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إشكاليات الفساد التي تطرقنا إليها في املقال السابق، أصبحت 
أكثر إحلاحا بعد أن حتركت قبل أيام املؤسسات املدنية للمطالبة 
بدعم مقترح قانون »الهيئة العامة للنزاهة«، الذي أعدته جمعية 
الش���فافية الكويتية، والذي يقوم عل���ى دمج أربعة قوانني وهي: 
مكافحة الفساد والذمة املالية وتعارض املصالح، وحماية املبلغ.

وميكن تصنيف الفساد مبدئيا بأن هناك فسادا سعيد احلظ، 
وآخر حظه سيئ، فالفساد األول هو الذي يعيش هانئا في الدول 
التي ال متتلك الش���فافية، وال تطبق القانون إال في أدنى حدوده، 

فهي حتمي الفساد والفاسدين، أكثر من حمايتها للقوانني.
أما الفساد اآلخر سيئ احلظ، فهو الذي يظهر في دولة محمية 
دس���توريا وفيها برملانات منتخبة دميوقراطيا، وتاريخها عريق 
بالنزاهة، وهذا ينطبق علينا في الكويت، حيث ان لدينا مؤسسات 
مجتمع مدني ستشكل حاجزا منيعا في وجه أي ضياع للمال العام 
يتدفق من ثقب جانبي في كيس اخلزينة العامة. وقد تتجلى ضرورة 
تفعيل مطالبات مؤسس���اتنا املدنية، خشية أن يستفحل الفساد 
فيصبح هو القاعدة وتصبح مكافحته هي االس���تثناء. خصوصا 
أن أهمية »بناء السد« في وجه هذه اآلفة االقتصادية والسياسية 
واألخالقية، تتعاظم مع إقرار قوانني اقتصادية مهمة وحساس���ة 
مثل خطة التنمية وقانون اخلصخصة وهيئة سوق املال، والرغبة 

في حتويل البالد إلى مركز اقتصادي عاملي.
ومع إحساسنا بالزهو مبا منتلكه من أدوات دستورية ومدنية، 
فإن هذا يجب أال يجعلنا نغتر الى الدرجة التي تنطبق علينا »عبرة 
سباق السلحفاة واالرنب«، حيث لم ينفع األرنب شعوره بالثقة 
من س���رعته، فنام في منتصف الطريق. وه���و ما ميكن التعبير 
عنه علميا بتقارير منظمة الش���فافية العاملية التي كشفت تراجع 
الكويت في تقاريرها اخلاصة بالشفافية والفساد فحسب تقرير 
املنظم���ة تراجعت الكويت في التصنيف العاملي بعد أن كانت في 

املركز الستني عامليا.
ومن املؤسف أن يحصل هذا في ظل وجود كل ما حتدثنا عنه 
من مقومات النزاهة، ولكن الذي يحصل ان االختراقات التي حتدث 
للتشريعات والقوانني تأتي ممن يفترض فيهم أن يكونوا هم الذين 
شرعوها أو نفذوها، وهنا تكمن الثغرة العصية على االغالق في 

وجه تسرب الفساد.
ثمة مقولة س���ائدة عندنا بأنك »إذا أردت أن تعرقل مش���روعا 
شكل له جلنة«، ولكن هذا ال ينطبق على حالة ضرورة أن تنهض 
»هيئة مكافحة الفساد« بدورها في مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانني 
املتعلقة مبكافحة الفساد، ومنحها صالحيات ودورا أكثر فاعلية، 
ألن عملية مكافحة الفس���اد ال تكون ممكنة إال من خالل مجموعة 
مشتركة من اإلجراءات تتضمن املالحقة اجلزائية والتأديبية إضافة 

إلى اإلجراءات الوقائية، إضافة إلى التوعية العامة.
اليوم هناك 15 اقتراح���ا بقانون تقدم بها 22 نائبا في مجلس 
األمة حول موضوع الفس���اد، وهناك تصريحات رسمية حكومية 
من قبل مسؤولني بتأييد مكافحة الفساد، وهناك مؤسسات مدنية 
ناش���طة تطالب بإقرار قوانني عن الفساد. فإذا كان اجلميع متفق 

على ذلك.. فماذا ننتظر؟!
nasser@behbehani.info

قف!.. قبل السؤال واالتصال لالستفسار عمن هو »هيبوليت 
تني«؟ هو ليس من دولة بلير، وهو ليس رئيسا سابقا للواليات، 
بل هو ناقد من النقاد الذين ملعت اسماؤهم إبان القرن التاسع عشر، 
نادى »تني« باملزج بني العلم واألدب في نظريته، حيث كان يرى 
أن الف���ن عملية ابداعية تتم في بيئة معينة من خالل املبدع الذي 
يستجيب ملجموعة معايير مثبتة عند »تني« وتلك املعايير واألسس 
الت���ي نقصدها في مقالتنا وننادي بتطبيقها على البعض في كل 
من التنفيذية والتشريعية، والسؤال هنا: ما هي تلك املعايير؟ او 

ما هي اسس نظرية »هيبوليت تني«؟
اجلنس )العرق(: هو املعيار الذي من خالله يقوم بدراسة كاملة 
لإلنسان )االنثروبولوجيا(، فإنه يقصد باجلنس والعرق واللغة 
مجموعة من االستعدادات السيكولوجية الفطرية والوراثية تضاف 
الى مميزات تتأثر باملزاج والبنية اجلسمية وهذا هو العنصر الذي 
ل���ه تأثير على االنتاج الفكري بحيث إنه تخطى مرحلة العناصر 
الوراثية ليصل ملرحلة التركيز عل���ى املزاج االنفعالي والتفاعل 

املتبادل بني التقسيمات اجلسمية والسمات النفسية.
البيئة )الوسط(: هو املعيار الذي يشمل مجموعة من األجواء 
والظ���روف التي ينش���أ فيها ابناء هذا الش���عب، حيث إن البيئة 
تشكل اهمية كبيرة في تشكيل الذات املبدعة في تطورها ومنوها 
وكذلك تش���ارك في صياغة املادة او العالم الذي خلق منه العمل 
االدب���ي )وهذا ال يقتصر فقط يا جماع���ة على أهل األدب بل على 
أهل السياس���ة أيضا(، مما يحدد اهميتها في تأثيرها الكبير على 
إبداع الكاتب او السياس���ي بحيث يستطيع رصد مجمل العادات 

والتقاليد واألخالق املشتركة التي متيز هذا املبدع.
العصر )الزمن(: هو املعيار الذي يشمل مجموعة الظروف التي 
متي���ز ذلك املجتمع الذي يتمتع بقدر م���ن حرية التعبير في ظل 
الظروف السياسية )واالقتصادية إضافة من عندي( التي جتعل 
نتاج االديب يختلف عن زميله حسب الظروف التي تعايش معها 

مع تغيير االزمنة.
ان نظرية »هيبوليت تني« برغم اعتراض البعض عليها وبرغم 
وجود بعض السلبيات عند تطبيقها على األعمال األدبية إال انها 
وإذا ما قمنا بتطبيقها على بعض الرؤوس السياس���ية املسؤولة 
والتي تنادي باإلصالح، لكش���فت النظرية لنا ولهم عند تطبيقها 

عليهم من يريدون االصالح، واهلل من وراء القصد.
> > >

كلمة وما تنرد: لن تستطيع أن متنع طيور الهم من أن حتلق فوق 
رأسك ولكنك تستطيع أن متنعها من أن تعيش في رأسك.

atach_hoty@hotmail.com

د.ناصر بهبهاني

روماتيزم الدولة )2-2(
فساد سيئ الحظ

نوافذ

د.نرمين الحوطي

»هيبوليت تين« ما بين 
»التنفيذية« و»التشريعية«!

محلك سر

لق���د أصب���ح الكثي���ر من 
املديرين واملديرات سواء في 
التعليم العام او التعليم اخلاص 
امللحة في  يشعرون بالرغبة 
التقاعد املبكر، على الرغم من 
صغر سنهم »لهم طولة العمر 
ان شاء اهلل«، بسبب ما تعانيه 

هذه الشريحة الكبيرة، التي أعطت وأفنت زهرة شبابها 
من أجل خدمة التعليم والطالب، فإن الكثير منهم لديهم 
أمنيات ومطالب يأملون في ان تتحقق لكي يتراجعوا 
عن تقاعدهم املبكر، وس���أعرض في هذه املقالة بعضا 

من أمنياتهم لعلها ترى النور قريبا:
� انشاء جتمع او جمعية خاصة بهم ترعى شؤونهم 
وتلبي احتياجاتهم اثناء اخلدمة وبعدها، وتدافع عنهم 
»ال سمح اهلل« في اي ظرف، دون ان تكون مرتبطة او 

تابعة ألي جهة.
� اعطاؤهم صالحيات كاملة من حيث نقل اي معلم 
غير كفؤ من املدرسة بعد استنفاد كل السبل معه، ولكي 
يعل���م كل معلم او معلمة بأن اي تهاون او تقصير في 

عمله سيجد االجراء املناسب.
� اعطاؤهم حق التصرف بامليزانية املقررة من قبل 
الوزارة، وكتابة الفواتير حسب ما مت شراؤه بالفعل ال 
بكتابة فواتير غير صحيحة، ويجب ان تتغير قوانني 
الصرف بش���كل جذري، وهناك ام���ور كثيرة تغيرت 

ومازالت بنود الصرف كما هي لم تتغير.
� منحهم الصالحيات لتحويل اي معلم للعمل االداري، 
دون االنتظار الى سنوات ليكمل املدة القانونية لتقدمي 
طلب التحويل، ألن وجود هذا املعلم او املعلمة قد يؤدي 
الى نتائج سلبية لدى املتعلمني، وان املدير او املديرة 

هو القريب من معلميه الذين يعملون معه.
� جع���ل دور املنطق���ة التعليمية دورا استش���اريا 
فق���ط للمدارس وتركيز جهودها ملتابعة املس���تجدات 
التربوية، وكيفي���ة تطوير املناهج من خالل التوجيه 
الفن���ي، وتزويد املدارس باملعلمني ف���ي حالة النقص 

وغيرها من األمور.
� كثير من املديرين واملديرات رواتبهم ال تليق مبكانتهم 
واجلهد اجلبار الذي يقومون به، مقارنة مع زمالئهم في 
الوزارات األخرى »اللهم ال حس���د« مع العلم ان معظم 
املديري���ن واملديرات خبرتهم في الغالب ال تقل عن 25 
س���نة ومع ذلك تقل رواتبهم بكثي���ر، وكذلك االعمال 
املمت���ازة هي قليلة ايضا، حيث جن���د ان املوظف في 
الوزارات األخ���رى يحصل على نفس ما يحصل عليه 
مدير املدرسة، فكيف يتم ذلك؟ مقارنة مع اجلهد الذي 

يقوم به املدير.
� م���ا املانع ان يعطى مدير 
املدرسة سيارة كميزة له وحافز 
لآلخرين من املدرسني للمثابرة 
الى هذا  وترغيبهم للوصول 

املنصب؟
� سماع وجهات نظر مديري 
املدارس، ألنهم من أهل امليدان واألخذ بآرائهم ومقترحاتهم 
واالس���تفادة منها ألنها في النهاية تصب في مصلحة 
العملية التربوية، والعمل في جلان لكل مرحلة تعليمية 
تضم مديرين ومديرات مهمتهم تلقي االقتراحات ومدى 
تطبيقه���ا، وتخفيف الضغط على املس���ؤولني للقيام 
مبسؤولياتهم الكبيرة امللقاة على عاتقهم »اهلل يعطيهم 

العافية«.
� اعطاء مدير املدرسة الذي بلغت خدمته ثالثني عاما 
ميزة العسكريني »راتبا 300 دينار« باالضافة الى راتب 
التقاعد وراتب ملدة سنتني، كتقدير من الوزارة جلهوده 
ورد العرف���ان واجلميل له، على م���ا قام به من حتمل 

للضغوط النفسية وتعامله مع جميع األمور.
� اعطاء مدير املدرسة الصالحيات الكاملة في تعطيل 
الدراسة في حالة الظروف غير املالئمة )أمطار شديدة، 
تعطل الكهرباء في املدرس���ة.. الخ( دون الرجوع الى 

املنطقة او الوزارة.
� االس���تعانة باملديرين واملدي���رات املتقاعدين ممن 
يشهد لهم بالكفاءة واملثابرة وجعلهم كاستشاريني في 
املنطقة التعليمية او الوزارة لالستفادة من خبراتهم 
واعطاؤهم مكافأة على جهودهم، ليشعروا بأهميتهم 

سواء كانوا في امليدان او خارجه.
آخر الكالم: ال ندري كيف يساوي التوصيف ال�وظيفي 
املوج���ه الفني مبدير املدرس���ة، فاملوج���ه الفني »مع 
تق�����ديري جلميع املوجهني واملوجهات«، الذي ترقى 
من »رئيس قس���م« الى موجه يس���تطيع الترشح الى 
وظيفة مراقب مرحلة بعد س���نتني، في حني ان زميله 
الذي ترقى الى مدير مساعد اليزال ينتظر ليكون أوال 
مدير مدرسة بعد اربع سنوات خبرة ثم مراقب مرحلة، 
ومن هنا جند ان املوجه استطاع ان يصل بسرعة الى 
منص���ب »مراقب مرحلة« فال ندري هل التوجه للعمل 
في املنطقة التعليمية اس���رع في الترقي من البقاء في 

املدرسة؟
م���ا نتمناه ان تتغير مثل ه���ذه املفاهيم والقوانني، 
فمديرو املدارس اعباؤهم كثيرة، ويستحقون التفاتة 

من وزارتنا املوقرة.
Samy-elkorafy@hotmail.com

مديرو المدارس..
 مطالب وأمنيات

سامي الخرافي

جرس

أوال، بكل حب وود نبارك 
الس���مو األمي���ر  لصاح���ب 
النواب  وحكومتنا وبع���ض 
)أصح���اب الوع���ي( وجميع 
أبناء الشعب الكويتي الكرمي 
على إقرار هذا القانون اجلميل، 
الذي سيطير بأمتنا الغالية الى 
سماء التقدم والرقي والنهوض 

والعلو، حيث الرأس���مالية احلرة وج���ودة املنتجات 
واخلدمات، واملنافسة القوية بني الشركات، واخلروج 
من األزمات وذلك بفضل رب األرض والسموات ثم األبطال 
األح���رار الذين بات الوطن همه���م والعمل على رفعته 
شأنهم، ولك ان تعلم عزيزي القارئ ان هذا املشروع له 
العديد من االنعكاسات فإنك إذا تعمقت في اخلصخصة 
الحظت ان القطاع اخلاص بالرغم من شدته وقسوته، 
فهو يتس���م باإلنتاجية العالية واحملافظة الكافية التي 
جتعل كل عامل فيه ل���ه دور محدد وعمل مقنن، فالكل 
يعمل وال مجال للعب والعبث، كما ترى في القطاع العام 
من ثقافات غريبة تدمر الفكر وتدهور االقتصاد فكثيرا 
ما تسمع في القطاع احلكومي )أروح ابصم واطلع( أو 
)مديري يقولي ال تيني ألن مالك مكتب راح تربك العمل( 
مما جعلهم يلجأون للعمل في القطاع اخلاص في أوقات 
الدوام الرس���مية، وخير دليل على ذلك انك في أوقات 
الدوام ترى الشوارع مزدحمة بالسيارات التي جتول هنا 
وهناك، ألن في عملهم ال تدريب وال تأهيل وال عمل مفيد 

جاءوا وعادوا بال فائدة تذكر 
وال عمل ينسب، بل يستنزفون 
الثروات، ويضيعون املهارات، 
والعجيب ومع كل هذا ترى هناك 
من ينادي بل ويعارض ويقول: 
ال للخصخصة والقطاع اخلاص 
انه  مصاص للدم���اء، خاصة 
يهدف الى الربحية، وسيتعسف 
في اتخاذ القرارات في ظل ضعف احلكومة، ومن يضمن 
عدم دخول شركات خارجية أوروبية وأميركية وميكن 

حتى ان تكون إسرائيلية.
ما يدري انها حتارب الفساد ومتنع السرقات وحتارب 
احملظورات وبدال من ان تنادوا بهذا الهراء حتركوا في 
البني���ة التحتية وطالبوا بالتغيير والتطوير وارفعوا 
العبء عن كاهل الدولة، أم ان لكم شأنا خاصا تخافون 
عليه وتهرعون اليه خاصة بعد علمكم أن اخلصخصة 
ستسد عليكم الطريق وحتجب عنكم األضواء، ألنها ال 
تقبل وساطة في التعيني وال متد يدها إال للصادق األمني 
فهي غنية عن االستجواب واالسترحام ألن يدها بيضاء 
وش���ريعتها غراء، فاتقوا اهلل أيها األعضاء املقصرون 
وحافظوا على وطنكم، ودعكم من حب املصالح الشخصية 
واحملسوبية واتركوا العنان لكل مواطن يأخذ حقه في 
مجتمعه مبا يرضي اهلل تعالى، وصدق الرسول الكرمي 

ژ حيث قال: »انزلوا الناس منازلهم«.
A.alsenan@windowslivem.com

ماذا
بعد الخصخصة؟

عبدالوهاب عبداللطيف السنان

ومضة

تقول على لس���انها: عندما تقدم 
للزواج من���ي، كان صريحا مع أبي 
ع���ن وضعه امل���ادي، خاصة بعد أن 
انفصل عن زوجته، ثم أخبرني والدي 
عما جرى بينهم���ا، وترك لي املجال 
للتفكير باألمر، وال���رد باملوافقة أو 
بالرفض، خاصة أنني مطلقة أيضا، 
ثم قلبت املوضوع رأسا على عقب، 
وبعد فترة من الوقت، خرجت بقرار 
فاجأ اجلميع وقلت لهم: وافقت على 
الزواج منه، ولكنني ال أريد املهر أن 
يكون ماال، ولكن أريد فقط أن يكون 
مصحفا! ورغم استغرابهم من قراري 
هذا إال انني لم أجد أي معارضة من 

أسرتي أبدا.
وتضيف كم أنا سعيدة لقراري هذا، 
وأثبت لنفسي أن املال ال يصنع احلظ، 
وأن النفس ميكن أن تروضها عندما 
يصبح اميانك باهلل أقوى، وقناعتك 

بأنه الرازق الكرمي.
انتهى كالمها معي في هذا اجلانب. 
وكانت حلكاية زواجها هذه جوانب 
أخرى تستحق تسليط الضوء عليها، 
ولكنني آثرت اليوم أن أسلط الضوء 
على بعض احلكايا التي سمعتها من 
قريب���ات أو صديق���ات، بخصوص 
موض���وع امله���ر املقدم له���ن، حيث 
أخبرتني أخ���رى أن أح���د أقربائها 
تقدم للزواج من فتاة يحبها، وهو ال 
ميلك سوى راتبه املتواضع، وعندما 
استقبله والدها رحب به وزوجها إياه، 
ولكن املفاجأة غير املتوقعة أن تقوم 
أس���رة الفتاة وحدها، بتأجير شقة 
لهما، ويتم جتهيزها بالكامل من أثاث 
وأجهزة كهربائية وغير ذلك.. إلى عود 
الكبريت كم���ا تقول، وكانت مفاجأة 
مذهلة للزوجني أعطت للزوج نظرة 
تقدير واحت���رام أكبر ألهل الزوجة. 
وأخرى تقول: تقدم لي أحد الرجال 
الثقات للزواج، وكان متزوجا وكنت 
أرمل���ة، وعندما أخبرني بأن وضعه 
املادي صعب للغاية، فكرت بأن املرأة 
في حالتي تطلب الس���تر والعفاف، 
وليس هدفها األساسي املال، ثم قمت 
بسحب كل رصيدي في البنك وقدمته 
بني يديه، وقلت له هذا مهري، اذهب 
وقدمه ألهل���ي. أما األخيرة فتعترف 
بأنها بعد جتربة طالقها البائسة، تقدم 
لها رجل طيب ولكن ال ميلك سوى ربع 
راتبه، لكثرة الديون التي يحملها على 
عاتقه، ورغم ذلك وافق بأن املهر الذي 
أريده س���يكون حتت أمري، ولكنني 
فاجأته بأنه لو ق���دم لي ربع دينار 

فسيكون عندي كاأللف.
أحيانا نستغرب من بعض القصص 
احلقيقي���ة، ونعتقد أنها من نس���ج 
اخليال، بينما أبطالها حاضرون بيننا، 
ويتمتعون بحياة سعيدة ومستقرة، 
يحس���دهم عليها ملوك األرض، ألن 
هدف كل طرف منهما هو االستقرار 
الروحي قبل كل شيء، وأن املال يذهب 
ويأتي، ومن قدم دينارا أو مليونا، هو 
في النهاية قرار يتخذه مبلء إرادته، 
وقدرته املادية على ذلك، ولكن هناك 
هدفا آخر لهذا املوضوع، وهو مقولة 
أن املهر في بعض األحيان يكون عثرة 
أمام زواج الشباب، بينما نغفل عن 
املشاهد املش���رفة، لزيجات ناجحة 
كثيرة، منها ما بدأت مبهر من القرآن، 
إلى مهر بقيمة ربع دينار، هنا في بلد 

اخلير الكويت.
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