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سأقص عليكم اليوم بعض املواقف التي مررت بها على مدار 
األسبوع املاضي، لعل وعسى تصل الرسائل املطلوبة منها إلى 

املعنيني بها.
السبت: بدأ األس���بوع بحوار مع صديق لي في معنى كلمة 
»مظلمة« عندما أرس���ل لي رسالة إلكترونية تكررت فيها كلمة 
»مظلمة« فاتصلت به لالستفسار عن تلك الكلمة، في بادئ األمر 
اعتقد أنني أمزح معه ولكنه سرعان ما اكتشف أنني جادة في 
السؤال فقام بتحليل بسيط ليذكرني مبعناها وبالفعل تذكرت 
معناها على الفور، وهنا اكتشفت أن هناك الكثير من املعلومات 
املخزونة في عقل اإلنس���ان إال أننا ننساها بسبب عدم تناولها 
واس���تخدام بعض الكلمات بدال عنه���ا بطريقة غير صحيحة 
)بدليات(، وال ننس���ى مس���ؤولية اإلعالم الذي لألسف أصبح 
ميحو اللغة العربية من خالل برامجه ومسلسالته سواء احمللية 
أو العربية وذلك باس���تخدام الكلمات الدارجة اآلن )الشبابية( 
واالبتعاد عن اللغة العربية، كما ال ننس���ى مسؤولية »التربية 
والتعلي���م حيث يت���م إقحام كلمات غي���ر صحيحة في عقلية 
الطلبة بسبب اس���تقطاب من يقوم على تعليم اللغة العربية 

وهو ال يجيدها. 
األحد: اتصل بي أحد محرري الصحف الزميلة وسألني عن 
رأيي بفرض التجنيد اإللزامي؟ وعندما أجبته بتأييد التجنيد 
اإللزامي، وجدت من نبرة صوته االس���تغراب والتعجب وعلل 
ذلك بأن بعض النواب ال يؤيدون التجنيد اإللزامي من منطلق 
أن الدولة تعد دولة صغيرة وتتحلى بالس���الم فاندهشت من 
ذلك املبدأ، وقلت ل���ه: بالفعل الكويت دولة صغيرة ولكن البد 
أن ينخرط شبابها في التجنيد اإللزامي إلضفاء روح العسكرية 
وااللتزام واالنضباط والش���عور باملسؤولية، ومن جانب آخر 
البد أن أذكر بعض نوابنا بالدس���تور الكويتي وأخص بالذكر 

املادتني 157 و158. 
االثن���ني: عندما تتردد امرأة غي���ر متزوجة على الدوائر 
احلكومية إلجن���از بعض معامالتها اخلاص���ة من دون أن 
تكون لديها واس���طة، لألسف يكون الرد من بعض الدوائر 
أنه ال يجوز تخليص معامالتك والسبب كلمة »عزباء«، وفي 
املقابل  أس���تغرب تصريحات بعض النساء الالتي يجلسن 
في املق���ام العالي وحديثهن عن حرية امل���رأة بل ودفاعهن 
املستميت عن دور النائبات األربع، والسؤال هنا لكل منهن: 
أين دور النائبات من الس���كن »العزباء«؟ أين دور النائبات 
من التأمينات »العزباء«؟ وهناك قضايا كثيرة حيوية خلدمة 

األسرة لم نر منهن أي إجناز فيها. 
الثالثاء: »يجب االلتزام باللباس الشرعي للمرأة في اخلدمة 
العس���كرية« تلك كانت التصريح���ات اإلعالمية في بعض 
الصحف، السؤال هنا دون أن أقصد االستهزاء: ما هو اللباس 
الشرعي املقصود؟ وهل ما ترتديه فتياتنا خارج عن نطاق 
الدين واإلسالم في اخلدمة العسكرية؟ أين نائباتنا من هذا 
وذاك؟ أين نائباتن���ا من املنتديات التي تصرح وجترح في 
املرأة؟ بل أين صاحبات املقام العالي من هذا؟ والسؤال هنا 
وبعيدا عن الس���لطتني التشريعية والتنفيذية، أين هم من 
شبابنا ممن يرتدون لباس الفتيات؟! بالفعل مازلنا نعيش 

في مجتمع ذكوري.
األربعاء: وهو يوم التحضير للقاء مع األس���رة في العطلة 
األسبوعية ولكن أصبح الوقت يركض بنا وتناسينا معنى األلفة 
والطمأنين���ة وصلة الرحم، في املاضي كنا ننتظر تلك العطلة 
األسبوعية بفارغ الصبر لنتقابل مع األهل وجنتمع في بيت اجلد، 

أما اليوم فأصبحت العطلة األسبوعية ال متثل لنا شيئا.
> > >

كلمة وما تنرد: اخلميس وخير الكالم أبيات اإلمام علي گ:
أدب���ت نفس���ي فم���ا وج���دت لها     

أدب م���ن  اإلل���ه  تق���وى  بغي���ر 
قص���رت       وان  حالته���ا  كل  ف���ي 

أفض���ل م���ن صمتها عل���ى الكرب
غيبته���م      أن  الن���اس  وغيب���ة 

حرمه���ا ذو اجل���الل ف���ي الكتب
إن كان م���ن فض���ة كالمك يا نفس   

الس���كوت م���ن ذه���ب ف���إن  س 
atach_hoty@hotmail.com

أع���وام  كان عم���ري 9 
عندما شاهدت أول عرض 
ألعاب خفة،  حي لس���احر 
وكنت يومها مع مجموعة 
من األطفال نراقب بدهشة 
كبيرة كيف كان الس���احر 
يخرج أرنبا حيا من قبعته، 
ولم يكن األرنب أبيض كما 

كنا نشاهد في التلفزيون بل كان أرنبا بلديا من »أبو 
اخلمطة بربع«.

ورغم ان الس���احر أدى عددا م���ن اخلدع األخرى 
كإخراج 100 فلس من أنف أحد زمالئي، وقام بسحب 
خي���ط مناديل ملونة ال تنتهي من كم قميصه، اال ان 
اخلدعة التي كانت تثيرنا على الدوام خالل العرض 
كانت اخراجه لألرنب من قبعته، وألن الساحر يعرف 
ان هذه اخلدعة هي األكثر تأثيرا على عقولنا الصغيرة 
كان يكررها ف���ي كل مرة يش���عر مبللنا من خدعه 
املكش���وفة األخرى، كان يرتدي عمامة ويضع حلية 
مدببة مزيفة رمبا ليلقي في نفوسنا إيحاء بأنه هندي 
وكان يشبه كثيرا قارئ الكف الهندي في فيلم جنيب 
الريحاني »سي عمر« ودائما ما يكرر جملة »شوفوا 
األرن���ب دلوقتي هيطلع من البرنيطة« وال أعتقد ان 

تلك اجلملة لها عالقة بأي من لغات الهند.
لم أجد شبيها لذلك الساحر وأرنبه سوى تعاطي 
احلكومة مع قضية البدون، فكلما فرغت حيل إلهائها 
للشعب من انقطاع كهربائي، وسجن لناشطني، وبرنامج 
فتنة، تلجأ لتلك إلثارة خدعة قضية البدون، وكأنها 
كلما أحس���ت مبلل الشارع أخرجت لنا أرنب قضية 
البدون من قبعة أحد وزرائها، فتارة تعد بتجنيس 
عدد ال بأس منهم، وتارة تريد أن جتنس���هم بحسب 
فئات ستحددها الحقا، وتارة تعد بتعديل أوضاعهم 
إنسانيا، وتارة أخرى تعد برفع القيود عنهم، وتارة 
تتهم نوابا بالتكسب من وراء تلك القضية اإلنسانية، 
وتارة اخرى تريد ان تسحب جوازات سفرهم ألنها 

تشكل خطرا على األمن العاملي.
قضية إصدار شهادات ميالد كأبسط مثال جلست 
احلكوم���ة تبحث فيها أكثر من 3 أعوام وفي النهاية 
وافقت جهة ورفضت جهة أخرى وبقوا معلقني على أمل 
ان تتعطف احلكومة وجتمع وزارتها على قرار موحد، 
وهناك قضية أبناء الكويتيات املتزوجات من بدون 

الذين يذوقون املليون مر قبل 
ان يحصلوا على ورقة واحدة 
س���واء للتعليم أو العالج، 
أما الكويتيون ألمهات بدون 
فكارثة الكوارث فال تعترف 
بهم احلكوم���ة، وألول مرة 
أسمع عن حكومة ال تعترف 

مبواطنيها إال حكومتنا.
وتستمر احلكومة في سحب أرنب قضية البدون 
لتدهشنا في كل مرة بتناقضاتها وتناقضات تصريحات 
وزرائها بل وقرارات وزاراتها فوزارة متنحهم احلق 
ووزارة ترفضه وكل تلك األوراق معلقة بعطف وكرم 
و»حنية« جلنة املقيمني بصورة غير شرعية والتي 
ال متنح املراجعني من البدون ورقة اعتراف بسيطة 
ألي جهة إال بعد ان تطلع روحهم، سواء كانت ورقة 
رخصة قيادة أو إلصدار ميالدية أو حتى تنفيذ أمر 
قضائي، فحتى األوامر القضائية الصادرة باسم صاحب 
الس���مو األمير ترفضها اللجنة التي تعني مستشارا 
مصريا ال يعرف سوى جملة »دي مش مضبوطة«، 
حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ لورثة أحد البدون 
يرد وترفض تنفيذه اللجنة برد شفوي مفاده جملة 

»مش مضبوط«.
أال يعن���ي الطعن بحكم قضائي أمرا يس���توجب 
املساءلة؟! أال يعني رفض تنفيذ حكم قضائي نهائي ان 
يساءل الرافض لتنفيذه سواء كان الرافض مستشارا 
في وزارة الداخلية أو حتى وزير الداخلية نفسه؟!

احلكوم���ة في قضية الفضالة وبع���د ما أثير من 
البعض حول احلكم دعت الى احترام القضاء، وعليه 
أدعو احلكومة الى ان تبدأ هي باحترام القضاء وتنفذ 
أحكامه الصادرة لكثير من أبناء فئة البدون كتدليل 
على احترامها للقضاء، أما أن تنفذ حكم السجن الصادر 
بح���ق الفضالة بعد أقل من 48 س���اعة من صدوره، 
ومتاطل في تنفيذ بعض األحكام سواء تلك الصادرة 
لبدون أو لغيرهم س���نوات وسنوات، فهنا احلكومة 

تصرح بشيء وتأتي بنقيضه.
ومتاما كما الس���احر الذي شاهدته في طفولتي، 
تريد احلكومة إيهامنا بأنها ساعية نحو اإلصالح غير 
ان تصرفاته���ا ال تدل بأي حال من األحوال على انها 

تتحدث بأي لغة شبيهة بلغات اإلصالح.
Waha2waha@hotmail.com

أن���زل اهلل س���بحانه 
وتعالى القرآن الكرمي على 
رسولنا محمد ژ ليكون 
شفاء ورحمة للعاملني، وأمت 
النبوي الشريف  احلديث 
األم���ور املتعلقة باحلياة 
الدنيوية حتى  واألم���ور 
يتمكن اإلنسان من طاعة 

اهلل وعبادته حسب تعاليم الدين اإلسالمي السمح، 
وبدأ نزول الوحي على نبينا ژ بآية تدعو للقراءة، 
ألن القراءة من مقومات الدين اإلس���المي وتنفيذ 

مبادئه.
فالطبيب يجب أن يطلع ويقرأ املراجع ليتعرف 
على أحدث املستجدات الطبية في العالج والوقاية 
وكيفي���ة التعامل مع األمراض املختلفة، واملدرس 
يج���ب عليه ان يتابع املناهج اجلديدة ومبا يتفق 
مع مس���تجدات احلياة ومع طبيعة املجتمع الذي 
ينتم���ي اليه، والقاضي يجب ان يطلع على أحدث 
الكتب والقضايا األخرى ليكون حكما عادال ويتوافق 
حكمه مع القضايا املستجدة، أي ان القراءة يجب أال 
تكون مقصورة على الطالب في املدرسة كما يعتقد 
البعض، وال ينتهي دور القراءة مبجرد احلصول 
على أي شهادة علمية، فاحلصول على الشهادة ال 
يعتبر نهاية املطاف ولكنه بداية البحث والقراءة 
املستفيضة واالطالع لتطوير النفس والسير مع 
قطار احلي���اة، ومن يحصل على ش���هادة معينة 
ويعتبر هذه الش���هادة هي النهاية سيمضي عليه 
الدهر وتكون أفكاره قدمية وبالية وال تتماشى مع 
مستجدات احلياة سواء في العمل أو في العالقات 

االجتماعية.
وقد كرم اهلل سبحانه 
وتعال����ى اإلنس����ان ع����ن 
احليوان بالعقل والتفكير 
فالعق����ل ينم����و ويكب����ر 
ويتغذى بالقراءة واالطالع 
وزيادة العلم وقد قال اإلمام 
عل����ي ÿ ان اخلير في 
زيادة العلم وليس في زيادة املال واألبناء، ولكن 
مع األس����ف هناك البعض الذين يشغلون بعض 
األماكن احلساس����ة وال يحبون القراءة واالطالع 
حت����ى في أعمالهم اليومية وال يكلفون أنفس����هم 
بع����ض الوقت لقراءة الكتب التي ترد اليهم وكان 
هذا السبب الرئيسي في فشلهم في أداء واجباتهم 

ومهامهم.
والكثير من الدول املتقدمة نهضت بحضاراتها 
بس���بب وجود العلماء واخلبراء الذين يبحثون 
ويتابعون جتارب اآلخرين ويطلعون على أحدث 
األبحاث ومن ثم يطورونها وبذلك يجنون نتائج 
جتاربهم وأبحاثهم بأبحاث أقوى من األبحاث السابقة 
ومعلوماتهم تكون حديثة مما يجعل البعض يعتقد 
ان هناك معجزة في هذه الدول، لقد كان ذلك جليا في 
قرآننا الكرمي الذي دعانا للقراءة املستمرة الكتشاف 
أسرار احلياة وقد قال تعالى: )اقرأ باسم ربك الذي 
خلق، خلق اإلنس���ان من علق، اقرأ وربك األكرم، 
الذي علم بالقلم، علم اإلنس���ان ما لم يعلم(،وقال 
تعالى: )ولقد كرمن���ا بني آدم وحملناهم في البر 
والبحر ورزقناهم م���ن الطيبات وفضلناهم على 

كثير ممن خلقنا تفضيال(.

الحكومة و»البدون« 
و»سي عمر«

ذعار الرشيدي
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العقل والقراءة

د.هند الشومر

ألم وأمل

تتحدد فاعلي���ة أي برنامج تطويري أو إصالحي 
مبقارنة املوارد التي خصصت له واألهداف املطلوبة 
منه بالنتائج واالجن���ازات التي حققها فعال. ووفقا 
لهذا املفه���وم فإن جتربة الكويت في مجال التطوير 
اإلداري والتي بدأت مالمحها منذ 1960 وترس���خت 
كخطوات فعلية في طريق اإلصالح اإلداري في عام 
1984 بصدور مرس���وم أميري بتش���كيل جلنة عليا 
لتطوير وحتديث اجلهاز اإلداري، لهي جتربة خالقة 
تستحق الوقوف عند تفاصيلها التي يصعب اختصارها 

في هذا االيجاز.
إال أنه من املالحظ انه بالرغم من اجلهود واملوارد 
التي وجهت لفاعلية عملية التطوير خالل العقدين 
املاضيني واجلهود احلثيثة التي أثمرت نتائج ملموسة 
انعكست إيجابا على مستوى األداء الوظيفي للعاملني 
حتت مظلة اخلدمة املدنية نالحظ تعرض هذه التجربة 
الطموحة لبعض اإلخفاقات نتيجة لعدم التوازن التام 
بني استثمار املوارد البشرية وآلية التطوير من جهة 
والنتائج املتحققة والي���ة تقييمها من جهة أخرى. 
وسنستعرض وإياكم أهم الظواهر اإلدارية السلبية 
التي مت رصدها منذ 1984 وواقع املعاجلة احلالي لها 
وذل���ك من وجهة نظرنا كمهتمني ومؤمنني بضرورة 
رصد هذه اجلهود وبيان م���ا حتقق منها ومعاجلة 

أوجه القصور فيها.
أوال: التشابك في االختصاصات: بالرغم من اجلهود 
التي بذلت من خالل تشكيل جلان عديدة بهدف القضاء 
على هذه الظاهرة اإلدارية املزمنة ومنذ أن مت حتديدها 
في عام 1976 فإنه لم يتم التوصل الى حلول نهائية 
لهذه املشكلة، وهذا ما يؤكده الواقع اإلداري للجهاز 
التنفيذي منذ أن مت رصد أكثر من 277 حالة تشابك 
في االختصاص بني جهات الدولة وذلك في عام 1989 
حيث لم تفلح اجلهود إال بفك تش���ابك عدد محدود 
من احلاالت الت���ي مت رصدها وهذا اإلخفاق تتحمله 
قطاعات الدولة بنسب متفاوتة تبعا خلصوصية كل 
جهة، اضافة لطبيعة فه���م القائمني عليها ملنظومة 
االجراءات املتداخلة، واملرتبط بعضها باآلخر ارتباطا 
تكامليا، لذلك يجب األخذ في االعتبار خصوصا ونحن 
مقبلون على مرحلة تنفيذ اخلطة التنموية املتوسطة 
األولى انه يجب ان تكون هناك قراءة فاحصة لواقع 
اإلجراءات اإلدارية حتديدا، ولنبدأ باعادة هيكلة الدورة 
املستندية املتضخمة في اجلهة الواحدة والتي وبال 
شك ستكون حاجزا حقيقيا جلهود التنمية والتطوير 
اإلداري مجتمعني وهذا يتطلب خطة طوارئ عاجلة 
تستهدف إصالح هذا اخللل البني في منظومة اإلجراءات 
والتي بسببها قد نوجد القطار ثم نبحث عن السكة 

مما يزيد من كلفة عملية اإلصالح والتطوير.
ثانيا: التدريب: حيث ش���هدت السنوات اخلمس 
األخيرة ارتفاعا ملحوظا في املعدالت السنوية لتنمية 
املهارات اإلدارية والفنية للعاملني في اجلهاز اإلداري 
في الدولة وهذا ما يحسب للقائمني على صياغة وتنفيذ 
استراتيجيات التدريب، إال انه من املالحظ ان بعض 
تلك البرامج تعاني حالة من اجلمود نتيجة التكرار 
وعدم وجود ارتباط حقيقي بني احتياجات العنصر 
البشري وأهداف عملية التدريب، إضافة الى بعض 
األساليب التدريبية التي لم تعد حتاكي مكامن اخللل 
والضعف بقدر محاكاتها واهتمامها بالصورة املثلى 
لعملية التدريب وهذا ال يقلل من قيمة هذه اجلهود 
بقدر ما هو رصد لواقع تسهل معاجلته وتطويره وهذا 
ما يدعونا إلى التفاؤل بتدريب يش���كل قيمة مضافة 

حقيقية وفاعلة في املستقبل القريب.
ثالثا: عدم وضوح أه���داف الوحدات احلكومية: 
واقعيا من الصعوبة مبكان أن نختزل عدم وضوح 
أهداف الوحدات احلكومية بعدم فاعلية عملية التطوير 
فيها، فمن املعروف أن األهداف مرتبطة بالسياسات 
واألخي���رة مرتبطة بتوجه���ات احلكومة وتركيزها 
على أهداف محددة بطريقة ال تتيح القدر الكافي من 
املرونة لتحقيق س���ائر األهداف املوضوعة من قبل 
الوحدات احلكومية وأدل مث���ال هو قيد امليزانيات 
التي حتدد على أساسها األولويات وبالتالي فإن عدم 
وضوح األهداف لن يكون له ارتباط مباشر في عملية 
التطوير ما لم يك���ن التطوير بحد ذاته هدفا وغاية 

تلتف جميع اجلهود لتحقيقه.
رابعا: بطء تقدمي اخلدم���ة للمواطن: ان أفضل 
مثال لقياس مدى كفاءة اجلانب التطويري ألي جهة 
حكومية هو مدى قدرتها على ابتكار منظومة خدمية 
متكاملة تكون مقاييسها السرعة واإلتقان والعدالة 
وهناك جتارب حققت هذه املقاييس بفاعلية كبيرة 
في جهات عديدة منها التأمينات االجتماعية، ديوان 
اخلدمة املدنية، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، وبفاعلية مرضية بجهات 
أخرى مثل وزارة الداخلي���ة، وزارة العدل، وزارة 
املواصالت، وبفاعلية منقوصة ال ترقى ملس���توى 
جهود التطوير املبذولة مثل وزارة الشؤون، وبلدية 
الكويت. وهذا التفاوت بني اجلهات احلكومية املختلفة 
بدرجة من الفاعلية مرده بال ش���ك وضوح الهدف 
لدى تلك اجلهات بدرجات متفاوتة، وغيابه كليا عند 
جهات اخرى وقد يكون ذلك مؤشرا ميكن االستناد 
اليه نس���بيا في حتديد كف���اءة بعض القيادات في 

تلك اجلهات.
إن استعراضنا لواقع جتربة التطوير اإلداري في 
الكويت هو باعتقادنا إشارة الى ما يستحق اإلشارة 
إليه وحتديدا أننا مقبلون على مرحلة مفصلية من 
عمر الوطن، إما ان تتحقق التنمية فيها بكل اجلوانب 
وعلى جميع األصعدة وإما أن نكتفي مبتابعة جتارب 

اآلخرين فيزيد لدينا األسى وتقل عندنا احليلة.
أخيرا: للنائب الس���ابق ووكيل التطوير اإلداري 
األسبق ناصر الصانع أقول شكرا »كبيرة« لقد أوجدت 
الفارق بامتياز عندما أسست القواعد وأهلت الفريق 
استعدادا لهذه املرحلة، واالشادة موصولة بالقائمني 
على جهود التطوير االداري في هذه املرحلة، وحتما 
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