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اإلدارة األخالقية!

وجهة نظر

كانت الزميلة »القبس« 
محق���ة وش���جاعة في كل 
حرف وكلمة م���ن كلمات 
افتتاحيته���ا لعدد يوم 23 
أغسطس 2009 ومعظم � إن 
لم يكن جميع � هؤالء الذين 
تسرعوا بانتقادها على تلك 
الرائعة إمنا  االفتتاحي���ة 
انتقدوها لشعورهم بأنها 

مس���ت وبقوة مصاحلهم بعد أن المست 
اجلرح الذي يسبب ومازال أغلب مشاكل 
الكوي���ت وألنها ذكرت وبش���جاعة كبيرة 
ودون خجل ومجاملة أهم األس���باب التي 
أدت بنا للوصول إلى هذا الوضع االجتماعي 
الفوضوي واملؤسس���اتي املزري تقريبا، 
وفوق ذلك ألن تلك االفتتاحية هزت استفادة 
م���ن انتقدوها وجماعاتهم من هذا الوضع 

املزري والفوضوي!
لو متعنا جيدا في الدول التي كم يتمنى فقط 
كل مخلص للكويت أن يصل هذا الوطن لتقدمها 
وملس���تواها أو على األقل لنصف مستواها 
اإلمنائي والدميوقراطي واألكادميي واملؤسساتي 
وملستوى احترام وتقديس مواطنيها للقانون 
والنظم، لوجدنا خلوها تقريبا من كل األسباب 
التي ذكرتها افتتاحية »القبس« والتي تعوق 
انطالق وتقدم وتطور وطننا ومجتمعنا مثل 
الطائفية ومنح أغلب األولويات والتسهيالت 
للمتاجرين بالدين، إضافة إلى مبالغة سلطات 
وطننا في االنشغال وإعطاء االهتمام الكبير 

ألمور هامشية قدمية يجب 
أال ننشغل بها، بل يجب أال 
نلتفت لها في القرن ال� 21، 
ألنه وب���كل وضوح ال صلة 
لوطنن���ا احلدي���ث بها غير 
كونها تاريخا فقط يحتمل 
اخلطأ والصواب ال يجب أن 
نتوقف عنده أو االنش���غال 

به.
إن هويتنا الرئيسية هي الهوية اإلنسانية، 
نعم اإلنس����انية، وال يجب إعطاء االهتمام 
لهويات متفرعة ومتنوعة وشخصية أخرى 
تخص األفراد وال عالقة للوطن بها، خاصة 
تل����ك التي تكون بني الف����رد وخالقه، وكل 
اهتمام ولو قليل تنشغل به السلطات امام 
هذه الهويات الثانوية، هو اهتمام وتكبير 
وتعظيم ال داعي له لتلك الهويات وقبل ذلك 
هو تضييع ألش����ياء مهمة جدا مثل الوقت 
واملال واجله����د والتفكير، والوطن الكويت 
بأمس احلاجة اليوم لكل تلك األش����ياء، بل 
إن االستمرار في هذه املضيعة هو تصرف 
مقصود ومتعم����د لتجميد ولتقييد الوطن 
بأمور هامشية تشغله عن السير في ركب 
احلداثة وتصعب عليه القدرة على مجاراة 
التطور والتقدم الهائل اليوم، وتضع وطننا 
لألبد في خان����ة واحدة مع تلك الدول التي 
اختارت التخل����ف والتقهقر بأياديها هي ال 

بأيادي الغير.. وشكرا للقبس.
Mike14806@hotmail.com

مخلد الشمري

افتتاحية دون لف 
ودون دوران!

رؤية
محمد هالل الخالدي

الدراسة وتردد القرار

نظرات

ماذا ميثل هذا الرقم؟
هل هو ميزانية إحدى الدول؟ أم قيمة صفقة للتسليح؟ أم هو لشراء 

أسطول من الطائرات التجارية؟
ستضع يدك على رأسك عندما تعرف أن 4 مليارات دينار التي تساوي 
)11 مليار دوالر( هي رواتب املوظفني من غير العسكريني، أقول من غير 

العسكريني.
وه���ذا الرقم ميثل 46% من امليزانية العام���ة للدولة اي ان هذا البند 
يس���اوي نصف ميزانية الدولة تقريبا، هل هن���اك بلد نصف ميزانيته 

تذهب للرواتب؟!
واملتمع���ن في هذا الرقم دون ان تكون لدي���ه فكرة عن ماهية العمل 
بالكوي���ت يتبادر الى ذهنه ان لدين���ا باجلهاز الوظيفي احلكومي مئات 
العلماء واخلبراء واملخترعني والباحثني من ذوي التخصصات النادرة 

في املجاالت العلمية واألدبية.
علما أن هذا املبلغ يصرف على البطالة املقنعة التي تعاني منها دوائرنا 

احلكومية وهم احملسوبون على الدولة باملوظفني.
ول���و نظرنا لطبيعة عمل املوظف والراتب الذي يتقاضاه لوجدنا أن 
موظفينا يتبوأون أعلى الدرجات في سلم الرواتب بالعالم إذا ما قورنت 
باجلهد وعدد الساعات التي يتواجد فيها املوظف على رأس عمله خالل 

الشهر.
أما نوابنا األفاضل فأسهل ما يطالبون به هو املال إما بزيادة الرواتب 
او التعويضات او اسقاط القروض وغيرها من الزيادات التي يكسب منها 

النائب شعبيته ويتأثر بها في املقابل ابناء اجليل القادم.
لذا على مجلس الوزراء املوقر ان يعيد النظر في هذا املوضوع وتفعيل 
النظام االداري للحد من هذا التسيب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ألننا 
لو اس���تمررنا على هذا النمط فس���يرتفع الرقم، وبعد عشر او عشرين 

سنة على األكثر سيوازي ايراد النفط قيمة الرواتب.
العمالة

هناك العديد من دول العالم يتم تنفيذ جميع املشاريع بالقطاع العام 
او اخل���اص فيها بأيدي عمالتها الوطنية اي انها من ابناء البلد، لذا جند 
االخالص واجلهد املبذول إلتقان العمل وكأن كل واحد منهم هو صاحب 
املشروع والنتيجة احلتمية سيخرج الى حيز الوجود عمل بال عيوب.

وامر كهذا ال اجده في بلدي والسبب من نعمة ربي التي انعم بها علينا 
جعل الشركات الكويتية تستقطب العمالة من خارج الوطن لعدم وجود 
عمالة كويتية، وهذا ال يعني ان نس���لم امورنا لتلك الشركات وعمالها 
بكل س���لبياتها، بل يجب توقيع اجلزاء املضاعف لكل من يخالف بنود 
العقد. والتجارب عندنا كثيرة ملش���اريع الدولة التي حترص الشركات 
على تس���لم قيمة العقد كامل���ة دون اتقان العمل واحلرص على تنفيذه 
اال عن���د من رحمه ربي وفي النهاية ينتهي العمل لتبدأ بعده الترميمات 
واصالح العيوب، وهكذا العجلة ت���دور واالخطاء تتكرر وكأننا اللقمة 

السهلة لكل من يريد ان يبتلعها.
المعاملة بالمثل

عقبات من الس���فارات املعتمدة في الكويت تصادف املواطن الكويتي 
الذي يرغب في السفر للدول الغربية سواء للسياحة او العالج بدءا من 
الرسوم املرتفعة تليها االجراءات الطويلة املعقدة للحصول على الڤيزا 
خصوصا للخدم املرافقني، في حني أن الكويت تسعى الى تسهيل وتيسير 

وسرعة إجراءات الدخول وبرسوم اقل بكثير مما يطالبوننا به.
وإزاء هذا الواقع نأمل م���ن وزارة اخلارجية معاجلة هذا الوضع اما 
بتطبيق مبدأ املعاملة باملثل، أو مطالبة تلك الدولة بتخفيض رس���ومها 

وتسهيل اجراءات ڤيزا اخلدم.
نش���كر رئيس مجل���س اإلدارة املدير العام للهيئة العامة للش���باب 
والرياضة اللواء م.فيصل اجلزاف على س���رعة استجابته ملا ورد ذكره 
مبقال س���ابق حول اضاءة انوار مجمع صباح االحمد للرماية، كثر اهلل 

من امثالكم وعساكم على القوة.

كثيرا ما نواجه سوءا في اخلدمات املقدمة من الدولة والتي يفترض 
ان تكون ذات جودة، الس���يما إذا علمنا انها تتم وفق عقود مادية بني 
الش���ركات والدولة، فعلى سبيل املثال خدمات تنظيف املناطق ما هي 
إال عقد بني شركة خاصة بالنظافة وبلدية الكويت، وهو عقد ملزم ذو 
بنود يلزم كل طرف بأن يقوم مبا هو مطلوب منه. وقد وردت الي عدة 
شكاوى من أصحاب اسطبالت اخليل في محافظة الفروانية بسبب عدم 
قيام شركات النظافة بدورها، مما حول املنطقة الى كومة نفايات جتعل 
املشاهد لهذه املناظر يعتقد اننا نعيش في دولة من العالم السابع عشر 
وهو أمر محزن بال أدنى شك كون عدد االسطبالت هناك يتجاوز ال� 700 
وهو عدد كبير، إذا ما أحصينا عدد مربي اخليل، وال شك في ان النظافة 
من أهم مقومات تربية اخليول، حيث يذكر أصحاب اخليل انهم يعانون 
من انتش���ار األمراض بسبب سوء النظافة وعدم قيام شركات النظافة 

بدورها مما يراكم النفايات ويضر بالبيئة والناس كذلك.
وتوجه املواطنون برسالتهم الى مدير عام البلدية يناشدونه القيام 
بجولة تفقدية وتفعيل قانون العقد مع شركات النظافة والعمل على اخراج 
هذا املكان مما هو فيه، والغريب كذلك انه رغم وجود هذه االسطبالت 
في محافظة الفروانية وانها تتبع فروسية الفروانية إال أنها إداريا تتبع 

بلدية األحمدي وهذا األمر وحده يحتاج الى إعادة نظر كذلك.
وما نتمناه ان يتم أخذ شكوى أصحاب االسطبالت في محافظة الفروانية 
بعني االعتبار وبدء العمل على حتقيق ما يطالب به أصحابها من خلق 
جو صحي لهم ول� »حاللهم« حتى ال يظهر مرض ما، ال سمح اهلل، وأال 

نسمع عن مرض »انفلونزا احلصن« يكون مصدره الكويت.
botafra@hotmail.com

المواطن علي الجابر األحمد

11 مليار دوالر

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

هناك اقتراح 
م���ن الرئي���س 
األميركي باراك 
بإجراء  أوباما، 
بعض اإلجراءات 
مؤسسات  ضد 
التصني��������ف 
االئتماني، والتي 

تعد من أبرز املس���اهمني ف���ي األزمة املالية 
العاملية، ويهدف هذا املقترح الذي سيرسل 
الكونغرس للتصدي���ق عليه وإقراره،  الى 
وذلك ألن هذه املؤسسات ساعدت وساهمت 
في زيادة ح���دة األزمة املالية، وتود اإلدارة 
األميركية حظر قيام هذه املؤسسات بتقدمي 
اخلدمات االستش���ارية مقاب���ل أجر، ويلزم 
القانون مؤسس���ات التصنيف الكشف عن 

أي رسوم حتصل عليها.
وعقدت اجلمعية العمومية لشركة »نور 
تل«، وقد قام األخ ناصر املري باإلجابة عن 
جميع أسئلة املساهمني خالل أكثر من ساعتني، 
ولكن املالحظة انه ذكر عدة كلمات تنم عن 
اجلانب األخالقي في إدارة الش���ركة، وهذه 
العبارة التي تكررت هي »هذا التزام أدبي«، 
و»ه���ذا جانب أخالقي«، وذل���ك عندما جاء 
احلديث عن تخفيض الرسوم التي ستأخذها 
»نور« األم من الش���ركة الوليدة، ونحن في 
أشد احلاجة الى مثل هذه اإلدارة األخالقية 

هذه األيام.
وفي لقاء م���ع العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشركة االمتياز علي الزبيد قال ان 
الشركة لم تستفد من وجود أعضاء مجلس 
األم���ة في مجلس ادارتها، وه���ذا الكالم من 
العضو املنتدب يستحق اإلشادة والتقدير، 
وي���دل على اإلدارة األخالقي���ة العالية لدى 
الش���ركة، وهذا ما سينعكس على أدائها في 

املستقبل القريب.
وهناك قس���م، بدأ طالب ماجستير إدارة 

األعمال في كلية 
التجارة بجامعة 
هارفارد، تعميمه 
هذا  ويلزمه���م 
بإدارة  القس���م 
أعمالهم بطريقة 
أخالقية، والكفاح 
من أجل جانب 
الرخ���اء االقتص���ادي واالجتماعي والبيئي 
للعالم أجمع و»إدارة مؤسساتهم بإخالص 
النية واتخاذ س���بل احلماية ضد القرارات 
والس���لوكيات التي قد تس���فر عن حتقيق 
طموح���ات ضيق���ة ولكنها تلح���ق الضرر 
باملؤسس���ات واملجتمعات الت���ي تخدمها«، 
وهناك قسم آخر تبناه طالب احدى اجلامعات 

األميركية في والية اريزونا.
اعتقد ان هن���اك حتوال يجري في العالم 
أجمع، وهو إدارة املؤسسات باجلانب األخالقي 
كعنصر أساسي، وذلك بسبب حاالت التالعب 
وخيانة األمانة التي متت، ولعل األزمة املالية 
العاملية هي التي بينت هذه األمور، واجلشع 
والتفكير الضيق، وتقدمي املصلحة الشخصية، 
واالعتماد على العالقات قبل الكفاءة وكل ما 
أمتناه ان يتم ترسيخ اجلانب األخالقي في 
املؤسسات والشركات، وان يوضع اجلانب 
األخالقي نصب عني كل قيادي، وذلك ليعم 
الرخ���اء اجلميع، ونتجنب أي مش���اكل في 
املستقبل. وتقول كتب التاريخ والسير، ان 
جتار املسلمني كانوا يسافرون الى عدة دول 
بغرض التجارة، ومن بني هذه الدول التي سافر 
اليها جتار املسلمني دول شرق آسيا، فرأى 
أهالي هذه البلدان أخالق التجار من الصدق 
واألمانة وعدم الغش ف���ي البيع والتعامل 
اخللقي الرائع للتجار، فدخلوا في دين اهلل 
أفواجا، وذلك ملا رأوا من األخالق الس���محة 

لدى هؤالء التجار.
akandary@gmail.com

موسى أبوطفرة المطيري

»إنفلونزا الحصن«

حادث وحديث

بدأ العد التنازلي وستبدأ الدراسة بعد أيام قليلة، سيعود 
الزم���الء املعلمون من مختلف بلدان العالم ليلتحقوا مع 
زمالئهم املعلم���ني الكويتيني وطالبهم العائدين بدورهم 
من كل ص���وب وحدب بعد أن قض���وا إجازتهم في بالد 
اهلل الواس���عة، سيعود كل هؤالء الطلبة واملعلمني وهم 
محملني مبا ش���اء اهلل وقدر من األحمال، والتي سيكون 
من بينها ال سمح اهلل ڤيروس إنفلونزا اخلنازير، وألن 
اجلميع عائد من إجازة طويلة فإنهم حتما سيتصافحون 
ويتعانقون ويتبادلون القبالت احلارة »وكل واحد يأخذ 
الثاني باألحضان«، وكل مدرسة فيها ما ال يقل عن 800 
طالب أو طالبة إضافة إلى ما ال يقل عن 150 معلما ومعلمة 
وموظفا وموظفة، فهل سيجد هذا الڤيروس اللعني بيئة 
أفضل من هذه البيئة املليئة بالقبالت والعناق »واملعاطس 

في وجوه اآلخرين«؟ »اهلل احلامي«.
كثير من دول العالم اتخذت قرار تأجيل العام الدراسي 
ب���كل جرأة وبال تردد، مع أن تأجيل الدراس���ة بحد ذاته 
ليس حال للمش���كلة ولكنه بالتأكيد أحد وسائل الوقاية 
ضد انتش���ار املرض بصورة كبيرة ستمثل إذا ما حدثت 
ال سمح اهلل أحد أكبر صور الكوارث البشرية التي ميكن 
أن تصي���ب الدول، إذ اليزال ه���ذا الڤيروس اخلطير بال 
مصل ملقاومته، كما أن الئحة انتظار الدول للدواء الوحيد 
املتوافر )تاميفلو( طويلة وال ندري متى سيصلنا الدور 

لنحصل على نصيبنا من هذا الدواء.
اليزال كثير من تس���اؤالت الناس حول اس���تعدادات 
وزارة التربي���ة ووزارة الصحة بال أجوبة، باألمس قدر 
اهلل حريقا في اجلهراء تسبب في موت أكثر من 45 امرأة 
وطفال وحوالي 70 إصابة، فوقفت مستشفياتنا عاجزة عن 
استيعاب هذا العدد الذي لم يتجاوز 150 شخصا وبدأت 
عملية حتويل املصابني من مستشفى آلخر بسبب نقص 
األِس���ّرة ونقص األطباء، فهل نحن مستعدون حقا إذا ما 
ق���در اهلل وأصيبت إحدى املدارس بهذا الڤيروس والذي 
سينتشر بني 500 شخص على أقل تقدير، هل لدى وزارة 
الصحة القدرة على اس���تقبال هذا العدد فعال؟ املس���ألة 
حتتاج الى مصارحة ومصداقي���ة واعتراف مبحدودية 
القدرات واإلمكانات وليس املكابرة واالدعاء بأن »األمور 

كلها طيبة«. 
قرار تأجيل الدراسة قرار مكلف وصعب بالتأكيد، كما 
أنه ليس حال للمش���كلة أيضا، إذ ماذا سنفعل بعد ذلك، 
خاص���ة أننا مقبلون على فصل الش���تاء ما يعني زيادة 
درجات اخلطر، هل سنستمر في تأجيل الدراسة إلى حني 

اكتشاف مصل فعال ضد الڤيروس أم ماذا؟ 
هل س���تكون إجراءات وزارة التربية التي أعلن عنها 
والتي ال تتجاوز توفير بعض احملارم الورقية واملنظفات 
كافية؟ وفي املقابل هل خطر انتش���ار الڤيروس مقتصر 

على املدارس فقط؟ 
ماذا عن األسواق واألماكن العامة؟ وملاذا ال تفكر الوزارة 
في حلول أخرى فهل عدمنا احللول الوس���طية التي من 
شأنها حماية أرواح الطلبة وحماية مستقبلهم أيضا، ملاذا 
ال تفكر ال���وزارة بطرق تدريس غير تقليدية خالل هذه 
الفترة كالتعليم عن بعد أو تقليص عدد أيام الدراس���ة 
بقدر اإلمكان مثل يوم أو يومني في األس���بوع، أو حتى 
إعادة جتربة »عام الدمج« التي حلت مشكلة ضياع سنة 

االحتالل العراقي عام 1990؟
القضية حتتاج إلى طرح كل االحتماالت والتساؤالت 
واألهم من ذلك اإلجابة عنها بصدق وبال مكابرة، دعونا 
نتصرف بحس���ب إمكاناتنا املوجودة فعال ونضع عدة 
حلول وباعتقادي أن تأجيل الدراس���ة للفصل الدراسي 
األول ثم الفصل الدراس���ي الثاني في حال عدم التوصل 
إلى عالج ومن ث���م تطبيق جتربة عام الدمج هي أفضل 
وسيلة للوقاية، ورحم اهلل امرأ عرف قدر نفسه ورحم 

اهلل دولة عرفت قدر إمكاناتها.

bodalal@hotmail.com


