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على مدى أكثر من عشرين سنة، كانت هناك محاوالت إلصدار 
قانون اخلصخصة وجميع احملاوالت في مجالس األمة السابقة 
كان���ت تصطدم مبعارضة قوي���ة، ألن املعارضني في املجلس 
كان���وا يعتبرون قانون اخلصخصة ما ه���و إال إيذان بإعطاء 
القطاع اخلاص حق التصرف في املرافق العامة واس���تغالل 
أم���الك الدولة بصورة كاملة مع انتقال امللكية إليهم، في حني 
ان اخلصخصة تعني عدم إعطاء حق امللكية ألمالك الدولة في 
الكثير من الدول الرأسمالية بل إعطاء حق اإلدارة لهذه املرافق 
الى القطاع اخلاص، وهذا األمر ال يتعدى ما نسميه B.O.T حيث 
انه بعد مدة محددة يعود كل ش���يء الى الدولة ألنها هي التي 

متلك املال العام واألمالك.
إن س���بب رفض القوانني الت���ي عرضت على مجلس األمة 
ه���و مفهوم خاطئ ب���أن الدولة تبيع ملكي���ة األصول العامة 
الى القط���اع اخلاص لكي يتصرف فيها كيفما يش���اء، ومثل 
هذا املفه���وم كان خاطئا ألننا جميعا نرفض أن حتول ملكية 
املال العام ألي ش���خص ألننا جميعا منلك هذه األموال وهذه 
األصول، فجميع القوانني التي تدعو الى اخلصخصة املقصود 
بها إدارة واس���تغالل هذه املرافق العامة مقابل احلصول على 
مردود على املال العام دون ان نسمح بأن تكون امللكية املطلقة 
أس���اس القطاع اخلاص، فاألمر إذن دائما هو االستغالل لهذه 
األموال واملمتلكات واملرافق وليس التملك الكامل لها، ولدينا 
مناذج كثيرة كاملرافق الصناعية واملزارع والشاليهات، وغير 
ذلك من أمالك الدولة التي يستغلها أي فرد حسب عقود إيجار 
يتفق عليها يتمتع باستغاللها حسب تلك العقود، ولكن تظل 

امللكية للدولة.
فاألمر إذن يتعلق بإدارة األم���وال العامة واملرافق العامة، 
وأمالك الدولة واخلدمات العامة بهدف حتسني أداء هذه اخلدمات 
وفق أس���س النظام التجاري الربحي، كم���ا يجوز إدارة هذه 
األنش���طة من قبل القطاع على أساس غير ربحي، وفي جميع 
األحوال يتحول العاملون في هذه املرافق احلكومية الى القطاع 
اخلاص وفق عقود واضحة تعتمد على األداء والكفاءة بالنسبة 

للموظف.
فالنقطة األساسية إذن هي أن يكون التعامل مع املوظفني 
وفق قواعد محددة، وال تصبح الوظيفة حقا مكتسبا ال ميكن 
أن نحرم املواطن منها حتى لو لم يقم بواجبه أو يحقق األهداف 
املوضوعة له، هنا بيت القصيد، فكل ضجة نس���معها خاصة 
من قبل النقابات بسبب عدم السماح بأن تغير الوظيفة العامة 
من حق مكتسب الى واجب يحدده القانون وفق عقود محددة 
يحف���ظ لصاحب العمل حقه وال يحرم املوظف من حقه مادام 

يقوم بواجبه ويؤدي عمله بكفاءة.
وبعد صدور القانون وبعد اعتماد خطط التنمية، أين هي 
القوانني التي تس���هل للقطاع اخلاص القيام بأداء العمل وفق 
أسلوب اخلسارة والربح، وهذا األسلوب هو أساس االقتصاد 
احلر، ومن دون تطبيق جميع القواعد املنظمة لهذا االقتصاد 
تصبح اخلصخصة هي أسلوب عمل وليس هدف متليك الناس 
ألمالك الدولة أو االس���تفادة من املال العام بل هدفه األساسي 
حتس���ني أداء اخلدمات، وتطوير املرافق العامة حتى تتحقق 
التنمية ويكون فيه العقاب والثواب هو الدستور الذي يتقيد 
به جميع العاملني، وكل ذلك في إطار ما نص عليه الدس���تور 
بأن رأس املال عليه مسؤولية اجتماعية، ويجب عدم السماح 

لرأس املال بالتفريط في هذه املسؤولية.
وعسى أن نعي مسؤولية ما سنقوم به، ألن هذا القانون إذا 
أردنا أن نطبقه حقيقة، معناه تغيير أمناط حياتنا، واجلميع 
يش���ارك في خلق الثروة وليس في نهبها، أما أنا ش���خصيا 
فلست متفائال بتحقيق ذلك ألنه على مدى السنوات املاضية 
جعلنا اإلنسان الكويتي طفيلي على الدولة، وتغيير منط هذا 
اإلنسان في احلياة التي تعود عليها أمر قد يؤدي الى مخاطر 
كثيرة، وعس���ى اهلل أن يحمي الكويت من مثل ردود األفعال 
التي قد حتصل، ألن القضية في نظري تغيير جذري ألمناط 

حياة اإلنسان الكويتي.

بعد أن أنهى املكتب االستش���اري الكندي دراس���ته وقّدم 
توصيته بضرورة فصل قطاع التدريب عن التعليم التطبيقي، 
ارتأت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
التريث قبل املبادرة بتنفيذ التوصية وإعطاء املوضوع فرصة 
كافية حتى ينال حظه من املراجعة والتقييم، وهو قرار صائب 
ألنه يتعلق مبرفق حيوي من مرافق التعليم في الكويت وال 
تس���تغني عنه أي دولة أخرى من دول العالم ويشاركها في 
هذا التوجه مجموعة من نواب مجلس األمة وإن كان مجلس 
إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قد اتخذ قرارا 

بضرورة الفصل.
وليس���ت اإلشكالية كما تبدو للبعض في التردد في فصل 
القطاع���ني، ولكن فيما س���يؤول اليه وضع كلي���ات التعليم 
التطبيقي بعد الفصل، فإذا كان الفصل يهدف الى حتويل تلك 
الكليات الى جامعة للعلوم التطبيقية فإن ذلك سيتسبب في 
خسارة البلد ملرفق التعليم التطبيقي وهو مرفق وحيد فيها 
وحرمانها من العمالة الوطنية الوسطى، ناهيك عن انعكاسه 
السلبي على خطة التنمية التي ال تستغني عن تلك الشريحة 
من العمال���ة من حملة الدبلوم وهو أم���ر غير مقبول ألنه ال 
يصب في املصلحة الوطنية للبل���د، لذلك فمن املهم في حال 
مت الفص���ل أن تبقى الكليات احلالية تعمل كما هي عليه اآلن 
كمؤسسات تعليمية وسطى، ونتساءل: ما املانع من ان تضم 
في كلية مجتمعية واحدة مثل الكليات املجتمعية املنتش���رة 
في الواليات املتحدة األميركية وكندا وأستراليا، املهم في هذا 
األمر ه���و وضع تصور واضح يضمن احملافظة على التعليم 
التطبيقي بعد الفصل وليس طيه وحتويله الى جامعة تضاف 

الى اجلامعات املوجودة في البلد.

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

ماذا بعد قانون 
الخصخصة؟!

من غير إحراج

سلطان إبراهيم الخلف

إشكالية ما بعد فصل 
التدريب عن »التطبيقي«

فكرة

تقول: أكثر من مرة يكتش���ف 
زوجي خيانتي ل���ه عبر الهاتف، 
وفي كل مرة يتجاوز عن هذا الفعل 
ويغض الطرف عني، فهو يعلم لو 
انتشر اخلبر بني األهل ستنكشف 
أالعيبه وخياناته، وأعلم أن املجتمع 
يرى أن الزوجة في هذه احلالة هي 

الت���ي يقع عليها اللوم، ألنه ينتظر منها أن تصبر 
وتتحمل وتسكت عن مصيبتها وإهمال زوجها لها، 
بينما يغفر للزوج ألنه رجل وكأنه لم ميارس تلك 
اخليانة مع امرأة مثلها، وأن ما تطالب به ش���رعا 
يدخل في باب العيب، وأن ما يبحث عنه خارج إطار 
احلالل نزوة عابرة وما أكثر تلك النزوات! وأتساءل 
إن كان مبقدوره أن مينح ذلك احلب وطاقة الشباب 
لألخريات الفاسدات، لم ال يكون ذلك لزوجته التي 
اختاره���ا لتعفه ويعفها، وتنتظ���ر منه أن يبادر 
وينظر إليها بعني الرحمة؟ انتهى كالمها.  وبعيدا 
عن املناقشة في موضوع اجتاهها إلى تلك اخليانات 
املتكررة، نريد أن نرى األمور مبنظار العدل، فليس 
كل زوج خائن لديه زوجة خائنة، وأن اهتمام املرأة 
بحفظ بيتها وتربية أبنائها، يرجع في أغلب األحيان 
إلى وجود الوازع الديني واألخالقي، وان الزوجة 
يكفيها أن تشعر بحب زوجها وحنانه لتسكت عما 
ترى من عيوب وأخطاء، وتتجاوز عن الزالت، رغم 

أثرها الباقي داخل النفس. 

ولكن عندما نستمع إلى صوت 
الزوجة اخلائنة، نرى أنها رغم ما 
تفعل فإنها تشعر بتأنيب الضمير، 
وتراها تلوم ذاتها وتتمنى لو صلح 
هذا الزوج لتعود احلياة إلى مجاريها 
خالية من الهموم والضغوط، لذا ال 
أستغرب عندما تقول إحداهن مبررة 
أفعالها تلك )أفعل.. ما يفعله هو(، وعندما تطرح 
عليها السؤال األهم، هل فتحت حوارا مع زوجك؟ 
وهل نبهته إلى وجود هوة بينكما؟ وانه ينقصك 
وجوده واهتمامه؟ ت���رد بنعم.. كثيرا ما حاورته 
ولكن ال يهت���م. وهذا ما أري���د أن أوصله للقارئ 
الك���رمي، ان قبل حدوث )البركان( هناك إش���ارات 
واضح���ة نتغاضى عنها متر في األجواء، وان لكل 
ردة فعل.. فعل، وان أساس وقوع هذه اخليانة هو 
إهمال )صرخات( امرأة محطمة ومكبوتة، وهنا ال 
نبرر األفعال املنكرة، ألن اخليانة ال تشبهها سوى 
اخليانة، وهي لفظ قبيح ال تتقبله أي نفس سوية، 
ولكن في هذا الزمان الذي تنتش���ر فيه الفنت بكل 
أشكالها، على الزوج أن يحافظ على زوجته ألنها 
أساس بناء أسرته، ويسد اخللل بقدر ما ميكن، وأال 
يترك احلبل على الغارب، فمركب احلياة الزوجية 
ال يسير إال بهما، حفظ اهلل بيوتنا وبيوت املسلمني 

من كل منكر وشر. 
Falcom6yeb@yahoo.com

إعالن وزارة التربية من���ح وكالء الوزارة مكافآت 
أعمال ممتازة يستوجب التوقف قليال والتمعن كثيرا 
وان كان احلديث هنا ال يخص وزارة التربية بذاتها فما 
ينطبق عليها ينسحب على باقي املؤسسات احلكومية 
لذا أرجو أال يأخذ الس���ادة والسيدات الوكالء بوزارة 
التربية هذا احلديث على انه موجه لهم شخصيا. ان 
وكيل الوزارة مبوجب موقعه يتسلم راتبا شهريا اكبر 
م���ن باقي املوظفني في ح���ني ان إجنازه قد ال يتجاوز 
اداء من هم أدنى منه كثيرا من مرؤوسيه فدوامه يبدأ 
بعد الثامنة عكس باقي املوظفني وينتهي قبل الواحدة 
والنصف ايضا قبل باقي املوظفني ويقضي جل وقته 
ويومه في االجتماعات والزيارات واستقبال املعارف 
والواسطات هذا ان استبعدنا حضوره حلفالت االفتتاح 
ومناس���بات الرزة مما يكون له اثر واضح في تأخير 
اإلجن���از. اما األفكار واملبادرات ففي غالبها األعظم ان 
لم تكن كلها تأتي من املوظفني البعيدين في مواقعهم 
الوظيفي���ة كثيرا عن وظيفة وكي���ل وزارة لكنهم في 
مقابل ذلك بالكاد يحصلون على كتاب شكر فضال عن 
مكاف���أة أعمال ممتازة. اما دور الوكيل في هذه احلالة 
فيتراوح بني املوافقة على تلك األعمال واألفكار او رفضها 
بغض النظر عن أسباب ذلك القرار ويصبح من نافلة 
القول ان جناح تلك األفكار او حتقيقها مرده ايضا الى 
جهود أولئك املوظفني الصغار الذين ال ينالون جزاء 
او شكورا. فما مبررات منح الوكالء إذن تلك املكافآت 
الضخمة الت���ي يحرم منها العامل���ون املجدون وهم 
السبب احلقيقي والرئيسي وراء جناح خطة، ان كان 
ثمة خطة، وجهود الوكيل او الوكيل املساعد الذي رغم 
راتبه الضخم وعمله القليل يحصل على مدخول اضافي 
ضخم لترؤسه ألعمال اللجان والتي يقوم اعضاؤها 
بكل األعمال واداء جميع املهام املوكلة للجنة في حني 
يكتفي حضرة الوكيل بحضور االجتماع وادارته. قد 
يقال ان حتمل الوكيل ملس���ؤوليات منصبه يحتم ان 
يك���ون مدخوله ضخما تبعا ألهمية عمله وهذا مما ال 
اناقش فيه وال اعترض عليه لكن موقع اعتراضي هو 
منح الوكالء مكافآت األعمال املمتازة التي أعتقد وأجزم 
بان صغار املوظفني أحق بها كما أوضحته أعاله خاصة 
لو عرفنا ضخامة املبلغ املخصص لكل وكيل مبا يعادل 
مكافأة 5 أش���خاص على األقل ممن كانوا السبب في 
حصول���ه على تلك املكافأة وبالتالي يكون من األجدر 
توجيه تلك األموال لتنعش حال من هم بحاجة لها من 
عشرات صغار املوظفني حملة النجاح احلقيقي الذي 
يحصد نتائجه وكالء الوزارات دون ان ينال منه شيئا 
اجلنود املجهولون الذين خلقوا تلك النتائج وجلبوا 
ذلك النجاح. والبد في نهاية حديثي ان اكرر واش���دد 
على اني ال اقصد وزارة التربية بالذات وان كانت هي 
منطلق احلديث فاألوضاع املعوجة غدت سمة كثير من 
وزاراتنا بشكل يجعل االنتقاد واإلصالح سيرا عكس 

االجتاه. وقانا اهلل شرور أعمالنا وسوء تفكيرنا.
mw514@hotmail.com

مكافآت األعمال الممتازة.. لمن؟

د.محمد القزويني

رأي

الزوجة الخائنة

أنوار عبدالرحمن

فالكم طيب

الدول���ة  »تص���ون 
دعامات املجتمع وتكفل 
األمن والطمأنينة وتكافؤ 
الفرص للمواطنني« مادة 
8 من دستور الكويت. 

تراودن���ي فكرة من 
واقع اخلي���ال ال وجود 
لها إال من خالل ما نراه 

من بعض رجال الداخلية األوفياء عندما يسمعون 
شكاوى معينة من خالل الوسائل اإلعالمية ويقومون 
على الفور مبس���اعدة أصحابها والعمل على حلها 
وفق اللوائح والنظم املتبعة لسياسة الدولة ووزارة 
الداخلية، ولكن ملاذا ال يتحقق ذلك احللم ويصبح 

حقيقة عند اجلميع؟!
واألمنية التي نود حتقيقها في اجلهاز األمني أن 
تك���ون بإضافة إدارة جديدة إلى الهيكل التنظيمي 
ل���وزارة الداخلية حتت مس���مى »إدارة الطوارئ« 
وتكون تابعة ملكتب وزير الداخلية مباشرة ولها 
صالحيات لتنفيذ وتسهيل األمور وتذليل العواقب 
والعراقيل التي يواجهها بعض املواطنني من بعض 
املوظفني أو بعض املس���ؤولني في الوزارة والذين 
يعملون على عرقلة مصاحلهم، وكما قلنا من قبل 
اننا نحلم دعونا نحلم ونتخيل أهم اختصاصات 

تلك اإلدارة: 
اإلطالع على جميع الشكاوى امللحة والضرورية 

للمواطنني.
تس���هيل أمور كل صاحب شكوى ضد الوزارة 
وتذليل العراقيل أمامه وفق النظم واللوائح املتبعة 

في الوزارة، »يعني الواسطة ممنوع«.
وبع���د انتهاء املظلمة أو الش���كوى املقدمة من 

املواطن���ني املتظلمني أو 
الشاكني يجب القيام بعمل 
تقرير واف بكل حذافير 
الواقعة مع ذكر أس���ماء 
العاملني الذين أس���اءوا 
إلى اسم وزارة الداخلية 
وقاموا بعرقلة مصالح 
املواطنني ورفعها للوزير 

التخاذ اإلجراء الالزم بالنسبة لهم.
عمل كشوف كاملة وشاملة جلميع موظفي الوزارة 
وإداراتهم وتكون هذه الكشوف مخصصة لتسجيل 
نقاط على كل من يتكاسل من موظفي الوزارة من 

خالل الشكاوى املقدمة.
عمل كشف جلميع العاملني في الوزارة وتسجيل 
نقاط على كل من يستخدم سلطته أو منصبه ضد 

مصلحة املواطن وعرقلتها.
رفع تلك الكشوف لوزير الداخلية شهريا وليس 
سنويا ملعاقبة منفذيها حتى يكون من يعاقب عبرة 

لآلخرين. 
هذا هو حلمنا وتلك هي طريقة تنفيذه إذا أمكن، 
واحلل���م يأتي من الواقع املرير، فليس مبقدرة كل 
شخص أن يصل لألجهزة اإلعالمية لعرض شكواه 
وليس ال���كل ميتلك اجلرأة على إيصال ش���كواه 
للمسؤولني، وليس كل املسؤولني يصغون لشكاوى 
املواطنني، فاحلل: أن تفّعل تلك اإلدارة لتكون مسؤولة 
مس���ؤولية كاملة أمام اهلل ثم أم���ام الوطن. كلمة 
وما تنرد: إلى كل مسؤول في وزارة الداخلية وهم 
يعلمون من أعني أتقدم لهم بالشكر على سرعتهم 

إلعطاء كل ذي حق حقه، وعساكم على القوة.
atach_hoty@hotmail.com

إدارة الطوارئ 
في »الداخلية«

د.نرمين الحوطي

محلك سر


