، الأنه اإذا ما ا�ستطاع تعديل بيان جهة 

فلن ي�ستطيع ذلك مع اجلهات الباقية، وبذلك ميكن ر�سد واكت�ساف اأي حالة تالعب ممكن اأن 

حتدث ب�سهولة.

اإلى هنا واالأمر ما�سي متام وعال العال، اإال اأن ما حدث بعد ذلك اأمر ”ي�سيب له راأ�ص الوليد“، اإذ 

تعر�ص االأخ خالد الفريح ل�سل�سلة متوا�سلة من كل اأنواع اال�سطهاد والظلم والتع�سف الوظيفي 

باأكرث من  عليه  التجني  منه من خالل  النيل  اإلى حماوالت  باالإ�سافة  الآخر،  ونقله من مكان 

منا�سبة وحماولة اإقحامه يف ق�ساياً مدنية واأخرى جنائية، ومل يجد اأحداً يقف معه اأو ي�سنده 

مما اأدى اإلى اإ�شابته بالعديد من الأمرا�س نتيجة الأحوال وال�شغوط الع�شبية التي اأملّت به.

وقد كان كل ذلك بالرغم من كل حماوالت �ساحبنا الإي�سال �سوته ودرا�سته للم�سوؤولني، فاإن 

اجلميع ”ولالأ�سف ال�سديد“ من دون اأي ا�ستثناء ”معطينه بولبا�ص“.

امل�ستقبل، 24 ابريل 2012م
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»اآيفون« بربع مليون دينار!
ذعار الر�سيدي

عندما تتمكن موؤ�س�سة من اإقناع 10 جهات حكومية باأن ينت�سب 70 موظفا منها الى دورة تدريبية 

يف عا�سمة اآ�سيوية ت�ستمر ثالثة اأيام، وتكلفة م�ساركة كل موظف ال تقل عن 3 اآالف دينار، فاإما 

اأن املوؤ�س�سة التي نظمت الدورة خارقة للعادة  اأو  اأن تكون الدورة مهمة جدا وخطرية وحيوية، 

اإقناع كل تلك اجلهات احلكومية باإ�سراك موظفيها يف دورتها التي تقع فيما  بحيث ا�ستطاعت 

وراء اأعايل البحار!

الكارثة اأن الدورة التدريبية املزعومة عنوانها »كيفية التعامل مع االآي فون« وتقام يف قاعة فندق 

على مدار يومني ويحا�سر فيها مهند�سو كمبيوتر وتقنيون ت�ستطيع اأن تعرث على اأ�سكالهم يف 

حمالت ت�سليح الكمبيوترات يف �سارع ابن خلدون، بل حتى يف �سوق اجلمعة.

خدمة  وقدمت  دينار  اآالف   210 على  احلكومة  من  ح�سلت  التجارية  املوؤ�س�سة  اأن  هي  املح�سلة 

ال  �سخيفة  بدورة  الدولة  تلك  يف  يومني  جو  تغيري  عن  عبارة  حكوميا  موظفا   70 لـ  ترفيهية 

حتتاجها احلكومة وال موظفوها.

يف  احلكومية  اجلهات  من  تقب�ص  اآالف  ب�سعة  يتعدى  ال  مالها  راأ�ص  حمدودة  موؤ�س�سة  تخيلوا 

ثالثة اأيام اأكرث من 200 األف دينار »طقة واحدة«، ولي�ست هذا دورتها الوحيدة، بل كل فرتة تعلن 

عن دورة اأخرى وتكلفة االنت�ساب بني 1700 و3000 دينار لكل موظف، والغريب اأن هذه املوؤ�س�سة 

الفردية ال يوجد لها اإعالن يف ال�سحف، ولو فر�سنا اأنها تقيم 20 دورة من ذات الثالثة اأيام يف 

ال�سنة فهي حت�سل من احلكومة على ما يقارب الـ 4 ماليني دينار، فهل يعقل هذا؟ وهل يعقل ان 

تدفع جهة حكومية 3 اآالف دينار ليتعلم احد موظفيها كيفية ا�ستخدام االآي فون.

تو�سيح الوا�سح: ما ذكرته ا�سمه عبث بل تالعب وا�سح وهدر مايل غري مربر وتنفيع يف غري 

حمله، ويف قول اآخر ا�سمه.. »عيب«.

تو�سيح االأو�سح: بني ال�سطارة و»احلرمنة« خيط رفيع، ويبدو واهلل اأعلم اأن اخليط ال وجود له 

يف الكويت.

االأنباء ، 5 مايو 2012م
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ية »ُكلن يعرف اأخيه« بني اأمغرة ورحَّ
نا�سر املطريي

مل تكد تنق�سع اأدخنة نريان االطارات يف منطقة رحية حتى هرعت فرق االطفاء الى رحية جديدة 

وهي لي�ست عنها ببعيدة يف »�سكراب اأمغرة« حيث مرتع التلوث و�سوء التنظيم والفو�سى املتناثرة.

ت�سكل  التي  التحقيق  نعلم م�سلك جلان  الأننا  �سابق »حريق رحية �سد جمهول«،  كتبنا يف مقال 

لـ»طمطمة« احلوادث والكوارث التي يتورط فيها الكبار ويكتوي بنارها الوطن والنا�س.. بعد حريق 

بل هو �سمري ظاهر وبينه وبني  الفاعل �سمرياً م�سترتاً  اأمغرة بني املجهول للمعلوم، ومل يعد 

اجلرمية همزة و�سل.

علمنا اأن اآالف االطارات التي احرتقت يف رحية كان قد مت جتميعها ل�سنوات مل�سلحة �سخ�ص اأو 

اأ�سخا�ص متنفذين ا�ستحوذوا على هذا امل�سروع ح�سريا العادة تدوير تلك االطارات ولكنهم مل 

يفعلوا ومل يجدوا من يحا�سب اأويتابع من البلدية والتجارة.. فالتاجر املتنفذ غري مبال بخطر 

التخزين ومكانه، كما اأن ال�سلطة م�سغولة مبتابعة وحما�سبة �سغائر املخالفات للمواطنني الب�سطاء. 

فحلت الكارثة التي هي »جرمية م�سرتكة« بني التجار وال�سلطة كلهم يتحمل جانبا من امل�سوؤولية 

بحق الوطن.

امل�سهد ذاته تكرر يف اأمغرة حيث تتمركز م�سالح ذوي النفوذ من اأهل ال�سكراب »املع�سع�سني« يف هذه 

املنطقة التي باتت تتو�سط البلد وجتاور �سكان املدن اجلديدة الذين ملوا من �سكوى التلوث واالزعاج 

و�سدة االزدحام الذي تت�سبب فيه منطقة اأمغرة.

مل تتمكن دوائر القرار يف ال�سلطة من ازالة �سكراب اأمغرة اأو نقله بعيدا عن هذا املكان ب�سبب قوة نفوذ 

قوى الف�ساد رغم وجود تو�سيات �سابقة تعود الأكرث من �سبع �سنوات تطالب بنقل هذا ال�سكراب..فتم 

تاأجيل م�سروع النقل الى ا�سعار اآخر.

ولو طبقنا امل�ساهد ال�سابقة يف رحية واأمغرة لوجدنا اأكرث من رحية واأكرث من اأمغرة اأمامنا �سوف 

ن�سمع عن كوارث مماثلة، فتوقعوا اأن ت�سمعوا عن كارثة جديدة يف جليب ال�سيوخ مثال التي تئن 

من املخالفات يف البناء واالأحمال الكهربائية وفي�سان ال�سرف ال�سحي امل�ستمر ا�سافة للطوفان 

الب�سري من العمالة الوافدة دون اأن نلم�ص حتركا جادا يف �سبيل اعادة تنظيم هذه املنطقة املنكوبة.

ومنطقة ال�سويخ ال�سناعية ميكن اأن تكون اأمغرة جديدة، ويف ال�سويخ ال�سناعية يرتع ذوو النفوذ 

واأباطرة املال بقوتهم التي تقهر �سلطة الدولة وتطوع قوانينها ل�سالح جيوبهم وخزائنهم، وال يهم 

بعد ذلك اأن يحرتق البلد املهم »تنمية« االأر�سدة ال�سخ�سية.

نعم مل يعد الفاعل جمهوال بني امغرة ورحية فالكويتيون« كلن يعرف اأخيه« كما يف �سياق املثل 

العامي ال�سهري.. فلن حتتاج جلان التحقيق �سواء احلكومية منها اأو الربملانية لعناء البحث والتدقيق 

فالق�سة يعرف اجلميع اأطرافها فهي ال تكاد تخرج من دائرة احلامي واحلرامي!! 

النهار، 7 مايو 2012م
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عدادات الكرت املريح يا وزارة الكهرباء
د.عبدالعزيز يو�سف االأحمد

ال�سك اننا مع تطور العلم التكنولوجي الذي يواكب القرن الواحد والع�سرين ويجب علينا اأن 

نت�سابق مع الزمن يف اخرتاعاته وابتكاراته اليومية التي تهل علينا بدون توقف ومما ال�سك فيه 

ان التقدم احل�ساري والتكنولوجي يريح من تعقيدات املا�سي ويفتح لنا اأبواب احلا�سر ويجعلنا 

الديرة الطيبني وهذه  ابناء  الكهرباء يريح  الدول احل�سارية وهناك اقرتاح لوزارة  يف م�ساف 

بدل  اإلكرتونية  عدادات  تركب  باأن  وهي  والعربية  احل�سارية  الدول  بها  قامت  ناجحة  جتربة 

الروتني القدمي التي تعمل عن طريق الكارت حيث يعتمد ت�سغيلها على نظام �سحن الكارت ويف 

هذه احلالة ما على املواطن الكرمي اإال �سحن هذا الكارت بعد انتهائه لدى هيئة الكهرباء التابع 

لها والذي يباع مببالغ متفاوتة وفقا ال�ستهالك واإمكانية االفراد واملوؤ�س�سات واجلدير بالذكر 

يتم تغذية العداد بالر�سيد حيث يتم اإدخال الكارت امل�سحون به ثم �سحبه مرة اخرى كما يوجد 

االأحمر  باللونني  اإ�سارات �سوئية  يوجد  كما  املتبقي  الر�سيد  الى  ت�سري  رقمية  قراءات  بالعداد 

واالخ�سر، فاإذا ظل اللون االأخ�سر م�سيئا معلنا انه يوجد بالعداد ر�سيد وعند نفاد ر�سيد يبداأ 

على  قرب  قد  ر�سيده  اأن  له  ليعلن  امل�ستهلك  انتباه  املتقطعة جلذب  االإ�ساءة  االحمر يف  اللون 

النفاد وعليه ان يقوم ب�سحن الكارت يف اقرب وقت ممكن ومن املعروف عند نفاد الر�سيد كامال 

حيث يتم قطاع التيار الكهربائي، ولكن ميكن للم�ستهلك ان ي�سع الكارت الفارغ يف العداد ليتم 

تو�سيل الكهرباء ب�سفة موؤقتة كر�سيد احتياطي ملدة 8 �ساعات فقط حلني �سحن الكارت مرة 

اخرى، واعتقد ان هذه التجربة هي جتربة ح�سارية ناجحة بكل املقايي�ص الدولية فهي توفر 

الكهرباء و�سيانتها وجتهيزاتها والتي  الفنية، كما تخفف ال�سغط على  اجلهد واملال والعمالة 

تكلف الدولة اأمواال طائلة كل عام، لذا نحن نقدم هذا االقرتاح املعمول به بالدول احل�سارية 

لتعميمه بوزارة الكهرباء لدينا، لرتكيب هذه العدادات باأ�سرع وقت ممكن حتى ت�سمن الوزارة 

اأموالها املهدورة عند امل�ستهلكني والتي تعد �سنويا بع�سرات املاليني والتي مل ت�ستطع  حت�سيل 

وزارة الكهرباء حت�سيلها حتى كتابة هذه ال�سطور.

عامل اليوم ، 7 مايو 2012م
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اأحمد لن يتلقى ردًا
عبداحلميد علي عبداملنعم

اأداة جمّربة يف جامعات عريقة،  ا�ستخدام  الهيئة  اإدارة  اقرتح على  التطبيقي  التعليم  اأ�ستاذ يف 

با�ستطاعتها اكت�ساف االأبحاث العلمية امل�سروقة.

ولل�سرقات العلمية يف عاملنا العربي حكايات تروى، من اأ�سهرها تلك التي اأدين فيها بحكم ق�سائي 

اأ�ستاذ كان ي�سغل من�سب عميد كلية، ومقرر للجنة ترقيات اال�ساتذة يف تخ�س�سه على م�ستوى 

موؤلَّفها  ملناق�سة  عريق  حمفل  اإلى  معروفة  اأ�ستاذة  دعيت  اأخرى  منا�سبة  ويف  الدولة.  جامعات 

اجلديد، ح�سره عدد من كبار النقاد واملثقفني، دون اأن يتنبهوا، ورمبا مل يرغبوا يف التنبه، الى 

ان املوؤلَّف املطروح اإمنا هو �سرقة يف و�سح النهار. ويف جامعة الكويت ي�سع اأحد االأ�ساتذة موؤلَّفا 

التي  العلمية  االأمانة  م�ستوى  على  به  ليدلل  مكتبه،  على  له  زميل  قبل  من  بالكامل  مقتَب�سا 

يّدعيها هذا الزميل، بينما يوؤكد اأ�ستاذ اآخر يف التحقيق ال�سحفي املن�سور نف�سه وجود ما يقارب 

443 نتاجا علميا يف اجلامعة من �سمنها �ستة ع�سر بحثا مقتَب�سا من اأبحاث اأخرى اي ما ن�سبته 

.3.6%

املخل�سني،  الباحثني  ال�سطو على جمهودات  التعليمي لي�ص فقط يف  الف�ساد  ويكمن خطر هذا 

واإمنا يف تغييب فر�ص العدالة و�سيادة القانون عندما مينح ال�سارق درجة علمية اأو ترقية غري 

جدير بها لياأخذ بذلك فر�سة زميل اآخر، وقد يرتقي من�سبا موؤثرا يف حميطه وما تعنيه تداعيات 

هذا الو�سع ال�ساذ، ف�سال عن انه �سين�سح على طلبته مبا فيه، لُيخرج اأجياال هابطة امل�ستوى يف 

تخ�س�سه، االأمر الذي �سينتهي حتما بفقدان الو�سط هيبته، وفقدان املوؤ�س�سة م�سداقيتها.

الهيئة و�سع هذه  اإنه اقرتح على  املقال،  بداية  الذي ق�سدناه يف  املحميد  اأحمد  الدكتور  يقول 

اأن  اأنه مل يتلق ردا بعد، ويبقى  اإال  اإ�سرافية للتدقيق على االأبحاث،  االأداة حتت م�سوؤولية جهة 

نقول لالأ�ستاذ الفا�سل: ال تنتظر رداً.

القب�ص، 18 مايو 2012م

عريف يلقي القب�س على زميله ال�رسطي
ريا�ص ال�سانع

فاإن  لذلك  العام،  االأمن  عبء  كاهلهم  على  يقع  الذين  هم  العامل  دول  كل  يف  االأمن  رجال  ان 

اأن يكون �سلوكه �سلوكا م�سرفا واأن يتجنب ال�سبهات و�سوء  اأهم ما مييز رجل ال�سرطة هو  من 
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ا�ستخدام الوظيفة واأن يكون قدوة ح�سنة للجميع واأن يك�سب ثقة املواطن واحرتامه وال يتاأتى 

ذلك اإال بااللتزام وال�سلوك والهيبة الالزمة ملمار�سته الوظيفة، ويجب على رجل االأمن اأن يوؤدي 

العمل املنوط به على اأكمل وجه واأن يخ�ش�س الوقت لأداء واجبات وظيفته ل لرتكاب اجلرائم 

واحلريات  احلقوق  على  والتعدي  حق  وجه  دون  من  النا�ص  على  والقب�ص  القانون  ومالفة 

العامة للمواطنني وا�ستغالل الزى الر�سمي لل�سرطة يف الت�سلط على عباد اهلل وارتكاب املخالفات 

واجلرائم باأنواعها و�سوء ا�ستغالل الوظيفة العامة. 

بها  يتحلى  اأن  التي يجب  العامة  واالآداب  ال�سمات  الواقع يختلف كثريا عن  ن�ساهده يف  والذي 

رجل ال�سرطة، حيث جند اأن بع�سهم مي�سى من�ساقا وراء نزواته وال يتحلى اأبدا باخللق القومي 

واأ�سحاب  ال�ساقطات  التعرف على  ووقت خدمته يف  و�سلطته  الر�سمي  الزى  ي�ستغل  ما  وكثريا 

الدعارة ومعرفة اأو حماولة التعرف على ال�سيدات والبنات وتعاطي املخدرات بكل اأنواعها الأنه 

يعلم علم اليقني انه ال يوجد من يحا�سبه. 

وهذه املقدمة مهمة و�سرورية ملا يتم ن�سره يف ال�سحف املحلية عن مالفات وتعديات رجال االأمن 

وخرقهم للقانون باالإ�سافة اإلى ما مت ن�سرة بجريدة »الوطن« يوم االأحد املوافق 2012/5/20 حتت 

عنوان »بعد 10 �سنوات كاملة من تعامله مع �سوابق »عريف األقى القب�ص على مرافقه ال�سرطي 

البولي�سية  اأفالم هوليوود  وتفا�سيل اخلرب على طريقة  الدورية،  املخدرات يف  وبيعه  لتعاطيه 

الكبري  امل�سهد يف حمافظة مبارك  ال�سيئ يف �سخ�سية رجل االأمن، جت�سد  التي تك�سف اجلانب 

فيها  وي�سرتي  ويبيع  املخدرات  يتعاطى  الدورية  يف  ومرافقه  زميله  اأن  عريف  اكت�سف  عندما 

م�ستغال وجوده يف الدورية ولكنه مل يتوقع يف يوم من االأيام ان ال�سدفة �ستك�سفه اأمام زميله يف 

الدورية الذي �سعق وغار على مهنته فانتف�ص وطبق القانون على زميله و�سبطه واأحاله اإلى 

جهة االخت�سا�ص، وكان العريف ومرافقه ال�سرطي يقومان بجولتهما يف منطقة العدان وطلب 

ال�سرطي وبداأ يتحدث  املنازل وعند و�سولهم ترجل  اأحد  اإلى  اأن يتوجه  العريف  ال�سرطي من 

ال�سخ�ص الذي  اأن  اأحد االأ�سخا�ص خرج من احدى الديوانيات وبالتدقيق اكت�سف العريف  مع 

يتحدث معه زميله ال�سرطي �ساحب �سوابق و�سبق ان �سبطه بتهمة تعاطي املخدرات ثم الحظ 

العريف ان ال�سرطي وال�سوابق تبادال بع�ص االأ�سياء ثم ركب ال�سرطي الدورية، وقال لزميله هيا 

لنذهب نبحث عن متعاطني ل�سبطهم.. الخ، فتوجها اإلى االإدارة وعندما ترجل انقلب العريف 

على  باالعتداء  ال�سرطي  بادر  ومبا�سرة  الدورية  على  جيبك  يف  ما  �سع  له  فقال  �ساحبه،  على 

العريف، ثم اأخرج كمية من احل�سي�ص وو�سعها يف فمه ف�ساح العريف م�ستنجدا بال�سابط الذي 

األزم ال�سرطي باإخراج الكمية من فمه ومت حتريزها وت�سجيل ق�سية واإحالة ال�سرطي اإلى جهة 

االخت�سا�ص التخاذ الالزم. 

اإذا البد من بيان املنظار القانوين للواقعة فاإن ال�سرطي يتعر�ص لعقوبة املادة 33 مكرر بتهمة 

التعاطي للمواد املخدرة والتي تن�ص على »يعاقب باحلب�ص مدة ال تقل عن 5 �سنوات وال تزيد 

على 10 �سنوات وغرامة ال تقل عن 5 اآالف دينار وال تتجاوز 10 اآالف دينار كل من جلب اأو حاز اأو 

اأحرز اأو ا�سرتى اأو اأنتج اأو ا�ستخرج اأو ف�سل مواد مدرة وكان ذلك بق�سد التعاطي اأو اال�ستعمال 
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ال�سخ�سي«، باالإ�سافة اإلى ما ت�سفر عنه حتقيقات من جرائم اأخرى ومالفات ج�سيمة ب�سبب 

اأداء وظيفته ومعاقبته اإداريا من قبل وزير الداخلية هذا من الناحية القانونية. 

وامل�ستفاد من هذه الواقعة ان بع�ص رجال االأمن بعيدون عن االأخالقيات املهنية ال�سرطية الأن 

عددا كبريا منهم بتمتعهم بنفوذ فعلي و�سالحيات كبرية ميار�سون عملهم بعيدا عن اأي رقابة، 

لذلك يفعلون ما يريدون من مالفات للوظيفة وللعمل ال�سرطي، فيجب اأن ميار�ص ال�سرطي 

اأو رجل االأمن اأعمال وظيفته �سمن اإطار قانوين يحدد بدقة كبرية بطبيعة واأو�ساف هذا العمل. 

اآن االأوان للنهو�ص بهذا اجلهاز االأمني ابتداء باإعادة الهيبة واالحرتام له التي فقدت بتداخل 

االأمن مع ال�سيا�سة وحما�سبة املف�سدين واإق�سائهم من منا�سبهم وتعيني االأكفاأ امللتزمني فقط 

الأن الوقت والظروف التي متر بها البالد وما تواجهه من ماطر نتيجة الثورات العربية وعدم 

اال�ستقرار باملنطقة كلها يجعلنا نكر�ص اجلهد لتطوير هذه املوؤ�س�سة االأمنية ذات الطابع ال�سديد 

قادر  الداخلي  لالأمن  قوي  جهاز  بناء  اإعادة  اأجل  من  والعمل  الرتباط  واملتعدد  اخل�شو�شية 

على اأن يكون هو جهة اأمنية وح�سارية واجتماعية الئقة واأن يكون رجل ال�سرطة مراآة حقيقية 

للقانون ويناأى عن جتاوزاته ومالفته له والقيام بالواجبات العظيمة امللقاة على عاتقه خلدمة 

الوطن واأمنه وا�ستقرار املواطن وحريته. 

االأنباء، 23 مايو 2012م

الفاعل.. �سمري م�سترت ل تقدير له!
د.خالد القح�ص

على  اأقدر  ذلك  كان  اأقوى،  كان  فاأيهما  وال�سر،  اخلري  جواذب  تتنازعه  ان�سان-  – اأي  االن�سان 

اأو �سريراً، وانظر الى قوله تعالى »فاألهمها فجورها  �سحب االن�سان الى مع�سكره، فيغدو طيباً 

وتقواها«، اأي ان كل ان�سان مبقدوره فعل اخلري، اأو فعل ال�سر متى ما توفرت الظروف التي تعني 

على هذا اأو ذاك.ويتم �سبط اأفعال االن�سان باالأخالق وبالقانون، فاالأخالق �سيء اختياري، يلزم 

االن�سان نف�سه به، بينما القوانني يتم فر�سها من قبل املجتمع من خالل موؤ�س�ساته الت�سريعية 

من�سو�ص  عقوبات  مالفتها  على  ويرتتب  الزامية،  �سفة  لها  ويكون  والتنفيذية،  والق�سائية 

عليها، لذا ال جرمية وال عقوبة اال بن�ص.من املهم جداً ان نحر�ص على ت�سجيع االأخالق، وعلى 

تربية االأفراد على احرتام القانون، بينما يتعلق بالدولة �سرورة تطبيق القانون، لي�سعر النا�ص 

باالأمان، واال�ستقرار.لذا تتقدم الدول التي ي�سود فيها العدل وامل�ساواة وتطبيق القانون، بينما 

تتاأخر الدول التي ي�سود فيها الظلم، وينتع�ص فيها الف�ساد، وتنعدم املحا�سبة فيها.وهذا ما يوؤكده 

�سيخ اال�سالم ابن تيمية حني يقول: »ان اهلل ين�سر الدولة العادلة وان كانت كافرة، وال ين�سر 
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الدولة الظاملة وان كانت موؤمنة«.

يف الكويت، اجلملة دائماً غري مفيدة، الأنها غري مكتملة، الأنه لدينا الفعل ولدينا املفعول به، 

لكننا اأبداً مل نتعرف على الفاعل، الأنه دائماً �سمري م�سترت، ال نراه، وال نعرف ا�سمه، وال ر�سمه، 

لكنه بال �سك موجود، واذا كان النحاة يرونه م�سترتاً، وتقديره هو اأو هي، فنحن نراه ال »تقدير« 

له وال احرتام، الأنه جمرم مل تطله يد العدالة بعد، وما اأق�سر تلك اليد عن هوؤالء امل�سترتين.

ع�سرات االأخبار التي تن�سرها ال�سحافة وو�سائل االعالم عن �سبط �سحنة مدرات اأو خمور اأو 

اأطناناً من اللحوم واالأطعمة الفا�سدة، ويتم توثيق ذلك  اأو م�ستودع يحوي  العثور على مزن 

امل�ستفيد!  الفاعل احلقيقي، والتاجر  اأحد ي�ساأل عن  بال�سوت وال�سورة، وينتهي االأمر، لكن ال 

األي�ص لهذا املخزن من �ساحب، ول�سحنة االأطعمة الفا�سدة من م�ستورد؟ اذن ملاذا ال يتم الك�سف 

عنه، وحتذير النا�ص منه، بل ملاذا ال تتم حماكمته ب�سكل علني، حتى يتعظ االأ�سباح وامل�سترتون؟

التك�سب  االدارة، و�سبهات  �سوء  ب�سبب  التعاونية  ادارات اجلمعيات  العديد من جمال�ص  مت عزل 

واحد،  ادارة  جمل�ص  ع�سو  اأي  ادانة  االآن  حتى  يتم  مل  لكن  اأ�سواأ،  هو  ما  ورمبا  منها  والرتبح 

وبالتايل معاقبته بال�سجن، هذا اأمر ال ي�ستقيم منطقاً وال عقاًل، واال مل مت حل جمال�ص االدارات، 

اأي قيادي كبري بالدولة �سواء  وحتويل بع�سهم للنيابة؟ بل بح�سب معلوماتي، مل تتم معاقبة 

بال�سجن اأو بغرامة مادية كبرية، مع ان موؤ�س�سات الدولة مر عليها املئات من الوزارة والوكالء 

والوكالء امل�ساعدين واملدراء العامني.الأن الب�سر فيهم ال�سالح وفيهم الفا�سد، والبد من معاقبة 

الفا�سد حتى ن�سجع ال�سالح، وحتى نردع �سكان املنطقة الرمادية ما بني ال�سالح والف�ساد، حتى 

املجتمع،  على  الدمار  فيحل  اخلبث،  يكرث  وعندها  الف�ساد،  مع�سكر  الى  االنتقال  يف  يفكروا  ال 

م�سداقاً للحديث الذي رواه البخاري وم�سلم عن زينب بنت جح�ص ر�سي اهلل عنها حني �ساألته: 

يار�سول اهلل، اأنهلك وفينا ال�ساحلون؟ قال: نعم، اذا كرث اخلبث«.

اأرجو اأال تفهموين خطاأً، فاأنا ل�ست مهوو�ساً ب�سجن النا�ص، اأو من هواياتي احلاق االأذى باالآخرين، 

معاقبتهم  تتم  املف�سدين  نرى  ال  ولكننا  واأ�سنافه،  �سوره  بكل  الف�ساد،  من  ي�ستكي  الكل  ولكن 

لدينا  املفيدة:  اجلملة  �شروط  م�شتوفية  وغري  ناق�شة  اجلملة  دائماً  وادانتهم،  حماكمتهم  اأو 

جرمية، ولدينا نوعها، ولكن ال يوجد لدينا مرتكبها، وبالتايل ال عجب ان يزداد الف�ساد، ويكرث 

اخلبث، الأنهم اأمنوا العقوبة، فاأق�سى ما يحدث هو ان تتم اقالة هذا امل�سوؤول، اأو تدويره، وحفظ 

ال�سكوى، اأو حتى عدم اثارتها، ولكن كيف نحمي املجتمع ان مل نعاقب املخطئني، ونقب�ص على 

املجرمني، ونحاكم املف�سدين؟!

الوطن، 23 مايو 2012م
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ملاذا ل نحرتم املياه؟!
علي اأحمد البغلي

املاء �سريان احلياة.. الدول التي حباها اهلل باالأنهار واالأمطار تقّدر هذه املادة التي ال غنى عنها 

اأكرث منا.. يكفي اأن الكويتي ومن يقيم يف الكويت ي�سرف كمية من املياه يومياً هي االأكرب يف 

العامل.. مع اأنه لي�ص لدينا اأمطار وال اأنهار، بل مياه بحر مكررة ومدعومة باأموالنا ومن اللحم 

احلي.

اأن  اأحد  اإنكلرتا، فهي بلد االأمطار والبحريات، وال يخطر يف بال  اأو  كلنا يعرف اململكة املتحدة 

ت�سح املياه فيها على �ساكنيها وقاطنيها!

املياه«،  املا�سية حملة �سّمتها حملة »حظر خراطيم  اإنكلرتا �سنت االأ�سابيع  اجلهات الر�سمية يف 

حظرت فيها غ�سل ال�سيارات وري احل�سائ�ص باخلراطيم، وحظرت حتى املرح داخل نوافري امليادين 

على غرار »ميدان ترافلفر« ال�سهري بو�سط لندن!

ويجري توجيه الن�سح للمواطنني امللتزمني بالقانون لالإبالغ عن جريانهم، يف حال ا�ستخدامهم 

خراطيم املياه، لل�سرطة التي باإمكانها تقدميهم للقا�سي املخولة له �سلطة فر�ص غرامات ت�سل 

اإلى األف جنيه ا�سرتليني )اأي خم�سمائة دينار(!.. ومل تعد ال�سورة املعروفة عن اأمطار اإنكلرتا 

الغزيرة قائمة، حيث �سهدت بع�ص املناطق يف جنوب البالد و�سرقها اأكرث موجات اجلفاف منذ 

عقود.. فقد انخف�ص من�سوب املياه اجلوفية وتراجع من�سوب املياه باالأنهار والبحريات اإلى اأدنى 

م�ستوياته اأو جفت متاماً.

وبعد اأ�سابيع من التحذير فر�ست ال�سلطات حظراً مثرياً للجدل منذ اأ�سبوعني، حيث اأ�سبح ر�ص 

الع�سب اأو ا�ستخدام خرطوم مياه احلديقة لغ�سل ال�سيارة غري قانوين يف مناطق معينة.

وتنطبق القاعدة على منطقة ت�سم نحو 20 مليون ن�سمة بهدف خف�ص اال�ستهالك بن�سبة ت�سل 

�سبيل  التبا�ص حول ما هو م�سموح وما هو غري م�سموح، فعلى  اإلى %10.. وبعد احلظر ح�سل 

املثال: هل من امل�سموح غ�سل احليوانات، وملء اأحوا�ص املياه غري اخلراطيم؟ وكان ذلك �سوؤااًل 

ل�سيدة تربي االوز، طرحته عرب املوقع االإلكرتوين الإذاعة الـ»بي. بي. �سي«.

اإلينا، حتى ال ن�سهد كل �سباح ال�سيدات وال�سادة خادماتنا  اأن ت�سل موجة احلظر املائي  نتمنى 

وخدمنا و�سواقنا وهم مي�سكون بخرطوم املياه، ال ليغ�سلوا �سياراتنا الفارهة وح�سب، واإما ليزيلوا 

الرتاب العالق على اأر�سفة منازلنا، وهم من�سغلون باحلديث مع اأ�سدقائهم يف احلي!.. واأقرتح 

املياه املفقود يف  اإنكلرتا، ليتعلموا احرتام  اإلى  اإر�سال هوؤالء واأرباب عملهم لبعثة على ح�سابهم 

هذا البلد اجلاف!

القب�ص، 24 مايو 2012م
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ماذا ح�سل يف كي داو ؟!
د. بدر الديحاين

االأيام  ال�سوؤال الذي يرتدد هذه  الزاوية يف يناير 2009، وهو  العنوان هو عنوان مقالنا يف هذه 

على ل�سان كل حري�ص على املال العام، لهذا اأ�ستميحكم عذراً يف اإعادة بع�ص فقرات ذلك املقال 

لعله يعيد لالأذهان بع�ص املعلومات ويزيل بع�ص الغمو�ص حول ما جرى اآنذاك… ”يف اأواخر 

للبرتول  االأعلى  للمجل�ص  داو“  ”كي  �سفقة  الوزراء  جمل�ص  اأحال   )2008( املا�سي  دي�سمرب 

مطالباً اإياه باإلغائها بعد اأن �سغلت الراأي العام يف جدل طويل عري�ص ينق�سه، يف الغالب، الكثري 

من املعلومات الفنية املتعلقة بهذه ال�سفقة املليارية وبعد اأن اأعلن ”التكتل ال�سعبي“ ا�ستجوابه 

لرئي�ص الوزراء اإن مل يتم اإلغاء ال�سفقة قبل بداية �سريان العقد 2 يناير 2009.

وقد عزا جمل�ص الوزراء طلبه من املجل�ص االأعلى للبرتول اإلغاء ال�سفقة اإلى ”املحذور املتعلق 

اأ�سعار  يف  �سديد  انخفا�ص  �ساحبها  التي  العاملي،  االقت�ساد  ي�سهدها  التي  الهائلة  باملتغريات 

بكل  التنبوؤ  ميكن  ال  التي  االقت�سادية  االأزمة  وتداعيات  عليه  الطلب  انخفا�ص  ويف  البرتول، 

اآثارها“، وهو ما وافق عليه املجل�ص االأعلى للبرتول رغم اأنه مل مي�ص على اإقراره لهذه ال�سفقة 

�سوى ب�سعة اأ�سابيع )يف 24 نوفمرب 2008( اأي اأثناء ”املتغريات الهائلة التي ي�سهدها االقت�ساد 

العاملي“ ويف عز االنخفا�ص ال�سديد يف اأ�سعار النفط، فما الذي ح�سل يا ترى؟

وال�سركات  البرتول  وموؤ�س�سة  النفط  ووزير  للبرتول  االأعلى  املجل�ص  اأن  هو  االأول:  االحتمال 

التابعة لها يجهلون املتغريات الهائلة التي ي�سهدها االقت�ساد العاملي مما حدا مبجل�ص الوزراء 

ثروتنا  باإدارة  االأجهزة  هذه  كفاءة  مدى  حتديد  يتطلب  وهذا  ال�سفقة،  واإلغاء  لها  لتنبيههم 

النفطية.

االحتمال الثاين: هو اأنهم يدركون ذلك لكنهم وبالرغم من ذلك قدموا معلومات غري �سحيحة 

وم�سللة.

االحتمال الثالث: هو اأن موؤ�س�سة البرتول واملجل�ص االأعلى للبرتول قد اجتهدا لتقدمي م�سروع 

نفطي ا�ستثماري ناجح �سيعمل م�ستقبال على تنويع م�سادر الدخل لكن اأُلغي الأ�سباب �سيا�سية 

يقدرها جمل�ص الورزاء كونه �ساحب القرار النهائي بهذا ال�ساأن.

ويف نهاية املقال طالبنا بت�سكيل جلنة حتقيق حمايدة ملعرفة ماذا ح�سل بال�سبط؟ لكن لالأ�سف 

مل يح�سل ذلك!

واالآن وقد جتدد احلديث عن �سفقة ”داو“ بعد اأن قررت هيئة حتكيم دولية غرامة جزائية على 

الكويت تفوق امللياري دوالر، فاإن ال�سوؤال املطروح وبقوة هو من يتحمل امل�سوؤولية؟ هل تتحملها 

احلكومة اأم املجل�ص خ�سو�ساً كتلة ”العمل ال�سعبي“ التي طالبت باإلغاء العقد ملخالفته كما كانت 

تقول للقوانني واالإجراءات املعمول بها؟

العامة  ال�سيا�سة  ر�سم  عن  د�ستورياً  امل�سوؤولة  فهي  احلكومة  تتحملها  امل�سوؤولية  فاإن  بالطبع، 

الفنية  اأجهزتها  بها  التي تقوم  اإجراءاتها وقراراتها  واثقة من �سحة  تنفيذها، ولو كانت  وعن 
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املتخ�س�سة كموؤ�س�سة البرتول و�سركاتها واملجل�ص االأعلى للبرتول… فلماذا تلغي ال�سفقة؟

اأقبح من ذنب،  ال�سعبي“، لكن هذا عذر  العمل  ”كتلة  األغتها ب�سبب �سغط  اإنها  قد يقول قائل 

فهل هناك حكومة يف العامل كله خ�سو�ساً الدميقراطي، ال تواجه �سغوطاً متعددة ورهيبة من 

قوى برملانية و�سيا�سية واقت�سادية وقوى �سغط ومنظمات جمتمع مدين واإعالم وراأي عام، وكل 

طرف منها يحاول اأن يجعل القرار اأو ال�سيا�سة احلكومية مل�سلحته؟

ملاذا مل يرتاجع جورج بو�ص عن قرار حكومته بقيادة حرب حترير الكويت بل واجه الراأي العام 

الراف�ص للحرب وواجه الكونغر�ص للت�سويت على قرار احلرب حيث جنح القرار بفارق �سئيل 

حكومته  قرار  بلري“ عن  ”توين  ال�سابقة  احلكومة  م�ست�سار  يرتاجع  مل  وملاذا  االأ�سوات؟  من 

بامل�شاركة يف حرب اإ�شقاط �شدام عندما كان يواجه معار�شة �شعبية وبرملانية �شر�شة �شارك فيها 

بع�ص اأع�ساء حزبه اأثناء الت�سويت يف جمل�ص العموم الربيطاين؟

نقول هذا رغم اأن �سفقة ”الداو“ كانت قراراً حكومياً خال�ساً مل يكن يحتاج اإلى قانون اأو قرار 

اعرت�ص  قد  ال�سعبي“،  العمل  ”كتلة  هو  برملانياً  طرفاً  اأن  هناك  ما  كل  بل  االأمة،  جمل�ص  من 

على ال�سفقة ولها احلق كما هو لغريها باالعرتا�ص… فلماذا مل تواجهها احلكومة مت�سلحة 

باملعلومات الدقيقة وتدافع عن قرارها اأمام الراأي العام؟ وهل جائز من الناحية االأخالقية اأن 

نربر تراجع احلكومة عن اأي قرار تتخذه باإلقاء الالئمة على طرف برملاين اأو �سعبي؟! ما هو 

دور احلكومة وهي املهيمنة على م�سالح الدولة )مادة 123 من الد�ستور( واأين م�سوؤوليتها اإذن؟!

من  كل  حما�سبة  عليها  يرتتب  حمايدة  حتقيق  جلنة  ت�سكيل  هو  االآن  املطلوب  فاإن  هنا،  من 

يثبت اأن له عالقة من امل�سوؤولني الكبار، �سواء بتفويت الفر�سة اال�ستثمارية اأو بتحميل الكويت 

الغرامة اجلزائية الباهظة غري املربرة.

اجلريدة، 28 مايو 2012م

جايك من طرف فالن
�سامل مبارك اخلويطر

والرتددات  واملقايي�ص  االأحوال  بكل  تعي�ص  يوم  حكومية..فهذا  دائرة  يف  معاملة  لك  تكون  اأن 

العاملية والرخرتية واملزاجية..فتزيد وترية ا�ستعداداتك وترفع حالة التاأهب الق�سوى الى اأعلى 

درجاتها.. من خالل اال�ستعانة ب�سديق اأو طائفة او قبيلة بح�سب انتماء ذلك امل�سوؤول.. وليلتها 

تكون قريباً من اهلل ويا اهلل ويا رب �سهل اأمري وفرج همي وتكفون يا هالربع فزعتكم.. وت�سبح 

ال�سبح على غري العادة باال�ستغفار والتبتيل والتمتمة وتطلب دعوات الوالدة واأم العيال والعيال 

وحتي خدامتكم الهندو�سية تقول لها تكفني مريي عفية ادعيلي معاك واأنت تدري انها تعبد 
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طباخ البيت وال الفار اللي باملطبخ وال بقرة اجلريان. املهم تتوكل على اهلل راكب �سيارتك وم�سغل 

الراديو على اذاعة القراآن على غري العادة.. وتبت�سم حق عامل النظافة وتقوله علم الدين تكفة 

يا خوك تدعيلي معاك ويهز راأ�سه بعدما ت�سوقه بربع دينار كا�ص.. وحترك �سيارتك واأنت توزع 

عليك  تدور  ان  تخ�سى  التي  احلكومية  الدائرة  الى  ت�سل  اأن  الى  وي�سرى..  مينة  ابت�ساماتك 

برف�ص معاملتك القمرية.. ت�سعد واأنت كلك ثقة باأن معاملتك راح ي�سخطها املدير اأو امل�سوؤول 

بقلمه الك�سخة.. وتدخل عليه بعد انتظار وعناء حيث اأن املدراء دائما باجتماعات ومن ال�سعب 

مقابلتهم ب�سهولة.. وتدخل عليه واأنت قد دعوت األف دعاء بالدقيقة وقراأت جزءاً من القراآن.. 

وتتفاجاأ باأن معاملتك مرفو�سة وما مت�سي حتى لو جبت لها عكازات ما راح مت�سي تعاين من �سلل 

ن�سفي ما ينفع معه اأي طب وتوكل على اهلل وجهز مقفاك ملغادرة عر�ص املدير.. وبينما اأنت جتر 

اأذيال اخليبة والهزمية.. واذا بك ت�سمع مراجعاً يقدم معاملته الى ذلك املت�سلط مدير االدارة 

ويهم�ص له بابت�سامة الواثق من نف�سه جايك من طرف فالن بن عالن.. واذا بذلك املدير يبت�سم 

ال�سوبر.. ومبن  باملراجع  والتبجيل  بالرتحيب  واأخذ  ل�سانه  اأن يطيح  كاد  ابت�سامة كبرية حتى 

االأ�سباب.. التفاوؤل..وتتال�سى جميع  اأوراق  كل  وتت�ساقط  نف�سك  االأمل يف  اأر�سله.. هكذا ميوت 

وتت�ساءل بينك وبني نف�سك وماذا عمن ال يعرف فالن اأو عالن من النا�ص اإلى اأين يذهب وي�سكو 

حاله.. هل اختزل فالن كل ال�شروط واللوائح وهو خمالف لها.. اأبهذه ال�شهولة تعطل م�شالح 

الب�سر وت�سلب احلقوق من اأ�سحابها ومتنح الى من ال ي�ستحقونها.. �سحقاً لفالن وعالن و�سحقاً 

املدن  باأكاذيب  والفقراء.. ويخرجون لك  امل�ساكني  اأحالم  ابتلعت  التي  الوهمية  املدراء  لعرو�ص 

االلكرتونية والف�سائية والتطوير االداري.. وتواجه احلقيقة املرة باأن ال�سي من هذا وذاك.

يوؤمل  الذي  امل�سكني  املواطن  الوا�سطة ال يراعي حقوق  الت�سابك االداري و�سقوطه يف فخ  ذلك 

النف�ص باإجناز معاملته بكل اأريحية وبكل ب�ساطة.. هل بات ذلك حلماً.. هل بات ذلك م�ستحيال؟

ت�سابكت همومنا وتاهت يف دروب بائ�سة تاه معها املواطن واأ�سبحت ترهق ثاقله ونف�سيته..

نحن يف حاجة الى ربيع حملي ينتف�ص على االدارات ويغربلها على اأن تعود جديدة بدماء جديدة 

بكل  معاملته  اجناز  الى  يذهب  املواطن وجتعله  بفكر  وترتقي  التطور..  تواكب  ادارية  وباأفكار 

�سعادة.

ال�ساهد، 30 مايو 2012م
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اختبارات
د.�سمالن يو�سف العي�سى

االأكادمييون يف اجلامعة حري�سون على جناح االأبناء لكن لي�ص على ح�ساب احلياة العلمية 

نعاين نحن االأكادمييني بجامعة الكويت - معاناة حقيقية يف فرتة االختبارات هذه االأيام الأن 

ال�شغوط النف�شية علينا لإجناح الطلبة والطالبات هائلة وتاأتي من الأهايل وامل�شوؤولني والنواب 

واالأ�سدقاء واالأهل.. الكل يريد البنه اأو ابنته اأن تنجح وجتتاز االختبار.

ما امل�سكلة؟ وملاذا املعاناة؟

االإجابة بكل ب�ساطة اأن الطلبة املقبولني للجامعة حديثاً من الثانوية العامة لي�سوا كلهم موؤهلني 

وبع�سهم  قلة  هوؤالء  لكن  القبول  ي�ستحقون  فعاًل  القليلة منهم  القلة  اجلامعة.  لدخول  فعلياً 

يقتن�ص فر�سة البعثات ويذهب للدرا�سة يف اخلارج والبع�ص االآخر يدخل كلية الطب اأو الهند�سة 

ولي�ص اأمامه اأي م�ساكل لكن تبقى االأغلبية املوزعة على كل كليات اجلامعة املختلفة.. معاناتنا 

احلقيقية مع هوؤالء الطلبة الذين دخلوا اجلامعة ب�سبب ال�سغوطات ال�سيا�سية التي ميار�سها 

النواب على وزير الرتبية واإدارة اجلامعة لقبولهم يف اجلامعة.. النواب يف املجل�ص ال يفهمون 

�سيئاً عن اأهمية التح�سيل العلمي وان الطالب اجلامعي عليه اأن يعتمد على نف�سه اإذا كان فعاًل 

يطمح بال�سهادة اجلامعية.. النواب كل همهم هو اإر�ساء االأهايل من ال�سعب حتى ي�سوت االأهايل 

للنواب.

ماذا ميكن لنا اأن نفعل يف وجه النواب وتغا�سي احلكومة؟.. مادام اجلميع يحاول اإر�ساء ال�سعب 

على ح�ساب احلياة العلمية واالأكادميية..

�سحايا  الأنهم  اجلامعة  يف  ينخرطون  الذين  اجلدد  والطالبات  الطلبة  مع  اأتعاطف  �سخ�سياً 

د الطلبة على احلفظ والتلقني ولي�ص  الذي يعوِّ العقيم  التعليم االبتدائي واملتو�سط والثانوي 

على االإبداع واالختالف واإبداء الراأي بحرية.. �سعف التعليم تقع م�سوؤوليته على االأهل الأنهم ال 

يكرتثون يف تربية اأبنائهم والعناية بهم واإعدادهم االإعداد اجليد للمدر�سة.. ويرتكون كل �سيء 

فوزارة  املختلفة،  املراحل  يف  للطلبة  املعجزات  حتقيق  ت�ستطيع  ال  الرتبية  ووزارة  املدر�سة  على 

الرتبية تعاين من تكد�ص الطلبة و�سعف املناهج وتكا�سل املدر�سني من املواطنني وغريها من 

امل�ساكل اخلا�سة بامليزانية وغريها، الأن التدخالت ال�سيا�سية يف املناهج هي اإحدى م�ساكل وزارة 

الرتبية.

للمادة من  الطالب  ا�ستيعاب  يكون  اأن  اأحر�ص  ال�سخ�سية مع طلبتي، حيث  مل�سكلتي  لنعد  االآن 

خالل م�ساهمته ال�سخ�سية فيها وذلك عن طريق احلوار والنقا�ص حول املادة املطلوبة يف املقرر.. 

واملاج�ستري  اللي�سان�ص  على  للح�سول  اجلامعية  درا�ستي  وقت  اأمريكا  يف  الطريقة  هذه  تعلمت 

والدكتوراه.

حيث يعتمد جناح اأو ر�سوب الطالب على الطالب نف�سه.. املدر�ص يكلف الطلبة بقراءة الف�سل 

االأول مثاًل وياأتي يف اليوم الثاين ملناق�سة ما متت قراءته لكي يعرف الطالب من خالل التفاعل 
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منهم  واأطلب  طلبتي  على  الطريقة  نف�ص  فر�ص  حاولت  املطروحة،  املادة  مو�سوع  والنقا�ص 

يبدي  اأو  يناق�ص  اأحد  وال  يقراأ؟  اأحد  ال  لكن  التايل..  اليوم  يف  ملناق�ستها  �سفحات  عدة  درا�سة 

وجهة نظره.. حاولنا اأن جنر الطلبة لكتابة بحوث ميدانية، ففي مادة »ق�سايا املراأة« اأطلب من 

طلبتي وطالباتي قراءة ال�سحف الكويتية الـ15 ومعهم »االأهرام« و«ال�سرق االأو�سط« و«احلياة«.. 

املطلوب فقط من قراءة احدى ال�سحف قراءة االأخبار والتعليقات اخلا�سة باملراأة والكتابة عنها 

ب�سفحة واحدة فقط والتقرير كل اأ�سبوعني.. اكت�سفت اأن طلبتنا يف اجلامعة ال يقراأون ال�سحف 

اإال النادر منهم وانهم الأول مرة م�سطرون لقراءة اأي �سحيفة للتعليق علي ما هو مطلوب.. اأذكر 

يف الواليات املتحدة يطلب منا دكتور املقرر قراءة �سحيفة »نيويورك تاميز« يف عدد يوم االأحد 

الذي يتكون من 500 �سفحة باالأبواب املختلفة من �سيا�سة واقت�ساد وثقافة واأدب وفن و�سينما 

وطبخ وغريه وعلينا اأن نكون م�ستعدين للحوار حول اأي مو�سوع، مهمة اأ�ستاذ املقرر هو طلب 

التعليق واإبداء الراأي حول ما طرحه كتاب ال�سحيفة االأمريكية امل�سهورة..

ماذا ميكن لنا اأن نفعل جلعل الطلبة م�سوؤولني عن اأنف�سهم ويتحملون امل�سوؤولية يف جناحهم اأو 

ر�سوبهم؟

بل عودته على  والعطاء  العمل واجلهد  املواطن على  تعّود  الريعية مل  فالدولة  امل�سكلة معقدة 

لي�سوا  والنواب  �سيء..  الغري يف كل  اتكاليا يعتمد على  اأ�سبح  ب�سهولة.. حتى  �سيء  ا�ستالم كل 

اأف�سل حااًل من احلكومة.

جامعيني  لطلبة  نفعل  ماذا  لكن  اجلامعة  يف  التدري�ص  يف  م�سكلتي  لعر�ص  جداً  اآ�سف  واأخرياً 

وال  درجات   10 وامل�ساركة  للح�سور  درجات  هناك  اأن  مع  املحا�سرات  يح�سرون  وال  يتغيبون 

يح�سرون اأو يعدون البحوث مع اأن عليها 15 درجة.. وال يجتازون امتحان ن�سف الف�سل وله 25 

درجة وال امتحان نهاية الف�سل 50 درجة.

االأمم..  نه�سة  اأ�سا�ص  فهو  بالتعليم  تتدخلوا  ال  عنها  وامل�سوؤولني  و�سيا�سييها  الكويت  اأهايل  يا 

االأكادمييون يف اجلامعة حري�سون على جناح اأبنائكم لكن لي�ص على ح�ساب احلياة العلمية.

الوطن، 31 مايو 2012م



اد
ــــ

ــــ
ـ�س

لف
ن ا

ــــ
ن م

وا
ــــ

األ

249

اإلى ديوان اخلدمة املدنية:
 اأوقفوا عبث الدورات اخلارجية!

وليد عبداهلل الغامن

قابلت دكتورا متخ�س�سا يف االإدارة العامة اأخربين اأنه ذات مرة اتفق ديوان اخلدمة املدنية مع 

احد مكاتب التدريب يف الكويت على تنظيم دورة تدريبية خارجية ملوظفني كويتيني يف لندن 

يفرت�ص ان مدتها 10 اأيام، مت اإعداد الرتتيبات الالزمة كحجز الفندق وحتديد املوعد واختيار 

امل�ساركني من متلف اجلهات احلكومية، وملا جاء موعد الدورة فوجئ الدكتور باأن املوظفني ال 

يرغبون يف االلتزام باحل�سور يف الدورة، واإمنا يريدون ق�ساء اأيامها يف ربوع لندن و�سواحيها، 

رف�ص الدكتور االإخالل بنظام الدورة، وطلب من اجلميع االلتزام، لكن ذلك مل يح�سل، فبعد 

اول يوم مل يح�سر اأحد من املوظفني، وانتهت مدة الدورة من دون عقدها. امل�سيبة اأن مكتب 

التدريب منح �سهادات ح�سور للموظفني، كما اأنهم ت�سلموا م�ستحقاتهم كاملة من الدولة من 

اأن تكلفة الدورة على ديوان اخلدمة املدنية  م�س�سات مالية وتذاكر �سفر، وامل�سيبة االأخرى 

قرابة 3000 دينار كويتي مت دفعها بالكامل ل�سركة التدريب، الإقامة متثيلية تدريبية ولي�ص دورة 

تدريبية..

احد امل�ساركني ابتعث عن طريق وزارته، ففوجئ بهذا الو�سع، فكتب تقريرا عن مثل هذه املهزلة، 

وبعثه اإلى ديوان اخلدمة املدنية يطالبهم باإ�سالح اخللل وحما�سبة املوظفني ومعاقبة املكتب، 

�سدم املوظف ببلوى عظيمة اأن بع�ص قياديي الديوان كانوا على علم بهذه املهازل، وطلبوا منه 

الت�سرت على الو�سع.. اأي م�سيبة يف الديوان يا ترى؟

الدورات اخلارجية  اقتنا�ص هذه  اإلى  يت�سابق موظفو احلكومة  ال�سيف، حيث  لقد حل مو�سم 

التي يعتمدها ديوان اخلدمة املدنية، ولذلك اأوجه ر�سائل اأمتنى اأن ت�سل اإلى اأ�سحابها:

لي�سافروا يف  الدولة،  على  التحايل  باأال ميار�سوا مثل هذا  ملوظفي احلكومة  ندائي  اأوجه  اأوال، 

الوزارات  اأنا�سد  ثانيا،  حقها.  يوفونها  ال  والأعمال  ي�ستحقونها،  ال  اأموال  من  واأ�سرهم  ال�سيف 

احلكومية التدقيق يف جدية موظفيهم بامل�ساركة يف مثل هذه الدورات، وعدم التالعب بها. ثالثا، 

اأقول لقياديي الديوان اأ�سلحوا هذه املهازل التي تتكرر كل مو�سم �سيف، فاإنكم موؤمتنون على 

هذه االأعمال ودوركم مراقبة ح�سن تطبيقها والت�سديد على �سركات التدريب، فاإن اأ�سعار الدورات 

مبالغ بها جدا، وبع�ص املكاتب تتخاذل عن تنفيذ عقودها التدريبية، وانكم عن ذلك مل�سوؤولون.. 

يا ديوان اخلدمة املدنية من يراقب موظفي احلكومة ان كان اخللل منكم وفيكم؟ واهلل املوفق.

القب�ص، 2 يونيو 2012م
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زقوم يف بطونكم..!
حممد بن اإبراهيم ال�سيباين

نعم، زقوم يف بطونكم الى يوم الدين، وان علمت زوجاتكم وابناوؤكم بذلك احلرام الذي متار�سونه 

االإقامات  دينار كويتي ما جناه جتار  واالإثم، 120 مليون  الوزر  ان يدخلهم معكم يف  ن�ساأل اهلل 

 )27/5/2012 )»ال�سيا�سة«  والعمل  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  ك�سفته  ما  هذا  �سنوات!  اربع  يف 

العاجز وزراوؤها، الذين تولوا من�سب قيادتها منذ زمن، عن احلد لبع�ص ال�سيوخ - اإال من رحم - 

والتجار والنافذين من ممار�سة هذا االإثم املرتكب بحق االن�سانية والوطن ومالفته للن�سو�ص 

ال�سرعية التي حترم التجارة بتلك اال�سناف الثالثة جميعا، وال تربرها الأي �سبب من االأ�سباب. 

جتار من ح�ساب الوطن، ولي�ص من كدهم ون�سبهم وتعبهم، او حتت راأ�سمالهم، وال �سك يف ان 

هناك م�سوؤولني كبارا وموظفني �سغارا معهم، وهو ما تنقله اجلرائد اليومية من وقوع م�سوؤول، 

موظف يف ا�ستغالل من�سبه، او مكانه يف االق�سام املختلفة يف الوزارة، ليتعاملوا مع هوؤالء التجار 

الب�سر،  ان�سانية  على  ويدو�ص  دينه،  يف  املحرمات  وينتهك  بلده  فيخون  معدودة،  مبالغ  نظري 

فيدخل بلده يف �سرور املالحقات الدولية ب�سبب فعله االجرامي وا�ساءته الى وطنه.

اإذا مل تتنازل يا وزير - اي وزير - وتقوم على خدمتنا، اي توقع ملفاتنا املتخمة بالعمالة الوهمية 

حال  ل�سان  هذا  واحدا،  يوما  من�سبك  يف  تبقى  لن  لك،  الويل  ثم  لك،  فالويل  للبلد،  وامل�سرة 

الل�سو�ص ومقالهم. وهنا الوزير - اي وزير - يقلب االمور، اما ان يبقى واما ال يبقى، فاملوافقة 

الوزاري  املن�سب  قبول  وهو عدم  الثاين،  االجتاه  او  لهم،  واما احلرب  عليهم  اما احلرب  تعني 

ا�سا�سا واال�ستقالة حني العلم بتلك الع�سابات املتعددة االأ�سكال وامل�سارب واملفا�سد! وكم من وزير 

قدم ا�ستقالته يف احلكومات املا�سية املتعاقبة؟! كثري ُكتبت اأ�سماوؤهم يف التاريخ الكويتي، ومازالوا 

ُيذكرون باخلري واحل�سنى على مواقفهم الطيبة ال�سريفة التي تدل على ا�سلهم وكرامتهم.

الوزير يف احلكومة يفرت�ص ان يكون قمة يف كرامته ونظافة �سريرته وعالنيته، ال ي�ساومه عليها 

احد، فال احد يبيع كرامته يف �سوق النخا�سة القذر الذي مكَّن - ومازال - هوؤالء الفا�سدين من 

ان يجنوا ارباحا من ظهر الوطن والب�سر، و�سلت الى ذلك املبلغ ال�سخم الرهيب. واهلل امل�ستعان.

االأنذال 

»بالنهار عمامي وبالليل خمامي«! 

القب�ص، 18 يونيو 2012م
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اأر�س البقر مل�سلحة من يا وزير البلدية؟
زكريا حممد

املا�سي باملوافقة على  اثار قرار املجل�ص البلدي يف جل�سته اال�ستكمالية التي عقدت يف 4 يونيو 

تعديل حدود واعادة تخ�سي�ص موقع للهيئة العامة ل�سوؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية مب�ساحة 

11 مليون و100 الف مرت مربع لق�سائم لرتبية االبقار يف منطقة كبد م�ساحنات بني االع�ساء 

انف�سهم وردود فعل يف ال�سارع ترف�ص هذا القرار.

»الهو�سة« التي دارت يف اجلل�سة االخرية للمجل�ص البلدي اال�سبوع املا�سي بني الع�سوين مانع 

مانع  الع�سوين  بني  والثانية  جهة،  من  عليها  املوافقة  رف�ص  الذي  املفرج  وحممد  العجمي 

العجمي وعبداهلل العنزي والتي كانت حول هذه املعاملة، حيث اعلن العنزي يف ت�سريح بعدها 

ن�سر يف ال�سحافة يوم االربعاء 13 يونيو اأن جمرد التخ�سي�ص بهذه ال�سرعة يعني ان هناك امرا 

مريبا وحماولة تنفيعية ال ميكن قبولها.

اجتماع  حم�سر  على  بامل�سادقة  �سيقوم  الذي  االبراهيم  عبدالعزيز  البلدية  وزير  من  امتنى 

املجل�ص البلدي ان يقوم بدرا�سة هذه املعاملة منذ بداية تقدميها من الهيئة وما الهدف الرئي�سي 

من تخ�سي�ص هذه االرا�سي، وما �سحة انه �سيتم توزيعها على 21 مزرعة لرتبية االبقار؟.

وهل احلاجة ا�سبحت ما�سة لتخ�سي�ص االر�ص لالبقار ام يتم حتويلها لق�سائم ا�سكانية اف�سل 

اذا مل يكن يف االر�ص اي معوقات؟.

وادعو الوزير االبراهيم الى التحقيق يف ما ذكره الع�سو عبداهلل العنزي باأن هناك امرا مريبا 

ي�سع  الت�سريح  هذا  الن  ال�سرعة  بهذه  االر�ص  تخ�سي�ص  �سرعة  وراء  من  تنفيعية  وحماولة 

عالمات ا�ستفهام حول من هو املنتفع ومن �سيقوم بتنفيعه.

وينبغي للوزير االبراهيم ان يعلم باأن هذه املعاملة طالب االع�ساء ب�سحبها يف جل�سة 28 مايو 

للمزيد من الدرا�سة لكن متت اعادة عر�سها يف اجلل�سة اال�ستكمالية نف�سها يف 4 يونيو واملوافقة 

عليها بالرغم من غياب اأغلب املعرت�سني عليها.

وح�سب املعلومات املتوافرة لدينا فان هناك حوايل 8 الى 9 اأع�ساء يرف�سون القرار الذي اتخذه 

املجل�ص يف جل�سته اال�ستكمالية وخ�سو�ساً ان هوؤالء اغلبهم كانوا غائبني عن ح�سور اجلل�سة.

نتمنى من الوزير االإبراهيم الذي نعلم جيداً انه حري�ص على م�سلحة البلد واحلفاظ على املال 

العام ان يقوم باعادة درا�سة املعاملة جيداً قبل امل�سادقة على قرار املجل�ص البلدي باملوافقة عليها، 

ويف حال اقتناعه باالجراءات من الهيئة العامة للزراعة وكيفية تخ�سي�سها وتوزيعها فان القرار 

النهائي يبقى بيده، النه هو املوؤمتن حالياً على اأرا�سي الدولة.

القب�ص ، 18 يونيو 2012م
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عقدة ا�سترياد امل�ست�سارين
يو�سف ال�سهاب

ال ادري ما �سر �سباق بع�ص الوزراء عندنا، ومنهم بع�ص الوكالء، وحتى نواب االمة، يف �سرورة 

ا�سترياد م�ست�سارين، ملكاتبهم او االكتفاء باملتوافر منهم يف الداخل �سواء من الوافدين او حتى 

املواطنني، هل هي عملية تنفيع -كان نال حمبة الوزير والوكيل والنائب-، ام هي خلق وظيفة 

ملن ال وظيفة له كما علمتنا التجارب يف وظيفة امل�ست�سار كوظيفة فراغ وظيفي، براتب -�سنع- 

ومميزات ال تخطر على ذهن هذا امل�ست�سار وال يحلم به، لكنها ارزاق او كما يقول اهل املحرو�سة ام 

الدنيا.. ولنقل ام ميدان التحرير.. يدي احللق للي مالو�ص اآذان، واذا ما حبتك عيني ما �سامك 

الدهر.

منذ ت�سكيل اول وزارة عام 1962م وحتى يومنا احلا�سر اكرث من خم�سة واربعني عاما مرت على 

اجلهاز الوظيفي بالدولة ووزراء ووكالء تعاقبوا على منا�سب وزاراتهم، واظن واهلل اعلم ان هذه 

ال�سنوات تكفي العداد العديد من ابناء الكويت وتاأهيلهم كم�ست�سارين يعاد اليهم عند احلاجة 

او خارج  الرفوف،  ويقدمون مقرتحاتهم ووجهات نظرهم، ال م�ست�سارين تكون مواقعهم فوق 

مكاتب الوزارة، رغم ان هناك من امل�ست�سارين الكويتيني، لكن هوؤالء اما انهم لي�سوا يف م�ستوى 

املكان واملهمة وتعيينهم جاء للتنفيع واما انهم ال دور لهم �سوى اال�سم وال�سفة، وال �سيء غري 

ذلك.

�سنوات  يف  طويال  التخ�س�ص  نادر  يكون  حني  عليه  اعرتا�ص  ال  خارجي  م�ست�سار  يف  اال�ستعانة 

جتاربه وخربته، مل تتعر�ص ذاكرته لعوامل تعرية ال�سنني النه قادر على امل�سي واعطاء الراأي، 

مثل هذه املوا�سفات حني تتوافر يف امل�ست�سار اخلارجي ال �سيء يف اح�ساره، لكن الذي نراه يف 

العديد من وزارات الدولة وبالتحديد يف مكاتب الوزراء والوكالء وجود جي�ص من امل�ست�سارين 

ا�ستوردهم الوزير من بالدهم للعالقة معهم وبرواتب عالية وامتيازات ال يحلمون فيها من اجل 

اجللو�ص على الكر�سي من دون اي وظيفة، الأنه اي امل�ست�سار ال ميلك ما ميكن ان يقدمه، لكنها، 

عقدة اخلواجة، و�سيا�سة التنفيع واذا حبتك عيني.

الوزراء  ا�ستوردهم  الذين  امل�ست�سارين  رواتب  ملف  العام  املال  على  املتباكون  النواب  فتح  لو 

على  ووقفوا  الوظيفي،  بدورهم  ومطابقتها  تخ�س�ساتهم  على  ووقفوا  اخلارج  من  والوكالء 

رواتبهم ال�سهرية التي ت�سل الى ثالثة اآالف واأكرث، وهم ال عمل لهم، حينها �سيكت�سف النواب 

من  خالية  الديرة  وكاأن  الوزير،  من  بدعم  للم�ست�سارين  م�سرعة  الوزارات  ميزانية  خزائن  ان 

م�ست�سار كويتي ميلك مقومات اكرب من امل�ستورد الذي مل ينفع بالده ومع ذلك اأح�سرناه، حبا 

فيه، ال يف موؤهالته – قالوها – لو يف خري ما عافه الطري.

نغزة 

رغم كرثة جيو�ص امل�ست�سارين من فئة اال�سترياد اخلارجي، بتاع برة، فاإننا مل ن�سمع عن وزير او 
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وزارة ا�ستفادت من م�ست�سار واحد لديها يف درا�ساتها وبراجمها، اللهم اإال القلة النادرة، هذا يعود 

الى ان امل�ست�سار يحتاج اأ�سال الى م�ست�سار، يا عم يا م�ست�سار جبناك تعني وجدناك يف حاجة الى 

من يعينك، طال عمرك.

القب�ص، 18 يونيو 2012م

م�سكلة الداو فر�سة لإعادة هيكلة القطاع النفطي
د . وليد احلداد

لقد اأ�سحت م�ساكل القطاع النفطي كبرية جدا، فاأ�سبح هذا القطاع الذي تعتمد عليه الدولة 

يعاين من �سوء االإدارة و�سعف ال�سفافية واالهم من هذا وقوفه عن التطور العاملي يف ال�سناعات 

النفطية، وبقية ال�سركات احلكومية املرتبطة به لالأ�سف تعاين من �سعف اال�سرتاتيجيات وقلة 

النفطية، يف عام  ال�سناعات  العاملية يف  التطورات  القدرة على مالحقة  واالبتكار وعدم  االإبداع 

1980 كانت اأمريكا وكندا واليابان متثل 80% من �سناعة البرتوكيماويات يف العامل، ثم دخلت دول 

هذه ال�سناعة مثل �سنغافورة وكوريا وتايوان تليها ماليزيا وال�سني وتايلند واندوني�سيا وبداأت 

دول يف ال�سرق االو�سط مثل قطر وال�سعودية يف دخول قطار هذه ال�سناعة واالآن اأ�سبحت اأمريكا 

وكندا واليابان يف عام 2010 متثل فقط 37% من حجم �سناعة البرتوكيماويات، ال�سعودية دخلت 

بكل قوة وا�ستثمرت 300 مليار ريال يف هذه ال�سناعات فقط من اأ�سا�سيات �سناعة البرتكيماويات 

وظيفة  األف   48 توفر  ال�سناعات  هذه  واأ�سبحت  مرتي  طن  مليون   18 ميثل  اإنتاجها  فاأ�سبح 

لل�سعوديني. 

ونرجع اإلى القطاع النفطي الكويتي، م�سكلة الداو اأثبتت عدة اأمور يجب اأن نعمل على معاجلتها 

منها غياب اال�سرتاتيجية النفطية الوا�سحة واملحددة واملتفق عليها، �سعف ال�سفافية والرقابة 

ال�سناعات  عن  اخلا�ص  القطاع  غياب  التطور،  عن  والبعد  حالنا  على  الوقوف  االأداء،  على 

ال�سركات  الكويتية،  العمالة  من  كبري  قدر  توظيف  على  النفطي  القطاع  قدرة  عدم  النفطية، 

احلكومية اأثبتت عدم قدرتها على قيادة ال�سناعات النفطية، �سعف القيادات واأهمية بناء مركز 

القيادات النفطية، �سياع الفر�ص الواحدة تلو االأخرى وخ�سارة الكويت مليارات من الدوالرات 

وخ�سارة موقعنا كمركز اإقليمي يف ال�سناعات النفطية.. هذه االأمور جتعلنا نفكر جديا يف اإعادة 

هيكلة القطاع النفطي مرة اأخرى وفق ا�سرتاتيجيات جديدة ومبادئ جديدة مهمة تهم ال�سالح 

الكويتي وم�ستقبل االأجيال املقبلة مالمح هذه الهيكلة اجلديدة هي: 

1 - ا�سرتاتيجية نفطية جديدة تعتمد على خروجنا من البوتقة احلالية يف بيع النفط اخلام 

واجتاهنا لل�سناعات النفطية، ولو كنت امل�سوؤول ملا بعت برميال واحدا من النفط اخلام اإذا انه 
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مكانتها  واحتلت  نفطية  غري  دول  دخلت  كيف  راأينا  املقال  مقدمة  ويف  ي�سنع  اأن  يجب  جميعه 

العاملية يف �سناعة البرتوكيماويات مثل كوريا اجلنوبية وتايوان وماليزيا وال�سعودية ودورنا االآن 

اأن نقوم بالدخول يف هذا املجال، الأنه مربح جدا و�سيزيد من ثروتنا اأ�سعاف احلالية، ثانيا اإن 

اإذا كانت يف الكويت وهذا ما يجب ان يكون ف�ستدعم الدورة االقت�سادية لدينا  هذه ال�سناعات 

التي  اإلى الوظائف  اآالف ال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة هذا باالإ�سافة  اأن ن�سغل معها  وميكن 

�ستوفرها هذه ال�سناعات للكويتيني. 

2 - من االأهمية مبكان اأال نح�سر اأنف�سنا يف �سركات حمددة من العامل يف ال�سناعات النفطية 

فغري الداو اآالف من ال�سركات العاملية يف جميع دول العامل فلنتعاون معها ونح�سل على االأف�سل. 

3 - من املهم اإدخال القطاع اخلا�ص يف ال�سناعات النفطية من خالل ال�سركات امل�سرتكة ما بني 

الكويت حيث كان هناك  ال�سركات يف  احلكومة والقطاع اخلا�ص واملواطنني، فهذه كانت بداية 

ناجحة جدا  فهي  االأ�سهم،  املواطنني يف  وم�ساركة  اخلا�ص  القطاع  واإدارة  ورقابة حكومية  دعم 

وبداية موفقة لدخول اخل�شخ�شة يف ال�شناعات النفطية طبعا ب�شروط قانون اخل�شخ�شة. 

4 - يجب اأن يكون التوظيف يف القطاع النفطي للعمالة الوطنية لتخفيف العبء عن احلكومة، 

األف  ودخولنا يف بناء ال�سناعات النفطية وامل�سايف يعزز لنا هذا اجلانب، فال�سعودية وفرت 48 

وظيفة يف قطاع البرتوكيماويات ونحن ن�ستطيع كذلك. 

امل�سوؤول  كنت  ولو  الرقابة  واأي�سا  النفطي  القطاع  ال�سفافية مطلوبة ومهمة يف مناق�سات   -  5

االأعمال  على  فقط  للرقابة  املحا�سبة  لديوان  وتابعة  خا�سة  النفطية  للرقابة  هيئة  لو�سعت 

النفطية حتى ال تتعطل امل�ساريع النفطية، وكذلك املناق�سات اأي هيئات الرقابة النفطية تعمل 

تكون  اأن  ويف�سل  الب�سرية،  املوارد  وقوة  واجلودة  ال�سرعة  ناحية  من  اخلا�ص  القطاع  بعمل 

والداو  ال�سمال  حقول  وم�ساكل  ال�سفر  نقطة  اإلى  نرجع  ال  حتى  ومعلنة،  وا�سحة  ال�سفافية 

وغريها، وتتعطل م�سالح البلد. 

6 - القطاع النفطي لي�ص منف�سال عن موؤ�س�سات الدولة ولي�ص خارج الرقابة الربملانية اأو غريها 

وهذا املفهوم اجلديد يجب اأن يعزز يف العمل النفطي واملوؤ�س�سات النفطية. 

7 - بناء القيادات �سيء اأ�سا�سي اإذا اأردنا اأن ننجح يف القطاع النفطي فاأوال يجب اأن تكون لدينا 

�سوابط معززه بقانون لتعيني القيادات، واأي�سا اأن يكون لدينا مركز بناء القيادات النفطية وهذا 

واإدارة  اال�سرتاتيجي،  العمل  مثل  النفطية  القيادات  يف  القيادية  ال�سفات  بناء  من  يعزز  املركز 

الأزمات، والعالقات العامة، وجودة العمل، والعمل مع الأمناط الب�شرية املختلفة بالإ�شافة اإلى 

الطبيعة اخلا�سة للعمل يف النفط، ويف�سل اأن يوكل الإحدى اجلامعات العاملية املعروفة الإدارة 

هذه املركز حتى تنتهي املجامالت والوا�سطة وان يكون م�ستقال. 

باخت�سار، القطاع النفطي بحاجة اإلى اإعادة هيكلة ومفهوم جديد للعمل واأهداف ا�سرتاتيجية 

جديدة فالتطورات التكنولوجية واالقت�سادية العاملية واالحتياجات املتزايدة تفر�ص علينا هذا 

االجتاه يف تطوير اأنف�سنا. 

االأنباء، 18 يونيو 2012م
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يف �سوقنا.. ل�س!
نزار عبدالرزاق القرطا�ص

ملاذا ي�سرح البع�ص وميرح بال ح�سيب او رقيب؟ 

امل�ساكل  وعن  البور�سة  وعن  االقت�ساد  عن  املقاالت  من  عدد  كتابة  يف  ال�سابق  يف  قمت  لقد 

واحللول، ولكن اليوم �سوف اأطرح مو�سوعاً جريئاً يعاين منه عدد من املتداولني من م�ساربني 

وم�ستثمرين، وهو الف�ساد يف البور�سة، الذي و�سل اإلى حد ال ميكن ال�سكوت عنه، فال يوجد �سرية 

يف املعلومات نهائياً، واأب�سط دليل على ذلك ان عددا من ال�سحف تكتب يومياً بان م�سارباً )....( 

باع اأ�سهم معينة، وم�سارب اآخر ا�سرتى اأ�سهما، وبالتحالف مع ذلك ال�سخ�ص اأو تلك ال�سركة اأو 

غريها.. وهذه املعلومات اأ�سبحت ب�سورة يومية، فاإذا كان القانون يجرم ت�سريب املعلومات، فمن 

اأين ح�سلت ال�سحيفة اأو اأي و�سيلة من و�سائل االت�سال كالنت اأو تويرت اأو ال�سحف االلكرتونية 

اأو ت�سربت من اجلهات الرقابية يف  على تلك املعلومات؟ فهي اما ت�سربت من مكاتب الو�ساطة 

البور�سة، فاإذا كانت من االأولى فهي م�سيبة وان كانت من الثانية فامل�سيبة اأعظم!

واالأدهى واالأمر من ذلك، بان هناك معلومات اأ�سبحت ت�سرتى باملال من قبل بع�ص الفا�سدين 

من امل�ساربني الذين ي�سرفون رواتب �سهرية لبع�ص االأفراد، لتزويدهم مبعلومات يومية، بل 

االأطراف  بع�ص  ان  فهي  العظمى  الكارثة  اأما  التداول،  اأثناء  املعلومة  نقلهم  ذلك  من  االأخطر 

مراقبة  يف  بدورها  تقوم  مالية  حمافظ  بعمل  يقومون  النظام  ل�سرية  اخرتاق  لديهم  الذين 

بع�ص امل�ساربني الن�سطني واملحافظ التي تتميز باالأداء اجليد، ثم يقومون ب�سراء االأ�سهم التي 

ي�سرتيها هوؤالء الن�سطاء من امل�ساربني واملحافظ يف توقيت �سرائهم نف�سه، ثم يقومون بالبيع يف 

التوقيت نف�سه الذي يقومون به هوؤالء الن�سطاء يف البيع! وبذلك يحققون اأرباحا اأقلها ي�ساهي 

اداء  لتحقيق  با�ستخدام خربات وعقول غريهم  يقومون  باخت�سار  فهم  املحرتفني،  اأداء هوؤالء 

متميز ي�ساهي اأح�سن املحرتفني! اأما ما قد اأ�سنفها قنبلة املو�سم، فهي ان هناك بع�ص امل�ساربني 

يقومون بخلق تداوالت وهمية بكميات كبرية جلر جموع املتداولني، ومن ثم البيع عليهم.

يفخرون  زالوا  ما  وهم  عدة،  ول�سنوات  البور�سة  يف  الف�ساد  من  عريق  تاريخ  لهم  من  وهناك 

بالف�ساد، ولكن مع اال�سف ال يوجد رادع. فاأحد امل�ساربني ال يخفى ف�ساده على احد، وهو ا�ستهر 

يف ت�سويات اال�سهم، وقد �سنع ثروته عرب التداول يف اموال غري حقيقية ال ميلكها، وذلك ب�سراء 

ا�سهم ال ميلك اموالها، ثم يبيع تلك اال�سهم باأ�سعار اعلى لتحقيق االرباح من الفارق، وبعد ان مت 

القب�ص عليه باجلرم امل�سهود واحيل الى التحقيق، ومت �سطب ا�سمه من التداول عاد جمددا عرب 

التداول با�سماء ا�سخا�ص اآخرين يقوم ب�سرف رواتب لهم مقابل التداول با�سمائهم. وجلاأ الى 

نوع اآخر من الت�سويات وهي ت�سويات املبالغ، اذ يقوم بدفع غرامة يف حالة التاأخري عن �سداد املبلغ 

امل�ستحق عن �سراء ا�سهم. وما قام به هذا الل�ص البور�سوي مرة اخرى وعرب التداول باأكرث من 

ا�سم هو ك�سف ح�ساب احد اال�سماء املتداول بها ودفع الغرامة الب�سيطة بعد ارتفاع ال�سهم عرب 

ال�سيك ال�سادر ال�سم اآخر من اال�سماء الوهمية التي ي�ستخدمها.
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التي  اال�سماء  تلك  ايقاف  متت  الثانية  للمرة  امل�سهود  باجلرم  عليه  القب�ص  القاء  مت  ان  وبعد 

ثبت جرمها يف التداول، عاد البطل احلرامي لتمثيل اجلزء الثالث من افالم مغامرات الف�ساد، 

بحق تالعبات  احلالية  ال�سكاوى  العديد من  قدمت  ولقد  وخدع جديدة.  با�سماء جديدة  لكن 

اما  االآن!!  البت فيها حتى  امل�سارب، لكن مل يتم  وباأ�ساليب جديدة على هذا  م�سبوهة ومثبتة 

ا�ستغالل  ان يكف عن  له  اآن  اما  ينال جزاءه؟  ان  له  اآن  اما  ان يقف عند حده؟  الل�ص  اآن لهذا 

ثغرات النظام والتواطوؤ مع الفا�سدين ممن ي�ستفيدون منه ويعاونونه على احلاق ال�سرر بجموع 

املتداولني! فال يعني ان يكون �سخ�ص يقوم بالتالعب وال يتداول با�سمه ويقوم بجرم مثبت يف 

الفعل وال تلحق  ا�سمه، فاجلرمية تلحق املحر�ص على  انه لي�ص  النظام ان ينجو بفعلته ملجرد 

الهاتف  االآخرين، وكان  نقاال اليذاء  ي�ستخدم هاتفا  كان �سخ�ص  اذا  املثال،  �سبيل  اال�سم. فعلى 

با�سم اخلادم مثال فان العقوبة ال تقع على اخلادم النه لي�ص على دراية باالفعال امل�سينة التي 

عليه  ثبت  قد  املتالعب  هذا  ان  حيث  احلالة  هذه  يف  االمر  كذلك  للهاتف،  امل�ستخدم  يرتكبها 

باجلرم امل�سهود والأكرث من مرة ولعدة �سنوات تالعب يف النظام، خا�سة بعد وجود هيئة �سوق 

�سابقة.  افعال  على  املعاقبة  �سلطة  حتى  ال�سلطات  او�سع  متلكها  على  قانونها  ين�ص  التي  املال، 

ال�سنوات  فيجب ان توؤخذ قرارات حازمة ب�ساأن هذا النوع من الفا�سدين حتى على افعالهم يف 

ال�سابقة مبا فيها التحويل الى نيابة االموال، الن هذا الفعل املتكرر لعدة �سنوات يعترب �سرقة 

للمال العام، وتالعبا يف ع�سب االقت�ساد الكويتي. وذلك حتى تتح�سن ال�سورة العامة للبور�سة 

حمليا وعامليا وتبعث االمان بني جموع املتداولني.

وحتى ال يقال عني انني احتامل على امل�ساربني، فانا �سخ�سيا اقوم بامل�ساربة على بع�ص اال�سهم 

التي امتلكها. ان امل�ساربة جزء ال يتجزاأ من اي �سوق مال، ولكل م�سارب كامل احلق باال�ستفادة 

من الفروقات ال�سعرية والتذبذبات يف اال�سهم. وهذا احلق لي�ص يف الكويت فقط، ولكن يف كل 

ا�سواق املال يف العامل. لكن ال يحق له ا�ستغالل النظام اب�سع ا�ستغالل ل�سناعة ثروة من التالعب 

باأموال وهمية ور�سوة املرت�سني على املعلومات واالموال وغريها من ا�ساليب التعامل والف�ساد. ان 

هذا النوع القذر من امل�ساربني يخلق جيال فا�سدا كامال من ورائهم ال�ست�سهالهم خرق القانون 

والنجاة بالغنائم املنهوبة من اموال البور�سة.

الرجاء، الرجاء من امل�سوؤولني يف البور�سة وهيئة �سوق املال الذين نكن لهم كل احرتام وتقدير، 

الق�ساء على من يقوم بجرائم التالعب عن عمد خا�سة من لهم تاريخ من الف�ساد بعدما مت 

ا�سعافا م�ساعفة، ولي�ص من يخطىء للمرة  بال�سابق عليهم، لتكون عقوبتهم  املخالفات  اثبات 

االولى ومن دون تعمد. فال اعتقد ان ظروف البور�سة واالقت�ساد حمليا واقليميا وعامليا ت�سمح 

باملزيد من ال�سغوطات على نف�سيات املتداولني.

القب�ص، 18 يونيو 2012م
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عاجل اإلى وزارة ال�سحة
عبداهلل بوير

مهما حتدثنا عن هذه الوزارة فهذا قليل يف حقها، ولذلك جعلت مو�سوع ال�سحة حمط اهتمامي 

الأنه يخ�ص حياة الكثريين.

تخيل عزيزي القارئ موظف اأمن يعمل كاتبا يف اأحد امل�ستو�سفات، حيث حتول موظف االأمن 

واأنا  بي�سولف  »املوظف  قال  غريه،  بعمل  قيامه  �سبب  وعن  امل�ستو�سف  يف  كاتب  الى  وال�سالمة 

اأخذت مكانه«.

كانت  والدتي  لها  واملغفورة  ع�سوائيا،  الدواء  وي�سرف  يعالج  امل�ست�سفيات  احد  يف  كلى  وطبيب 

اإحدى ال�سحايا، دواء لزك�ص )مدر البول( ي�سرف للمري�ص الذي يعاين من زيادة ال�سوائل يف 

ج�شمه ولكن مبقدار، لأن الإفراط يف تناول هذه احلبوب يوؤدي الى هبوط حاد يف القلب، وهذا ما 

اأ�سارت اليه رئي�سة ق�سم القلب يف احد امل�ست�سفيات من ان تناول اكرث من حبة »لزك�ص« مدر البول 

ال�شوؤون  يف  التمري�س  م�شوؤولة  اخلرب،  هذا  لك  عزيزي  وتوقفه.  القلب  يف  الهبوط  الى  يوؤدي 

م�سابة بالكبد الوبائي منذ 2004 ان كنت ال تدري فتلك م�سيبة، واإن كنت تدري فامل�سيبة اأعظم، 

لقد وجدت م�سادر مربية يف وزارة ال�سحة اأن �سمت م�سوؤويل الوزارة وقيادييها عن م�سوؤولة 

التمري�ص يف وزارة ال�سوؤون امل�سابة بالوباء الكبدي »�سي« ميثل خرقا لكل اللوائح والنظم املعمول 

بها وت�سرتا متعمدا، ال�سيما ان املمر�سة الوافدة م�سابة منذ عام 2004.

ولقد تبني ان جمل�ص الوزراء اعتمد قرارا ي�سمل 14 مر�سا معديا من بينها الفريو�ص الكبدي 

)�سي(، اإال ان امل�سوؤولني مل يعريوا القرار اأهمية وت�سرتوا على م�سوؤولة التمري�ص، واإذ ا�ستغربت 

اأع�ساء  اأحد  ان  بينت  واملراجعني  املوظفني  ب�سحة  ومغامرتها  املطبق،  الوزارة  �سمت  امل�سادر 

العمالة  بتعيني موظفني كويتيني وخليجيني يف مراكز فح�ص  االأمة طالب غري مرة  جمل�ص 

الوافدة ونقل جميع الوافدين الى اأماكن اأخرى وذلك حليوية االإدارة االأمنية، ونبهت امل�سادر 

الى انه اآن االأوان حل�سم الوزارة املو�سوع، خ�سو�سا انه مل يعد �سرا، وعليه يجب على امل�سوؤولني 

التحرك الفوري قبل تطور امل�سكلة الى درجة ي�سعب احتواوؤها.

ومن االأخطاء حتكي يل طبيبة تعمل يف احد املراكز ال�سحية التابعة ملنطقة حويل اأنها حا�سلة 

على تخ�س�ص �سكر وغدد تعمل »ممار�ص عام«، وبينما لها ثالث زميالت تخ�س�ساتهم متلفة 

يعاجلون مر�سى ال�سكر.

قبل اأيام ن�سر خرب يف احدى ال�سحف بعنوان »ال�سحة« عقوبات تطارد اأطباء ال�سكري، ان عقوبات 

اأحالتهم وزارة ال�سحة للتحقيق، بحجة �سفرهم  الذين  قانونية تنتظر االأطباء واال�ست�ساريني 

والبالغ  ال�سكري،  وعالج  ت�سخي�ص  يف  احلديثة  وامل�ستجدات  لل�سكري  عاملية  موؤمترات  حل�سور 

يف  ال�سكري  وحدات  وروؤ�ساء  واالخت�سا�سيني  العاملني  من  وا�ست�ساريا  طبيبا   11 نحو  عددهم 

امل�ست�سفيات واملناطق ال�سحية، وهو ما ينذر باأزمة قد تواجه مر�سى ال�سكري ب�سكل عام.

ال�سوؤون  انتهت منه  والذي  الوزارة،  عليا من  اأوامر  بناء على  الذي مت  التحقيق  ان  تبني  ولقد 
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القانونية، كان يهدف الى ت�سييق اخلناق على االأطباء لالعرتاف باأنهم يعملون حل�ساب احدى 

ال�سركات، وتوقعت ان حتدث العقوبات املتوقعة على االأطباء اال�ست�ساريني ردود فعل عنيفة يف 

الو�سط الطبي وال�سركات ووكالئها املحليني، خ�سو�سا ان ال�سركة التي قيل انها حتملت نفقات 

�سفر االأطباء تعد من اأكرب واأهم ال�سركات امل�سهود لها بال�سمعة احل�سنة يف الو�سط الطبي.

الكويت  اهلل  وحفظ  حللها،  جهدها  ق�سارى  وتبذل  اأخطاءها  تعي  اأن  ال�سحة  وزارة  من  ناأمل 

و�سعبها من كل مكروه.

االأنباء، 23 يونيو 2012م

اأبراج الت�سالت وجلنة الإزالة
يو�سف عبدالكرمي الزنكوي

اأن كل مواطن خفري - كتبت مقالة عن عودة بع�ص  اأكرث من �سنة تقريبا - ومن منطلق  قبل 

املواطنني اإلى ا�ستخدام االرتدادات اأو اأمالك الدولة املال�سقة ملنازلهم لبناء مرافق غري مرخ�سة. 

اأو  مواقع  اأذكر  مل  بال�سينة«،  الظهور  »عدم  مبحاولة  املتمثلة  الكويتية  للعادة  وتطبيقا  حينها 

اأماكن وجود تلك املخالفات حتى ال يت�سل بي اأحد املخالفني الأكت�سف اأنه اأحد االأ�سدقاء اأو اأحد 

اأقربائي فتن�سب بيني وبينه خالفات عائلية ال حتمد نتائجها. حينها وبحكم عالقتي الوطيدة 

مع كثري من العاملني يف جلنة االإزالة، منى اإلى علمي اأن الفرق العاملة يف هذه اللجنة ازالت 

م�سكورة تلك املخالفات وانذرت مرتكبيها يف حال العودة اإلى مالفة القوانني.

�سغرية  �سركات  اأ�سوار  وتعدت  ال�سركات،  اإلى  االأفراد  حدود  تخطت  التجاوزات  م�سكلة  اليوم 

اإلى �سركات االت�ساالت الهاتفية النقالة التي تتعامل مع كل املواطنني والوافدين وتتعامل مع 

املجل�ص  ع�سو  مع  املا�سي  االأربعاء  يوم  »القب�ص«  �سحيفة  اأجرته  لقاء  ففي  وال�سركات.  االأفراد 

اأ�سواق امل�سف قالت  البلدي ورئي�سة جلنة حمافظة مبارك الكبري يف املجل�ص البلدي املهند�سة 

اإن اإجنازات املجل�ص البلدي املا�سية مل ترتق الى م�ستوى الطموح ومنها التاأخري يف اقرار الئحة 

اأبراج االت�ساالت رغم مرور اأكرث من عامني على تواجدها يف اللجنة الفنية.

اأع�ساء  بع�ص  بني  كبريا  ا�ستياء  هناك  اأن  ال�سحايف  اللقاء  ذلك  يف  امل�سف  املهند�سة  واأ�سافت 

املجل�ص البلدي ب�سبب وجود الكثري من االأبراج غري املرخ�سة، واملقامة على اأمالك الدولة، واأنه 

اأو  باإزالة املخالفات خالل مدة حمددة  باإ�شافة �شرط  العقبة  باإمكان الأع�شاء جتاوز هذه  كان 

ترخي�سها ح�سب النظم اجلديدة.

ابتزاز  يحاولون  اأع�ساء  وجود  حول  متداواًل  حديثاً  هناك  اإن  القول  يف  ترتدد  مل  اأنها  الغريب 

�سركات االت�ساالت نف�سها، ولكن ال  واإن هذا االتهام موجه من قبل بع�ص  �سركات االت�ساالت، 
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يوجد دليل ملمو�ص على هذا االتهام، م�ستدركة اأن تاأخري اإقرار الالئحة يجعل االإن�سان ي�سك يف 

اأن هناك اأمرا مريبا يح�سل.

تتميز  للمتابعة  فرقا  �سكلت  اأنها  الدولة  اأمالك  على  والتعديات  االإزالة  جلنة  عن  اأعرفه  ما 

باحليوية والن�شاط جتوب مناطق الكويت كلها �شباحا وم�شاء اإلى ما بعد �شاعات العمل الر�شمية، 

للك�سف عن املخالفات على اأمالك الغري ومن ثم اإزالتها. كما اأن هذه الفرق ال تتحرك اإال ومعها 

اأحدث اخلرائط واآخر املخططات املحدثة للمناطق التي يجوبونها للتاأكد من اأن الواقع يطابق 

ما باأيديهم من اإثباتات. لهذا اأت�ساءل: هل يعقل اأن كل فرق املتابعة يف كل املحافظات مل تنتبه 

اأبراج االت�ساالت احلالية لكل �سركات  اأن مواقع كل  اأي برج ات�ساالت مالف? وهل يعقل  اإلى 

االت�ساالت الثالث مملوكة لل�سركات نف�سها اأم اأنها مرخ�سة على اأرا�ص من اأمالك احلكومة?

وهل يعقل اأن تكون كلها مرخ�سة ثم تاأتي املهند�سة اأ�سواق امل�سف وهي العارفة مبا يدور يف اأروقة 

اأن »هناك حديثاً متداواًل  البلدية واملجل�ص البلدي لتطلق اتهاماتها على املالأ وعرب ال�سحافة 

حول وجود اأع�ساء يحاولون ابتزاز �سركات االت�ساالت، واإن هذا االتهام موجه من بع�ص �سركات 

االت�ساالت نف�سها، ولكن ال يوجد دليل ملمو�ص على هذا االتهام، وان تاأخري اإقرار الالئحة من 

قبل جلان املجل�ص البلدي يجعل االإن�سان ي�سك يف اأن هناك اأمرا مريبا يح�سل يف البلدية?«

ولو كنت مكان البلدية الأ�سدرت اأمرا بالتعاون مع جلنة اإزالة التعديات للك�سف عن كل االأبراج 

اإ�سدار  اأو  غري املرخ�سة التابعة ل�سركات الهواتف النقالة، واإنذار هذه ال�سركات  باإزالتها فورا 

الرتخي�ص الالزم، حتى ال ت�سطر جلنة االإزالة اإلى اإزالتها بنف�سها وتغرمي هذه ال�سركات، حتى 

املجل�ص  ينفذ كل هذا يجب على  واإذا مل  بالف�ساد.  االإزالة متهمتان  البلدية وجلنة  اإن  يقال  ال 

البلدي اأن يقوم مبحا�سبة الع�سوة املهند�سة اأ�سواق امل�سف على اإطالق اتهامات باطلة ل�سركات 

وطنية مرموقة.

ال�سيا�سة، 8 يوليو 2012م

�سارحونا باحلقائق
عبد الرحمن العواد

لدينا اأزمة ما.. �سمها ما �سئت، قل عنها اإنها انعدام ال�سفافية اأو نق�ص املعلومات، فكل الطرق 

توؤدي الى اأن املواطنني يف حرية من اأمرهم جتاه ق�سايا عديدة، على �سبيل املثال ق�سية تعديل 

اأو موؤكداً عنها، فوزير  الدوائر قبيل االنتخابات الت�سريعية املقبلة، ال اأحد يعرف �سيئاً وا�سحاً 

اأغلبية  ميثلون  الذين  والنواب  للدوائر،  تعديل  ال  اأنه  يوؤكد  العبداهلل  حممد  ال�سيخ  االإعالم 

جمل�ص 2012 يقولون اإن التعديل يتم »طبخه« خارج الدائرة احلكومية، ومن الوارد اأال يعرف 
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الوزراء عنه �سيئاً، لكنهم �سيفاجاأون به يوماً، كما �سيفاجاأ به عموم املواطنني.

الطائرات  اأعطال  �شارت  فقد  الكويتية،  اجلوية  اخلطوط  موؤ�ش�شة  يف  يجري  ما  اأي�شاً  عندك 

متكررة ومزعجة، وهناك فريق يرى اأن اأ�سطول الكويتية تقادم وبات يف حاجة ما�سة اإلى التجديد، 

ياأتي  »الكويتية«  الزائد عن احلد على  الهجوم  اإن  ليقولوا  املوؤ�س�سة  املدافعون عن  فيما ينربي 

من اأطراف لها م�سلحة يف خ�سخ�ستها وبيعها، اأو على االأقل يف عقد �سفقات »تربح« و»تنفيع« 

معها.. و�سط هذه التناق�سات تتوه احلقيقة، وال�سحية هو املواطن الذي يهمه، بل ومن حقه 

�سفره  يف  ا�ستخدامها  بف�سل  التي  الوطنية  موؤ�س�سته  ب�ساأن  احلقائق  كل  على  يقف  اأن  الكامل، 

ورحالته عن اأي موؤ�س�سة اأخرى.

يرى  من  بني  اإقامتها  حول  �سراعاً  ت�سهد  التي  الطاقة،  لتوليد  الزور  حمطة  يف  ثالث  مثال 

»متنفعني«،  وراءها  اأن  اإلى  وي�سري  طرحها،  نزاهة  يف  ي�سكك  ومن  والعاجلة،  امللحة  �سرورتها 

االإلغاء،  حتى  اأو  والتاأخري،  للتعطل  معر�ص  للكويت  االأهمية  �سديد  امل�سروع  هذا  اأن  واملح�سلة 

كما حدث مع م�ساريع اأخرى كثرية، ب�سبب �سراعات مماثلة بني اأطراف م�ستفيدة، واأخرى مل 

ت�ستطع احل�سول على ن�سيب من »الكعكة«.

يف كل االأحوال فنحن اأمام م�سهد »مرتبك«، وال�سبب االأ�سا�سي يف ارتباكه هو عدم الو�سوح، و�سياع 

احلقائق بني نواب ونا�سطني �سيا�سيني وكتاب يهاجمون اأي م�سروع يتم االإعالن عنه، ويتهمون 

القائمني عليه بالف�ساد، وحكومة غري قادرة على الدفاع عن �سيا�ساتها ومواقفها وقراراتها، وهي 

معادلة �سعبة وتتطلب فك األغازها، رحمة بالوطن وباملواطن!.

ال�سباح، 9 يوليو 2012م

من دّمر »الكويتية« وينوي تدمري الكويت؟!
�سامي الن�سف

يف عام 2007 قرر جمل�ص ادارة »الكويتية« ممار�سة �سالحياته التي ن�ص عليها النظام االأ�سا�سي 

للتحول  متهيدا  »الكويتية«  الأ�سطول  »م�ستحقة«  وحتديث  جتديد  بعملية  والقيام  للموؤ�س�سة 

للربحية ومن ثم ت�سهيل ـ بالتبعية ـ عملية تخ�سي�ص »الكويتية« حالها كحال �سركات االأردنية 

التي ال يتم  العامل  اي�ست واالإماراتية والقطرية وجميع �سركات الطريان يف  وامل�سرية وامليدل 

تخ�شي�شها وهي يف اأ�شواأ حالتها بل يتم �شراء الطائرات احلديثة لها بالأق�شاط املريحة التي 

�سيتحملها امل�ستثمر بعد ال�سراء ويقوم بتح�سيلها من عائد بيع تذاكر ال�سفر الحقا، ومل يعمد اأو 

يقبل جمل�ص اإدارة »الكويتية« اآنذاك بو�سع غرامات وجزاءات على اإلغاء ال�سفقة كحال العباقرة 

وي�ستمتعون  وميرحون  ي�سرحون  مازالوا  ممن  الداو«  »ف�سيحة  يف  النفطيني  املفاو�سني  من 
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لـ  امل�ستباحـة مكافـاأة  الكويتـي  ال�سعــب  اأموال  4 رواتب من  مبنا�سبهم ورواتبهم وفوقها بون�ص 

»�سوء االداء«!

واملت�سمن  املوؤ�س�سة  اإدارة  ملجل�ص  والفني  ال�سيادي  القرار  الوزراء  اأحد  ـ  م�ستغرب  وب�سكل  ـ  األغى 

حتديث االأ�سطول عرب �سراء طائرات ايربا�ص وبوينغ باأف�سل املوا�سفات الفنية واأف�سل االأ�سعار 

اإدارة  جمل�ص  فقدم  فيها،  اأ�سا�سية  ح�سة  املوؤ�س�سة  متلك  كويتية  م�ساهمة  �سركة  طريق  وعن 

املوؤ�س�سة ا�ستقالته، ومما زاد االأمر غرابة قرار الوزير بقيامه مبفاو�سة �سركات �سناعة الطائرات 

وحده رغم اأنه ال ميلك اأي خربة يف هذا املجال! وعندما فر�ست عليه م�ساركة فريق فني من 

املوؤ�س�سة عاد للقول انه �سيرتك االأمر للم�ستثمر وهو اأمر لو كان يوؤمن به حقا ملا قرر مفاو�سة 

�سركات �سناعة الطائرات منذ البداية!

وممن لعبوا دورا اأ�سا�سيا يف »جرمية الكويتية« احلالية وجعلوا م�سري االآالف من اأبنائها على 

واملوؤ�س�سات  الكويت  تدمري  مهنة  احرتفوا  ممن  االأمة  جمل�ص  اأع�ساء  بع�ص  عفريت«،  »كف 

الكويتية  ا�سطول  ال�سمال وحتديث  امل�ساريع اال�سرتاتيجية مثل حقول  اإلغاء كل  الكويتية عرب 

لالإفال�ص  عر�سة  ال�سركات  اأغلب  جعل  مما  الكويتية،  امل�ساهمة  ال�سركات  ودعم   »B.O.T«و

ومن ثم �سياع مدخرات اآالف الكويتيني، مت ذلك باإطالق امل�سميات املرعبة واملغر�سة على تلك 

امل�ساريع مثل �سرقة الع�سر، �سرقة القرن.. الخ، واحلقيقة ان من يطلقون تلك امل�سميات الكاذبة 

على م�ساريعنا اال�سرتاتيجية الكربى دون قرينة او دليل هم يف االأرجح عمالء الع�سر وخونة 

ان جنحوا يف تدمري..  بعد  الكويت  االأموال احلرام من اخلارج لتدمري  يت�سلمون  القرن ممن 

»الكويتية«!

اآخر حمطة:

هناك من يريد موا�سلة م�سروع خراب الكويت عرب معار�سته هذه االأيام مل�سروع حمطة كهرباء 

الزور كي ن�سبح مثل ال�سومال والعراق ولبنان التي تاأتيها الكهرباء �ساعة يف اليوم وتنقطع ع�سر 

�ساعات ليتم اإعالن وفاة م�سروع كويت املركز املايل البديل الوحيد للنفط، فمن �سيرتك بلدانا 

خليجية تتالأالأ بها االأ�سواء ليزور او ي�ستثمر يف بلد مظلم مثل الكويت؟! توكلوا على اهلل ووقعوا 

وعجلوا مب�سروع حمطة الزور وحتديث ا�سطول »الكويتية« وغريها من م�ساريع ا�سرتاتيجية 

كربى قبل.. وقوع الفاأ�ص بالراأ�ص.

االأنباء، 14 يوليو 2012م
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وزارة الأ�سغال.. والرقابة الغائبة
د.عادل االبراهيم

التحتية ب�سورة �ساملة من  البنية  اأعمال  البالد جتديد  ال�سكنية يف  املناطق  العديد من  ت�سهد 

التمديدات املتعلقة بال�سرف ال�سحي والكهرباء والهاتف وما يتطلب ذلك من حفريات �ساملة 

للطرق واملمرات والتي عهدت اإلى �سركات يفرت�ص اأن تكون موؤهلة للقيام باإجناز تلك امل�ساريع 

التي تتطلب اإمكانات مادية وب�سرية وفنية قادرة على القيام لتنفيذ تلك امل�ساريع التي تتطلب 

�سروطا تتعلق باالمن وال�سالمة نظرا الرتباطها وقربها من م�ساكن املواطنني حتى تكون لهم 

القدرة على الدخول واخلروج ب�سورة ال تعر�ص اأرواحهم للخطر. 

ال�سركات  االأ�سغال الأعمال  بوزارة  املعنية  ملا نالحظه من غياب وا�سح لدور اجلهات  اأقول ذلك 

املوكل لها تنفيذ تلك امل�ساريع، ولعل نظرة �سريعة ملا يجري على امتداد ال�سريط ال�ساحلي من 

منطقة ابو احل�سانية اإلى دوار البدع هي اأبلغ دليل على اإهمال اجلهات املعنية بوزارة االأ�سغال 

العمل  اإجناز  يف  التخطيط  وعدم  االأعمال  اإجناز  يف  التباطوؤ  حيث  من  املقاولني  اأعمال  ملتابعة 

وكذلك عدم التقيد واللتزام ب�شروط الأمن وال�شالمة والذي يتمثل جليا يف احلفر العميقة من 

دون حماية اأو اإ�ساءات التنبيه الليلية والتي تهدد حياة وممتلكات �ساكني تلك املناطق باإمكانية 

حدوث حوادث مميتة وخا�سة ان اإ�ساءة الطرق معدومة، كما اأن هنالك نقطة جديرة باالهتمام 

ي�ستطيع  و�سع ج�سر خ�سبي حتى  االأمر  يتطلب  لبيوتهم، حيث  املنازل  اأ�سحاب  بدخول  تتعلق 

املواطن الدخول واخلروج مباأمن ال اأن يكون معر�سا للخطر وهذا ما يفرت�ص اأن يقوم به املقاول 

ومبتابعة وزارة االأ�سغال ب�سفتها املعنية عن اأعمال البنية التحتية. 

هل ننتظر حادثا ماأ�ساويا حتى تتحرك اجلهة املعنية بوزارة االأ�سغال اأو ننتظر طفال اأو كبريا 

يف ال�سن ي�سقط يف اإحدى احلفر عند دخول منزله وخا�سة اأن عمل املقاول ي�سري ب�سكل بطيء 

يكاد يكون متوقفا مما اأدى اإلى تذمر �ساكني تلك املناطق، خا�سة اأن هناك حوادث �سابقة ح�سلت 

يف مناطق اأخرى ب�شبب اإهمال �شروط الأمن وال�شالمة؟ كما جتدر الإ�شارة اإلى اأن هناك اأ�شئلة 

برملانية وجهت لوزير االأ�سغال العامة منذ فرتة طويلة حول تلك املظاهر ال�سلبية املتعلقة باالأمن 

وال�شالمة ولكن الظاهر اأن اجلهات املعنية مل تقم بواجبها املنوط بها على اأر�س الواقع وهذا 

ما ن�شاهده يف عدم اللتزام ب�شروط المن وال�شالمة والتباطوؤ يف اإجناز امل�شاريع. نعم املواطن 

اجلهات  رقابة  دون  ومن  االإهمال  لكن  امل�ساريع،  تنفيذ  متطلبات  مع  ويتجاوب  الكثري  يتحمل 

املعنية على املقاول املنفذ اأمر ال يقبله املواطن، فاملواطنون ياأملون يف اإزالة كابو�ص اخلطر من 

اجلهات املعنية بوزارة اال�سغال بالتحرك �سريعا قبل وقوع املحظور.

االأنباء ، 22 يوليو 2012م
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اإف�ساء ال�رس الطبي
د . هند ال�سومر

تتحقق ثقة املري�ص باخلدمات ال�سحية واملوؤ�س�سات العالجية والوقائية باحلفاظ على اأ�سراره 

الطبية حيث ان اأخالقيات مهنة الطب توؤكد على �سرورة املحافظة على اأ�سرار املر�سى التزاما 

بالق�سم الطبي والذي هو من اأ�سا�سيات مزاولة مهنة الطب، والتزاما باملواثيق الدولية و�سيا�سات 

والقرارات  بالقوانني  التزاما  وكذلك  االإن�سان،  حقوق  ومنظمات  الدولية  املنظمات  وقوانني 

الوزارية، فالطبيب ال يعترب ممار�سا ملهنة الطب اإال بعد ح�سوله على املوؤهل العلمي من جامعة 

معرتف بها، وال ميكنه مزاولة املهنة اإال بعد ان يق�سم الق�سم الطبي والذي يلزم االأطباء ب�سرورة 

توخي املحافظة على �سحة االإن�سان باالإ�سافة الى عدم اإف�ساء اأي �سر خا�ص و�سل الى علمه عن 

طريق مهنته �سواء كان هذا ال�سر مما عهد به اليه املري�ص وائتمنه عليه اأم ك�سفه الطبيب بنف�سه 

اأم �سمع به. 

وكذلك من �شروط ممار�شة املهنة ان تقوم العالقة بني اأع�شاء املهنة الطبية على اأ�شا�س الحرتام 

املتبادل والتعاون الوثيق يف خدمة املر�سى ولذلك فقد مت اإ�سدار املر�سوم بالقانون رقم 25 ل�سنة 

1981 ب�ساأن مزاولة مهنة الطب الب�سري وطب االأ�سنان واملهن املعاونة لهما. 

وكذلك فاإن �سدور املر�سوم بالقانون رقم 62 ل�سنة 1992 يف �ساأن الوقاية من مر�ص االإيدز ويف 

املادة رقم 7 منه ب�سرورة حمافظة جميع العاملني يف جمال اخلدمة ال�سحية يف الكويت على 

فاإنه دليل  املعلومات  اإف�ساء هذه  االإيدز وال يجوز  بامل�سابني بفريو�ص  املعلومات اخلا�سة  �سرية 

اآخر على وجوب املحافظة على االأ�سرار الطبية وعدم اإف�سائها. 

اإن الطبيب مبهنته ال�سامية موؤمتن على املحافظة على اأ�سرار املر�ص وحقوقهم وحقوق اأ�سرهم 

وهذه اأمانة وتعترب من �سفات املروءة. 

وقوة االإرادة وكمال االإميان كما قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »ال يوؤمن اأحدكم حتى يحب 

الأخيه ما يحب لنف�سه«، وقال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »من راأى عورة ف�سرتها فكاأمنا اأحيا 

موءودة«. 

اأما االآن ويف االآونة االأخرية فقد حدثت اأمور غريبة ودخيلة على مهنة الطب وطالعتنا ال�سحف 

باملر�سى ون�سرها مما يوؤدي  التقارير الطبية اخلا�سة  املحلية وو�سائل االإعالم بت�سريب بع�ص 

بع�ص  وبداأ  الكويت،  ال�سحية يف  واملري�ص واخلدمات  والطبيب  املري�ص  الثقة بني  زعزعة  الى 

االأطباء بن�سر بع�ص امل�ستندات والتقارير الطبية اخلا�سة باملر�سى يف و�سائل االإعالم املختلفة 

وعدم االلتزام بالق�سم الطبي اأو القوانني والقرارات الوزارية واملواثيق الدولية وحقوق االإن�سان 

وذلك ب�سبب خالفات �سخ�سية ال تربر انتهاك حقوق املر�سى ولكنها جزء من ت�سفية احل�سابات 

بني االأطباء زمالء املهنة. 

اإن ن�سر هذه التقارير يف و�سائل االإعالم املختلفة يوؤذي املري�ص واأ�سرته وي�سيء الى �سمعة الكويت 

اأمام املنظمات الدولية ومنظمات حقوق االإن�سان. 
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قال تعالى: )واإذ اأ�سر النبي الى بع�ص اأزواجه حديثا فلما نباأت به واأظهره اهلل عليه عرف بع�سه 

واأعر�ص عن بع�ص فلما نباأها به قالت من اأنباأك هذا قال نباأين العليم اخلبري، اإن تتوبا الى اهلل 

فقد �سغت قلوبكما واإن تظاهرا عليه فاإن اهلل هو مواله وجربيل و�سالح املوؤمنني واملالئكة بعد 

ذلك ظهري ـ التحرمي: 3 و4(، وقد اأنزل اهلل تعالى هاتني االآيتني ليبني ان اإف�ساء �سر الر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم يعترب جرما ويجب امل�سارعة الى التوبة منه، لذلك فاإن اإف�ساء اأي �سر من 

االأ�سرار يعترب جرمية يعاقب عليها من اأف�سى هذا ال�سر. 

انني اأدعو جميع االأطباء الى االلتزام باأخالقيات املهنة وااللتزام بالقوانني واملواثيق والقرارات 

وعدم ت�سريب اي م�ستندات اأو تقارير طبية لو�سائل االإعالم بهدف التجريح لزمالء املهنة فاإن 

اهلل �سبحانه وتعالى هو من يعلم ال�سر واأخفى اإذ يعترب اإف�ساء االأ�سرار جرما كبريا ال ير�سي اهلل 

�سبحانه وتعالى ويعاقب عليه القانون، لذلك يجب ان نحافظ على اأ�سرار املر�سى ونلتزم بالق�سم 

الذي اأق�سمناه عند مزاولة املهنة لرنقى بوطننا و�سمعة دولتنا اأمام املنظمات الدولية ومنظمات 

حقوق االإن�سان.

االأنباء ، 23 يوليو 2012م

املواطن الذي ا�ستثمر قراأ.. »حتت رقابة«!
في�سل الزامل

ال�سركات  لتلك  عمل«  »منوذج  على  اعتمدوا  اال�ستثمار  �سركات  يف  �ساهموا  الذين  املواطنون 

وتخ�س�ص مميز لها، اأعلن عنه موؤ�س�سون لهم خربة يف هذا املجال، اأو انهم ا�ستقطبوا قدرات ب�سرية 

ذات �سجل اأداء حمرتم يف هذا املجال، فهوؤالء امل�ساهمون مل يقفزوا يف الظالم ومل ي�ستثمروا مع 

�سخ�ص التقوا به يف �سوق اجلمعة، بل مع �سركات تخ�سع لرقابة حكومية وفنيةـ  مدققنيـ  واليوم 

يكتفي البع�ص بالكالم عن ف�سل فكرة �سركات اال�ستثمار داعيا امل�ساهمني لتحمل نتيجة قرارهم 

و.. ب�ص، وال يتعب نف�سه يف البحث عن اأ�سباب الف�سل، وهذا يعني ما يلي:

االأيادي التي عبثت و�سرقت يف غفلة من االجهزة الرقابية، ثم توارت عن االأنظار هي امل�ستفيد 

ال�سارق  يكون  وبذلك  اال�ستثمار«،  فكرة  وف�سل  �سوق  »خ�سائر  باأنه  املو�سوع  ت�سوير  من  االأول 

واأدوات  دولة  ت�سرف عليه  الذي ت�سرف �سمن نظام مايل  للم�ساهم  معذورا، وهذا ظلم �سارخ 

رقابة ولي�ص قرار ا�ستثمار اأهوج، ويت�ساعف الظلم للم�ساهم عندما نحمله م�سوؤولية القرار مع 

ترك ال�سارق يتقلب يف اأر�سدة حرام ا�ستغفل فيها اأنظمة رقابية مل تتحمل اأي م�سوؤولية. 

اأمام روؤ�سائه، بل يحّمل  اأن ين�سب الف�سل الى نف�سه  اأداء عمله ال ميكن  املوظف الذي يف�سل يف 

امل�سوؤولني  اأمام  �سياغتها  يعيد  وكالمه  املراجع  هذا  عبارات  وحتى  املراجع  للمواطن  الف�سل 
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ليك�سب تعاطفهم معه �سد �سخ�ص غائب، ثم اذا دخل هذا ال�سخ�ص وجد امل�سوؤول م�سحونا �سده، 

يحل حمل املوظف الفا�سل يف الهجوم على املراجع، هذا بال�سبط ما يحدث يف مو�سوع �سركات 

اأن  بغري  مزخرفة  اأخبار  بقراءة  امل�سوؤول  ويكتفي  حما�سبة،  بال  ل�سنوات  تركت  التي  اال�ستثمار 

يت�ساءل كم�سوؤول يف دولة مرت باأالعيب »املناخ« عما يجري. 

ال اأحد يتحدث عن م�سوؤولية البنوك التي اأقر�ست �سركات اال�ستثمار ب�سكل جنوين وبغري �سمانات 

يف  م�ساريع  عن  للكالم  الن�سب  بهلوانات  ا�ستخدمها  التي  االقت�سادية  ال�سفحات  قراءة  �سوى 

املريخ، واذا �سئل البنك املقر�ص عن ال�سمانات اأ�سار الى ميزانية ال�سركة وكاأنه يتحدث عن �سركة 

»�سابك« او غريها من ذوات العوائد الت�سغيلية الوا�سحة، قرو�ص مبئات املاليني اأف�سدت الذمم، 

ولهذا جتد معظم اجلهات الدائنة االآن تلزم ال�سمت املريب وتكتفي بكلمة »اأخذنا م�س�سات«، 

ـ 40 مليون دينار، ويف نف�ص الوقت تالحق هذه اجلهات مقرت�سا ا�سرتى  وهي تتحدث عن 20 

�سيارة بخم�سة اآالف، ولو طبقنا عقلية »اخذنا م�س�سات«، يجب اأن يطلق �سراح 8000 مقرت�ص 

يحا�سبهم  اأن  بغري  وطبعا  متويلها،  يف  البنك  ورطوا  التي  ال�سركات  لتلك  واحد  قر�ص  مقابل 

اأحد، فهم مثل املوظف احلكومي، يقولون لروؤ�سائهم ما يبعد امل�سوؤولية عنهم ويحملها للمواطن 

املراجع. 

خ�سوع �سركات اال�ستثمار لرقابة البنك املركزي ا�ستلزم القيام باجراءات حلماية اأموال امل�ساهمني، 

اأ�سوة بوزارة ال�سوؤون التي تتحرك بقوة �سد جمال�ص االإدارات عند اول عالمة انحراف، وتفّعل 

مواد يف القانون- موجودة �سمن �سالحيات بنك الكويت املركزي ـ بل وال ت�سمح وزارة ال�سوؤون 

قطاع  �سلم  فقد  ولهذا  عليها،  املن�سو�ص  االأغرا�ص  خارج  امل�ساهمني  اأموال  بتوجيه  للجمعيات 

التعاونيات من جميع االأزمات املالية يف الكويت، وهذا احلزم مل يحدث مع ال�سركات التي �سرقت 

وغربت بغري ح�سيب وال رقيب، واكتفينا بلوم م�ساهم ال ميلك املعلومات املتاحة لبنك مركزي 

يفح�ص ميزانيات ربع �سنوية ويرا�سل ب�سكل يومي.. ثم ماذا؟ 

باخت�سار.. �سطب �سركات ا�ستثمارية هو خرب �سعيد جدا جدا، ملن �سرقوها، وهو اأي�سا خرب مفرح 

اأ�سهل من لوم مواطن وثق  جلهات رقابية تريد اخلال�ص من ما�ص ق�سرت فيه كثريا، ولي�ص 

بالدولة التي حدثته طويال عن احلوكمة وال�سفافية، ثم غادرت القاعة فجاأة قائلة له »كله كالم، 

حتمل انت ف�سلنا«، و»�سحتني على قلب ال�سارق«، كاأين اأ�سمع �سوت امل�ساهم املحروق الذي �سرقت 

مدخراته يقول: »اال.. زقوم عليهم ان �ساء اهلل«. 

االأنباء، 25 يوليو 2012م



اد
ــــ

ــــ
ـ�س

لف
ن ا

ــــ
ن م

وا
ــــ

األ

266

اأ�سواق القرين »مدينـة ال�سي�سة«!
اأحمد النبهان

متكاملة  القرين  اأ�سواق  مدينة  اإن�ساء  مت  مربع،  مرت  مليوين  اإلى  ت�سل  �سخمة  م�ساحة  على 
اخلدمات التي تعد اأكرب مدينة جتارية حرفية �سناعية خدمية يف البالد، حيث ت�سم مرحلتها 
االأولى التي مت البدء يف ت�سويقها 10 اآالف حمل وما يزيد على 100 ن�شاط بواجهة جتارية يبلغ 

طولها االإجمايل حوايل 14 كيلومرتا.
املدينة التي مت اختيار موقعها بعناية لتحقيق الهدف التنموي من اإن�شائها وتعزيز ن�شاط ومنو 
خمتلف قطاعات الن�شاط القت�شادي والتجاري واخلدمي وال�شناعي واحلريف ت�شعى لرت�شيخ 

مفاهيم جديدة ومتطورة يف عامل االأعمال والت�سويق يف الكويت.
كل ما �سبق ذكره جميل، وي�سجع على اأننا مقبلون على حتول يف الفكر االقت�سادي التقليدي الى 
نهج اقت�سادي يعتمد على خلق م�ساريع ا�ستثمارية وعقارية �سخمة ت�ساعد على االزدهار والنمو 
االقت�سادي ويف خلق فر�ص عمل لل�سباب الكويتي يف القطاع اخلا�ص، ولكن ما يحزن يف االأمر هو 
الواقع املرير عندما تتجول يف �سيارتك وت�ساهد املباين اخلالية واملحالت املغلقة، والذي ي�سيبك 
وبداأت  الكويتي،  املجتمع  �سلبية يف  ا�سبحت ظاهرة  التي  »ال�سي�سة«  املقاهي  بالده�سة هو كرثة 

تخلق م�ساكل كثرية توؤثر يف ال�سباب والعائالت وعلى �سحة النا�ص.
من خالل اح�سائية �سريعة على عدد املقاهي املنت�سرة يف اأ�سواق القرين ترتاوح اعدادها بني 25 
اإلى 35 مقهى، وهذا رقم كبري على م�ساحة م�س�سة لت�سجيع االأن�سطه احلرفية واخلدماتية، 

وبالتايل �سيوؤثر بالتاأكيد يف م�ساريع مماثلة كمنطقة العار�سية احلرفية.
بلدية مبارك الكبري 

التجاوزات التي متت يف بلدية مبارك الكبري وحولت الى النيابة العامة ب�سبب اعطاء تراخي�ص 
الأن�سطة ممنوعة يف منطقة اأ�سواق القرين يدل على الف�ساد املتف�سي يف مكاتب البلدية، والعبث 
مب�سالح الدولة مل�سلحة اأ�سخا�ص يعترب جرمية يعاقب عليها القانون، لقد مت رفع ق�سايا من 
القرين،  اأ�سواق  يف  حمالتهم  برتاخي�ص  العمل  وقف  ب�سبب  الكويت  بلدية  على  اأ�سخا�ص  قبل 

وبالتايل دخلنا يف دوامة املحاكم و�سوف نعر�ص املال العام ملزيد من النزيف.
اأ�سا�سها تخ�سي�ص م�سروع اأ�سواق القرين هي فكرة ناجحة بكل  ان الفكرة العامة التي مت على 
مع  ال�سيقة  ال�سخ�سية  امل�سالح  اختلطت  التطبيق  وقت  حان  عندما  لالأ�سف  ولكن  املقايي�ص، 
العقارية،  اال�ستثمارية  امل�ساريع  باقي  لنا م�ساكل كثرية، حالها كحال  العامة، وافرزت  امل�سلحة 
ال بد من ادارة بلدية الكويت ت�سحيح االأخطاء ومعاجلة ال�سلبيات وتالفيها يف امل�ساريع املقبلة 

وعدم ال�سماح الي كان بالعبث والتعدي على م�سالح الدولة.
من خالل عملي بالت�سويق العقاري الحظت الطلب املتزايد من قبل بع�ص ال�سباب على افتتاح 

املقاهي )ال�سي�سة(.
اذا مل تتم معاجلة امل�ساكل وال�سلبيات يف منطقة اأ�سواق القرين ب�سكل �سريع وعاجل، فاننا مقبلون 

على »ت�سونامي« من مقاهي ال�سي�سة. وب�سر املدخنني.

القب�ص، 28 يوليو 2012م
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وزير الكهرباء - وزير ال�سباب �سامل الأذينة
غنيمة الفهد

اأخاطب هنا وزير ال�سباب د. �سامل االأذينة وال�سباب هنا تعني اال�سالح اأواًل ثم اليقظة ثانياً ثم 

التن�سيق واالبداع ثالثاً.

قراأت على �سفحات القب�ص ما يلي: علمت القب�ص من م�سدر م�سوؤول يف وزارة الكهرباء واملاء ان 

م�ستحقات الوزارة تراكمت ب�سورة كبرية و�سعدت الى 315 مليون دينار حتى نهاية يونيو املا�سي.

وانتبه �سعادة الوزير د. �سامل االذينة الى هذه الفقرة املهمة.

وك�سف عن ان اعداد امل�ستهلكني من �سركات وموؤ�س�سات واأفراد الذين امتنعوا عن �سداد الفواتري 

�سامل  ال�سباب  وزير  يحلها  ان  ونرجو  منها  جميعاً  نعاين  التي  الفقرة  هذه  الحظ  ت�ساعفت.. 

االذينة، هذه الفقرة هي: 1 - كما ان تاأخر قراءة العدادات، 2 - وعدم ا�سدار الفواتري ب�سورة 

منتظمة �ساهم يف ارتفاع م�ستحقات الوزارة.

واقراأ هذه الفقرة التي اأعاين اأنا منها.

3 - ولفت امل�سدر الى ان بع�ص امل�ستهلكني يراجعون الوزارة لل�سداد »واأنا واحدة منهن«.

4 - كما ان احدا من فنيي الكهرباء مل يقراأ عدادات املنازل »واأنا واحدة منهن اأذهب الح�ساره وال 

اأجد اأي فني ياأتي معي«.

هذه الفقرات االأربع يا �سعادة الوزير هي امل�سكلة املرعبة يف وزارة الكهرباء وترتاكم الفواتري على 

رب العائلة ملدة �سنة اأو 2 اأو 3 ويعجز عند دفعها.

عزيزي �شامل الأذينة انك �شاب اأوًل وال�شباب يعني الهمة والن�شاط واليقظة.

ثانياً: انك وزير والوزارة م�سوؤولية حتتاج الى �سبط وربط.

واأقولها بكل �سراحة »غلب حماري« واأنا رايح جاي على فرع الكهرباء يف م�سرف.. �سنتان من 

العمر واأنا اأذهب ال اأعرف م�ستحقاتي واأعود »بخفي حنني« كما يقال، ثم ت�سرخ وزارة الكهرباء 

وتقول ما كتبته حول هذا املو�سوع »املواطن ال يدفع فواتريه«.

واأنا اأقول »الهي« »الهي« »الهي« وانت جاهي، »يا رب املي يف وزير ال�سباب �سامل االذينة بحل هذه 

املع�سلة واأن ال تتحول وزارة الكهرباء الى وزارة القهرباء.

نعم نريد درا�سة حقيقية ووا�سحة حول الدفع »ال�سهري« كل �سهر نعرف م�سروفنا يف دفع فاتورة 

الكهرباء واملاء وال�سليبي مبلغ 20 اأو 30 اأو 50 اأو مائة �سهرياً مقدور عليه، وربة البيت النا�سجة 

تعرف كيف تن�سق م�سروفها ال�سهري وت�سع م�سروفات الكهرباء من �سمن م�سروف البيت، اما 

ان هذا املبلغ يدفع بعد �سنة اأو �سنتني او ثالث فهذا �سعب على اأ�سحاب املعا�سات املحدودة، فكيف 

تقطف مبلغا يقدر باالآالف ال�سرة حمدودة الدخل هذه املبالغ اخليالية.

»املفرو�ص �سعادة الوزير« ان يكون هناك َعداد وا�سح ي�سجل قراءة ا�ستحقاق الوزارة من كهرباء 

وماء. تنقل ربة البيت هذه القراءة الى املوظفني املخت�سني بالكمبيوتر ويجدون »املبلغ نف�سه« يف 

جهاز هذا الكمبيوتر وهذا هو التقدم احلقيقي، فنحن النزال نعمل يف �سنوات ونظام اخلم�سينات 
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و�سنوات ال�سبعينات اأرجو اإلغاء هذا النظام البايل الذي ال يخدم والتقدم التكنولوجي وحتى ال 

ن�سرخ. وال ن�سرب كف على كف ونقول املواطن ال يدفع ال واألف ال.

واأنا واحدة »حفت قدماي واأنا اأراجع الوزارة ال اأعرف ماذا يل وماذا علي وال حياة ملن تنادي« بل 

ال جدوى من ذلك الأكرث من �سنة. اإذا اخلطاأ منكم ولي�ص من ال�سعب والتقاع�ص اأي�سا وعدم 

اجلدية يف االأمر.

»يا  ال�سنوي ولكم مني  او  املو�سمي  ولي�ص  ال�سهري  الدفع  اأجل  درا�سات من  قيام  كل ما نرجوه 

�ساحب ال�سعادة« كل ال�سكر والتحية والتقدير، وهنا �ساأقول ان وزير ال�سباب قد اعطاه ال�سباب 

حقه يف الفكر والتن�سيق والرتتيب وراحة املواطن الكويتي مع غرامة �سهرية ملن ال يدفع فاتورة 

املاء والكهرباء.. والقانون �سيد االأحكام، ودمتم �ساملني.

القب�ص، 28 يوليو 2012م

تقاعْد.. وتعال م�ست�سارًا
يو�سف ال�سهاب

اذا كنت تبحث عن عمل خريي او خطوة حت�سل من ورائها على اجر وثواب من الرحمن الرحيم، 

ما عليك حني تكون يف من�سب متلك من خالله �سالحيات مطلقة، �سوى توفري وظيفة م�ست�سار 

يف مكتبك من الرفاق املتقاعدين يف وزاراتهم وهيئاتهم االخرى، حتى وان كان �ساحبك بعيدا 

نزلت عليه بربكات  التي  امل�ست�سار اجلديدة  تقاعده يف مهنة  ال�سابقة قبل  عن طبيعة وظيفته 

بعد  له  اليوم مهنة من ال مهنة  ا�سبحت  امل�ست�سارية  الوظيفة  القيادي، الن مثل هذه  �ساحبه 

التقاعد، والن واجب ال�سديق نحو ال�سديق يظهر يف وقت ال�سيق من �سيقة خلق الفراغ بعد 

التقاعد، فاإن ق�ساء الوقت فوق كر�سي وامام مكتب نظيف من اي ورقة وال حتى قلم ر�سا�ص، 

هو فر�سة ال ميكن االعتذار عنها، خا�سة ان معا�سها يغري، الى جانب راتب تقاعد التاأمينات، 

وزيادة اخلري خريين ون�سف.

يف مكاتب بع�ص الوزراء ومعهم الوكالء ورمبا حتى الوكالء امل�ساعدين، يا اهلل من ف�سلك اكرث 

ياأتيك  فيهم،  واحد  اي  ووظيفة  دور  عن  ت�ساأل  وحني  منهم،  واحد  كل  مكتب  يف  م�ست�سار  من 

اجلواب.. �سالمتك ماكو �سغل غري قراءة اجلرائد لق�ساء الوقت مع »15 جريدة« يومية، الى 

ومتنوعة مع  كثرية  باملنا�سبة  وهي  املختلفة،  القنوات  برامج  ومتابعة  وقهوة  �ساي  �سرب  جانب 

عنه  م�سوؤول  احد  ال  واملوؤمل  الكئيب  الو�سع  هذا  الوزارة،  ميزانية  من  معترب  حكومي  معا�ص 

عبئاً  وي�سكلون  الوزارة،  حتتاجهم  ال  الخرين  وظائف  خلق  الذي  القيادي  االن�سان  ذلك  �سوى 

على او�ساعها املالية، لكنها باملنا�سبة واجب من واجبات ال�سداقة التي يجب ان تتحقق لرفاق 
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الديوانية، حتى وان كانت على ح�ساب االنظمة والقوانني، واللي ما ينفع ربعه ما فيه خري، خو�ص 

تنفيع، وخو�ص حمافظة على اموال الوزارة من قيادي يفرت�ص ان يكون قدوة لبقية املوظفني.

كلمة امل�ست�سار ووظفته لي�ست �سهلة يف الدول التي حترتم ذاتها، النها تعرف دوره وتعرف معنى 

امل�ست�سار  اأي ق�سية، من كل هذا جاء م�سمى  امل�سورة يف  او  التقارير  او  الراأي  االعتماد عليه يف 

الوكيل من  او  الوزير  به  ياأتي  امل�ست�سار  امل�سريية، عندنا  القرارات  واحرتام مكانته وتاأثريه يف 

اجل التنفيع وهو يعلم ذلك، لكنه ال يعرت�ص وال يعتذر عن الوظيفة ما دام العم را�سيا، وهي 

باملنا�سبة تبعد هذا املتقاعد، الذي �سار بقدرة قادر م�ست�ساراً ـ ما�ساف�ص حاجة ـ تبعده عن �سيقة 

اخللق من فراغ التقاعد.

التنفيعات،  هذه  عن  ال�سكوت  وملاذا  املدنية؟  اخلدمة  جمل�ص  دور  اين  الق�سية  هذه  يف  االهم 

وهو يعرف كيفية تعيني هذا امل�ست�سار وذاك بعد التقاعد يف وزارة اخرى ووظيفة ال عالقة لها 

بوظيفته اال�سلية؟ هل الديوان ال يعرف �سيئا عن هذا االمر؟ ال اظن، خا�سة انه يعلم باعداد 

هوؤالء امل�ست�سارين وما هي احلاجة اليهم، رغم انهم ال حاجة لهم، وال دور ا�ساًل لهم، هذا ال�سكوت 

من ديوان اخلدمة املدنية هل هو عدم قدرة على مواجهة الوزيرة باخلطاأ، ام موافقة منه على 

بعد  الوظيفة  ينتظرون  الذين  اولئك  ح�ساب  وعلى  الدولة  اموال  ح�ساب  على  تنفيع  تعيينات 

التخرج، االمر يا ديوان اخلدمة مثري لال�ستغراب، رغم ان الديوان حنبلي يف ق�سية التعيينات 

والرتقيات، لكنه كما يبدو يف جانب امل�ست�سارين بعد التقاعد يطن�ص، وكاأنه ال ي�سمع وال يرى، 

املدنية.  للخدمة  قانون  خو�ص  والوكيل،  الوزير  من  التعيني  امر  الن  يتكلم،  ال  فاإنه  ولذلك 

ويقولون: ملاذا الفو�سى واملح�سوبيات باجلهاز الوظيفي؟ يا عمي اذا عرفنا ال�سبب يبطل عندنا 

العجب.

***

نغزة

ن�سيحتي ملن يفكر بالتقاعد ان يبني له عالقة وطيدة مع وزير او مع ديوانية وكيل بعيدا عن 

وزارته، وبعدها يتوكل على اهلل ويتقاعد، وبعدها يكون م�ست�سارا عند �سديقه الوزير او الوكيل.. 

واملعا�ص.. اح�سن من الوظيفة.. طال عمرك.

القب�ص، 27 اأغ�سط�ص 2012م
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�ســـــرقـــة
عبدال�ستار ناجي

القنوات  احدى  على  من  تبث  التي  امل�سابقات  برامج  احد  يف  للم�ساركة  ر�سالة  ابعث  ان  جربت 

املحلية الر�سمية، لي�ص من دافع الرغبة يف الفوز، ولكن للتاأكد مما و�سل من ات�ساالت و�سكاوى 

من العديد من القراء.

وبعد ار�سال الر�سالة بلحظة جاء الرد.

ثم: انت م�سارك.

ثم ر�سالة ثانية: وبها �سوؤال.

وهكذا اأكرب كمية من اال�سئلة.

وكان علينا ان نقوم بالرد.

االمر  ان  اعتقدت  40 نقطة، وعندها  بقول م�ساركتكم ولديكم  انتهت ثم  التي  اال�سئلة  وتوالت 

انتهى.

ولكن التجربة توا�سلت لليوم الثاين والثالث.. والعا�سر وحتى بعد العيد.

وحينما �ساألت عن ر�سيدي، اكت�سفت بانه مت اقتطاع اكرث من ع�سرة دنانري، ثم خم�سة اخرى ثم 

ثالثة اخرى للر�سائل واال�سئلة واالجوبة.

فكم »م�شكني« تورط يف هذه اللعبة، وكم قارئ وكم م�شاهد وكم من ابتلع »املو�س« و�شكت.

انها ال�سرقة ال�سريحة، وامل�سروعة بحجة امل�ساركة يف م�سابقات.

ار�شال ر�شائل، والتورط بلعبة  امل�شاركني يف  اكيد هنالك فائزان، ولكن كم ن�شبتهم قيا�شا بعدد 

الر�شائل بني ال�شئلة والجوبة التي ما ان تتورط بها حتى ت�شل الى مرحلة »تلعن« ابو ال�شاعة 

التي فكرت بها بار�سال ر�سالة لهذا الربنامج او ذاك.

ال�سوؤال من يراقب مثل هذه الربامج، ومن يحمي امل�ساهدين من تلك النوعية من الربامج التي 

تاأخذ اكرث مما تعطي ومتار�ص ال�سرقة وب�سكل علني!.

انها دعوة للحوار، حتى ال تتكرر هكذا ف�سائح.

وعلى املحبة نلتقي

النهار، 1 �سبتمرب 2012م
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العالج باخلارج على نا�س ونا�س !
اأروى الوقيان

كلنا نرى ون�ساهد جتاوزات كثرية ومثرية للجدل بالن�سبة اإلى العالج باخلارج، ومن املفرت�ص 
اأنه م�س�ص للحاالت اخلطرية واالأمرا�ص التي ال عالج لها يف الكويت، فما يحدث على اأر�ص 
الواقع ال يعك�ص الهدف النبيل من وراء توفري الدولة للعالج باخلارج ملن جتد اأن و�سعه ال�سحي 

ي�ستدعي ذلك.
”مل�سون“ عرف ب�سالطة ل�سانه، واأجده يرتدد على  ”وا�سطة“ قوية كنائب  فهناك من ميلك 
كثري من الوزارات ليخدم اأهله وربعه واأبناء دائرته، وهذا االأمر متف�ص لدى زمرة من النواب 
لكل  يقول  �سحريا  قلما  ميلكون  وكاأنهم  الدولة  خدمات  يقدمون  اإنهم  اإذ  اأخالقيا،  الفا�سدين 

معامالتهم القانونية وغري القانونية، نعم ”�سبيك لبيك وا�سطتك ت�سفع لك كل ممنوع“.
في�سافر املر�سى الذين يعانون �سداعاً خفيفاً واأملاً باأ�سابع القدم اأو رمبا نفرة على االأنف للعالج 
باخلارج، ومع كل مري�ص اأربعة اأو خم�سة مرافقني لت�سليتهم، وجزء كبري من هوؤالء االأ�سخا�ص 
ال�سياحة  من  �سري  فال  ال�سحري  والنائب  ”الوا�سطة“  ميلكون  طاملا  ولكن  احلال،  مي�سورو 

املر�سية على ظهر الدولة و“�سيل يا ولد“!
واآالما مربحة ترف�ص طلباتهم  اأمرا�سا خطرية  ن�ساهد من يعاين  اأن  وكم هو موؤ�سف وموؤمل 

لعدم معرفتهم باأي من النواب ال�سحرة اأ�سحاب القلم ال�سحري لتوقيع اأي �سيء!
واأب�سط مثال هو ما حدث للرامية الكويتية �سهد احلوال التي ح�سدت ميداليات واألقاباً مهمة، 
وحققت املركز االأول يف كثري من البطوالت املحلية والعربية والعاملية، اأ�سيبت �سهد بالدي�سك 
ب�سبب الرماية، ولكنها اأ�سرت على رفع ا�سم الكويت عالياً يف املحافل الدولية وح�سرت بطوالت، 

وحققت فيها مراكز متقدمة اإلى اأن �ساءت حالتها موؤخراً.
هل تعلمون ماذا حدث لها بعد اأن رفعت ا�سم الكويت عالياً و�سغطت على �سحتها وت�سامت على 
اآالمها اجل�سدية حتى ال تخذل الوطن، كافاأتها الكويت برف�ص عالجها باخلارج، ورف�ست من 

قبل وزارة الداخلية اجلهة التي تعمل فيها وجلنة العالج باخلارج!
يجب على االأقل اأن يعامل الريا�سي الذي �سارك يف حمافل دولية ولي�ص حملية فقط معاملة 
م�ستوى،  اأعلى  على  �سحياً  به  االهتمام  ويتم  بها،  يقوم  التي  الت�سحيات  تقدير  ويتم  عادلة، 

فالكويت مل تعودنا اأن تخذل اأبطالها مع كل اأ�سف!
امتد  الدي�سك  اإلى  وباالإ�سافة  اأكرث،  ت�سوء  حالتها  جعل  الكويت  ا�سم  متثيل  على  �سهد  اإ�سرار 
املو�سوع لت�سبح الفقرات متحركة و�ساغطة على ع�سب الرجل اليمنى، وحتتاج اإلى عملية مهمة 

و�سعبة ومكلفة ليتم تثبيتها بالرباغي.
وعدم  حقه  اإجحاف  يتم  حني  ولكن  جمزية،  مادية  مببالغ  يكافاأ  ال  الريا�سي  اأن  املعروف  من 
االهتمام ب�سحته التي �ساعت اأثناء ممار�سته لهذه الريا�سة، فنحن يف موقف ظامل وموؤمل، وال 
اآخر  اأن الرماية تعترب يف  اأم  اأن تخذلها الكويت الأنها �سرفتنا على مدى �سنوات،  ت�ستحق �سهد 

قائمة اهتمام الدولة؟

اجلريدة، 2 �سبتمرب 2012م
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قبل اأن ي�سبح «املحا�سبة» اأ�سدًا بال اأنياب
حممد بخيت

اجلهات  جميع  على  �سخ�سيته  وفر�ص  هيبته  ا�سرتجاع  على  حري�ساً  املحا�سبة  ديوان  كان  اإن 
املالية  جتاوزاتها  الوزارات  جميع  تتالفى  اأن  حري�ساً  اأي�ساً  كان  واإن  تقاريره،  عرب  الر�سمية 
اأن تكون  اأواًل وبالدرجة االأ�سا�ص  واأخطاءها وحتر�ص كل احلر�ص على عدم تكرارها فاإن عليه 
له ال�سالحيات الكاملة يف حتويل املتجاوزين واملتالعبني الذين عاثوا ف�ساداً يف وزارتهم والذين 
ا�ستباحوا حرمة املال العام بالليل والنهار دون وازع من �سمري اأو خوف من اهلل والذين �سخروا 
العامة  النيابة  اإلى  عليه جتاوزاً  ثبت  كل من  يحيل  اأن  ال�سخ�سية  ملنافعهم  وزاراتهم  اإمكانيات 
اأن هناك معامالت وجتاوزات كثرية حتدثت  القاطع  التحقيق معه، حيث ثبت بالدليل  بق�سد 
ال�سخ�سية  والرغبة  املزاج  اإال  اللهم  القانون  �سند من  لها  لي�ص  ب�سراحة  الديوان  تقارير  عنها 
فقط ال غري واإال �سيظل ديوان املحا�سبة كما قلت اأ�سداً بال اأنياب، حيث يقوم باإر�سال املدققني 
واملدققات االأكفاء للوزارات واجلهات الر�سمية لكنهم يعلمون علم اليقني ان جهودهم �ستذهب 
�سدى واأن كل ما ك�سفوه من جتاوزات وهدر للمال العام �سيذهب اأدراج الرياح ومل ولن يتخذ فيه 

اإجراء �سارم بل �ستظل التجاوزات كما هي ثم تتكرر يف ال�سنة املقبلة وهكذا.
لقد قراأت تقارير ديوان املحا�سبة موؤخرا وهي تتحدث عن اإحدى االإدارات التابعة لوزير املالية 
بالوكالة، ذلك الوزير الن�سيط الذي ال ير�سى باأن يتم العبث بتلك االإدارة باأي حال من االأحوال 
ولكن يبدو واهلل اأعلم ان الوزير مغيب عما يجري فيها، حيث انت�سر الف�ساد االإداري واملايل بعد 
ان تكلفت الدولة اآالف الدنانري ل�سراء اأجهزة متقدمة ومتطورة بق�سد الت�سهيل على النا�ص لكن 
اهلل وحده يعلم مَل مل تعمل تلك االأجهزة اإلى يومنا هذا، ومن امل�سوؤول عن ذلك ومَل مل يحا�سب 
اأحد وفوق هذا وبعد اأن ثبت ان هناك هدرا وتقاع�سا يف حت�سيل ما للدولة من اأموال مل يتجراأ 
الديوان املذكور باإحالة املو�سوع الى النائب العام للتحقيق بق�سد ا�سرتجاع اأموال الدولة التي 

نهبت واأخذت بغري وجه حق.
باأنياب قوية وفتاكة  اأ�سداً  اأن ي�سبح  اإن كان يريد  املحا�سبة  اإن على ديوان  الثانية  اأقول وللمرة 
اأن تكون له  اأن يطلب  املوؤ�س�سات والوزارات احلكومية  يخ�ساها اجلميع وحت�سب ح�سابها جميع 
ال�سالحيات الكاملة يف املحا�سبة واملعاقبة ويقيني الرا�سخ باأن رئي�ص ديوان املحا�سبة ال ير�سى 
باأقل اأو بعك�ص ذلك اأبداً، اإذن ما مربر �سكوته والتقارير الدورية عن جميع الوزارات ت�سل اإلى 
على  التدقيق  كان  فاإن  �ساكناً  يحرك  وال  كبري  مايل  وف�ساد  بتجاوزات  تنذر  وهي  تباعا  مكتبه 
�سجالت الوزارات هو حت�سيل حا�سل وال اأكرث من روتني دوري وجهد منزوعة منه ال�سالحيات 
فاأقولها ب�سراحة: على اأموال الدولة ال�سالم، و�سيظل الديوان يف نظري اأ�سداً بال اأنياب، وهنا 
اأقول هنيئاً لكل متجاوز واإن كان العك�ص وهذا ما اأمتناه فاإنه هو املطلوب واملراد واملق�سود، وهنيئا 
لديوان املحا�سبة بتلك الكوكبة من املدققني واملدققات الذين يعملون ب�سمري حي بق�سد اخلوف 
واملحافظة على اأموال الدولة من الهدر غري املربر، فهم عيون ديوان املحا�سبة املفتوحة وهم لكل 

متجاوز باملر�ساد اأبداً.

ال�ساهد، 2 �سبتمرب 2012م
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بلد ُيحرق وُي�رسق
نا�سر املطريي

على  ترد  عاجلة  ن�سية خربية  بر�سالة  فاإذا  اليوم  مقال  انتقاء مو�سوع  يف  ذهني  اأع�سف  بينما 

يلف  يومية  حمرقة  اإلى  حتول  الذي  ال�سكراب  هذا  امغرة،  �سكراب  يف  كبري  حريق  عن  هاتفي 

دخانها الكويت واملناطق املحيطة.

اأو هناك بل هي يف مدلوالت واأبعاد تلك احلرائق التي  الق�سية لي�ست جمرد حادث حريق هنا 

تعك�ص حالة حريق عام ي�ستعل يف اأطراف ثوب الوطن بنريان الف�ساد تارة وب�سرار ال�سيا�سة تارة 

ال�سعب  ليبقى  جمهول  �سد  احلرائق  كل  الفاعل؟  َمْن  امل�سوؤول،  َمْن  الدائم  وال�سوؤال  اأخرى.. 

جاهال!

مليارات ت�سرق ومن�ساآت حترق.. هذا هو العنوان العري�ص يف كويت اليوم، فال قوانني تردع وال 

�سمائر متنع.. ق�سايا الف�ساد من �سرقات ور�سى تكد�ست على اأرفف احلفظ يف حماكمنا دون اأن 

جند ل�سا كبريا يتم حب�سه لُي�سفى �سمري املجتمع وُيردع به النا�ص.. بل على العك�ص اأ�سبح »كبار 

ال�سراق« يت�سدرون املجال�ص ويت�سدقون باالإ�سالح ويتزعمون جماعات حماربة الف�ساد!، {َوِمَن 

�َساِم، َواإَِذا َتَولَّى  َ َعلَى  َما يِف َقْلِبِه َوُهَو اأََلدُّ اخْلِ ْنَيا َوُي�ْسِهُد اهللَّ َياِة الدُّ النَّا�ِص َمن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه يِف احْلَ

ُ اَل ُيِحبُّ الَف�َساَد}. ْرَث َوالنَّ�ْسَل َواهللَّ �َسَعى يِف اأالأَْر�ِص ِلُيْف�ِسَد ِفِيَها َوُيْهِلَك احْلَ

الطامعني  بع�ص  اأو  ال�سلوك  منحرفو  اأ�سخا�ص  ميار�سه  فرديا  ف�سادا  يعد  مل  البلد  يف  الف�ساد 

ومر�سى النفو�ص بل اأ�سبح لدينا »موؤ�س�سة للف�ساد« مبعنى اأن الفا�سدين من �سّراق وحّراق يعملون 

�سيا�سية  الدولة من طبقة  الف�ساد تلك لها كبار موظفيها يف  ب�سكل موؤ�س�سي منظم. فموؤ�س�سة 

رادع..  وال  وازع  بال  االأمة  لرثوة  نهبها  فتات  من  تطعمه  فا�سد«  نيابي  »بغطاء  ت�ستعني  رفيعة 

وت�سم موؤ�س�سة الف�ساد الكويتية موظفني عامني و�سغاراً هم مبثابة االأدوات التنفيذية الظاهرة 

جلرائم الكبار، واجلميع من القاعدة يف موؤ�س�سة الف�ساد اإلى قمة هرمها اجلميع مت�سابكون يف 

م�سالح اجل�سع ومتورطون يف انتهاك الوطن، لذلك جتدهم متعاونني على االإثم والعدوان!

واإذا كانت حرائق املن�ساآت حترق اأخ�سابا واإطارات �سيارات اأو بع�ص االأثاث فاإن احلرائق ال�سيا�سية 

حد  عند  �سررها  يتوقف  مل  ال�سيا�سة  حرائق  فاعل..  بفعل  ت�ستعر  بنريان  الكويت  قلب  ت�سوي 

لالأمن..  ومالذ  للعدالة  ركن  هي  اأخرى  �سلطات  نحو  يتطاير  وجدناه  بل  برملان  اأو  حكومة 

احلرائق ال�سيا�سية اأي�سا اأحرقت مبادئ �سحافة املبداأ والراأي الوطني احلر ف�سارت بع�ص منابر 

الكويت االإعالمية مقروءة ومرئية رهينة الأموال الفا�سدين القذرة يوجهونها باجتاه م�ساحلهم 

امل�سبوهة.

لقد امتد احلريق ال�سيا�سي للمجتمع فا�ستاأجر ال�سارقون احلارقون »اأراذل القوم و�سقط املتاع« 

لينبحوا �سبحا وع�سية على من تبقى َمْن اأ�سراف االأمة، بل املوؤ�سف واملوؤمل اأن ميتطي اأهل الف�ساد 

حرق  تربر  التي  الفتاوى  لهم  لوا  ليف�سِّ التدين«  »اأدعياء  بع�ص  على  وي�سيطروا  الدين  �سهوة 

و�سرق البلد ومقدراتها.. كما قال تعالى: »يلب�سون احلق بالباطل ويكتمون احلق وهم يعلمون«.

النهار، 3 �سبتمرب 2012م



اد
ــــ

ــــ
ـ�س

لف
ن ا

ــــ
ن م

وا
ــــ

األ

274

ملاذا الغ�س والت�سيب وعدم الكرتاث؟
د.�سمالن يو�سف العي�سى

اأثار قرار وزارة الرتبية حول ف�سل اولياء االمور عن اقاربهم من الدرجة االولى يف نف�ص املدر�سة 

زوبعة من االحتجاجات والرف�ص من امل�سوؤولني يف املدار�ص.. ويعني القرار ح�سبما فهمته باأنه ال 

يجوز للناظر او الوكيل او املدر�ص ان يكون يف نف�ص مدر�سة اوالده..

ملاذا مت التو�سل ملثل هذا القرار؟ وما الهدف منه؟

الهدف من القرار هو منع حاالت الغ�ص ومترير االمتحانات وتف�سيل طالب امل�سوؤولني يف املدر�سة 

عن غريهم من الطالب.. اأخربتني قريبة يل تعمل م�سرفة او مدر�سة اولى بان الوزارة الحظت 

املدر�سة يح�سلون على درجات امتياز وال يتعر�سون للر�سوب فقط الن  امل�سوؤولني يف  ابناء  بان 

اولياء امورهم م�سوؤولون يف املدر�سة.. حتى و�سل االمر بان بع�ص الطالب ال يعرفون القراءة 

والكتابة وهم يف املرحلة املتو�سطة ودرجاتهم ممتازة.. هذه احلالة خلقت حالة من التذمر وعدم 

الر�سا من بقية الطلبة والوزارة..

ال�سوؤال ملاذا يلجاأ اولياء االمور الى غ�ص اوالدهم؟ ملاذا يحاولون منحهم امتيازات ال ي�ستحقونها؟ 

امل�سكلة ال عالقة لها باالطفال او الطالب، الطالب يدر�سون ويجتهدون ويعملون يف حالة وجود 

مناف�سة �سريفة ومعاملة عادلة من املدر�سني.. طالبنا �سحية البيئة الثقافية واالجتماعية التي 

ت�سود املجتمع هذه االيام والتي ت�سمح بالتفوق واحل�سول على اعلى الدرجات واملنا�سب واملراتب 

العليا لي�ص يف املدار�ص فقط بل يف الوظائف العامة ككل فما دامت الوا�سطة واملح�سوبية والوالء 

القبلي والعائلي والطائفي ت�سود املجتمع فان حالة الغ�ص والت�سيب وعدم االكرتاث �سوف ت�ستمر 

الى االبد، الن لي�ص هنالك رادع قانوين قوي يف دولة الرعاية االبوية..

يف  وامل�سوؤولني  الرتبية  بوزارة  مرتبطة  امل�سكلة  باأن  ت�سور  واجلهل  وال�سذاجة  الب�ساطة  من 

املدار�ص، هذه الظاهرة املجتمعية اخلطرية التي او�سلت ا�سباه االميني والك�سلة وعدميي ال�سمري 

والفا�سدين والغ�سا�سني واملنافقني الى اعلى املنا�سب يف الدولة يعود �سببها الرئي�سي الى دولة 

الرعاية.. فما دامت الدولة ترعى كل �سيء وال تعاقب املواطن عندما ال يلتزم بالدوام اأو العمل 

نتوقع تغريات  واالمتيازات فال  واالجور  الرواتب  بزيادة  وتكافئه  ويتغيب عن عمله ومدر�سته 

جذرية قريبا.. الأن احلكومة �سمحت للنواب بالتدخل يف ق�سايا التعليم والنواب �سيا�سيون كل 

وم�ستقبل  التعليم  على ح�ساب  ذلك يح�سل  وكل  لهم،  ي�سوتوا  املجتمع حتى  ار�ساء  هو  همهم 

اوالدنا.

نعود الى املو�سوع، امل�سكلة اعمق من قرار تتخذه وزارة الرتبية، فالق�سية كما او�سحنا ق�سية 

الثالث نعطي  العامل  جمتمعية وثقافية جمتمعية مرتدية ومتخلفة.. فنحن ك�سعب من دول 

اهمية اكرب للعالقات العائلية والقبلية والطائفية على ح�ساب امل�سلحة العامة.

ال�سوؤال، ملاذا كان التعليم يف الكويت �سابقا متميزا عن بقية الدول العربية واخلليج؟ ملاذا تردى 

التعليم يف بلدنا اليوم؟ هنالك ا�سباب كثرية ال يت�سع املجال لذكرها كلها.. لكن اهمها هو نوعية 
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املدر�سني يف ال�سابق كان مدر�سونا من اخوتنا الفل�سطينيني وامل�سريني والعراقيني وغريهم.. 

كانوا �سديدين يف تعليمنا وكانوا ي�سربوننا �سربا مربحاً حتى نلتزم بالدرا�سة واذكر باأن مدر�سا 

عربيا من م�سر كان ي�سربنا كطالب �سربا مربحا تتورم به يدي واذهب للمنزل ابكي وا�ستكي 

لل�سيخ يو�سف بن عي�سى وهو قا�سي الق�ساة وقتها وكان يرد عليَّ ح�سنا فعل املدر�ص بك التزم 

بكالمه فهو يحاول م�ساعدتك.. املدر�سون اليوم رواتبهم �سعيفة خ�سو�سا اخوتنا العرب.. كما 

الت�سيب هذه  الطلبة.. حالة  امور  واولياء  واالهانة من قبل طالبهم  لل�سرب  يتعر�سون  انهم 

خلقت مدر�سني البع�ص منهم ال يكرتثون باجناح الطلبة اأو تر�سيبهم.. بع�ص الطلبة ي�سربون 

يوميا  مليئة  الكويتية  وال�سحافة  الطالب  اجناح  عدم  حالة  يف  �سياراتهم  ويك�سرون  املدر�سني 

والطبيب  املدر�ص  كان  فاإذا  القانون  العام وغياب هيبة  الت�سيب  والروايات عن حالة  بالق�س�ص 

امل  �سلطوي فال  اأو  رادع جمتمعي  بدون  وال�سرب  لالهانة  يتعر�سون  االمن  رجل  وال�سرطي 

باال�سالح.

واخريا، ال نت�سور احلل يكمن مبنع اولياء االمور اأو االقارب من مدار�ص اوالدهم، هذا االجراء 

لن يحل امل�سكلة.. االجراء ال�سليم هو جعل االمتحانات على جميع امل�ستويات مركزية، مبعنى ان 

الوزارة ت�سع االمتحانات وت�سرف عليها ولي�ص املدار�ص.. الأن حاالت الغ�ص والت�سيب لن تغيب ما 

دام اجلميع م�ستفيداً اإاّل الوطن.

الوطن، 4 �سبتمرب 2012م

قرار تربوي م�ستحق
عبدالعزيز عبدالكرمي الهندال

اأمره يف  الطالب وويل  الف�سل بني  الرتبية بخ�سو�ص  وزارة  االأولى عندما قراأت قرار  للوهلة 

مدر�سة واحدة خطر يف بايل اأن الوزارة قد اتخذت قرارا م�سابها لقرار العام املا�سي املتعلق بح�ساب 

بالقبول  يحظى  ال  قرارا  فظننته  باأيام،  الدرا�سي  العام  بدء  قبل  جاء  واأنه  خ�سو�سا  الدرجات 

و�سيحدث نوعا من االرتباك وعدم االنتظام يف ال�سنة الدرا�سية، لكن بعد مطالعة راأي م�سوؤويل 

الوزارة وحديثهم عن النجاح بالوا�سطة غري امل�ستحق لكثري من الطلبة والطالبات، وقبل ذلك 

�سماعي لراأي بع�ص اأولياء االأمور املت�سررين من عملية اجلمع التي كانت �سائدة واأن امل�سكلة ال 

تتعلق بالنجاح بالوا�سطة فقط مع ما لها من اأثر �سلبي على معنويات وحت�سيل وعطاء الطلبة 

والطالبات االآخرين فاجتهادهم واخال�سهم ال ولن يعني التفوق يف �سف فيه طالب ويل اأمره 

يعمل يف نف�ص املدر�سة مدر�سا اأو اإداريا، فاملراكز االأولى حمجوزة لطلبة ال يدر�سون وال ي�ساركون 

اأن االأن�سطة وبع�ص الرحالت والتكرمي بالدرجة االأولى لهوؤالء الطلبة املميزين  بال�سف، كما 
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للم�ستقبل مع ما يرونه يف مدر�ستهم من  ثانية فنظرتهم  ناحية  اأمورهم، ومن  اأولياء  بوجود 

تكرمي لغري امل�ستحقني وما ي�سمعونه عن الوا�سطة ودورها يف الو�سول واحل�سول على كل �سيء 

م�ستحق وغري م�ستحق يف الوزارات واملوؤ�س�سات والهيئات احلكومية �سرت�سخ يف نفو�سهم نظرية 

االأخذ دون حق ودون عطاء ويفقدون بذلك روح االإخال�ص واملبادرة، كما ترت�سخ لديهم نظرة 

التبعية والرعية ويفقدون بالتايل روح الوطنية و�سفة املواطنة واالإخال�ص والتفاين بالعمل، 

وهذا ي�ساعد على تفكك املجتمع وي�سارع بانهيار الدولة الدميقراطية، واملوؤ�سف اأن اجلناة هنا هم 

اأولياء االأمور من مدر�سني ومدر�سات بالذات وجنايتهم الت�سمل اأبناءهم فقط ولكنها تتعداهم 

معظمهم  حت�سيل  واأن  واقعي  غري  اأبنائهم  تفوق  باأن  يعلمون  فهم  والوطن،  الطلبة  بقية  اإلى 

�سعيف، فبمجرد اأن ينتقلوا ملرحلة جديدة �سيواجهون الف�سل، الأن جناحهم اأو تفوقهم مل يكن 

مبنيا على اأ�س�ص تربوية وعلمية �سحيحة، فغالبية من كانوا من املتفوقني بوجود اأولياء اأمورهم 

يف املرحلة التالية باتوا ي�ستجدون الدرجات، اأما من كان ويل اأمره يف املرحلة الثانوية فاختبارات 

الثانوية العامة واجلامعة تف�سح امل�ستور وتبداأ عملية االن�سحابات والتاأخر الدرا�سي يف فرتة ال 

ميكن تداركها، ف�سكرا لوزارة الرتبية على قراراها هذا، واالأمل اأال ترتاجع الوزارة اأمام �سغط 

اأع�ساء ونا�سطني �سيا�سيني، كما  اأ�سحاب ال�سوت العايل من  جمعية املعلمني ال�سيا�سي وبع�ص 

امتنى اأن يطبق على املدار�ص اخلا�سة اأي�سا حتى نرى نتائج واقعية للثانوية العامة لهذا العام 

وكل عام درا�سي واأنتم بخري.

وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل.

الدار، 11 �سبتمرب 2012م

ل�ست مع اأو �سد قرار ف�سل الطالب عن اأ�رسته ولكن..
اأ.د. �سهام الفريح

لفت انتباهي ما نقلته بع�ص ال�سحف املحلية حول قرار وزارة الرتبية الذي اطلق عليه »ف�سل 

الطالب عن ويل امره«، ومل يكن القرار يف حد ذاته الذي اثار انتباه ال�سحافة النه �سدر منذ 

فرتة امنا الذي لفت انتباه ال�سحافة هو قيام بع�ص املدر�سات االمهات بالتظاهر �سد هذا القرار 

رفعنها  التي  الالفتات  على  كتبنها  التي  العبارات  الى  ا�سافة  العام،  التعليم  قطاع  مبنى  امام 

للتعبري عن اعرتا�سهن.

قبل اخلو�ص يف هذا املو�سوع ا�ستوقفني عنوان القرار »ف�سل الطالب عن ويل امره« فهي عبارة 

تثري يف الذهن للوهلة االولى الرف�ص واال�ستنكار كيف ت�سعى الوزارة التي دورها االول واالخري 

هذا  الى  الداعي  وما  وا�سرته؟  الطفل  بني  يف�سل  قراراً  ت�سدر  ان  به  والعناية  الن�صء  رعاية 
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االجراء؟ ولعل ما ت�سمنته عبارات الالفتات التي حملتها املدر�سات زادت من اال�ستنكار والرف�ص 

لهذا القرار كمثل »هذا القرار ال يخدم مل �سمل اال�سرة« وهذا القرار فيه ظلم لال�سرة الكويتية 

وفيه ت�سكيك يف نزاهة املعلم الى اآخره من العبارات التي تدل داللة وا�سحة على انه قرار جائر 

�سد الطفل »الطالب« و�سد ذويه.

االم  او  املدر�ص  االب  نقل  كونه  عن  يخرج  ال  انه  تبني  القرار  هذا  حقيقة  يف  التمعن  بعد  لكن 

املدر�سة من املدر�سة التي يدر�ص فيها ابناوؤهم الى مدر�سة اآخرى.. قد يقول القائل: ما ال�سرر 

يف ان يعمل املدر�ص او املدر�سة يف ذات املدر�سة التي فيها االبناء؟ نعم.. نقول ال �سري.

املناطق  ويف  النموذجية،  املدار�ص  احدى  يف  قرب  عن  الم�سته  موقفا  لكم  اأروي  دعوين  لكن 

النموذجية اي�سا وانا عندما ذكرت يف مطلع حديثي بانني ل�ست مع اأو �سد هذا القرار، امنا اترك 

للقارئ او االخر احلكم على هذا القرار.

احلكاية ان بع�ص طالبات هذا املدر�سة قد تعر�سن للت�سلط من بع�ص زميالتهن با�سكال متلفة، 

ي�ستعرن  كاأن  املدر�سة،  هذه  يف  العامالت  او  املدر�سات  امهاتهن  من  الت�سلط  هذا  متلكن  وقد 

الطالبات بنات املدر�سات دفاتر بع�ص املتميزات، وي�سادف ان ال يعدنها يف الوقت املنا�سب، فيقعن 

هوؤالء الطالبات �ساحبات الدفاتر حتت طائلة التعنيف والعقاب من مدر�ساتهن دون ان ميلكن 

الرد او الدفاع عن انف�سهن خوفاً من غ�سب املدر�سة االأم.

وكان يجل�ص هوؤالء املدر�سات االمهات بناتهن يف ال�سفوف االمامية حتى وان كن طوال القامة، 

الروؤية  عليهن  ت�سعب  حيث  ال�سفوف  اآخر  يف  القامة  ق�سريات  كن  وان  االخريات،  ويبعدن 

واملتابعة، ولي�ص هذا فح�سب، بل ان االمر ين�سحب على مديرة املدر�سة التي كان لديها 5 اأبناء 

يدر�سن يف نف�ص مدر�ستها، فهوؤالء 5 يعلن عن ا�سمائهن يف كل حفل �سنوي عن تفوقهن وبانهن 

االأوليات على �سفوفهن، قد يقول القائل بانهن قد ميلكن التميز والتفوق لكن اال يوجد من 

طالبة تتميز علي »ولو« واحدة منهن وعند توزيع الهدايا واجلوائز يكون الن�سيب االوفر لبنات 

املديرة واأتذكر جيداً انه تبقت هدية زائدة على التكرمي فابت منظمات احلفل اال اأن مينحنها 

غري  من  الطالبات  حلقوق  وانتهاك  جتٍن  من  املواقف  هذه  يف  الي�ص  املديرة  بنات  من  لواحدة 

بنات العامالت يف تلك املدر�سة، والميكن ان تكون هذه الت�سرفات هي وقفاً على تلك املدر�سة 

الكثريمن  ان  اال  اال�سارة  تفوتني  ال  ذاته  الوقت  ويف  اخرى،  مدار�ص  يف  ت�سادفها  فقد  وحدها 

املدر�سني واملدر�سات ميلكون قدرات عالية من النزاهة والعطاء جتاه طلبتهم جميعا وان عنايتهم 

باأنني ل�ست  ورعايتهم لطلبتهم ال تقل درجة عن عنايتهم بابنائهم، لكنني اختم بالقول ثانية 

مع او �سد هذا القرار، فان الراأي ال�سحاب القرار الذين قد يكون ما دفعهم الى اتخاذه وجود 

مواقف وحاالت كالتي ذكرتها واكرث. 

النهار، 19 �سبتمرب 2012م



278



279

ث
الـ

لثــ
ب ا

ـــا
لـب

ا

الـبــاب الثـالث

المـــالحــق

ملحق )1( موجز �سري كتاب املقاالت

ملحق )3( اإطار م�سروع اإعداد الكتاب

ملحق )2( الفهر�ص املف�سل باأ�سماء كتاب املقاالت

ملحق )4( اأع�ساء جلنة كتاب �سد الف�ساد

ملحق )5( �سور من م�سروع كتاب �سد الف�ساد 2009- 2011
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امللحق الأول

موجز  سير كتاب المقاالت
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أ.د.إبراهيم بهبهاني  
مدر�ص بكلية طب االأ�سنان يف جامعة الكويت

ع�سو جمعية ال�سحفيني الكويتية 

ع�سو اجلمعية الكويتية حلقوق االإن�سان 

ع�سو منظمة العفو الدولية 

ع�سو اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال العام 

أحمد عبدالمحسن المليفي 
لي�سان�ص حقوق و�سريعة من جامعة الكويت - 1981 

ماج�ستري يف القانون من الواليات املتحدة االأمريكية 1984 .

حمامي من �سنة 1999 لغاية �سنة 2003. 

ع�سو جمل�ص االأمة من عام 2003 حتى العام 2008

م. أحمد حسن كرم
م�ست�سار اقت�سادي وكاتب وحملل نفطي جلريدة الوطن الكويتية

أحمد النبهان 
كاتب يف جريدة القب�ص

املدير العام ل�سركة املوؤ�سر دوت كوم للخدمات العقارية

احمد غلوم بن علي
كاتب راأي يف �سحيفة ال�سيا�سة الكويتية

ع�سو يف جمعية ال�سحفيني الكويتية

ع�سو يف اجلمعية الكويتية حلقوق االإن�سان 

Tahmasbi@hotmail.com
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إيمان شمس الدين
كاتبة يف جريدة القب�ص الكويتية

أروى الوقيان
خريجة كلية االآداب ق�سم االإعالم- جامعة الكويت 

ع�سوة يف جميعه ال�سحافيني الكويتيه منذ  2006 

كاتبة يف جريدة اجلريدة الكويتية.

إيمان علي البداح
كاتبة يف جريدة اجلريدة الكويتية

أمين أحمد بهبهاني
كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية

أسامة إبراهيم الدعيج
نائب مدير عام بلدية الكويت

د. بدر الديحاني
ع�سو هيئة التدري�ص – كلية العلوم االإدارية – جامعة الكويت .

م�ساعد نائب مدير جامعة الكويت لل�سوؤون العلمية   2008-2006 .
رئي�ص ق�سم االإدارة العامة - كلية العلوم االإدارية - جامعة الكويت 1997-1995 .
ع�سو موؤ�س�ص ملركز التميز يف االإدارة – كلية العلوم االإدارية – جامعة الكويت 1995 

اأمني ال�سر – جمعية اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الكويت 2000-1999 
نائب رئي�ص جمعية اخلريجني 2007- حتي االآن .

            كاتب �سحفي – جريدة اجلريدة
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أ.د. بدرية عبداهلل العوضي 
دكتوراه الفل�سفة يف القانون الدويل العام / جامعة لندن( 1975) 

عميد كلية احلقوق وال�سريعة جامعة الكويت ) 1982-1979(
املدير التنفيذي  للمركز العربي االإقليمي للقانون البيئي) 2001 ( حتى االآن. 

املمثل االإقليمي الحتاد املحاميات الدويل / اأمريكا ) )1981( حتى االآن.
ع�سو املجل�ص الدويل للقانون البيئي / اأملانيا 1983(   ( حتى االآن. 

ع�سو املعهد الدويل للقانون الدويل االإن�ساين / اإيطاليا )1985 ( حتى االآن. 
حمكم معتمد يف مركز التحكيم التجاري لدول جمل�ص التعاون اخلليجي1997 (  ( حتى االآن. 

ع�سو يف جمل�ص اإدارة االأكادميية الدولية للقانون البيئي)2004(   بون  اأملانيا. حتى االآن.
ع�سو منتدى الفكر العربي   1988 حتى االآن  / نائب الرئي�ص ) 2008 اإيل 2011( . االأردن .  

ع�سو جمل�ص جمعية املحاميات امل�سلمات حلقوق االإن�سان / وا�سنطن. )2010( وحتى االآن.

لها العديد من املوؤلفات و االأبحاث

تركي بن عبداهلل الدخيل
اإعالمي و�سحايف �سعودي

 www.turkid.net     موقعه على االإنرتنت
 turkid@gmail.com بريده االإلكرتوين

نال درجة املاج�ستري من جامعة املقا�سد يف بريوت 
عمل يف ال�سحافة منذ عام، 1989 واحرتفها عام 1994 

انتقل الى حمطة mbc ثم »العربية« منذ العام 2002.
�ساهم يف تاأ�سي�ص موقع »اإيالف« االلكرتوين.

�ساهم يف تاأ�سي�ص قناة »العربية«.
قّدم، وال يزال، ا�ست�سارات اإعالمية للعديد من اجلهات.

�ساهم يف تاأ�سي�ص »جائزة ال�سيخ زايد للكتاب« حتى نهاية العام 2008.
ع�سو جمل�ص اإدارة »اأي ميديا«، التي ت�سدر جريدة »الروؤية« االقت�سادية، وهي �سحيفة يومية 

ت�سدر من اأبوظبي.

له العديد من املوؤلفات و ح�سل على العديد من اجلوائز

جاسم مرزوق بودي
بكالوريو�ص اإدارة اأعمال – جامعة الكويت 1977

العمل يف جمال التجارة واال�ستثمار منذ عام 1978 وحتى عام 1994.
تفرغ للعمل االإعالمي منذ نوفمرب 1994.

رئي�ص حترير �سحيفة الراأي العام الكويتية، مايو 1996 اإلى نوفمرب 2006.
الرئي�ص التنفيذي لتلفزيون الراي : اأكتوبر 2004 اإلى يناير 2008.

رئي�ص حترير �سحفية الراي الكويتية : نوفمرب 2006 اإلى 2008.

رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة جمموعة الراي االإعالمية �ص.م.ك. : يناير 2008 حتى االآن.
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د.حسن عبداهلل جوهر 
ع�سو جمل�ص االأمة الكويتي

ع�سو هيئة التدري�ص يف ق�سم  العلوم ال�سيا�سية – جامعة الكويت

كاتب �سحفي يف �سحيفتي  اجلريدة و الطليعة
ع�سو ورئي�ص للعديد من اللجان العلمية حملياً ودولياً

حسين العبداهلل
جريدة  يف  القانونية  ال�سفحة  ومعد  والقانونية  الق�سائية  االأخبار  م�سوؤول 

اجلريدة 
حمامي اأمام حمكمة التمييز والد�ستورية العليا 

ع�سو جمعية ال�سحفيني الكويتية 
ع�سو جمعية املحامني الكويتية 

حسن مصطفى الموسوي 
ماج�ستري اإدارة اأعمال )MBA( تخ�س�ص متويل من جامعة روتردام الإدارة 

2009  RSM االأعمال

مهند�ص ب�سركة البرتول الوطنية الكويتية 

كاتب يف اجلريدة الكويتية

حمد السريع
لواء �سرطة متقاعد وكاتب يف جرية االأنباء الكويتية

د.خالد القحص
اأ�ستاذ التلفزيون يف ق�سم االإعالم بجامعة الكويت

رئي�ص حترير جريدة اآفاق اجلامعية ال�سابق

كاتب �سحايف يف جريدة الوطن

خالد ساير العتيبي
كاتب �سحفي يف جريدة الوطن الكويتية

م�ست�سار مت�ص يف جمال الفكر واحل�سارة يف وزارة االأوقاف الكويتية
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د. خالد عايد الجنفاوي     
دكـتــــوراه من الواليات املتحدة، جامعة والية الينوي 2005

مدر�ص يف جامعة الكويت منذ 2005
له العديد من االأبحاث املن�ســـورة يف جمالت علمية 

لالأبحاث.  »اآراء حول اخلليج.« مركز اخلليج  املقاالت يف جملة  العديد من  له 
االمارات العربية املتحدة.

  ArabTimes كاتب يف جريدة ال�سيا�سة الكويتية- منذ 2004 و يف
ع�سو يف العديد من اجلمعـيات العلمية و املهنية 

جائزة نعمان الثقافية 2005           
جائزة اجلمعية الدولية للفائقني يف اللغة االأجنليزية

حما�سر و م�ست�سار يف عدة جهات

خالد عبدالحميد الزامل
نا�سط يف جماالت اخلدمة العامة

خالد عبداهلل العوضي
كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية

أ. د. خليفة بهبهاني   
عميد الن�شاط والرعاية الطالبية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

كاتب يف جريدة النهار الكويتية

خضير العنزي
نائب �سابق يف جمل�ص االأمة الكويتي

كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية
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خليفة مساعد الخرافي 
حا�سل على )تقدير امتياز( يف هند�سة الطريان عام 1978 من كلية بريتانيا رويال 

كوليج من اململكة املتحدة. عمل �سابطا يف �سالح الطريان - منذ عام 75 وحتى 85

ع�سو املجل�ص البلدي الكويتي ملدة خم�سة ع�سر من 1993م

ع�سو جمل�ص اإدارة جمعية الدفاع عن املال العام 

كاتب بجريدة القب�ص 

خليل علي حيدر
مفكر له العديد من املوؤلفات

كاتب يف جريدة الوطن الكويتية

رياض الصانع
حمامي وكاتب يف عدة جرائد كويتية

ذعار الرشيدي
م�سوؤول الق�سم االأمني يف جريدة االأنباء

كاتب �سحايف يف جريدة االأنباء 
معد �سفحة الواحة يف جريدة القب�ص �سابقا

معد �سفحة ملتقى ال�سعراء يف جريدة الوطن �سابقا

مدير حترير جملة الغدير �سابقا

د. ساجد العبدلي
طبيب ب�سري واخت�سا�سي يف ال�سحة املهنية.

العمل  �سغوطات  مع  والتعامل  الب�سرية  التنمية  جماالت  يف  حمرتف  مدرب 
واحلياة.

مهتم ونا�سط يف جمال امل�سئولية املجتمعية.
موؤلف كتاب القراءة الذكية وكتاب اقراأ.

ي�سعى اإلى ن�سر ر�سالة املحبة وال�سالم.

كاتب يف جريدة اجلريدة الكويتية
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سالم مبارك الخويطر
كاتب يف جريدة ال�ساهد الكويتية

د.سعاد المعجل
نا�سطة �سيا�سية يف التيار الوطني

كاتبة �سحفية يف الطليعة و القب�ص

�سدر لها كتاب »الغربة الثانية«

سامي النصف
�ساحب زاوية �سحفية يف ال�سحافة الكويتية منذ 1980 

�ساحب زاوية �سابق يف جريدتي االأهرام امل�سرية وال�سرق االأو�سط الدولية

م�ست�سار اإعالمي يف الديوان االأمريي

سعود السبيعي
حمام كويتي ولد يف 10 اأغ�سط�ص 1962.

رئي�ص حترير �سابق جلريدة الروؤية الكويتبة.
اأ�سدر جريدة اخلط االحمر االإلكرتونية.

نائب رئي�ص �سركة االمتياز للبث الف�سائي.
ع�سو جمعية املحامني الكويتيه.

          كاتب يف جريدة االأنباء

سعود عبدالعزيز العطار
كاتب يف جريدة ال�سيا�سة وجريدة النهار

سلطان شفاقة العنزي  
طالب دكتوراة يف ق�سم الهند�سة الكهربائية بالواليات املتحدة.

كاتب يف جريدة االأنباء الكويتية.
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طارق إدريس
كاتب يف جريدة ال�سيا�سة الكويتية

طالل عبدالكريم العرب   
كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية

المستشار شفيق إمام
م�ست�سار يف موؤ�س�سة التاأمينات االجتماعية 

خبري د�ستوري 

كاتب يف جريدة اجلريدة

د. سليمان الخضاري  
ا�ستاذ م�ساعد كلية الطب، جامعة الكويت.

رئي�ص ق�سم الطب النف�سي - مركز الكويت لل�سحة النف�سية.

رئي�ص كلية الطب النف�سي.

كاتب يف جريدة الراي الكويتية.

د.شمالن يوسف العيسى
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة الكويت

كاتب يف جريدة الوطن الكويتية

د. صالح الفضلي
كاتب يف جريدة الكويتية
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د.عادل إبراهيم االبراهيم
لواء �سرطة متقاعد

كاتب يف جريدة االأنباء الكويتية

د.عادل خالد الصبيح
رئي�ص جمل�ص االدارة الع�سو املنتدب يف �سركة ال�سناعات الوطنية

وزير �سابق
كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية

عادل الزناتي
خبري اقت�سادي وحما�سبي

كاتب يف جريدة النهار وال�ساهد الكويتية

عبادة أحمد
كاتب ورئي�ص ق�سم االقت�ساد يف جريدة الراي الكويتية

عبدالرزاق عبداهلل 
حمامي اأمام حمكمة التمييز واملحكمة الد�ستورية.

) IBA ( ع�سو جمعية املحامني الدولية
ع�سو جمعية املحامني الكويتية

كاتب اأ�سبوعي يف ال�سفحة االقت�سادية بجريدة القب�ص.

عبدالستار ناجي
كاتب يف جريدة النهار الكويتية
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د. عبدالعزيز التركي
دكتوراه يف اإدارة اجلودة وتكنولوجيا املعلومات – اجلامعة االأمريكية )فرع بريطانيا(

ماج�ستري يف علوم املعلومات – جامعة الكويت
بكالوريو�ص يف نظم املعلومات – جامعة نورثرن كولورادو )الواليات املتحدة االأمريكية(

�سغل عدة منا�سب يف بنك الكويت الوطني
ع�سو هيئة تدري�ص منتدب يف اجلامعة االأمريكية يف الكويت

ع�سو هيئة تدري�ص منتدب يف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
رئي�ص اال�ست�سارين و ع�سو يف اللجنة العليا جلائزة جابر للجودة

كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية

عبدالعزيز عبدالكريم الهندال   
بداأ الكتابة يف جريدة الوطن عام 1996 وقبل نهاية العام انتقل للكتابة بجريدة 

القب�ص وقد وا�سل الكتابة فيها لنحو اأحدى ع�سر عاما تخللها ن�سر عدة مقاالت 

بجريدة الطليعة وجملة جمعية الهالل االأحمر الكويتي 

عمل كمحرر مبجلة حبيبتي يا كويت ال�سهرية )�سدرت ملدة عام ( واملتوقفة عن 

ال�سدور حاليا 

يعمل حاليا حمررا يف جريدة الدار 

ع�سو بجمعية ال�سحفيني الكويتية 

د. عبدالعزيز يوسف األحمد
كاتب يف جريدة عامل اليوم الكويتية

عبداهلل بوير
كاتب يف جريدة االأنباء الكويتية

عبداللطيف الدعيج 
كاتب �سحايف يف جريدة القب�ص منذ يونيو 1991 

كاتب �سحايف يف جريدة املعلم عام 1970 

نائب رئي�ص حترير جريدة ال�سيا�سة عام 1972
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د. عبداهلل العويصي
مدير ادارة �سوؤون اخلليج والوطن العربي بوزارة التجارة وال�سناعة

كاتب يف عدة جرائد كويتية

عبد اهلل النيباري
حا�سل على بكالوريو�ص يف االقت�ساد من اجلامعة االأمريكية يف القاهرة عام 1961.

حا�سل على دبلوم يف االقت�ساد من جامعة اأوك�سفورد الربيطانية عام 1963.
عمل رئي�ص اإدارة البحوث والرقابة على ال�سرف يف بنك الكويت املركزي.
اأمني �سر جمل�ص اإدارة �سركة البرتول الوطنية بني عامي 1966 – 1968.

مدير اإدارة التخطيط واال�ستك�ساف ب�سركة البرتول الوطنية 1968 – 1971.
من رموز العمل الوطني و الدميقراطي يف الكويت

ع�سو جمل�ص اأمة �سابق، و اأحد موؤ�س�سي واأمني عام املنرب الدميقراطي.
كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية.

د. عبدالمحسن الجاراهلل الخرافي
االأمني العام لالأمانة العامة لالأوقاف.

رئي�ص مربة االآل واالأ�سحاب �سابقا.

كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية.

عبدالمحسن جمعة
كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية.

عبدالهادي الجميل
كاتب يف جريدة عامل اليوم
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د. غانم النجار
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية - جامعة الكويت.

خبري دويل معتمد لدى العديد من املنظمات الدولية.

كبري باحثني غري مقيم يف موؤ�س�سة كارنيغى لل�سالم الدويل يف وا�سنطن

م�ست�سار وكاتب �سحفي يف جريدة اجلريدة الكويتية.

على احمد إبراهيم البغلى 
ماج�ستري  يف القانون املقارن ـ جامعة » برونيل » اململكة املتحدة . 

1972 : وكيل » النائب العام » 

1977 : حمام متفرغ .

1992 -1996 : ع�سو » جمل�ص االأمة » الف�سل الت�سريعي ال�سابع

1992 -1994 : وزير » النفط »

عمود يومي » جرة قلم » جريدة القب�ص الكويتية 

عمود اأ�سبوعي بجريدة )عرب تاميز(الكويتية والتي ت�سدر باللغة االجنليزية . 

عمود اأ�سبوعي يف جريدة الروؤية االقت�سادية االلكرتونية – دبي 

علي دشتي
كاتب يف جريدة ال�ساهد الكويتية

د. علي العبدالرزاق
كبري االقت�سادين مبكتب البنك الدويل.

كاتب يف جريدة اجلريدة الكويتية.

غنيمة الفهد
رئي�سة حترير جملة »ا�سرتي« 

نا�سطة يف جمال »الن�سوية«

كاتبة يف جريدة القب�ص الكويتية.

فخري شهاب
خبري اقت�سادي

كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية
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د. مبارك الذروه
ع�سو هيئة تدري�ص يف كلية الرتبية االأ�سا�سية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.

كاتب يف جريدة الراي الكويتية.

فيصل الزامل
خبري اقت�سادي

كاتب يف جريدة االأنباء الكويتية

مبارك زويد العتيبي
حمامي وكاتب يف جريدة الوطن الكويتية

المستشار محمد الجاسر
مدير االدارة القانونية ال�سابق يف بلدية الكويت

كاتب يف جريدة الوطن الكويتية

د. محمد الدويهيس
رئي�ص جمل�ص اإدارة بنك الت�سليف واالدخار.

عمل وكيال لديوان اخلدمة املدنية امل�ساعد ل�سوؤون التطوير االإداري.

ع�سو يف املجل�ص االأعلى للبرتول.

ع�سو جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي.

كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية.
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محمد عبدالقادر الجاسم
لي�سان�ص حقوق و�سريعة.

ماج�ستري القانون العام. 

يعمل يف املحاماة منذ عام 1978 .

نائب رئي�ص احتاد طلبة الكويت 1976 - 1977 .

تراأ�ص جمعية القانون يف كلية احلقوق وال�سريعة يف جامعة الكويت 1976 - 1977 

�سارك يف مراقبة حماكمات �سيا�سية نيابة عن منظمات حقوق االإن�سان .

كتب العديد من املقاالت واالأبحاث والدرا�سات و�سارك يف ندوات حملية واإقليمية ودولية .

أ.د.محمد عبدالمحسن المقاطع 
اأ�ستاذ بكلية احلقوق، جامعة الكويت

اأ�ستاذ زائر لدى جامعة وريك يف اململكة املتحدة و جامعة �سان دياجو يف الواليات 

املتحدة

كاتب يف �سحيفة القب�ص 

محمد مساعد الدوسري
كاتب يف جريدة عامل اليوم الكويتية

المستشار د .محمود ملحم
م�ست�سار قانوين يف الديوان االأمريي.

اأ�ستاذ م�سارك يف جامعة الكويت

كاتب يف جريدة االأنباء الكويتية

محمد بن ابراهيم الشيباني
باحث يف الرتاث

كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية.
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مزيد اليوسف
حمامي وكاتب يف جريدة ال�ساهد والراي الكويتية

ناصر يوسف العبدلي
�سكرتري حترير جريدة القب�ص

رئي�ص اجلمعية الكويتية لتنمية الدميقراطية

ع�سو اجلمعية الكويتية حلقوق االإن�سان

ع�سو اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال العام 

د. نايف العدواني
حمامي امام حمكمة التمييز والد�ستورية العليا

كاتب يف جريدة ال�ساهد الكويتية

ناصر المطيري 
ماج�ستري يف القانون

اإعالمي وكاتب �سحفي  يف جريدة النهار 

مقدم برامج يف اإذاعة وتلفزيون الكويت 

مرا�سل اإذاعة مونت كارلو الدولية يف الكويت

د.نرمين الحوطي
كاتبة يف جريدة االأنباء الكويتية

نزار عبدالرزاق القرطاس
كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية
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د . هند الشومر
كاتب يف جريدة الراي الكويتية

مقررة اللجنة الوطنية الدائمة ملكافحة االيدز

د. وائل الحساوي
كاتب يف جريدة الراي الكويتية

وليد عبداهلل الغانم
كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية

د . وفاء المالك الصباح
اأ�ستاذ القانون الد�ستوري واالإداري جامعة الكويت

كاتبة يف جريدة الوطن الكويتية

د. وليد خالد الفالح
وكيل وزارة ال�سحة امل�ساعد للتخطيط واجلودة

كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية

نهار عامر المحفوظ
كاتب يف جريدة النهار الكويتية
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د. وليد عبد الوهاب عيسى الحداد
املتحدة  بالواليات  كاليفورنيا  جنوب  جامعة  من  العامة  االإدارة  ماج�ستري 

االأمريكية عام 1986. 

دكتوراه الفل�سفة يف االإدارة العامة – جامعة قناة ال�سوي�ص عام 2002.

مدير عام موؤ�س�سة اجلودة لال�ست�سارات االإدارية 

مدير اإدارة التطوير االإداري – وزارة ال�سوؤون 1993 - 1994.

م�ست�سار يف ديوان متابعة اجلهاز االإداري و�سكاوي املواطنني التابع ملجل�ص الوزراء يف الفرتة 

من 1995-1993.

م�ست�سار لربنامج اإعادة هيكلة العمالة واجلهاز التنفيذي للدولة 2002 – 2004.

م�ست�سار تنظيم واإدارة ت�سويق ب�سركة االت�ساالت املتنقلة من عام 2002 اإلى 2007.

املنتدب ل�سركة دار اخلبري للتدريب واال�ست�سارات واالإدارية  – والع�سو  اإدارة  رئي�ص جمل�ص 

2006 – 2010 ع�سوية العديد من اجلمعيات املتخ�س�سة

 له عديد من الكتب و الدرا�سات و  البحوث املن�سورة

حما�سر يف الدورات التدريبية املتخ�س�سة

كاتب يف �سحيفة االأنباء

أ.د. يعقوب أحمد الشراح 
حا�سل على ماج�ستري الرتبية )مناهج وطرق تدري�ص العلوم( من جامعة  ليدز / 

بريطانيا عام )1977(.

حا�سل على الدكتوراه يف الرتبية/جامعة عني �سم�ص/جمهورية م�سر العربية 

عام )1984( الرتبية البيئية.

وكيل وزارة الرتبية امل�ساعد للتعليم اخلا�ص عام)1988(.

وكيل وزارة الرتبية امل�ساعد للتعليم اخلا�ص والعام عام) 1991(.

وكيل وزارة الرتبية امل�ساعد للمناهج عام)1992(.

االأمني العام امل�ساعد ملركز تعريب العلوم ال�سحية )اكملز( )جمل�ص وزراء ال�سحة العرب- جامعة 

الدول العربية( منذ عام )1993( ومازال. 

رئي�ص جمل�ص اإدارة والع�سو املنتدب لل�سركة الكويتية لل�سناعات الدوائية – الكويت – )2009( 

ومازال.

له العديد من املوؤلفات

كتابة املقاالت واملوا�سيع الرتبوية والعلمية املختلفة يف العديد من املجاالت املتخ�س�سة واجلرائد 

اليومية.

حتكيم العديد من الدرا�سات يف املجاالت الرتبوية والثقافية، والرتبية البيئية، والبيئة.
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يوسف الشهاب
كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية

يوسف عبدالكريم الزنكوي
الواليات   - كولورادو  دنفر،  جامعة   -  1978  - والت�سويق  االإعالم  يف  ماج�ستري 

املتحدة االأمريكية.
حاليا كاتب زاوية اقت�سادية )درد�سةاقت�سادية( واأخرى �سيا�سية )بقايا خيال( 

يف جريدة ال�سيا�سة، 
على  لالإ�سراف  املركزية  )اللجنة  البيئية  للتعوي�سات  اإعالميا  م�ست�سارا  عمل 

تنفيذ امل�ساريع املتعلقة باإعادة تاأهيل البيئة(. 
تقدمي ا�ست�سارات اإعالمية وخدمات �سحافية لل�سركات من خالل موؤ�س�سة ميديا كونرتول. 

�سكرتري حترير لل�سوؤون االإقت�سادية – جريدة االأنباء. 

كاتب مقال يومي يف جريدة االأنباء بدءا من 1979 - 2004.

السفير يوسف عبداهلل العنيزي
كاتب يف جريدة اجلريدة الكويتية

�سفري الكويت يف هولندا
مندوب دائم للكويت لدى منظمة حظر اال�سلحة الكيميائية

يوسف عثمان المجلهم
كاتب يف جريدة القب�ص الكويتية
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امللحق الثاين

الفهرس المفصل 

بأسماء كتاب المقاالت
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139

149

198

92

266

164

201

271

191

76

204

91

185

212

244
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اأ.د.اإبراهيم بهبهاين   

اأ.د.اإبراهيم بهبهاين   

اأ.د.اإبراهيم بهبهاين   

اأحمد عبداملح�سن املليفي 

اأحمد النبهان 

م. اأحمد ح�سن كرم

احمد غلوم بن علي

اأروى الوقيان

اأ�سامة اإبراهيم الدعيج

اأمني اأحمد بهبهاين

اإميان �سم�ص الدين

اإميان علي البداح

د. بدر الديحاين

د. بدر الديحاين

د. بدر الديحاين

اأ.د. بدرية عبداهلل العو�سي

النهار، 9 ابريل 2012م

النهار،20ابريل 2012م

النهار، 20 يناير 2012م

النهار، 19 يونيو 2012م

القب�ص، 28 يوليو 2012م

الوطن، 13 يونيو 2012م

ال�سيا�سية، 31 يناير 2012م

اجلريدة، 2 �سبتمرب 2012م

الراي،13 دي�سمرب 2011م

القب�ص، 9 يناير 2012م

القب�ص، 2 فرباير 2012م

اجلريدة، 15 يونيو 2012م

اجلريدة، 10 �سبتمرب 2012م

اجلريدة، 9 مايو 2012م

اجلريدة، 28 مايو 2012م

القب�ص، 17 يناير 2012م

الق�ســمتاريخ الن�سرعنوان املقالةا�ســم الكاتب
رقم

 ال�سفحة

النفط مقابل الرواتب!

امل�سكلة يف اجلامعة اأم يف القرار؟

تعِط �سوتك اإال...

املعادلة الطائفية يف العملية 
االنتخابية

اأ�سطورة نزاهة الق�ساء

القاتل االقت�سادي

العالج باخلــارج على نــا�ص 
ونـــا�ص !

يف الكويت... الف�ساد لعبة �سيا�سة 
وم�ساألة حظ

اأين تذهب الفوائ�ص املالية؟!

اأ�سواق القرين »مدينـة ال�سي�سة«!

الفئويون

كيف تنجح جلان التحقيق 
الربملانية؟

متى ت�ستوعبون خطورة 
الو�سع...!!!

اإ�ساعة ثقافة اخلوف

ماذا ح�سل يف كي داو ؟!

حماية ا�ستقاللية الق�ساء 
والق�ساة م�سوؤولية اجلميع
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تركي بن عبداهلل الدخيل

تركي بن عبداهلل الدخيل

تي�سري عبدالعزيز الر�سيدان

جا�سم مرزوق بودي

جا�سم مرزوق بودي

ح�سن جعفر د�ستي

د.ح�سن عبداهلل جوهر 

ح�سن م�سطفى املو�سوي 

د.ح�سن املو�سوي

د.ح�سن املو�سوي

ح�سني العبداهلل

ح�سني العبداهلل

حمد ال�سريع

حيدر حممد

د.خالد القح�ص

خالد �ساير العتيبي

اجلريدة، 26 يونيو 2012م

اجلريدة ، 3 يوليو 2012م

القب�ص، 10 دي�سمرب 2011م

الراي، 13 ابريل 2012م

الراي، 30 دي�سمرب 2011م

امل�ستقبل ، 16 يناير 2012م

اجلريدة، 30 دي�سمرب 2011م

اجلريدة، 2 اأغ�سط�ص 2012م

القب�ص، 18 نوفمرب 2011م

القب�ص، 20 يوليو 2012م

اجلريدة، 24 يونيو 2012م

اجلريدة، 16 �سبتمرب 2012م

االأنباء، 30 مار�ص 2012م

النهار، 23 ابريل 2012م

الوطن، 23 مايو 2012م

الوطن، 14 ابريل 2012م

الق�ســمتاريخ الن�سرعنوان املقالةا�ســم الكاتب
رقم

 ال�سفحة

معجزة التحول الكوري!

ملاذا تفوق الكوريون؟!

حماربة الف�ساد عاملياً

مراقبة االنتخابات!

ق�ساء العدالة البطيئة!

البكاء على اأطالل دولة

اخلرب اخلطري الذي مر مرور 
الكرام

الف�ساد

�سرقة الديزل والبنزين

ال تنتخبوا هذا املر�سح

الف�ساد

مقاومة االإ�سالح يف املوؤ�س�سات 
باأ�ساليب ملتوية

هل هكذا جتري االأمور يف 
الداخلية؟!

اعتداء مهني للهيئات الق�سائية!

الفاعل.. �سمري م�سترت ال 
تقدير له!

الزيادة على �سنو..؟!!

97

99

69

142

194

228

193

180

63

105

96

108

232

86

241

144



ت
ال

ملق
ب ا

كتا
اء 

�سم
ل باأ

�س
مف

س 
ر�

ه
ف

302

1

1

2

4

2

3

4

2

1

2

1

4

1

4

4

3

د.خالد عايد اجلنفاوي

د.خالد عايد اجلنفاوي

د.خالد عايد اجلنفاوي

خالد عبداحلميد الزامل

خالد عبداهلل العو�سي

خ�سري العنزي

د. خليفة بهبهاين     

خليفة م�ساعد اخلرايف 

خليل علي حيدر

خليل علي حيدر

ذعار الر�سيدي

ذعار الر�سيدي

ريا�ص ال�سانع

ريا�ص ال�سانع

زكريا حممد

د. �ساجد العبديل

ال�سيا�سة، 13 دي�سمرب 2011م

ال�سيا�سة ، 15 دي�سمرب 2011م

ال�سيا�سة، 11 يناير 2012م

امل�ستقبل، 24 ابريل 2012م

القب�ص، 26 اأغ�سط�ص 2012م

القب�ص، 8 مايو 2012م

النهار، 15 دي�سمرب 2011م

القب�ص، 9 يناير 2012م

الوطن، 24 يونيو 2012م 

الوطن، 15 اأغ�سط�ص 2012م

االأنباء، 17 يوليو 2012م

االأنباء ، 5 مايو 2012م

االأنباء، 29 �سبتمرب 2012م

االأنباء، 23 مايو 2012م

القب�ص ، 18 يونيو 2012م

اجلريدة ، 13 دي�سمرب 2011م

الق�ســمتاريخ الن�سرعنوان املقالةا�ســم الكاتب
رقم

 ال�سفحة

»القبلية« واملجتمع املدين: 
�سدان ال يجتمعان

احل�ص الوطني الكويتي... مدين

جمل�س الوزراء و »الن�شباط 
الوظيفي«

التفرغ الريا�سي.. م�سروع اأزمة 
ريا�سية

»اآيفون« بربع مليون دينار!

مطلوب رخ�سة �سراء وحمل 
”�سالح“

�ساع جهد اللجنة اال�ست�سارية 
�ُسدى ك�سابقاتها

نزيف الف�ساد

املال العام ال�سايب يعلم ال�سرقة

نقابة النفط.. ال�سرهة مو 
عليكم

»التعليم العايل«.. ملاذا انحدر؟

عريف يلقي القب�ص على زميله 
ال�سرطي

جلان التحقيق اأهم من 
اال�ستجوابات

ال�سحايف جابر املبارك!

اأر�ص البقر مل�سلحة من يا وزير 
البلدية؟

على اأنغام الفرعيات

70

71

117

234

184

211

224

115

95

181

104

236

110

239

251

190
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4

2

2

4

3

2

2

1

3

3

2

4

1

1

2

4

�سامل مبارك اخلويطر

�سامي الن�سف

�سامي الن�سف

�سامي الن�سف

د.�سعاد املعجل

�سعد املحيلبي

�سعود ال�سبيعي

�سعود عبدالعزيز العطار

�سلطان �سفاقة العنزي  

د. �سليمان اخل�ساري  

اأ.د.�سهام الفريح

اأ.د.�سهام الفريح

امل�ست�سار �سفيق اإمام

امل�ست�سار �سفيق اإمام

امل�ست�سار �سفيق اإمام

اأ.د.�سمالن يو�سف العي�سى

ال�ساهد، 30 مايو 2012م

االأنباء، 7 ابريل 2012م

االأنباء، 8 ابريل 2012م

االأنباء، 14 يوليو 2012م

القب�ص، 24 يناير 2012م

القب�ص، 9 ابريل 2012م

االأنباء ، 21 �سبتمرب 2012م

ال�سيا�سة، 28 مار�ص 2012م

االأنباء ، 12 دي�سمرب 2011م

الراي، 31 يناير 2012م

النهار، 7 مار�ص 2012م

النهار، 19 �سبتمرب 2012م

اجلريدة، 5 فرباير 2012م

اجلريدة، 21 ابريل 2012م

اجلريدة، 12 فرباير 2012م

الوطن، 31 مايو 2012م

الق�ســمتاريخ الن�سرعنوان املقالةا�ســم الكاتب
رقم

 ال�سفحة

جايك من طرف فالن

االنق�سام احلقيقي هو بني 
ثقافتني )1 ـ 2(

االنق�سام احلقيقي هو بني 
ثقافتني )2 ـ 2(

الكويتيون لي�سوا فا�سدين

ل�ست مع اأو �سد قرار ف�سل 
الطالب عن اأ�سرته ولكن..

من دّمر »الكويتية« وينوي 
تدمري الكويت؟!

تعار�ص امل�سالح

ملاذا ت�سوت لنائب مرت�ص ومزور 
ومالف للقانون؟

حتى ال نحرث يف البحر

�سرقة.. ولكن بقانون!

عزيزي الناخب الكويتي... رّكز 
معاي �سوي!

رقابة ديوان املحا�سبة لالأداء 
تخالف الد�ستور

املخطط الهيكلي م�سروع دولة

مدار�ص تفكر= �سعب يتعلم

ال لالإ�سراب… نعم الحرتامي 
لوظيفتي… نعم للكادر

اختبارات

245

136

138

260

200

141

187

80

189

203

129

276

79

84

124

247
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4

4

2

1

2

2

4

2

1

2

2

2

4

3

4

2

د.�سمالن يو�سف العي�سى

د. �سالح الف�سلي

طارق اإدري�ص

طالل عبدالكرمي العرب   

طالل علي ال�سويب

د.عادل اإبراهيم االبراهيم

د.عادل اإبراهيم االبراهيم

عادل الزناتي

عادل خالد ال�سبيح

عبادة اأحمد

عبد اجلليل الغربللي

عبد اجلليل الغربللي

عبداحلميد علي عبداملنعم

عبداخلالق مال جمعه

عبد الرحمن العواد

عبدالرزاق عبداهلل 

الوطن، 4 �سبتمرب 2012م

الكويتية ، 19 فرباير 2012م

ال�سيا�سة، 10 مار�ص 2012م

القب�ص، 16 دي�سمرب 2011م

الراي، 2 مايو 2012م

االأنباء، 8 يناير 2012م

االأنباء ، 22 يوليو 2012م

النهار، 21 يونيو 2012م

القب�ص، 8 ابريل 2012م

الراي، 15 يوليو 2012م

الطليعة، 27 يناير 2012م

الطليعة، 17 فرباير 2012م

القب�ص، 18 مايو 2012م

القب�ص، 29 مايو 2012م

ال�سباح، 9 يوليو 2012م

الوطن، 23 يونيو 2012م

الق�ســمتاريخ الن�سرعنوان املقالةا�ســم الكاتب
رقم

 ال�سفحة

ملاذا الغ�ص والت�سيب وعدم 
االكرتاث؟

ف�سيحة م�سروع التعليم 
االإلكرتوين

الهياكل... القيادية عفى عليها 
الزمن

وزارة االأ�سغال.. والرقابة الغائبة

اال�ستهالك ال�سفيه مدخل 
للف�ساد

لعن اهلل الرا�سي واملرت�سي

قانون �سريبة الدخل و�سركات 
غائبة

الإفراط يف الرقابة يعني مزيداً 
من الف�ساد

اأحمد لن يتلقى رداً

عندما اأينع الف�ساد

منو بال حكومة

مقرتح تعديل قانون االنتخاب

اأولويات احلكومة ومواجهة 
الف�ساد

عندما ح�سح�ص احلق

�سارحونا باحلقائق

اأهمية تطبيق القانون 
لال�ستثمار والتنمية

274

230

130

72

155

113

262

166

81

172

119

126

239

212

259

168
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2

2

2

4

4

2

4

2

3

1

3

1

4

2

4

عبدال�ستار ناجي

د. عبدالعزيز الرتكي

د. عبدالعزيز الرتكي

د. عبدالعزيز الرتكي

عبدالعزيز عبدالكرمي الهندال   

د. عبدالعزيز يو�سف االأحمد

عبداللطيف الدعيج 

عبداهلل بوير

د. عبداهلل العوي�سي

عبد اهلل النيباري

د. عبداملح�سن اجلاراهلل اخلرايف

عبداملح�سن جمعة

عبدالهادي اجلميل

على احمد اإبراهيم البغلى 

د. علي العبدالرزاق

علي د�ستي

النهار، 1 �سبتمرب 2012م

الكويتية، 3 يوليو 2012م

الكويتية ، 16 يوليو 2012م

الكويتية، 22 يوليو 2012م

الدار، 11 �سبتمرب 2012م

عامل اليوم ، 7 مايو 2012م

القب�ص، 14 يونيو 2012م

االأنباء، 23 يونيو 2012م

عامل اليوم، 24 يوليو 2012م

الطليعة، 14 يونيو 2012م

القب�ص، 3 �سبتمرب 2012م

اجلريدة ، 11 مار�ص 2012م

عامل اليوم، 13 يونيو 2012م

القب�ص، 24 مايو 2012م

اجلريدة، 30 ابريل 2012م

ال�ساهد، 8 يناير 2012م

الق�ســمتاريخ الن�سرعنوان املقالةا�ســم الكاتب
رقم

 ال�سفحة

�سرقة

حكومة الكويت االإلكرتونية

التعليم اأ�سا�ص التنمية

اأيها الكويتيون.. ال�سوؤال لكم

اأين الذمة املالية… يا اأبطال 
االإرادة؟!

حوكمة م�ساريع التنمية

عاجل اإلى وزارة ال�سحة

اجلامعة وقبول الطلبة

عيب و�سق جيب!

قرار تربوي م�ستحق

هناك قوانني كارثية اأقرها املجل�ص 
اأكرث فداحة من خ�سارة الداو

ملاذا ال نحرتم املياه؟!

عدادات الكرت املريح يا وزارة 
الكهرباء

من منظومة القيم الوظيفية: 
العمل الوظيفي اأمانة

اأي تنمية بالكويت يف ظل هذه 
البريوقراطية؟!

وزارة ال�سحة حتتاج عالجاً

270

170

173

175

275

238

165

257

176

215

107

206

89

243

154

226
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1

3

4

2

2

4

3

1

3

4

2

4

1

4

3

1

د. غامن النجار

د. غامن النجار

غنيمة الفهد

د. فاطمة املطر

فخري �سهاب

في�سل الزامل

د. مبارك الذروه

مبارك زويد العتيبي

حممد العجريي

امل�ست�سار حممد اجلا�سر

د. حممد الدويهي�ص

حممد بخيت

حممد بن ابراهيم ال�سيباين

حممد بن ابراهيم ال�سيباين

حممد عبدالقادر اجلا�سم

اأ.د.حممد عبداملح�سن املقاطع 

اجلريدة، 30 مايو 2012م

اجلريدة، 4 يناير 2012م

القب�ص، 28 يوليو 2012م

الطليعة، 31 مار�ص 2012م

القب�ص، 23 ابريل 2012م

االأنباء، 25 يوليو 2012م

الراي، 15 �سبتمرب 2012م

الوطن، 6 دي�سمرب 2011م

الطليعة، 14 يونيو 2012م

القب�ص، 17 مار�ص 2012م

القب�ص، 15 ابريل 2012م

ال�ساهد، 2 �سبتمرب 2012م

القب�ص ، 24 يونيو 2012م

القب�ص، 18 يونيو 2012م

الكويتية ، 19 يونيو 2012م

القب�ص ، 5 يناير 2012م

الق�ســمتاريخ الن�سرعنوان املقالةا�ســم الكاتب
رقم

 ال�سفحة

اإ�سالح بال م�سلحني

خطوة يف الطريق ال�سحيح

وزير الكهرباء - وزير ال�سباب 
�سامل االأذينة

تر�سيح وانتخاب ... من هب ودب

قبل اأن ي�سبح «املحا�سبة» اأ�سداً 
بال اأنياب

اقت�سادنا الهزيل يزداد هزااًل

جرائم الر�سوة يف القانون 
الكويتي

احل�سانة الربملانية بني االأخالق 
والد�ستور؟

التفتي�ص عن اأحوال الق�ساء

مقارنة بني الرثى والرثيا

االأغذية يا وزير البلدية

زقوم يف بطونكم..!

املواطن الذي ا�ستثمر قراأ.. 
»حتت رقابة«!

خططنا التنموية.. »باب النجار 
مّلع«!

جهد ا�ستثنائي

تال�سي فكرة اأعمال ال�سيادة

88

196

267

134

150

264

221

64

218

231

145

272

93

250

219

74
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2

2

4

4

1

3

4

4

1

3

4

4

3

حممد عي�سى العبداجلادر

حممد م�ساعد الدو�سري

امل�ست�سار د .حممود ملحم

مزيد اليو�سف

نا�سر يو�سف العبديل

نا�سر املطريي 

نا�سر املطريي 

د. نايف العدواين

د. نايف العدواين

نرمني احلوطي

نزار عبدالرزاق القرطا�ص

نهار عامر املحفوظ

نهار عامر املحفوظ

د . هند ال�سومر

د. وائل احل�ساوي

وليد عبداهلل الغامن

القب�ص، 17 مار�ص 2012م

عامل اليوم، 4 يناير 2012م

االأنباء ، 31 يوليو 2012م

ال�ساهد، 30 ابريل 2012م

الكويتية ، 20 يناير 2012م

النهار، 7 مايو 2012م

النهار، 3 �سبتمرب 2012م

ال�ساهد، 10 يوليو 2012م

ال�ساهد، 8 ابريل 2012م

االأنباء ، 28 دي�سمرب 2011م

القب�ص، 18 يونيو 2012م

النهار، 10 يوليو 2012م

النهار، 21 يونيو 2012م

االأنباء ، 23 يوليو 2012م

الراي، 31 يناير 2012م

القب�ص، 5 يونيو 2012م

الق�ســمتاريخ الن�سرعنوان املقالةا�ســم الكاتب
رقم

 ال�سفحة

ملاذا تزدهر امل�ساريع الهام�سية.. 
والتنموية تتعرث؟

القّبي�سة اجلدد قادمون

التغيب عن العمل واآثاره على 
االإنتاجية

بلد ُيحرق وُي�سرق

اإلى متى الوا�سطة و�سلب 
امل�ستحقني حقوقهم؟!

احلرامية اأنواع

�سيا�سة توريث املنا�سب �سد 
االإرادة

غرفة النائب بـ 80 األف دينار

بعد ا�ستقالة الوزير.. ماذا عن 
جتاوزاته؟!

.. هم ونحن!

القبي�سة »االإعالمية«

اإف�ساء ال�سر الطبي

ية »ُكلن يعرف  بني اأمغرة ورحَّ
اأخيه«

يف �سوقنا.. ل�ص!

من يهتم للتعليم؟!

نائب يوزِّع جواخري؟!

133

197

178

153

118

237

273

102

207

225

255

101

220

263

229

214
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1

2

وليد عبداهلل الغامن

وليد عبداهلل الغامن

د . وفاء املالك ال�سباح

د. وليد خالد الفالح

د. وليد خالد الفالح

د. وليد عبد الوهاب احلداد

د. وليد عبد الوهاب احلداد

د. وليد عبد الوهاب احلداد

د. يعقوب اأحمد ال�سراح 

د. يعقوب اأحمد ال�سراح 

د. يعقوب اأحمد ال�سراح 

يو�سف ال�سهاب

يو�سف ال�سهاب

يو�سف عبدالكرمي الزنكوي

يو�سف عثمان املجلهم  

ال�سفري يو�سف عبداهلل العنيزي

القب�ص، 14 يناير 2012م

القب�ص، 2 يونيو 2012م

الوطن، 25 ابريل 2012م

القب�ص، 17 مار�ص 2012م

القب�ص، 3 مايو 2012م

االأنباء، 29 يناير 2012م

االأنباء، 27 مايو 2012م

االأنباء، 18 يونيو 2012م

الراي، 27 مايو 2012م

الراي، 3 يونيو 2012م

الراي، 31 يوليو 2012م

القب�ص، 18 يونيو 2012م

القب�ص، 27 اأغ�سط�ص 2012م

ال�سيا�سة، 8 يوليو 2012م

القب�ص، 31 دي�سمرب 2011م

اجلريدة، 8 فرباير 2012م

الق�ســمتاريخ الن�سرعنوان املقالةا�ســم الكاتب
رقم

 ال�سفحة

»ال�سوؤون«.. حممية خا�سة!

اإلى ديوان اخلدمة املدنية: 
اأوقفوا عبث الدورات اخلارجية!

نهاية جلان التحقيق الربملانية

عقبات التطور املايل يف الكويت

عقدة ا�سترياد امل�ست�سارين

اخلدمات ال�سحية احلديثة: 
التاأمني ال�سحي

م�سكلة الداو فر�سة الإعادة 
هيكلة القطاع النفطي

توحيد رواتب القياديني

تقاعْد.. وتعال م�ست�ساراً

االإدارة عندما حت�سل على 
اجلن�سية الكويتية

فو�سى املنا�سب القيادية

اأبراج االت�ساالت وجلنة االإزالة

اإح�سائيات تثري القلق يف تقرير 
اللجنة اال�ست�سارية االقت�سادية

املجال�ص واللجان واالأموال 
العامة

للف�ساد مراحل

لي�ص… تاأخرنا

227

249

209

131

157

121

159

253

161

162

179

252

268

258

73

123
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امللحق الثالث
إطار مشروع إعداد الكتاب 

فكرة امل�سروع
اإ�سدار كتاب بعنوان » كّتاب �سد الف�ساد« يت�سمن اأف�سل املقاالت التي ن�سرت يف ال�سحافة الكويتية 

خالل �سنة كاملة تبداأ من االأول من نوفمرب و حتى نهاية اكتوبر من العام التايل. كما يت�سمن 

الكتاب«ملف العام« و يتناول واحدة من اأهم الق�سايا املحلية و ي�ستكتب فيه باحثني متخ�س�سني 

من داخل و خارج الكويت.

ين�سر الكتاب يف التا�سع من دي�سمرب و هو اليوم العاملي ملكافحة الف�ساد.و قد �سدر اجلزء االأول 

من الكتاب يف التا�سع من دي�سمرب من العام 2009 و�سدر اجلزاأين التاليني يف نف�ص املوعد من 

2010م و 2011م

مو�سوعات الكتاب
ال�سالح • احلكم 

االإطالع  • حق 
الف�ساد مكافحة  و  امل�ساءلة  و  • النزاهة 

اأهم اأهداف امل�سروع
اإعالء ال�سفافية و مكافحة الف�ساد  • اإثراء املكتبة العربية التي تعاين نق�سا كبريا يف جماالت 
اأهم  و   ال�سيا�سي  و  االإداري  و  املايل  الف�ساد  مكافحة  و  ال�سفافية  باأهمية  اجلمهور  • توعية 

الق�سايا املثارة يف ال�ساحة الكويتية  يف هذا ال�ساأن

بها اجلمهور  توعية  على  املداومة  �سرورة  و  الق�سايا  بهذه  االهتمام  نحو  الكتاب  • ت�سجيع 

�سوابط عامة
ال�شرط  املقالت و هو  التنظيمية لكتاب  اأو  ال�شيا�شية  اأو  الفكرية  اإلى النتماءات  النظر  • عدم 
الذي يتحقق يف م�سدر املقاالت و هي قاعدة البيانات املتوفرة يف جمعية ال�سفافية الكويتية 

و التي تن�سر دوريا يف موقع اجلمعية يف ق�سم ال�سحافة

تكون يف نطاق  اأن  املقررة على  الفرتة  املن�سورة خالل  بتقدمي مقاالته  اللجنة  لع�سو  • ي�سمح 
مو�سوعات الكتاب على اأن ال ي�سرتك الع�سو يف تقييم مقاالته درءا لتعار�ص امل�سالح 

معايري االأف�سلية عند  تقييم املقالة
كثريا  لها  التطرق  يتم  ال  منها  معينة  جوانب  اأو  حملية  ق�سايا  اأو  وقائع  تناول  يف  • الريادة 

من قبل الكّتاب اأو مت جتاهلها منذ فرتة طويلة رغم اأنها ال تزال قائمة.

الكتاب. ملو�سوع  املخ�س�سة  املجاالت  عن  املقالة  مو�سوع  يخرج  ال  • اأن 
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متييعها دون  للمتلقي  الفكرة  و�سول  الكتابة  ا�سلوب  ي�سّهل  • اأن 
امل�سكلة با�ستعرا�ص  االكتفاء  دون  احللول  املقالة  تت�سمن  • اأن 

الكويت يف  املحلية  بتطبيقاتها  فكرة  الأي  النظري  التناول  ي�ستكمل  • اأن 

نطاق تقييم املقالة
االأف�سل  هي   5 الدرجة  حيث   )  1 –  5  ( من  التقييم  درجات  • نطاق 

الدرجات يف  اأع�ساء كل على حده، و يوؤخذ متو�سط  الكامل بوا�سطة ثالثة  امللف  • يتم تقييم 
تقييم كل مقاله بق�سمة جمموع تقييم االأع�ساء على ثالثة

ما  و  الثالثة هي %10  املقّيمني  الواحد بني  امللف  تقييم  نتائج  للتفاوت بني  املقبولة  • الن�سبة 
يزيد عن ذلك تتم اإعادة تقييمه من قبل ع�سو اآخر بخالف الثالثة 

تقبل  ال�سابق  التقييم  عن  النق�ص  اأو  بالزيادة   %5 التقييم  اإعادة  نتيجة  تتجاوز  مل  اإذا   •
هكذا  و  امللف  تقييم  باإعادة  اآخر  ع�سو  تكليف  يتم  الن�سبة  هذه  جتاوزت  اإذا  اأما  النتيجة، 

و�سوال اإلى الن�سبة املطلوبة.

ا�سرت�سادا مبتو�سط  الكتاب  املقالة يف  لن�سر  املقبول  للدرجات  االأدنى  االتفاق على احلد  • يتم 
بواقع  العام  لهذا  االأدنى  احلد  اعتمد  قد  و  الكتاب.  �سفحات  لعدد  االأق�سى  احلد  و  النتائج 

4.3 من واقع خم�سة درجات على اأن ال تن�سر اأكرث من ثالثة مقاالت للكاتب الواحد الإعطاء 

فر�سة للكتاب االآخرين 

ملف الكتاب
ا�ستحدثت اللجنة بدءا من االإ�سدارة الثانية ملف خا�ص بالكتاب ي�ساهم فيه باحثني و مفكرين 

من داخل و خارج الكويت باأبحاث تعد خ�سي�سا للكتاب.و فيما يلي اأهم قواعد امل�ساهمة يف ملف 

الكتاب

اللجنة قبل  من  يراجع  ال  و  كاتبه  راأي  عن  البحث  • يعرب 
ن�سرها ي�سبق  مل  و  امللف  لهذا  خ�سي�سا  معدة  املقدمة  املادة  • تكون 

بامل�سادر موثقة  تكون  • اأن 
تقدير  اأق�سى  على  كلمة  األفني  عن  املقدمة  املادة  تزيد  • اأال 

اآليات تاأمني ال�سفافية يف عمل اللجنة
ما  كل  يت�سمن  الكويتية   ال�سفافية  جلمعية  االلكرتوين  املوقع  يف  للجنة  خا�ص  ق�سم  • ين�ساأ 

يخ�سها و يتم حتديثه بح�سب امل�ستجدات

الرئي�سية  ال�سفحة  يف  اجلمعية  اأخبار  ق�سم  يف  باأول  اأوال  اجتماعاتها  و  اللجنة  اأخبار  • ن�سر 
ملوقعها االلكرتوين

• الت�سريح باأعمال اللجنة و م�ستجداتها بوا�سطة رئي�سها عرب و�سائل االإعالم املتاحة و ب�سكل 
اأ�سا�سي ال�سحف اليومية
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امللحق الرابع
لجنة كتاب ضد الفساد

اأ. د. �سهام الفريح   رئي�سة اللجنة  

عبداخلالق مال جمعه   ع�سو اللجنة  

عبداحلميد علي عبداملنعم   مقرر اللجنة  

تي�سري عبدالعزيز الر�سيدان   ع�سو اللجنة  

فايزة مانع املانع   ع�سو اللجنة  

ع�سو اللجنة اأحمد �سهاب   
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أ.د. سهام الفريح
رئي�سة اللجنة

اجلن�سية : كويتية

املوؤهالت العلمية
الدكتوراه يف دي�سمرب 1979م، مع مرتبة ال�سرف االأولى جامعة القاهرة، يف االآداب العربي القدمي

العمل املهني
رئي�ص ق�سم اللغة العربية، كلية االآداب بجامعة الكويت 1985.

عميد كلية االآداب بجامعة الكويت 1991.

رئي�ص ق�سم االإعالم 1991، وقامت باإن�سائه.

مدير برنامج املاج�ستري بق�سم اللغة العربية واآدابها 2011.

م�ست�سارة بق�سم الرتاث العربي باملجل�ص الوطني للثقافة والفنون واالآداب 1987

ع�سو هيئة حترير جملة عامل املعرفة ال�سادرة من املجل�ص الوطني للثقافة والفنون واالآداب 

ع�سو هيئة حترير جملة درا�سات اخلليج ال�سادرة من جمل�ص الن�سر جامعة الكويت

ع�سو جلنة املخطوطات العربية جامعة الكويت 1980

العمل العام 
ع�سو العديد من الهيئات العلمية 

ع�سواملنظمة العربية حلقوق االإن�سان )القاهرة(.

ع�سو رابطة االأدباء يف الكويت.

الدرا�سات  »مركز  �سمي  عليه  املوافقة  وبعد  العراقي  الغزو  اآثار  لدرا�سة  مركز  اإن�ساء  اقرتحت 

والبحوث االإ�سرتاتيجية

موؤلفات
اجلواري وال�سعر يف الع�سر العبا�سي االأول 1981م

ديوان ابن قالق�ص »درا�سة وحتقيق 1989«

عزوف طلبة الثانوية عن درا�سة اللغة العربية 1993م

المناط ال�شلبية يف اأدوار املراأة والرجل يف الكتب املدر�شية واآداب الأطفال حولية كلية الآداب 1993،

ولها العديد من االأبحاث والدرا�سات ن�سرت يف الكثري من املجالت والدوريات.
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عبدالحميد علي عبدالمنعم
مقرر اللجنة

اجلن�سية : كويتي

املوؤهالت العلمية
ابكالوريو�ص جتارة ) �سعبة املحا�سبة(، جامعة الكويت، يونيو 1975م 

العمل العام
يف  ر�سميا  اأ�سهرت  و  الكويتية  ال�سفافية  جمعية  مواطن   111 من  جمموعة  �سمن  اأ�س�ص   •

مار�ص 2006م. 

موقعها  اأن�ساأ  الذي  اجلمعية  يف  للمعلومات  ال�سفافية  مركز  تطوعي  ب�سكل  حاليا  يراأ�ص   •
ذات  الق�سايا  طرح  و  الف�ساد  وقائع  ر�سد  خالل  من  يوميا  حتديثه  يتولى  و  االلكرتوين 

ال�سلة. كما و�سع اللبنات االأويل يف اإن�ساء مكتبة متخ�س�سة تخدم اأع�ساء اجلمعية و الباحثني.

مع  بالتن�سيق  و  اجلمعية  يف  متخ�س�سة  جلان  �سمن  قوانني  م�سروعات  �سياغة  يف  �ساهم   •
للنزاهة  العامة  الهيئة  االطالع،  املناق�سات،حق  قانون  �سملت:  االأمة  جمل�ص  يف  اأع�ساء 

جلنة  ع�شوية  يف  انخرط  و  املبلغني.  حماية  و  امل�شالح  تعار�س  منع  و  املالية  الذمة  �شامال 

احلوكمة التي تقود حملة » ال تنمية مع الف�ساد« للدعوة الإقرار هذه القوانني

البنك  و  احلكومة  بني  الوزراء  جمل�س  برعاية  م�شرتك  عمل  فريق  ع�شوية  يف  انخرط   •
فريق  وهو  للمعلومات.  الو�سول  حلرية  قانون  م�سروع  لتطوير  املدين  املجتمع  و  الدويل 

فرعي منبثق عن جلنة رئي�سية تخت�ص بتوفري متطلبات تنفيذ اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة 

الف�ساد ا

اقرتح و اأعد درا�سة م�سروع ا�سدار تقرير �سهري ير�سد اأحوال ال�سفافية يف ال�ساحة املحلية   •
يف  انطلق  الذي  الف�ساد  �سد  كتاب  م�سروع  و   ،  2009 نوفمرب  يف  االأول  التقرير  �سدر  حيث 

2009م ، و م�سروع كاريكاتري �سد الف�ساد الذي انطلق يف العام اجلاري 2011م

�سارك يف ع�سوية املفو�سية العليا لالنتخابات يف نوفمرب 2011 الدارة دور جمعية ال�سفافية   •
الكويتية يف الرقابة على االنتخابات الربملانية التى متت يف 2 فرباير 2012 كان يعد خاللها 

تقرير  يومي ير�سد ال�ساحة االنتخابية

جمعية  اأن�ساأتها  التى  الف�ساد  مكافحة  يف  ال�سعبية  االأمثال  توظيف  للجنة  مقرر  و  ع�سو   •
ال�سفافية الكويتية يف 11 يوليو 2012م

املقاالت يف  العديد من  له  ن�سرت  و  الف�ساد،  ال�سفافية و مكافحة  كاتب متخ�س�ص يف ق�سايا   •
�سحيفة  يف  منتظم  �سبه  ب�سكل  يكتب  حاليا  و  اأخرى  �سحف  و  املوؤ�سر  و  واحلدث  الطليعة 

القب�ص.
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عبدالخالق مال جمعة
ع�سو اللجنة

اجلن�سية : كويتي

املوؤهالت العلمية
بكالوريو�ص يف االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية 1986 م

العمل املهني
م�ست�سار يف �سركة وارة جلوبل للدرا�سات والتدريب 2011 

م�ست�سار يف جمل�ص االمة مكتب النائب د. ح�سن جوهر 2011/2010 

حا�سل على �سهادة ممار�ص معتمد يف الربجمة اللغوية الع�سبية.2008.

حا�سل على جائزة الدولة التقديرية معلم متميز ... 2002 . 

حا�سل على �سهادة يف التحكيم الق�سائي الدويل 2005

العمل العام
كاتب يف �سحيفة القب�ص منذ 1999 

كاتب يف �سحيفة الطليعة من2001 /2004 

ع�سو جمعية ال�سحفيني الكويتية 2007 

ع�سو جمعية ال�سفافية الكويتية 2009 

�سدر له كتاب ) قلم من ماء ( 2002 

تيسيرعبدالعزيزالرشيدان 
ع�سو اللجنة

اجلن�سية : كويتي

املوؤهالت العلمية
جامعة الكويت اآداب تخ�س�ص تاريخ 

ودبلوم هند�سة برتولية 

العمل املهني
الوطنية1984 البرتول  �سركة   •

تاريخ2007 اإلى    k.n.p.c �سركة   •
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فايزة مانع المانع
ع�سو اللجنة

اجلن�سية : كويتية

العمل املهني
مدير حترير جملة الهوية ـ مكتب ال�سهيد ـ الديوان االأمريي.

نائب مدير حترير جملة الكويت ـ وزارة االإعالم.

مدرب معتمد ـ وزارة االإعالم ـ يف جمال االإعالم الثقايف.

العمل العام
ع�سو موؤ�س�ص نادي املدربني ـ وزارة االإعالم.

ع�سو جمعية ال�سحفيني الكويتية.

ع�سو نقابة العاملني يف وزارة االإعالم.

ع�سو موؤ�س�ص يف جمعية اأ�سدقاء اللغة العربية ـ قيد االإ�سهار.

العمل العام
الكويتية ال�سحفيني  جمعية  ع�سو   •

الكويتية ال�سفافية  ع�سوجمعية   •
1990 بالبحرين  ال�سباب  مركز  رئي�ص   •

الوطني  العمل  بكتلة  الوطني  العمل  لتطوير  درا�سات  قدم   •
ال�سيا�سية   اجلمعيات  هيكلية  تطوير  ورقة  قدم   •

الوطني  العمل  ندوات  من  كثري  يف  م�سارك   •
االجتماعي ال�سيا�سي  بالعمل  نا�سط   •

اال�سبوعية  والطليعه  اليومية  القب�ص  بجريدة  كاتب   •
االلكرتونية  اجلرائد  وبع�ص  املعلم  وجملة  الدار  جريدة  فى  كتابات   •
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أحمد شهاب
ع�سو اللجنة

اجلن�سية : كويتي

املوؤهل العلمي
بكالوريو�ص يف ال�سريعة االإ�سالمية

العمل املهني و العام
- م�ست�سار بلجنة الدفاع عن حقوق االن�سان مبجل�ص االمة الكويتي للعام 2006.

- رئي�ص الفريق الكويتي للمبادرة العربية لالإ�سالح.

- باحث يف مركز اخلليج لالأبحاث.

- ع�سو يف اإدارة حترير جملة الكلمة البحثية

موؤلفاته
- املجتمع املدين والدولة املعا�سرة.. اخلليج مثاال.

الفائز  )الكتاب  العربية.  واجلزيرة  اخلليج  يف  واملجتمع  الدولة  مفارقات  املغلولة..  احلداثة   -

بجائزة الدولة يف العلوم ال�سيا�سية 2011(.

من اأبحاثه املن�سورة 
- نحو تناول علمي ملفهوم العوملة.      - تطور م�سروع التغيري االإ�سالمي ونظرة نحو امل�ستقبل.

- اإعالم ما بعد العوملة.       - تاأثري العوملة على و�سعيات املراأة امل�سلمة.

- الدين والدولة املدنية.
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امللحق اخلام�س
صور من مشروع »كتاب ضد الفساد«  

2011-2009
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د.رياض الفرس
رئي�ص اللجنة  

أ.د.معصومة أحمد
رئي�سة اللجنة  

عبدالحميدعلي
مقرر اللجنة

عبدالحميدعلي
مقرر اللجنة

بسام العثمان
ع�سو اللجنة

عبدالخالق مال جمعة
ع�سو اللجنة

أ.د.معصومة أحمد
نائبة الرئي�ص

د.خالد الجنفاوي
نائب الرئي�ص

احمد عيسى
ع�سو اللجنة

ضاري الجطيلي
ع�سو اللجنة

أ.د.عيسى األنصاري
ع�سو اللجنة

إقبال األحمد
ع�سو اللجنة

جلنة كتاب �سد الف�ساد يف  2009

جلنة كتاب �سد الف�ساد يف  2010
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أ.د.معصومة أحمد
رئي�سة اللجنة  

عبدالحميدعلي
مقرر اللجنة

علي العدواني
نائب الرئي�ص

تيسيرالرشيدان
ع�سو اللجنة

إقبال األحمد
ع�سو اللجنة

جلنة كتاب �سد الف�ساد يف  2011

من اجتماعات اللجنة
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من احتفاالت اليوم العاملي ملكافحة الف�ساد 9 دي�سمرب 

حلقة نقا�سية للكتاب يف 2011م
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من ن�شاط اللجنة يف ال�شحف
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ا�سادات و خطابات �سكر
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دولة الكويت ، الريموك ، قطعة 4 ،

مقابل طريق املطار ، فيال 26

تلفون 4 \2\ 25358901 )965( ، فاك�س 25358903 )965(

http://transparency.org.kw :املوقع اللكرتوين

ic@transparency-kuwait.org :الربيد اللكرتوين

TECHWORLD Business Solutions

www.q8printer.com  Mobile : 99647077
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