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 غالبا ما يضرب املثل 
الذي  الياباني  بالوزير 
استقال من منصبه فور 
حتطم الطائرة كنموذج 
التعبير  يحتذى فـــي 
عن حتمل املســـؤولية 
السياسية، رغم أن هذا 

الوزير غير معني باألسباب الفنية التي أدت إلى 
احلادث األليم، ويتكرر هـــذا النموذج في الدول 
الدميوقراطية الغربيـــة، ويطالب بعض النواب 
عندنا بهذا النموذج إزاء أي حادث أو قضية سلبية 
طارئة للمطالبة بتقدمي الوزير اســـتقالته رغم 
انه غير معني بأسبابها الفنية، وهذا ما يحصل 
اآلن إزاء وزير الصحة بسبب إنفلونزا اخلنازير، 
ووزير األشغال العامة بسبب انهيار محطة الصرف 
الصحي في مشرف ومع حفظ حق أعضاء البرملان 
في ممارسة دورهم الرقابي على أعضاء احلكومة 
واستعمال أدواتهم الدستورية في هذا الشأن، ولكن 
لإلنصاف هل ميكن تطبيق النموذج الياباني على 

الوزير الكويتي؟
  إن الوزير اليابانـــي أو الغربي غالبا ما ينعم 
باســـتقرار وزاري ميتد لســـنوات أو على األقل 
اســـتقرار احلزب السياســـي الفائز باالنتخابات 
العامة في إدارته للحكومة، مما يعطي هذا الوزير 
مجـــاال للتعرف على نقاط القـــوة والضعف في 
أجهزة الـــوزارة ويضع اخلطة ملعاجلة القصور 
ضمن منهاج مستقى من اخلطة العامة للحكومة، 
ويتابعها ويراقبها عن قرب، والعامل الزمني املمتد 
نسبيا له دوره في جناح الوزير ألداء مسؤوليته 
الوزارية كما أن الوزير الياباني أو الغربي مستقل 
بشؤون وزارته فال يتعرض للتدخالت البرملانية 
لتعيني أو إقالة قيادي وموظفي وزارته وبعيدا عن 
التجاذبات الفئوية للضغط من أجل مترير هذه 

املعاملة أو غض النظر 
عن هذا التجاوز، ولذلك 
فهو يتحمل مسؤولية 
إدارة  فـــي  مســـاعديه 
شؤون وزارته! وهناك 
أوجه أخرى للمقارنة، 
ولكن هل ينعم الوزير 
الكويتي بعنصر االستقرار الوزاري أو االستقالل 
فـــي تعيني وإقالة قيادي وموظفي وزارته ضمن 
أسباب تدخل في صالحياته القانونية، فاالستقرار 
الوزاري عندنا معدوم، فهل ميكن للوزير أن يتعرف 
ويعالج ويطور وزارته في بضعة شهور معدودة 
وهي متوسط عمر الوزارة عندنا وهل يكف النواب 
عندنا عن التدخل والتهديد لتعيني وإقالة قيادي 
الوزارة وموظفيها بالواســـطات واحملسوبيات 
الفئوية؟! وهم ميارسون الضغوطات والتهديدات 
واملعارك االســـتعراضية مـــن أجل غض الطرف 
عن ج```يش من املوظفني الوهميني أو املوظفني 
الذين ال مؤهالت لديهـــم إال انتماءاتهم لفئة هذا 

النائب أو ذاك.
  وواضح للعيان عبر التلفزيون ملفات النواب 
وهـــي تتراكم أمام الوزيـــر للتوقيع عليها ملزيد 
من التكســـب االنتخابي. فأساس البالء من هذه 
الثقافة البرملانية املخربة لألداء الفني املتقن في 
معظـــم الوزارات ولألســـف ان ذلك يحدث حتت 
علم وسمع اجلميع وكأن هناك قبوال ضمنيا لها 
فهل يتحمل الوزير منفردا إزاء مشـــكلة تفشـــي 
املرض أو تعطل محطة الصرف الصحي دون أن 
يتحمل غيره من القياديني والنواب السابقني أو 
الالحقني تبعات هذه املسؤولية التي ال تنجم إال 
عبر تراكمات سابقة ومستمرة قبل أن تنفجر في 

وجه الوزير اجلديد؟!
  Alsalleh@yahoo.com 

 أنا هذا الذي ال يشكو.. 
والذي يذل نفسه بنفسه 
ألجل محبوبته، لعشقه، 
حلبه، لدنياه وديرته!

  ومن الذي يذل نفسه 
إال حلاجته، وعيشته، 
وبلـــواه  وحياتـــه، 

وحيرته؟!
  وال هذا الذي يشـــكو.. والذي ال يذل نفسه إال 

لنفسه، وألهوائه وهواه، ومآربه وأقاربه!
  ومن الذي ال يذل نفسه، إال ملكاسبه ومطالبه، 

ومالعبه في رواسبه؟!
  أنا هذا وال هذا.. وألجل هذا فأنا غير.. وغيري 

ألجل هذا، فهو غير.
  في ديرتي، حبيبتي.. أسمع ألف سؤال وسؤال، 
وألف جواب وجواب، وأنا صامت ال أسمع وال أرى، 
وصمتي رهيب، فقالوا عني: لقد عشقت الصمت 

وكرهت احلياة.. يا عاشق الصمت.
  أنا عاشـــق بطبعي، بسلوكي، وفي كل حركة 
تأتي مني وتصدر عني، وأنا عاشق في حركاتي 
البطيئة املترددة، وحركاتي الســـريعة املندفعة، 
وتناقضاتي يكبحها عشـــقي ويسكتها صمتي، 
ولهذا فالذي حولي حائر في أمري، فجعلت أمري 

هللا، وقلت: إنا هللا..
  في ديرتي، حبيبتي، ناس وناس.. ناس ككل 
الناس، وناس هم ليسوا بناس، وبني هؤالء وأولئك 
أبقى أنا انســـانا مع الناس ومن دون الناس، وال 

أدري أين أضع نفسي لو أمروني الناس؟!
  ولكني أدري أين أضع نفســـي كإنسان، فقط 
كإنسان، أضعها بني يديك من دون الناس، ألرسم 
على كفيك قلوب احلب، وفرحتي في قلبي، وفرحة 

قلوب الناس.
  في ديرتي، حبيبتي، مداخل ومخارج، وطرق 

بالطـــول والعـــرض، 
وخيارات كثيرة، وال أحد 
يدري كيف يستخدمها.. 

إال أنا.
  فأنا أدخل وال أخرج، 
وال استخدم طرقي، ال 
بالطول وال بالعرض، 
إال مبقاســـك متامـــا.. 
وخياراتي أكثر وأكثر.. ومن خياراتي، حبيبتي: 
أمّني نفســـي لو أني أضع رأسي املثقل بالهموم 
والواهن بالتعب على صدرك احلاني، لتحتضنيني 
حتى أحس بدفء احلياة، وحتى تشعرين بخفقات 
قلبي، ودقات نبض حياتي، فكل خفقة منها وكل 
دقة هي كلماتي وهي آهاتـــي، أبوح بها وأنا في 
صمتي وسرحاني، وفرحتي وأنا بني يديك، حتيط 

بنا الآللئ في قوقعة جميلة اسمها الكويت.
  ومن خياراتي أيضا.. لو اني أقبلت عليك وترين 
فّي إنسانا يحبك أكثر مما يحب نفسه، ويؤثرك 
عليه وعلى نفسه، ويعشقك أكثر من عشق عشاق 
كتب التاريخ وأســـاطير األولني.. ولو أني أطبق 
قبلة من أعماق نفسي على جبينك الشامخ، ليشعر 
بها مبسمك فيغار ويطلب مني قبلة أصدق منها 
اطبقها على املبسم اجلميل فيرتعش وجدانك كّله 
باالمتنان، لترتســـم عليه تلك البسمة العريضة 
التي أحبها بصدق املشاعر.. ونفرح كثيرا، ويفرح 

معنا كل احملبني الصادقني.
  ما أسعدني لو فرحت، لو ضحكت، ولو طرت 

من انفجار الفرح!
  وما أتعســـني لو حزنت، لو بكيت، ولو أتى 

األلم من جرح!
  أنا ال أطلب أكثر من حاجتي، وال أطلب أقل من 
حاجتك.. وال أشـــكو بديرتي يا حبيبتي إال هللا.. 

ألن الشكوى لغير اهللا مذلة. 

 لطاملا انتقدت بشـــدة مواقف النائب محمد هايف، وأشكره 
على سعة صدره سواء تقبل أم لم يتقبل هذا النقد الذي كان 
في كل األوقات احتجاجا على مواقف كثيرة له أجدها ال تتماشى 
مع مبادئي وليبراليتي وعلمانيتي وال تتالقى نهائيا مع معنى 
احلرية الذي أفهمه وأريده مقارنة مع ما يسعى النائب محمد 

هايف دوما لفرضه علينا.
  هذه املرة أتفق معه كثيرا وأؤيده بشدة في إثنائه على قرار 
وزير اإلعالم بإيقـــاف برنامج هابط جدا بثته إحدى القنوات 
الهابطة والضبابية التوجه واملثيرة دائما للفتنة بني املواطنني 
والتي تعدت حدود الفهم واملنطق في عدم احترامها للقوانني 
التي تنظم العمل اإلعالمي، وفي عدم احترامها لعقول وأشخاص 

كثير من الناس هنا في الكويت.
  نعم توجد برامج كثيرة في الدول الدميوقراطية «احلقيقية» 
تنتقد الشخصيات العامة وتسخر كثيرا من مواقفهم وسلوكهم، 
والســـؤال امللح واملهم هنا هل منتلك نحـــن هنا في الكويت 
دميوقراطية حقيقية ركيزتها احترام القانون وعدم االستهزاء 

به وعدم اختراقه لُنعطي احلق في ممارسة مثل هذا النقد؟
  اجلواب احلقيقي هو ال وألف ال، لذلك ال ميكن مقارنة تلك 
البرامج الهابطة كالبرنامج املوقوف مع البرامج التي تسخر 
من الشـــخصيات العامة في الدميوقراطيات احلقيقية، وعلى 
مالك القناة عدم االستمرار في العويل والصراخ وذرف دموع 
التماسيح لتطبيق القوانني املنظمة لإلعالم املرئي عليهم، وهم 
من وافق مسبقا على االلتزام بها عند السماح لهم ببث قناتهم 

من داخل أرض الكويت.
  إن اعتناق مبدأ ما حقيقي وواضح هو األساس الذي يبنى 
عليه أي انتقاد ما، وكشـــخص مؤمن أشـــد اإلميان باحلرية، 
وكشـــخص معتنق للمبادئ الليبرالية والعلمانية ال أرى أي 
صلة أو التقاء بني احلرية والليبرالية احلقيقية وبني ما تطرحه 
تلك القناة املشوشـــة أفكارها واملتغيرة مبادئها بني كل فترة 
قصيرة جدا وأخرى حتى حتولت الى قناة ضبابية وليســـت 
قناة فضائية، وهذا أخطر ما في املوضوع واملسألة بحيث يبدو 
أي نقد متارســـه القناة نقدا متغيرا ومتحوال حسب املصلحة 
الضيقة الشـــخصية ورمبا حسب الدفع متاما كأسئلة بعض 
النواب البرملانية، مما يـــؤدي الى أخطر عواقب لألمور على 
هذا املجتمع، أما ذرف الدموع بحجة الدفاع عن احلريات، فهي 
ليســـت أكثر من دموع متاسيح كم يذرفها كثير من املنافقني 

هنا في الكويت هذه األيام.
  Mike١٤٨٠٦@hotmail.com 

 الحظنا كما الحظ غيرنا عدم االهتمام بالتطوير الوظيفي 
في وزارات الدولة ومؤسساتها منذ اكثر من عقدين، وهذه 
ظاهـــرة ال يجوز جتاهلها أو عدم االهتمام بها ألنها ركيزة 
اساسية في عالم التطور واالنتاج والتجديد، وهذا ما جعل 
احلوادث حتدث هنا وهناك، مما يدل على االهمال وعدم كفاءة 
القياديني واملشرفني على هذه املنشآت اداريا وفنيا، خصوصا 
في بلد كالكويت كما قلنا في مقال سابق التي تتمتع بوفرة 
مالية ومناطقها متقاربة جغرافيا وســـكانيا، وهذا يعطي 
مدلولية واضحة على ان وزارات الدولة ومؤسساتها تفتقر 
الى التنســـيق وتبادل املعلومات في مشاريعها التنموية 
وسنتناول في هذه املقالة الركن املهم واملسؤول االول عن 
وضع البرامج التنموية وتنسيقها بني اجلهات املختلفة وهي 
(االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية) التي 
سبق ان وضعت فيها دراسات متعددة من قبل الذين مروا 
عليها من وزراء وخبراء آخذين مببدأ البدء من حيث انتهى 
اآلخرون، ويفترض ان تضع برنامج تطور داخليا وخارجيا 
في دورات منظمة ملديريها ورؤساء االقسام فيها حتى يكونوا 
على بينة واطالع تام في هذا املجال كي يستطيعوا التعامل مع 
ما يردهم من وزارات الدولة ومؤسساتها، وضع هذه الدورات 
ضمن برنامج متكامل تزود به جميع الوزارات ومؤسسات 
الدولة ضمن برنامج حكومي واضح املعالم يراعي جميع 
املعلومات التي تستجد سنويا لتستكمل ما تتطلبه عنابر 
االنتاج والتطور، وهذه االمور آنفة الذكر ال تتم بشـــكلها 
الصحيح مع العلم والعوملة التي زحفت على العالم اال اذا 
وضعت ميزانية خاصة للتطوير الوظيفي للعنصر البشري 
وصقل معلوماته حتى تواكب املعلومات احلديثة ملتطلبات 
العصر وال تترك هذه املعلومات مناطة بالوكالء والوكالء 
املســـاعدين الذين بقوا في مناصبهم اكثر من عقدين ولم 
يطوروا ولم يتركوا املجال لغيرهم من الكوادر من مديرين 
ورؤساء اقسام محتكرين بذلك ما عندهم من معلومية (ان 
وجدت) ومن اخلطأ ان يبقى القياديون في مناصبهم فترة 
تتقلص فيها انتاجيتهم ويصيبهم امللل وهذا مطلوب في 
عالم خلق احلوافز االنتاجيـــة، ولكن في هذا البلد الكرمي 
اخذتنا الواسطة ومبدأ «حلية وَحلية» وهذه املفهومية ال 
تتطور معها البالد وال يســـتفيد منها العباد فطهروا هذه 
املؤسسات من الذين عفى عليهم الزمن في هذه املناصب التي 
لم يعطوها حقها القيادي وافتحوا املجال للكوادر االخرى 
للقيادة والتجدد فال تقتلوا طموحات هؤالء الشباب يا سادة 

ان كنتم مصلحني كما تقولون ونأمل ذلك.
  فاخلطط والبرامج التنموية ال تتم اال من خالل االخذ بهذه 
املفاهيـــم آنفة الذكر أكنتم تنون حتويل الكويت الى مركز 
مالي في السنوات املقبلة، فابدأوا وال تتأخروا، فاالوضاع 
االقليمية اخذت تسبقكم لهذا الغرض وابتعدوا عن احلسد 
واالنانيـــة والتناحر فيما بينكم تنفيذيا وتشـــريعيا قبل 

فوات األوان.
   Don't renew for those who didn't do their duty very well.
The Punishment must be taken against them. 

 ثقة ومثالية

 هيا الفهد

 كلمات  كلمات 

 مخلد الشمري

 دموع التماسيح على الحريات!

 رؤية رؤية

 مطلق الوهيدة

 التطوير الوظيفي 
واإلنتاجي للعنصر البشري

 رأي رأي

 املثالية كلمـــة كبيرة املعنى، عميقة املضمون 
حتدث دويا كبيرا في نفس صاحبها ولكن بالنسبة 
لآلخرين قد تأخذ طريقني متوازيني ومتنافرين 
ينظر البعض إليها نظرة ايجابية على إنها شيء 
جميل في واقع مر وأنها جزء من مبادئ اإلسالم 
العظيمة ولو اكتملت هذه املثالية لدى جميع أفراد 
املجتمع لتحول من حال إلى حال، وملا ظهر لدينا 
الفساد بكل أنواعه اإلداري واألخالقي وملا تأخرت 
أمة كان يشار إليها بالبنان وملا انهزم وطن كان 
من املفروض له التقـــدم وملا انهارت قيم جميلة 

وملا تأخر مجتمع ما.
  فاملثاليـــة مرغوبة لدى الفئة التي تنظر إليها 
من هذه الزاوية، حتترم صاحبها وتقدره، تعينه 
في عمله وتسانده في ســـلوكياته ألن لكل ذلك 
أثرا على الـــكل وعلى األرض والوطن، ويا حبذا 
لو اعتنت الدراما الكويتية بهذا املوضوع وركزت 
عليه لتعطي اجلانب املشرف ملجتمع مسالم طيب، 
على أال تبالـــغ وبالتالي تبتعد عن الواقعية في 

الطرح.
  لكن هناك من ينظر للمثالية من زاوية مختلفة 
وكذلك لصاحبها على أن املثالية ال تنفع أي طرف 
في هذا الزمان بل على العكس قد يظن البعض أن 
املثالية دليل ضعف ومخالفة لواقع يفرض فيه 
القوي نفسه وينتصر اخلطأ والشر على الصواب 
واخلير، لكن فـــي النهاية ال يصح إال الصحيح، 
وتظـــل املثالية هي النور املقتبس من دين ورب 
إن خسر صاحبها حقه في الدنيا فالبد أن يحصل 

عليه في اآلخرة.
< < <  

  حني يخســـر الفرد ثقته بالغير تتغير معالم 
الوجـــود وتتحول حلياة مختلفة جتهل دروبها، 
فالثقة هي أســـاس العالم البشري الذي نعيشه 
هي عقيدة ومبدأ، هي ما اعتمده رســـولنا الكرمي 
ژ في كل تعامالته، هي شعار اتخذه الكويتيون 
في زمانهم اجلميل وعصرهم املسالم، هي البداية 
وانعدامها هو النهاية، فحني نثق مبن حولنا يغلف 
العالم بلون وردي هادئ جميل يعطي االنطباع 
احلسن للكلمة، وللنظرة، فكيف يعيش الواحد منا 
إذا سيطر الشك على حياتنا؟ إنها واهللا تنقلب إلى 
جحيم دنيوي فأصعب شيء في هذه احلياة الشك، 
وأنا متأكدة أن الشك ال يأتي من فراغ فال دخان من 
غير نار، لكن لو نظرنا نظرة فاحصة للتعامالت 
املختلفة بني أفراد املجتمع البشري ألدركنا هذه 
احلقيقة الكريهة وهي سيطرة الشك وانعدام الثقة، 
نحـــن لن مند يدا ملن طعننا في ظهورنا لكن في 
الوقت نفسه نخشى أن مند اليد لآلخرين خشية 
أن نلقـــى منهم ما لقيناه من غيرهم، الثقة تعني 
الســـالم، السالم مع النفس ومع الغير، يعني أن 
تسير حياتنا في طريق سالك ال تعرجات فيه أو 
مطبات، أن نضع رؤوســـنا على «املخدة» فننام 
بهدوء «كطفل هده اللعب»، وأن نشعر بالصفاء 
الداخلي، اليوم الشـــك هو املســـيطر، وهو الذي 
يقلق حياتنا ويشـــل تفكيرنا ويسيطر بقسوة 
على قلوبنا، أمتنى من كل قلبي عودة الثقة لكل 

قلب وعقل وحياة كويتي ومسلم.
  Kalematent@gmail.com 
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