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ال أح���د يع���رف على وجه 
الدقة كيف تدار غالبية اإلدارات 
احلكومية، بل إنه لو قدر ملؤسس 
علم اإلدارة بيتر دروكر أن يعود 
إلى احلي���اة ودخل إلى بعض 
قطاعاتن���ا احلكومي���ة خلرج 
بزهامير مبكر وش���لل أطفال 
وانحراف ف���ي القرنية و»مياه 
بالركبة« وإنفلون���زا خنازير 
و3أوبئة استوائية وملات قبل أن 

يكمل يومه الثالث من القهر!
هناك أمور قابلة »للترقيع« 
و»مبلوع���ة« م���ن التجاوزات 
اإلدارية في بعض تلك القطاعات 
ولكن بعضها ال ميكن أن يبلعه 
القادر  حوت أزرق جائع وهو 
على ابتالع 46 طنا من األسماك 
في اليوم الواحد، وبعضها اآلخر 
ال ميكن أن »يترقع« ولو اجتمع 
الكويت جميعا  »بنش���رجية« 

ل�»رقعه«.
كي���ف إلدارة أن تس���تقيم 
ورؤوس هرمها يتشددون في 
تطبي���ق خصم عل���ى موظف 
صغير بس���يط تأخر 4 دقائق 
ليدخ���ل خزين���ة قطاعه���م 3 
الدين���ار قيمة  دناني���ر وربع 
الدقائق األربع���ة املخصومة، 
ويتناسون أو يتغافلون أو قل 
يغضون الطرف عن س���رقات 
باملاليني يوقعها سكان الطوابق 
العلي���ا ب� »ش���خطة« توقيع، 
وماليني أخ���رى يتأخرون في 
حتصيلها من شركات تأخرت 
في تسليم مشاريع نسمع عنها 

والنراها؟!
فمث���ال تعلن وزارة الصحة 
أن موظفي اجلهات احلكومية 
حصلوا عل���ى أكثر من مليون 
و300 ألف »طبية« في عام واحد، 
وقبل أن يصور املس���ؤولون 
في احلكومة أن تلك »اإلجازات 
املرضية« خلل ونوع من أنواع 
التسيب الوظيفي يجب محاربته 
متذرعني بأن هذه »املرضيات« 
تكلف خزانة الدولة املاليني عليهم 

أن يفتحوا ملفات التجاوزات.
حسنا يا حكومة، إن كانت 
اإلجازات املرضية تكلف خزينة 
الدول���ة 20 مليون دينار ل� 32 
ألف موظف »مس���يكني« فأمر 
تغيي���ري واحد في مش���روع 
ل�»هامور« واحد يكلف خزينتكم 
20 مليون دينار، يعني شخص 
واحد »يلهف« 20 ألف دينار بأمر 
تغييري واحد، وال تستطيعون 
ال أنتم وال قياديوكم محاسبته أو 
مالحقته ولكن عينكم »حمراء« 
عل���ى املرضى ال���� 32 ألفا من 

موظفيكم.
ال أشجع على »املرضيات« 
إذا كانت احلكومة تريد  ولكن 
العدال���ة فلتبدأ بتطبيقها على 
»الهوامي���ر« فإن لم تس���تطع 
فلتتوقف عن مالحقة ال� 32 ألف 
»ميده« ولتعفنا من تصريحات 
مسؤوليها غير املسؤولة وغير 

املنطقية!
Waha2waha@hotmail.com

هامور و36 ألف »ميده«!

ذعار الرشيدي
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هناك ظاهرة بدأت تتفشى بشكل 
غريب والفت للنظر لدينا في األسواق 
واملجمعات، ولم يقتصر األمر على 
ذل����ك فقط، بل طال أيض����ا الدوائر 
احلكومية، فلم يعد األمر مستغربا 
حني تكون منتظرا دورك في إحدى 
اجلهات احلكومي����ة لتنجز أمرا ما 
وجتد بجانبك س����يدة مرتدية بدلة 
أق����رب ما تكون إلى بدلة مخصصة 
للنوم )بيجامة( أو بدلة رياضية في 
أحسن األحوال، وقد يستقبل عقلك 
تلك الصورة حني تكون تلك السيدة 
سافرة وكاشفة لشعرها، لكن صراعا 
عنيفا قد ينش����أ داخله وتتضارب 
املفاهيم فيه إذا ما كانت تلك املرأة 
محجبة، أي أنها مستترة في اجلزء 
العلوي فقط في حني أن لباسها في 
اجلزء السفلي فاضح بشكل يجعل 
حتى بعض املومسات يترفعن عن 
لبسه ش����أنها في ذلك شأن النعامة 
التي تدخل رأسها في األرض لتخفي 
جسمها، مع اختالف األسلوب، وحمدا 
هلل أنها لم تطبق أس����لوب النعامة 
بحذافيره، وذلك حتى ال يتبخر ما 

بقي من عقول الرجال.  
ال نخص هنا احملجبة عن غيرها 
من نساء املسلمني فكلهن سواء في 
احلق الش����رعي والذي لن نخوض 
في تفاصيله كونه معلوما للعامة 
ولكننا كنا نتمنى على من س����ترت 
أعلى جسمها لو أنها أكملت بقيته. 
وما ينسحب على النساء والفتيات 
ينسحب أيضا على الرجال والشباب، 
حيث إنه من غير املقبول حني ترى 
ش����ابا ق����د ارتدى س����رواال قصيرا 

وقميص����ا رياضيا في مكان عام أو 
حكومي واملصيبة حني يكون املوظف 
نفس����ه هو من يرتدي تلك املالبس 

الغريبة في مكان عمله.  
قد نحسن الظن ونقول إن ذلك 
املوظف أتى مبالبس رياضية من أجل 
أن يعمل بسرعة ويتحرك بسهولة 
إلجناز معامالت املراجعني مع العلم 
بأنه ال توجد هناك معاملة حكومية 
تنتهي في وقته����ا احملدد، وأن تلك 
املرأة التي أتت ببدلة النوم فزت من 
سريرها مسرعة بعد أن غلبها النوم 
ولم يسعفها الوقت لتغيير مالبسها 
وكونها إنسانة عملية، وكسبا للوقت 
لبست حجابها فقط وهو األهم في 
نظرها في سباق مع الوقت لتنجز 
عمله����ا، هذا إذا م����ا كانت في دائرة 
حكومية صباحا ولكن ماذا بش����أن 
تلك التي تتمشى في األسواق مساء؟ 
هل متارس رياضة املشي مثال، وهل 
نحن شعب مهتم مبمارسة الرياضة 
وعملي جدا لنجد تفسيرا النتشار 
مثل تلك املالبس، ولو كان األمر كذلك 
البدانة  انتشار أمراض  فما تفسير 
والضغط والسكري والكوليسترول 
لدى غالبية الشعب؟  باإلضافة إلى 
كون ذلك غير مقبول شرعا فإنه أيضا 
مرفوض من باب الذوق العام واحترام 
مشاعر اآلخرين، وهو أمر مطلوب 
وموجود في جميع املجتمعات مبا 
فيها الغربية والتي تشدد على ذلك 
وفقا ملعايير كل مجتمع، لذا يجدر 
بنا كمجتمعات مسلمة أن نتقيد بذلك 

أكثر من غيرنا. 
Alharmal@hotmail.com

حسنا فعلت وزارة التربية في 
هذه األيام بشأن محاربة الدروس 
الت���ي اصبح���ت  اخلصوصي���ة، 
ك�»األفي���ون« لكثير م���ن الطالب 
الذي���ن اتخذوها  وبعض املعلمني 
بضاعة رائجة، وق���د بدأت وزارة 
التربية خطوات جادة حملاربة هذه 
اآلفة التي بات���ت تثقل كاهل ولي 
األمر، وتس���تنزف جزءا كبيرا من 

راتبه.
وقد اكدت »التربية« اخيرا انها 
ابلغت وزارة الداخلية إللقاء القبض 
على األشخاص الذين يقدمون دروسا 
خصوصي���ة للطلبة في مقرات مت 
إعدادها دون وجود اي ترخيص، 
وش���ددت على انها ستقوم بإنهاء 
خدمات اي معلم يثبت تورطه بهذه 
الدروس اخلصوصية، كما انها لن 
تدخر جهدا في محاربة تلك الظاهرة 
والتصرفات الالمسؤولة من قبل قلة 
من املعلمني، مشيرة الى انه سيتم 
التنسيق مع وزارة الداخلية ومتابعة 
التحقيقات اجلارية مع االشخاص 
املضبوطني وفي حال كان احدهم من 

املعلمني سيتم فصله فورا.
كل هذه اإلجراءات التي اتخذتها 
الوزارة جي���دة، وقد حتقق بعض 
اهدافها، لكننا كنا نتمنى لو أن وزارة 
التربية انتهت اوال من دراسة اسباب 
رواج الدروس اخلصوصية وجلوء 
بعض املعلم���ني والطالب على حد 
سواء إليها، وبعد معرفة االسباب 
ومعاجلتها، أعتقد ان الوزارة ميكنها 
القضاء على هذه الدروس ومكافحتها 
بطريقة صحيحة، ومن هنا فإن هناك 
بعض االم���ور التي يجب االلتفات 
إليها ووضعها في احلس���بان قبل 
املضي في اتخاذ اي اجراء بش���أن 

هذه القضية، واذكر منها:
� ض���رورة مراجع���ة مناهجنا 
التربوي���ة، حتى اجلدي���دة منها، 
وخصوصا مادة العلوم التي يعاني 

منها الطالب واملعلمون كثيرا.
� تدريب املعلمني املس���تمر قبل 
بداية دوام الطالب بوقت كاف على 

املناهج واملقررات اجلديدة.
� حتسني اوضاع جميع املعلمني 

املادية، وخصوصا الوافدين منهم، 
ورفع رواتبهم، او اقرار بدل السكن 
لهم، لتحسني اوضاعهم املعيشية، الى 
جانب تقدمي احلوافز الى املتميزين 

وتشجيعهم.
� إعطاء مراك���ز رعاية املعلمني 
اهتماما اكثر، واالرتقاء بها، وضرورة 
تفعيل دورها، ومتابعة املعلمني فيها 
متابعة جي���دة حتى حتقق الهدف 

الذي وضعت من اجله.
� االس���راع ف���ي إجن���از القناة 
التلفزيونية التعليمية، التي سمعنا 
عنها منذ زمن طويل، لكنها لم تر 

النور حتى اآلن.
� تخفيف نص���اب املعلمني من 
احلصص االس���بوعية، ليتس���نى 
ل���كل معلم معرفة طالب���ه معرفة 
جيدة، والوقوف على نقاط ضعفهم 

ومعاجلتها.
� تنظيم حملة اعالمية وتوعوية 
تشرح مخاطر هذه الظاهرة، وتبصير 
اولياء األمور بضرورة القضاء على 
الدروس اخلصوصية، واالستعاضة 

عنها مبراكز رعاية املتعلمني.
� محاس���بة املعل���م الذي يثبت 
تورطه في إعطاء الدروس، وفصله 

من عمله.
� التنسيق بني الوزارات املعنية 
إلغ���الق اي معه���د او مركز يقدم 
ال���دروس اخلصوصي���ة من دون 
ترخي���ص، واع���ادة ضب���ط منح 
التراخيص ملثل هذه املعاهد، ومنعها 
الدروس اخلصوصية  من مزاولة 
بحجة أنها معاه���د تعليمية، ألن 
معظمها معاهد تق���دم خدمات في 
تعليم الكمبيوتر واللغات فقط، وال 

عالقة لها باملناهج الدراسية.
نأمل أن تنجح محاولة الوزارة 
للقضاء على ه���ذه الدروس، ولو 
أنه���ا حتتاج إلى جه���د كبير منها 
ومالحقة األمر بشكل فعلي وعلى 
ال���دوام، لكنها قبل هذا وذاك يجب 
ان تقف على األس���باب وتعاجلها، 
وعندها ستجد النتائج املبهرة التي 
لم تكن تتوقعها، وتقضي على هذا 

األفيون بشكل فعلي.
Samy- elkorafy@hotmail.com

بيجامة وحجاب

سعد فهد الحرمل

تحت المجهر

»أفيون« المتعلمين 
والمعلمين

سامي الخرافي

جرس

عرف عن اليهود على مر الس���نني حبهم للدنيا 
واملال، والشواهد التاريخية كثيرة، فمن غير املعقول 
وغي���ر املنطقي أن ينظر للمواطن الكويتي على أنه 
أحد رعايا الكيان الصهيوني، فمع كل طلعة شمس 
جند من نواب األمة من يتحفنا باقتراح ميأله البهتان 
مفاده مادي بشكل لم نسمع له مثيل حتى من أعضاء 
الكنيست، بحجة أوهن من بيت العنكبوت والتباكي 
لتوفير العيش الكرمي للمواطن الكويتي، وكأمنا رغد 
العيش ال يتحقق اال مبقترحات هزلية تلك التي تأتي 
من خبراء دغدغة مشاعر املواطن البسيط، فاآلخرون 
مشغولون بكيفية صرف القروض املليونية احلاصلني 
عليها مؤخرا. فاملواطن أصبح بني من يقترض باملاليني 
ويداحره في لقمة عيش���ه ومن يساومه عليها. فإذا 
كان النواب يفهمون أن جل طموح املواطن »الكويتي 
احلق« 50 دينارا أو معاش شهر زيادة أو حتى الروايات 
املختلفة ملعاجلة قضية القروض فأرجوهم أال يفهمونا 
غلط. ألم يكن من األولى قيام النواب بدورهم وسن 
التشريعات والقوانني التي من شأنها احلد من جشع 
التجار الذي أصبح يشق جيوب املواطنني بدال من 
اقتراحات ال تسمن وال تغني من جوع؟ ألم يكن من 
األولى محاسبة املتسببني في أزمة القروض والفوائد 
املركبة عوضا عن حتميل املال العام تكاليف غلطة 
املتسببني؟ إلى متى ونحن نعيش في ظل قوانني ردة 
الفعل؟ إلى متى واملال العام هو »الطوفة الهبيطة« 
التي تتحمل تكاليف أخطاء الغير )املعروفني(؟ أليس 
األجدر أن تفعل القوانني التي حتمي املواطن وتوفر 
له العيش الكرمي بدال من تلك االقتراحات املمزوجة 
بدموع التماس���يح تباكيا على حال ضعفاء الدخل؟ 
والس���ؤال املهم عندي من يرضى من الكويتيني أن 
يتم التس���ول والطرارة باسمه وعلى حسابه مقابل 
اهمال مستقبله ومستقبل ابنائه ووطنه؟ يبى نبي 
تنمية نبي دولة نبي تش���ريعات نبي اصالح ونبي 
ونبي والقائمة طويلة ما نبي رصيد في البنك ومن 
يعرفني يعرف أني ال أتكلم بلسان ذوي الدماء الزرقاء 
حس���ب املصطلح الشائع، وال أحسد أحدا أو أمتنى 
عدم إص���الح حال احد بل على العكس، لكني أتكلم 
بلس���ان كل مواطن كويتي يتمنى رفعة شأن بلده 

ويتمنى رقي طرح أعضاء برملان بلده.
 Binsabt.kw@gmail.com

مازلت مستغربا من حكومتنا الرشيدة بحرصها غير 
املبرر على التقارير األميركية التي تصدر من قبل منظمات 
وهيئات وجمعيات غير حكومية تسيء إلى مكانة وسمعة 
الكويت في بعض التجاوزات واالنحرافات غير املؤثرة 
على بعض سياساتها املتزنة. فمعظم التقارير املنشورة 
تعتمد مصادرها على ما ينشر في صحفنا احمللية التي 
تعمل بعضها من أجل اإلثارة والتسويق اإلعالمي لبعض 
القضايا الهامشية، فمثال قضية »نظام الكفيل للوافدين« 
يطلب البعض محاربتها أو عدم التوسع فيها ملا لها من 

ضرر على سمعة الكويت.
فحينم���ا كنت عضوا في الهيئ���ة اإلدارية في رابطة 
أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية طالبنا بإلغاء 
نظام الكفيل بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس العاملني 
بالتطبيقي، من منطلق ان���ه ال يجوز حجز جوازاتهم، 
خاصة عندما يتعرض���ون حلاالت طارئة خالل العطلة 
األسبوعية، وقد حتقق ذلك بإلغائه. ان الكثير من الذين 
يتابعون األحداث والقوانني لدينا في الكويت ال يعلمون 
بقوانني الدول األخرى، فمثال في الواليات املتحدة األميركية 
ال تس���مح ألي طالب كويتي مبغ���ادرة اجلامعات التي 
يدرسون فيها، لزيارة أهلهم أو حينما يتعرض أحدهم 
ملشكلة، فال يستطيع العودة الى اجلامعة بعد مغادرتها 
اال بعد أخذ منوذج خاص يسمح له بالعودة مرة أخرى 
وان خرج دونها لن يس���مح ل���ه بالدخول وتتم متابعة 

الشخص أمنيا، هذا نوع من أنواع نظام الكفيل.
فمن املعروف ان أميركا أصبحت صارمة حاليا أكثر 
من السابق بسبب العمليات اإلرهابية التي حدثت، ونفس 
هذه احلالة توجد بالكويت، فإذا مرت ستة أشهر للوافد 

خارج الوطن ال يستطيع الدخول مرة أخرى.
اذن إلغاء نظام الكفيل يعتبر نقلة حضارية في حفظ 
حقوق اإلنس���ان، خاصة مع أصحاب الش���هادات العليا 
م���ن التخصصات العلمية واألدبية النادرة أما غير ذلك 
فيجب الوقوف أمامه حتى ال تصبح املسألة سائبة في 

األمن الداخلي للوطن.
> > >

فاكهة الكالم: قال رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون 
في رسالة الى أحد االحتفاالت اخليرية »ان الظلم في أي 

مكان هو اعتداء على العدالة في كل مكان«.
Aliku1000@yahoo.com

بسنا فلوس يا حسين

عبداهلل بن سبت

أطروحة

الظلم في نظام الكفيل!

د.بدر نادر الخضري

لمسات

< مع انطالقة بطولة كأس 
ف���ي أنغوال  األمم األفريقي���ة 
وحتديدا قب���ل املباراة األولى 
للمنتخب املصري مع نظيره 
النيجيري، سألت أحد الزمالء 
عن توقعاته فقال بلهجة يعلوها 
التنظير وبروح املدرب البرازيلي 
زاجالو: عليكم أن تكونوا أكثر 

واقعية وتدركوا أننا لسنا الفريق األفضل ولذلك ستخسر 
مصر. نزلت كلماته علي كالصاعقة وال أخفي عليكم أنني 
انتابني خوف شديد سرعان ما بدده فوز املنتخب املصري 
على نظي���ره النيجيري بثالثة أهداف مقابل هدف. ومن 
يومها حرصت على أن أسأل هذا الزميل عن توقعاته قبل 
كل مباراة ومع تكرار نفس اإلجابة كان يزداد تفاؤلي بأننا 
سنفوز إلى أن جاءت مباراة نصف النهائي بني منتخبي مصر 
واجلزائر الشقيقني، فكانت توقعاته أن يتكرر سيناريو 
»أم درمان« بفوز اجلزائريني على اعتبار أنهم الفريق الذي 
تأهل لنهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا، ورغم أنه 
من أبناء أرض الكنانة أعلن مساندته للفريق اجلزائري، 
فكان���ت النتيجة الثقيلة والفوز العريض بأربعة أهداف 
مقابل الشيء لتعلن أن الفراعنة هم أسياد أفريقيا، وتكرر 
نفس السيناريو قبل مباراة غانا وحتقق احللم التاريخي 
بفوز الفراعنة للمرة السابعة في تاريخهم والثالثة على 
التوالي بكأس أمم أفريقيا. املهم أن الزميل دائما ما يصيب 
حدسه في نظرته للقاءات الرياضية الكبرى، لذا ال أعلم 
هل كان يبني توقعات���ه على واقع أم أنه فقط كان يريد 

إثارتي لعلمه بحبي الشديد لكرة القدم؟
< حتية كبيرة من القلب للزميل أحمد الشحومي الذي 
ش���اركنا فرحة الفوز ونقل الفرحة على الهواء مباشرة 
من الس���يدة زينب إلى الش���ويخ ومن جنع حمادي إلى 
حولي ومن الس���ويس املدينة الباسلة إلى الساملية ومن 
اإلسكندرية إلى الفروانية. لقد حفر الشحومي لنفسه في 

قلوب املصريني مكانا خاصا سينعم به دائما.

وحتي���ة من القل���ب كبيرة 
للكويت التي احتضنت أفراح 
املصريني بالفوز الكبير ببطولة 
أمم أفريقي���ا وبع���د تخطيهم 
املنتخب اجلزائري الش���قيق، 
الذين  الش���رطة  حتية لرجال 
املعادلة الصعبة حيث  حققوا 
سمحوا باالحتفاالت وحافظوا 
على األمن بصورة رائعة عكست قدرتهم املميزة. وللحقيقة 
لم أعرف بلدا غنيا بتنوعه الثقافي واالجتماعي يقبل اآلخر 
مثل الكويت، إال أن أكثر ما مييزها من وجهة نظري هو 
أنك حني تتجول في ش���وارعها وضواحيها من العاصمة 
للجهراء ومن حولي ألم الهيمان ال تلحظ في عيون الناس 

أنك غريب عنهم.
< من أعماق القلب أقول لكل كويتي، أفراحكم بأعياد 
االستقالل والتحرير متتد من كورنيش النيل وخاصة من 
أمام بيتنا في القناطر اخليرية إلى برج التحرير لتستقر 
في قلب كل مصري مقيم على أرض الكويت. أتراحكم وجع 
نشعر به ونتفاعل معه وأفراحكم بهجة تسعد قلوبنا، فكل 
عام وأنتم بخير وأدام اهلل األفراح على الكويت وشعبها 
حتت راية والد اجلميع السياس���ي احملنك أمير احلكمة 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
< وما أجمل ما قال الش���اعر املصري محمود عثمان 

في حب الكويت:
كقبل���ة بالضي���اء  توش���ح  بل���د 

الش���ادي اجلمي���ل  الب���در  فكأن���ه 
ح���ل املس���اء عل���ى الب���الد جميعها

غ���اد فيه���ا  الصب���ح  الكوي���ت  إال 
أرأي���ت دارا ف���ي البس���يطة صبحها

متم���اد متج���دد  متواص���ل 
دار م���ن الك���رم ال���ذي ق���د قدم���ت

القص���اد قبل���ة  وأمس���ت  بقي���ت 
osamadeyab@hotmail.com

من كورنيش النيل
 إلى برج التحرير

أسامة دياب

مالمح


