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حت���ى اليوم ال أحد يعرف ماذا قدمت كل من احلكومات 
الست السابقة، ومعها 3 مجالس أمة، غير حتولها لساحات 
حروب بالوكالة في املجلسني السابقني، وأما املجلس الثالث 
احلالي فتملك احلكومة ثلثيه املعطلني ألي استجواب هدفه 
اإلصالح، بل وتستطيع احلكومة مع ثلثيها أن مترر اجلمل 
من سّم اخلياط وتضحك ملء شدقيها على شعب قدم لها 
على طبق من ورقة انتخاب ذهبية مجلس���ا تستطيع معه 
أن تنقح الدستور وأن تسجن من تشاء دون سند قانوني 

وتعاقب من تشاء وتبيع أي شركة تشاء.
حت���ى القوى الوطنية أو تلك التي تدعيها تركت هموم 
الشعب ودخلت في صراع مع احلكومة انتصارا لهمها فقط 

دون هموم الوطن.
لست متشائما وأصال ال أحب التشاؤم ولم أتخذه يوما 
أس���لوبا حلياتي، بل أعلم يقينا أن غدا سيكون أفضل من 
اليوم، لذا أعلم بل وواثق من أن شموع االنبطاحيني ستنطفئ 
إن لم يكن غدا فبعد غد، ولن تنطفئ لوحدها بل ستنطفئ 
بجهود شعب مّل من ثالثة مجالس تعاقبت وتفننت خالل 
4 س���نوات في ص���رف انتباه الوطن بالدخ���ول في حلبة 
صراعات سياس���ية كانت نتيجتها 10 � صفر ضد املواطن 

و100 � صفر ضد الوطن.
نعم لقد مللنا ممن باعوا أصواتنا االنتخابية للحكومة 
وقبلها باعوا أنفس���هم، وفي أقرب انتخابات سنبيعهم في 

أقرب صندوق انتخابات.
ومللنا من حكومة ردة فعل حيث وصلت معها اخلدمات 

في البلد إلى أدنى مستوى تصل إليه في تاريخها.
نعم لالنتخاب���ات املبكرة، نعم حلكوم���ة جديدة، نعم 
الستجواب يهدم هيكل معبد املشهد السياسي اليوم والذي 

أصبحنا ال نفرق فيه بني كهنته ولصوصه.
نعم حلل دس���توري يعيد الكلمة األخيرة إلى الشعب 
عبر صنادي���ق االقتراع وإما أن نق���م باختيار موفق هذه 
امل���رة، أو فلتحل علينا لعنة الغرق مع مجلس »ألعن« من 

هذا املجلس. 
وبعدها أقول ان املجلس القادم سيكون من خبز أيدينا، 
فإما أن نحسن اخلبز هذه املرة أو فلنكن أسرى املثل الكويتي 
الشهير »خبز خبزتيه......«. وسنظل أسرى حلكومة تدير 
البلد كسلطة وحيدة دون سلطة الشعب، ولم تكن هذه هي 

الدميوقراطية التي نعرفها وقدمها لنا آباؤنا.
فنعم حل���ل مجلس األمة من أجل الكويت ومهما حصل 

فالقادم لن يكون أسوأ مما نحن فيه اليوم.
Waha2waha@hotmail.com

تعتبر جلنة املناقص���ات املركزية من الواجهات الكويتية 
احلضارية، فهي توضح مدى الشفافية للمشاريع املطروحة 
واملتنافس عليها، حيث ان اجلهات احلكومية تقوم بالشراء عن 
طريق جلنة املناقصات املركزية، أو يتم طرح مشاريع أخرى 
حتتاجها الدولة، قدمت اللجنة وما زالت تقدم الكثير من األعمال 
التي فيها حفاظ على مصلحة الكويت، ومبا أنها أسس���ت في 
وقت وزمن سابق، فمن املنطق إجراء بعض التعديالت عليها، 

مثل طريقة اختيار أعضاء اللجنة ومبدأ أقل األسعار.
فمبدأ أقل األس���عار ليس بالضرورة أن يكون جيدا دائما، 
حيث انه ليس بالضرورة ان يستطيع صاحب أقل سعر تنفيذ 
املناقصة على أكمل وجه، وإذا قام بها فعال فقد يخل في جودتها 
مما قد يتطلب تكلفة إضافية لإلصالح، أو حتى طلب مناقصة 
جديدة، مما قد يكلف الدولة مبلغا مضاعفا عن السابق، والبلد 
مقبل على حزمة من املشاريع التنموية، فمبدأ أقل األسعار حتما 
سيضر ببعض املش���اريع، بل قد تكون األسعار »مضروبة«، 
ويكون هناك عزوف من املش���اركات العاملية املعروفة بأدائها 

الفني عن الدخول في مثل هذه املناقصات.
وأفضل أن تكون املنافسة والتقييم اعتمادا على عدة عناصر، 
مالية، فنية وبيئية، وقد تقدم شركة أقل األسعار ولكن تسبب 
مش���اكل بيئية حتتاج إلى أضعاف سعر املناقصة التي رست 
إلصالحها، وقد يكون العنصر البيئي جيدا، ولكن العنصرين 
اآلخرين مبالغ فيهما، فتكون هناك أوزان لكل عنصر من هذه 
العناص���ر، مثل العنصر املالي 40%، والفن���ي 30%، والبيئي 
30%، وهذا على سبيل املثال، وهي بحاجة إلى مختصني لكل 
من ذلك، وكل قطاع تختلف أوزانه عن اآلخر، وبهذه الطريقة 
تستطيع الشركات العاملية املشاركة في املناقصات، وستضطر 
الشركات ذات العروض غير اجليدة الى جتويد أعمالها حتى 
تدخل في مضمار املنافسة، وأن اي شركة تتم ترسية املناقصة 
عليها تكون ملزمة بتقدمي خدمة اجتماعية للمجتمع، وتكون 

من ضمن شروط املناقصة.
هذا باإلضافة إلى العديد من األمور الواجب مراعاتها، مثل 
طريقة اختيار أعضاء اللجنة، وطريقة تأهيل الشركات، واملشاكل 
التي تواجه املقاولني نتيجة تشدد البنوك في الكفالة البنكية، 
وحلل بعض هذه املشاكل يفضل اجللوس مع أصحاب األعمال 

واالستماع إلى آهاتهم ومشاكلهم، وإيجاد احللول لها. 
ومن نافلة القول: حبذا لو يتم إيفاد مجموعة من موظفي 
جلنة املناقصات املركزية املتميزين والذين يشهد لهم بالتفاني 
في أعمالهم إل���ى بعض الدول املتطورة والنظر في جتاربهم، 
وطرق عمل جلان املناقصات لديهم، ومحاولة االستفادة منها لكان 
أفضل ألن ذلك سيعود على البلد بالفائدة الكبيرة، وان جلنة 

املناقصات تستحق مبنى أفضل من هذا املبنى املتهالك.
akandary@gmail.com

نعم لحل مجلس األمة

ذعار الرشيدي
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األرخص ليس
األفضل دائماً 

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

أقحموا السياسة في 
كل ش���يء، وكل شيء 
ُتقح���م فيه السياس���ة 
الكويت، فقل عليه  في 
السالم، في الصحة، في 
الكهرباء، في التجارة، في 
التجنيس، في الشؤون، 
الرياض���ة، وأخيرا  في 

يريدونها في التعليم ووزارة التربية.. وال حول 
وال قوة إال باهلل.

لم يتبق لنا في الكويت شيء نفاخر به بني دول 
اجلوار في الس���نوات األخيرة سوى اإلعالم احلر 
والتعليم الراقي، فأما إعالمنا فسعى البعض في 
مزجه بإعالم فاسد ال يحترم القارئ وال املشاهد، 
فضال عن أن يحترم وطنا وش���عبا، وأما التعليم 
فمعاول هدمه بدأت بقوة في مجلس 2009، فمرة 
املناهج، ومرة مبدير اجلامعة، ومرة مبدير الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فذاك يريد أن 
يغير املناهج بحسب هواه، وذاك يريد منصب لولد 
عمه وابن طائفته، ضرب بقوة من فوق وحتت. 

ال غرابة من مهاجم���ة بعض الطائفيني مناهج 
التربية اإلس���المية، وال غرابة من تصدي بعض 
النواب اإلسالميني لهم، لكن الغرابة تكمن في صمت 
بعض من يتسمون بالعقالنيني، من ذوي التوجه 
االنفتاحي التحرري كما يزعمون، أين هم من الدفاع 
عن مناهج تدعو إلى حترير العقل من رق التعلق 
باألم���وات والقبور؟ أين هم م���ن مناهج حتارب 

الكراهية وتدعو  ثقافة 
إلى األلفة واحملبة؟

التربية  أسئلة مادة 
اإلسالمية في امتحانات 
العامة كشفت  الثانوية 
املس���تور وعرت نوايا 
البع���ض، فنح���ن في 
الكويت التي جتمع الكل 
وال تف���رق بني أبنائها، وترف���ض ثقافة الكراهية 
وتدعو إلى حترر العقول، لقد زاملت في املدرسة 
وفي اجلامعة طلبة سنة وشيعة، وحتى في مقر 
عملي، ول���م أجد هذا التناحر الطائفي الذي خلقه 
لنا بعض نواب مجلس األمة، لم أر ولم أسمع من 
زميل شيعي إقرارا بسّب صحابة رسول اهلل ژ، 
وليس لدينا في الكوي���ت ال أموات يقصدون من 
دون اهلل، وال قبور يطاف بها وتذبح لها القرابني 

ويحرسها السدنة.
أخيرا: نريد وقفة للتأمل، قرأت س���ؤالي مادة 
التربية اإلسالمية أكثر من مرة، ولم اجد ما يدعو 
إلى اإلنكار، بل وال أتصور ان ش���يعيا أو س���نيا 
ينكرهم���ا، أو اليعرف اإلجابة الصحيحة عليهما، 
فلنقرأهما مرة أخرى بش���يء من اإلنصاف، فأما 
السؤال األول فهو »مب تنصح رجال ذهب إلى القبور 
لدع���اء أصحابها لرفع الضر وجلب النفع؟«، وأما 
السؤال الثاني فهو »مب تنصح زميلك وهو يسب 

صحابة رسول اهلل ژ«.
dhari0395@hotmail.com

أين العقالنيون من مناهج 
التربية اإلسالمية؟

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

الس���ؤال عن  قب���ل 
احل���رف »ح«؟ وقب���ل 
كتابة مقالتنا عن صاحب 
الش���خصية، البد  تلك 
أن نسلط الضوء على 
أساس املشكلة املتمثلة 
في تأخير اإلدارات املالية 
املنتمي���ة للقطاع���ات 

احلكومية في صرف املكافآت للموظفني، أو تعطيل 
بعض مهامهم العلمية أو الرسمية لهم أو تأخير 
رواتبهم أو.. أو.. أو.. كثير من املشاكل التي تصلني 
عبر البريد االلكتروني اخلاص بي والتي تتضمن 
معاناة املوظف الكويتي من تلك االدارات، وحسب 
معلوماتي أن وزارة املالية تفضلت مشكورة بوضع 
مراقب مالي في كل وزارة في الكويت وبرغم هذا 
اال ان بع���ض هؤالء املراقبني أصبحوا، لألس���ف، 
كالوزارات التي يراقبون عليها »يعني باملختصر 

املفيد راجعنا بكرة«.
موضوعنا اليوم هو حرف »ح« ذلك املوظف الذي 
يعتبر مسؤوال عن مال الدولة ويريد ايجاد قوانني 
جديدة غير تلك املتبعة في عمل الوزارات فتارة 
جنده يقول: »أنا غير مقتنع بصرف تلك املكافآت 
»مع العلم ب���أن اللوائح والقوانني املوضوعة من 
قبل اخلدمة املدنية ومن قبل الوزارة جتبره على 
الصرف، وأن تلك املكافآت حق مكتسب للموظف 
وعلى الرغم م���ن هذا جند ان احلرف »ح« يؤخر 
تلك الكتب ويقوم بإحراج مسؤولي الوزارة أمام 
املوظفني وهذا ليس فقط في التعليم العالي ولو 
دققنا اكثر وبحثنا لوجدنا احلرف »ح« له نظراء 
في بعض وزارات الدولة، وما جعلني أكتب اليوم 
عن حرف »ح« هو اطالعي على رسالة بعثت الي 
عبر البريد االلكتروني وعند قراءتها تذكرت املثل 

الذي يقول: »يا من شرى له من حالله عله«. 
علتنا اليوم هي حرف »ح« الذي وظفته الدولة 
لرفع املعاناة عن املوظفني وتس���هيل معامالتهم 
ولكن لألسف أصبح علة ألغلبية موظفي التعليم 

العالي نظرا ملا يطبقه 
من تعس���ف واعتماده 
املزاجية ولألسف  على 
ال يوجد من يردعه عن 
ظلمه للموظفني، ولكم 
ما كت���ب الي من كلمات 
االل���م من ظلم  مبعثها 
»ح« تقول الرسالة : »أنا 
موظف مت اختياري لتمثي���ل الكويت في مؤمتر 
خارج���ي وقامت اجلهات العلي���ا بتوقيع قراري 
مش���كورة، واذا بي عند مراجعتي للوزارة ومعي 
قراري النهاء مخصصات السفر تقابلت مع مسؤولة 
بالفعل )يعطيها ألف عافية( على حسن استقبالها 
لي ومحاولتها اجناز معاملتي بالسرعة املمكنة، 
حيث لم يبق على تاريخ املغادرة غير ثالثة أيام 
واذا بها تقوم باالتصال للبحث عن استمارة قراري 
وبعد محاوالت هاتفية لم جتد االستمارة فقامت 
باالتصال بحرف »ح« لالستفسار فكانت االجابة: 
ال يعلم أين االستمارة؟ بل األغرب من هذا دهشة 
»ح« من االستعجال فقامت املسؤولة بالرد عليه 
بأن الوقت املتبقي ثالثة أيام، طلبت مني املسؤولة 
التوج���ه الى حرف »ح« وبالفع���ل قمت وذهبت 
اليه واذا بي أجد االستمارة على مكتبه، وهنا لم 
اندهش ألنني أعلم ما هي نفسيته فالتزمت الصمت 
النهاء معاملتي فجلست أمامه وأوحيت إليه بأنني 
لن أحت���رك اال اذا اجنزت املعاملة، فضاق صدره 
من اجللوس بوجهه واذا به ينادي املوظفة التي 
بجانبه بعدما قام بتوقيع االس���تمارة طالبا منها 
بأن تقوم بكتابة املبل���غ املالي املخصص للمهمة 
وهنا تأتي املفاجأة الكبرى وهي أن الطلب جاهز 
وكل شيء جاهز ولكن حرف »ح« ال يريد الصرف 
واالجناز ليس لش���يء شخصي بل لشيء نفسي 

)اهلل يعينه(. 
كلمة وما تنرد: قال رسول اهلل ژ: »أعط األجير 

أجره قبل أن يجف عرقه«. 
atach_hoty@hotmail.com

المالية والتعليم العالي 
والحرف »ح«

د.نرمين الحوطي

محلك سر

حملة تحصيل

علي القالف

من ثقب الباب

270 مليون دينار بالتمام والكمال هي قيمة الفواتير 
غير احملصلة عن استهالك الكهرباء في الكويت، وإجمالي 
ما مت سداده منها بعد التسويات وتشكيل اللجان وإعداد 
الدراسات ورفع التوصيات بلغ 10 ماليني دينار فقط! 
ولهذه اجلهود نقول: كثر اهلل خيركم واستريحوا في 
بيوتكم. واقترح على معال���ي الوزير عوضا عن هذه 
اللجان ان يكلف أحد موظفي السكرتارية مبكتبه بحجز 
مقعد على منت احدى رحالت الطيران االقتصادي املتجهة 
ال���ى إمارة دبي ويتوجه الى أق���رب فرع لهيئة كهرباء 
ومياه دبي ويستفسر من موظف االستقبال هناك عن 
آلية التحصيل في الهيئة وكيفية اس���ترداد أي حقوق 
مالية بسبب تأخير السداد، أجزم بأنه سيجد مسطرة 
حلقوق املستهلك واقصد بذلك انه مادام املستهلك ملتزما 
بالدفع فلن يتجرأ أحد ويقطع عنه الكهرباء ألي سبب 
من األس���باب، ألنه غير معني بها وملا عليه ان يتحمله 
بس���بب عدم التزامه بالسداد )وهو ان يشبع رطوبة( 
وطبعا اجلماعة عندهم لم يتجردوا من آدميتهم بقطعهم 
الكهرباء عن الذي ال يس���دد ألنهم قبل ذلك وضعوا في 
االعتبار ان دخل املواطن ميكنه من س���داد حصته من 
االستهالك بأريحية ويسر. ثم يعود موظفنا بالسالمة 
ويعرض مجموعة البروشورات التعريفية في هذا الشأن  
والتي حصل عليها مجانا ويقدمها للوزير ليختار »البكج« 
املناسب وهذه استشارة لن تكلف ميزانية الوزارة أكثر 
م���ن 150 دينارا )وهو ما يعادل ثمن الش���اي والقهوة 
الجتماعات اللجان املذكورة أعاله( مع األخذ في االعتبار 
ان التكلفة ال تشمل عروض االقامة عندهم هذه األيام.. 
بصراحة ش���ديدة اعلم ان البعض لديه حساسية من 
مقارنة كل آليات العمل وجهود اجلهاز التنفيذي لدينا 
مبا هو معمول به في دبي واعلم أيضا ان الردود جاهزة 
)وباملخبة( وبأن املعاجلة ليست بهذه البساطة وان الدولة 
ملزمة بتوفير الكهرباء حتت أي ظرف وتستمد ذلك من 
تشريعات ونصوص دستورية، واعلم أيضا ان املواطن 
سيكون أول الناقمني اذا ما مت تطبيق جتربة التحصيل 
املذكورة، وان من يقوم بالتحصيل شركة وليست اإلمارة 
)وباملناس���بة هذه دعوة خلصخصة قطاع التحصيل( 
ولكن إذا استمر هذا الهدر املتعمد حلقوق الدولة خالل 
السنوات القليلة القادمة فسنضطر للنوم فوق السطوح 
ألن القطع املبرمج س���يكون مصيرنا ال محالة في ظل 
املعاجلات العشوائية للمش���كلة والتي حملت الدولة 
مئات املاليني ومن دون نتيجة، بل بنتائج كارثية أحيانا 
وعب���ث متعمد فيما هو مرصود من ميزانيات ملعاجلة 

مشكلة انقطاع الكهرباء.
باختصار ش���ديد، هذه مسؤولية مشتركة تتحملها 
احلكومة في الشق اخلاص بآلية حتصيل املستحقات 
ويتحملها أعضاء مجلس األمة بسبب تبنيهم مقترحات 
ومطالبات موس���مية في إب���راء ذمم املواطنني مما هو 
مستحق عليهم، وأخيرا مسؤولية املجتمع بتقبل فكرة 

االلتزام واملسؤولية.
أخي���را، لوزيرنا أقول: قدرك انك ورثت تركة ثقيلة 
وأزم���ات متراكمة لكنك قبلت التح���دي، أثبت لنا ذلك 
وسنكون داعمني لك بقوة مهما حتملنا من تبعات نتيجة 

قيامك مبسؤولياتك وابدأها ب� »حملة حتصيل«.


