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السلة االقتصادية

اإلدارة باألخالق ودورها 
في إصالح اإلدارة الكويتية )2 ـ 3(

تناولنا في املقال السابق أهمية اإلدارة باألخالق وبدأنا في 
جذور اإلدارة باألخالق في ديننا اإلسالمي احلنيف، وسنتناول 
في هذا املق��ال األزمة األخالقية التي تعيش��ها اإلدارة الغربية 

ومظاهرها ونشوء علم اإلدارة باألخالق.

مظاهر األزمة األخالقية في اإلدارة الغربية:

1 ـ املادية البحتة غير القائمة على قاعدة دينية أو مرجع أخالقي: 
الرأسمالية قاعدتها الرئيسية الرجل االقتصادي وهذا املفهوم 
وإن كان ل��ه إيجابياته م��ن ناحية الدافعي��ة واإلنتاجية العالية 
واإلبداع، إال أنها كمفهوم جتعل اإلنسان مجرد من األحاسيس 
والعاطفة وااللتزام االجتماعي واألخالقي، ولذلك جتد أن معدالت 
االنتحار عالية جدا في الدول الرأسمالية بسبب عدم احلصول 
على عمل أو عدم القدرة على العيش بأسلوب مادي كبير، ففي 
اليابان 24 ش��خصا ينتحر من كل 100 ألف من الس��كان، وفي 
سويس��را الدولة ذات الرفاهية والتقدم 17 شخصا ينتحر لكل 
100 أل��ف، وفي كوريا اجلنوبية 24 لكل 100 ألف.. وهكذا، ولذا 
فالرجل االقتصادي البحت قد يتجاوز النظم األخالقية والقواعد 
االجتماعي��ة من أجل احلصول على ما يريد من أموال لتحقيق 
رغباته املادية، وتعاني هذه املجتمعات من غياب الدور االجتماعي 
لألفراد في مجتمعهم ويتم عوضا عن ذلك إرغامهم على العمل 
التطوعي وإعطاء إعفاءات ضريبية لدعم العمل التطوعي ومع هذا 
فإنها ما زالت تعاني وسوف نقرأ بعد قليل من خالل هذا املقال 

حجم التجاوزات من أجل حتقيق هذه املادية البحتة.
2 ـ القادة اإلداريون من أجل احلصول على رواتب عالية

وبونص مستعدون لتدمير االقتصاد واملؤسسات الكبيرة:
لقد أدت األزمة املالية العاملية إلى فضيحة كبيرة على مستوى 
اإلدارة الغربي��ة إذ بالرغ��م من التقدم العلم��ي اإلداري الكبير 
وتطور التطبيقات اإلدارية، إال أن هذا التطور اليزال يعجز من 
إحكام وتوجيه القرارات اإلدارية ذات املصالح اخلاصة واملضرة 
باملؤسسة، ولقد بدأت بوادرها مع فضيحة مؤسسة أنرون العاملية 
بعد اكتشاف اللعب في احلسابات وخسارة املستثمرين 25 مليار 
دوالر نتيجة لذلك، واعتراف شركة زيروكس بتضخيم األرباح 
لديها مبقدار 14 مليار دوالر، ثم بعد ذلك بدأت فضيحة الرهن 
العق��اري إذ بلغت حجم الره��ون العقارية 1.3 تريليون دوالر، 
حيث تساهلت مؤسسات الرهن العقاري »فان مي« و»فريدريك 

ماي« في شروط اإلقراض العقارية.
وجدير بالذكر أن هاتني املؤسستني حجم تعاملهما العقاري 
في السوق األميركية 6 تريليونات دوالر، وأيضا مت التساهل من 
اجلهات الرقابية للبنوك والشركات االستثمارية حيث مت شراء هذه 
القروض العقارية السيئة وحتويلها إلى أسهم وسندات وتداولها 
باألس��واق مما عجل باالنهيار االقتص��ادي فبدأت في »ليمان 
براذرز« الذي بلغ حج��م أصوله 700 مليار دوالر وتضخيمها 
بسبب سوء القرارات اإلدارية والتالعب بالبيانات املالية، وهذه 
الشرارة التي أطلقت األزمة العاملية، والتي كلفت الواليات املتحدة 
700 مليار دوالر من أجل احتوائها، ولعل من أهم أسباب األزمة 
هو القرارات اإلدارية لقياديي املؤسسات الكبيرة في التساهل 
في القرارات والضوابط اإلدارية واالستثمارية من أجل تضخيم 
رواتبهم والبونص الس��نوي، ولنا أن نتصور أن رواتب مدراء 
Fannie mae وFraeldie muc وهي من أهم أس��باب األزمة تبلغ 
70 ملي��ون دوالر لكل واحد منهم مما حدا باحلكومة األميركية 
بعد هذه اخلسارة الفادحة التي تكلفتها أن تضع ضوابط أكثر 
تش��ددا في الرقابة مع مثل هؤالء املدراء، فاألزمة املالية العاملية 

كانت بسبب أخالقي بالدرجة األولى.
3 ـ سوء استغالل املرأة في األعمال اإلدارية والترفيهية:

تعاني املرأة في املجتمعات الغربية بل على مس��توى العالم 
من مادية احلضارة احلالية إذ ان هناك استغالال ألنوثتها للتمتع 

بها في الطرق غير الشرعية، ومنها:
أ( جتارة الرقيق األبيض:

لقد عادت حاليا جت��ارة الرقيق مرة أخرى ولكن من بوابة 
املرأة فهناك حس��ب إحصائيات األمم املتحدة 1200 مليار فقير 
بينهم 700 مليون امرأة و700 ألف منهم خاضعون للرق األبيض 
وغير الرسمي غير معلوم عددهم، ويتم استعباد هؤالء النساء 
بشكل غير إنساني ويشحذون إلى الدول الغربية املادية واملتقدمة 
من أجل االستمتاع بهن من غير وازع إنساني، ويقدر أن هناك 
50.000 امرأة وطفل يذهبون إلى أميركا س��نويا، ومن مآسي 
اإلنسانية أن بعض هؤالء يتم تهريبهم فيشحنون في كونتينرات 

)containers( إلى هذه الدول ليتم تهريبهم ويقفزون على القوانني 
والرقابة اجلمركية، فال حول وال قوة إال باهلل.

ب( التحرش اجلنسي في أماكن العمل والدراسة:
تعتبر مشكلة التحرش اجلنسي بالنساء معضلة كبيرة في 
الواليات املتحدة والدول الغربية، حيث يتم اس��تغالل النس��اء 
بدرجاتهن الوظيفية الدنيا وحاجتهن للعمل بالتحرش اجلنسي من 
قبل رؤسائهن وزمالئهن في العمل، ولقد كتبت ماليني املقاالت، 
وألّفت عش��رات اآلالف من الكتب ولكن هذه املشكلة مستمرة 
وتتسع يوما بعد يوم بسبب االختالط واملادية وضعف الوازع 
الديني واألخالقي، وأيضا ضعف التشريعات التي حتارب مثل 
هذا النوع من اجلرائم، فحسب إحصائية منظمة العمل الدولية 
فإن هناك 16 دولة بالعالم بها تشريعات محددة حملاربة التحرش، 
و128 دولة بها تشريعات غير محددة، ولنا أن نتصور أن نسبة 
التحرش اجلنسي في أماكن العمل بالواليات املتحدة تبلغ %62، 
وفي اجلامعات وامل��دارس 83% من الطالبات تعرضن للتحرش 
اجلنسي، وفي هولندا تبلغ النسبة 58% والنرويج 41% فاملشكلة 
كبيرة جدا وتعرض النس��يج االجتماع��ي للمجتمعات الغربية 

للتمزق. ج( التفرقة في الرواتب بني اجلنسني:
4 ـ السيطرة على اإلنتاج العاملي للغذاء 

وانتشار املجاعة في الدول الفقيرة: 
تهيم��ن أوروب��ا والواليات املتحدة عل��ى أكثر من 50% من 
اإلنتاج العاملي للقمح، ولألسف أن هذه الدول تلعب لعبة العرض 
والطل��ب في هذا الباب دون أي اعتبار ألهمية هذه املادة لدول 
العالم وانتشار املجاعة ملاليني من البشر، فهي على سبيل املثال 
للسيطرة على العرض ال تقدم إال نصف إنتاجها املعروض للبيع 
في األسواق من أجل السيطرة على األسعار، وأيضا تقوم بدعم 
اإلنتاج الزراعي لطن القمح ملزارعيها فعلى سبيل املثال إذا كان 
ط��ن القمح ب� 120 دوالرا فهي تقدم دعم��ا 40 دوالرا، وهكذا 
يسقط في يد الدول الفقيرة التي ال تقوى على مثل هذه األسعار 
املدعومة من الدول الغربية فيترك املزارعون زراعة هذه املواد 
الغذائية بسبب عدم جدواها االقتصادية، وهكذا في املواد الغذائية 
األخرى مثل إنتاج اللحوم والطيور واحلليب والشعير وغيرها، 
باإلضافة إلى موضوع املضاربات في بورصة الغذاء العاملية التي 
تتالعب باألسعار وتضخمها من أجل زيادة األرباح ومينع هذا 
كثيرا من الدول الفقيرة من الش��راء وتنتشر املجاعة، فلنا أن 
نتصور أن دولة مثل مصر تستورد القمح ولديها النيل وأراض 
زراعية خصبة ال حدود لها وهكذا في الس��ودان )س��لة الغذاء 
العربي(، والغريب أن تنتشر بها في سنني محددة املجاعة، وقس 
على ذلك بقية الدول األفريقية وغيرها من الدول اآلسيوية، ولنا 
أن نعلم أن حصة أميركا من القمح في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 25%، وبحجم 8.3 ماليني طن سنويا، حسب إحصائيات 
2007 � 2008، فإذا فرضنا أن قيمة طن القمح 120 دوالرا، فإن 
حجم مبيعات القمح للوالي��ات املتحدة تبلغ 10 مليارات و200 
ملي��ون دوالر، فهل تترك الواليات املتحدة هذه املبالغ من أجل 
توفي��ر الغذاء في هذا اجلزء من العالم، والذي كان في يوم من 

األيام سلة الغذاء العاملية ومهد احلضارات.
5 ـ إغراق العالم باألطعمة الضارة:

من س��خريات القدر أن تقوم ال��دول الغربية بعمل أطعمة 
ضارة تهدد صحة اإلنس��ان وال يس��تطيع أح��د مقاومة مثل 
هذه املؤسسات وإجبارها على تغيير منتجاتها الغذائية بسبب 
هيمنتها وكبر حجمها وس��يطرتها على متخذي القرار وأيضا 
بسبب ضعف الوازع األخالقي ملالكي هذه املؤسسات ومتخذي 
القرار السياسي واالقتصادي في هذه الدول، فمبيعات الكوكا 
كوال تبلغ 120 مليار دوالر سنويا بالرغم من أضرارها الفادحة 

على صحة اإلنسان، ومن أهم أضرارها:
حتتوي العلبة الواحدة على ما يعادل 10 مالعق سكر كافيه 
لتدمير ڤيتامني )ب( الذي يؤدي نقصه إلى سوء الهضم وضعف 
البنية واالضطرابات العصبية والصداع واألرق والكآبة والتشنجات 
العضلية. حتتوي على الكافيني الذي يؤدي إلى زيادة ضربات 
القلب وارتفاع ضغط الدم والس��كر وزيادة احلموضة املعدية 
وزيادة الهرمونات في الدم مما قد يس��بب التهابات وتقرحات 
للمعدة واالثنى عش��ر، كما يعمل عل��ى إضعاف ضغط صمام 
املريء السفلي الذي يؤدي بدوره إلى ارتداد الطعام واألحماض 

من داخل املعدة إلى املريء مسببا األلم وااللتهاب.
حتتوي على أحماض فس��فورية تؤدي إلى هشاشة العظام 
وخاصة في س��ن املراهق��ة، وأيضا تآكل طبق��ة املينا احلامية 

لألسنان.
ولنا أن نتساءل إذا كانت األضرار الصحية بهذا احلجم فلماذا 
ال متنع من االنتاج والبيع واجلواب هو استخدام هذه الشركات 
جزءا من أموالها في شراء القرارات السياسية واالقتصادية في 

دولها ودول العالم.
وننتقل معك قارئنا الكرمي إلى »ماكدونالد« عش��ق األطفال 
واملراهقني في بالدنا وهذه الشركة التي متلك 30 ألف فرع في 
العالم، يدخلها أكثر من 52 مليون ش��خصي يوميا ومنتشرة 
فروعها ف��ي أكثر من 120 بلدا، ويطل��ق األميركان على طعام 
ماكدونالد »Junk Food« طعام اخلردة والقمامة بس��بب س��وء 
مكوناته وسوء أضرارها الصحية، فالدراسات هناك أثبتت أنه 
مس��بب رئيسي للس��منة، وبلغت تكاليف محاربة السمنة 112 
مليار دوالر في الواليات املتحدة عام 2000، وتقدر دراس��ات 
حكومية أن ثلث حاالت السرطان وأمراض القلب وحوالي %80 
من حاالت الس��كري ميكن الوقاية منه��ا إذا تخلى الناس عن 
تناول الوجبات السريعة وغيروا عاداتهم الغذائية، ولنا أن نعلم 
أن اللحوم ال تش��كل إال 40% من نس��بة حجم البرجر والباقي 
فض��الت من أطعمة أخرى »junk food« فهم اآلن يعملون على 
تغيير ثقافة األطعمة القمامة Culture Of Junk Food، ولكن هم 

يريدون والقرار اإلداري واالقتصادي يريد شيئا آخر.
أخيرا: التدخني املنتج الذي يخلق متعة وهمية ولكنه يسبب 
أمراضا رئيسية تؤدي إلى موت اإلنسان كما ثبت صحيا وأهمها 
السرطان وأمراض الرئة، والسجائر تؤدي إلى وفاة خمسة ماليني 
شخص سنويا، ولقد متت محاربة السجائر في الواليات املتحدة 
املنتج الرئيس��ي لها ووضعت قوانني للحد منها، مما جعل هذه 
الش��ركات في قرار غير أخالقي ويدل على االنتهازية واملادية 
الغربي��ة تتجه إلى الدول النامية والفقيرة تبث فيها س��مومها 
بس��بب نقص القوانني واإلجراءات احمل��ددة لها، فأصبح %80 
من املدخنني في ال��دول النامية حيث ارتفعت معدالت التدخني 
بش��كل كبير في السنوات األخيرة إلى جانب زيادة كبيرة في 
التس��ويق وإنتاج التبغ في الدول األكثر فقرا، فالس��ؤال املهم 
هنا إذا كانت الدول الغربية تضع قوانني حتد من هذه املنتجات 
ف��ي بالدها فلماذا ال تطبقها عل��ى التصدير في اخلارج للدول 
الفقي��رة والنامية؟ إنها األخالق لألس��ف، فغيابها عن متخذي 
القرار يجعلهم ال يرضون ألنفسهم ويرضون لآلخرين بسبب 
اجلش��ع والتجميع غير العادل لألموال. أيضا قصة »الڤيمتو« 
ف��ي الكويت ودول اخلليج عجيبة فهذا العصير املركز يحتوي 
على كمية كبيرة من األصباغ تؤثر على صحة اإلنسان مما أدى 
إلى منعه في الدولة األم بريطانيا، ولكنها استمرت في بيعه إلى 
دول اخلليج في قرار ال أخالقي يدل على االنتهازية واجلش��ع 
وعدم احترام اإلنس��انية، ونعد القارئ بأن نخصص مقاال عن 

منتجات أميركا وجودتها لضيق املساحة في املقال.
6 ـ الهيمنة االقتصادية العاملية وانتشار الفقر العاملي:

هناك هيمنة كبيرة م��ن الدول املتقدمة على الدول الفقيرة 
والنامية واس��تغالل ملواردها وإمكانياتها االقتصادية من غير 
إعطاء هذه الدول ش��يئا، وقد يتس��اءل القارئ أليس من حق 
الدول القوية أن تهيمن عل��ى الدول الضعيفة؟ واجلواب طبعا 
 ،»Win Win Policy« هذه س��نة احلياة ولكن هناك مبدأ يسمى
سياسة الفوز للطرفني أي أنني ميكن أن أستفيد من اقتصاديات 
هذه الدول ولكن بإعطائها مقابل استفادتي، أما أن أتركها للفقر 
واملوت واجلهل فهذا ش��يء غير أخالقي وغير إنساني، فهناك 
1200 مليار فقير حتت خط الفقر في العالم، وهناك 840 مليون 
إنسان مبن فيهم 799 مليون شخص في البلدان النامية يعانون 
من سوء التغذية في العالم حسب تقديرات منظمة الغذاء )الفاو( 
التابعة لألمم املتحدة، وأن معدل أن يحيا الطفل في البلدان النامية 
حياة س��ليمة ملدة 38 عاما في الدول النامية، مقابل 70 عاما في 
الدول الغنية، وأيضا ميوت خمسة ماليني طفل سنويا في العالم 
بس��بب اجلوع، فهناك أزمة إدارية أخالقية للدول املتقدمة أمام 
ه��ذه اإلحصائيات املخيفة فالهيمن��ة االقتصادية ال تعني قتل 
الن��اس و»مص دمائهم« وإمنا املس��اعدة في البناء االقتصادي 

لهذه الدول وخلق عالقة تبادلية يستفيد منها اجلميع.
)يتبع(

بقلم: د. وليد عبدالوهاب الحداد
qualitykw60@hotmail.com

عمر احلوطي 

اعلن���ت ش���ركة االتصاالت 
الكويتية )ڤيڤ���ا( عن رعايتها 
الكويتية مرمي  الش���ابة  رحلة 
اجلوعان ممثلة النادي العلمي 
الكويتي في بعث���ة علمية إلى 
القارة القطبية اجلنوبية مع عدد 
من العلماء واألساتذة اجلامعيني 
والطالب من مختلف دول العالم 
لتك���ون أول كويتية تزور تلك 
القارة. وقالت الشركة في بيان 
صحافي ان���ه نظرا ألهمية هذا 
العلمي على مس���توى  احلدث 
الكويت والعالم، فإنها تقدم رعاية 
حصرية للجوعان، وذلك لتحقيق 
إجناز محل���ي وإقليمي منقطع 
النظير، مبينة أن هذه الرعاية 
تأتي في إطار إستراتيجيتها في 
دعم الشباب الكويتي الطموح.

وقد ج���اء اختيار اجلوعان 
للمشاركة في هذه البعثة العلمية 
حتت إش���راف بعث���ة املنظمة 
الكندية »Students On Ice« في 

احلوطي: »إن ڤيڤا حترص دائما 
الكويتي  الش���باب  على دع���م 
الطموح، والساعي إلى حتقيق 
اإلجن���ازات الفريدة واملميزة«. 
وأضاف: »نتمنى ملرمي اجلوعان 
التوفيق في رحلتها واملزيد من 
النج���اح ملا فيه خير ومصلحة 
الكوي���ت«، اجلدي���ر بالذكر أن 
اجلوعان تشغل حاليا منصب 
مشرفة قسم الفضاء بإدارة علوم 
الفلك والفضاء في النادي العلمي، 
وهي حاليا متدربة لدى املعهد 
البلجيكي لألجواء الفضائية في 
بروكسل، وكانت قد شاركت في 
بعثة علمية، على منت س���فينة 
البحث العلمي »هاينكه« التابعة 
ألف���رد فيغن���ر للعلوم  ملعهد 
القطبية والبحرية لدراسة تأثير 
العصر اجللي���دي على طبقات 
سطح األرض لبحر الشمال ضمن 
دراستها املتخصصة في علوم 

األرض والفضاء.

إطار »حماية القطبني – حماية 
القطبية  الق���ارة  إلى  الكوكب« 
اجلنوبية املتجمدة في فبراير 2011 
بهدف التوعية ودراسة النظام 
البيئي للقط���ب اجلنوبي ملدة 
أسبوعني. وعن هذه الرعاية، قال 
مدير العالقات العامة واالتصال 
في شركة »ڤيڤا« عمر عبدالوهاب 

»ڤيڤا« ترعى رحلة »الجوعان« 
إلى القارة القطبية الجنوبية

»الدولي« يوّزع هدايا »القرقيعان« على عمالء »حبوب«
أعلن بنك الكويت الدولي انه سيقوم بجميع فروعه 
بتوزيع هداي����ا قرقيعان على عمالئه ممن يحملون 
حساب األطفال »حبوب« خالل ساعات العمل الرسمية، 
بدءا من 13 رمضان، وذلك احتفاال بالش����هر املبارك، 

وكنوع من التواصل االجتماعي مع العمالء.
وأوضح البنك في بيان صحافي أن هذا النشاط 
يأتي إلدخال البهجة والسرور على نفوس األطفال 
وليشعروا بأنهم جزء من خطط بنك الكويت الدولي 
االجتماعية. وأكد البنك حرصه على إقامة هذا النشاط 

سنويا انطالقا من اهتماماته االجتماعية، واحملافظة 
على العادات الكويتية خالل شهر رمضان املبارك، 
وكذلك نشر روح التآلف االجتماعي باعتبارها السبيل 
األمثل لتحقيق التقدم واالزدهار على مستوى الوطن. 
اجلدير بالذكر إلى أن حساب األطفال »حبوب« من 
أهم منتجات بنك الكويت الدولي وهو منتج يشجع 
األطفال من خالل أولياء أمورهم على تنمية الوعي 
االدخاري لديهم، واالستفادة كذلك من املزايا املقدمة 

لهذا احلساب.

»الخليج« يعلن عن الفائزين بثالث 
Red سحب شهري لحساب

أعلن بنك اخلليج عن أسماء أصحاب احلظ السعيد الستة الذين 
فازوا بجوائز السحب الشهري الثالث حلساب red الذي أجري في 
10 اجلاري.  وقد نال اجلائزة األولى مساعد عبداهلل محمد نور الذي 
فاز برحلة إلى اسطنبول تشمل اإلقامة في فندق من فئة اخلمس 

جنوم، فضال عن اإلفطار وخدمة النقل يوميا.
أما الرابحون اخلمس���ة اآلخرون، فهم: بدرية مجيد علي خان، 
عمر عبدالعزيز عبداهلل البالول، زينب عادل غلوم بولند، عبداهلل 
خليل عبدالنبي خاجة وزكية عادل عبدالكرمي االطرم، وقد حصل 

كل منهم على جهاز 160GB iPod مع نظام الصوت.
وقد أطلق بنك اخلليج برنامج red اجلديد لتلبية احتياجات طالب 
اجلامعات والكليات الذين تتراوح أعمارهم بني 17 و24 عاما وهو 
حساب الطالب الوحيد في الكويت الذي ينظم سحوبات شهرية.

وسيدخل جميع عمالء حساب red في السحب الشهري بشكل 
تلقائي حني يقومون بتحويل املكافأة الطالبية الشهرية إلى حساب 
red. وسيحظى عمالء برنامج red بفرصة إدارة حساباتهم من خالل 
اخلدمة املصرفية عبر االنترنت، اخلدمة املصرفية عبر املوبايل أو 
اخلدمة املصرفية الهاتفية التي تتيح لهم حرية التصرف بحساباتهم 

بكل سهولة ويسر.

ناصر الديحاني يهنئ الفائز باجلائزة األولى مساعد عبداهلل محمد نور


