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بحر العلوم: العراق جاد في إنهاء ملفاته العالقة مع الكويت والخروج من الفصل السابع
خالل ندوة »االنسحاب األميركي من العراق وتأثيره على المنطقة« بوحدة الدراسات األميركية

)كرم ذياب(جانب من احلضور

)سعد هنداوي(د.نادية شعيب مع احلضور في اللقاء

)كرم ذياب(د.محمد الرميحي ود.يعقوب الكندري خالل اللقاء 

السفير العراقي محمد حسني بحر العلوم و د.سامي الفرج خالل الندوة

إلى أن ما يجمعنا اآلن في املنطقة 
ككل هو الهدف السامي بإعادة توازن 
القوى إلى املنطقة، والكل يعرف 
مثال أن الكويت ليست لها أي أجندة 
أخرى غير إعادة العراق إلى حلمة 
توازن القوى في اخلليج وأن يكون 
العراق مستقال وموحدا ومستقرا. 
وقال د.الفرج »هناك من يرى أن 
الوجــــود األميركي حتى لو بـ 50 
ألف جندي مازال يحافظ على حلمة 
العراق وكما يسمى باالستراتيجية 
السلك الشــــائك »مبينا ان بعض 
القدرات االستراتيجية للواليات 
املتحدة مازالت موجودة، وبالتالي 
فإن هذا االنسحاب يصح أن نسميه 
إعادة تنظيم وليس انسحابا كامال 
ألن الكثير منها لم يرجع للواليات 

املتحدة األميركية مثال.
وحتدث عــــن قضيــــة املالءة 
الدســــتورية، وهي ألي دولة أن 
يكون بناؤها االجتماعي والسياسي 
واالقتصــــادي قادرا على متكينها 
من توظيف قدراتها االستراتيجية 
ألقصى حد، كما يسمى بالتعبئة 
العامة االقتصادية والبشرية للدولة 
ودعم دســــتوري للوجــــود، فهل 
هناك دعم شعبي للبقاء األميركي 
بالعراق؟ واإلجابة لدى الشــــعب 
األميركي بالنفــــي، وفي ظل عدم 
وجود دعم شعبي فعلى إدارة أوباما 
مقابلة االلتزامات للقدرات، فإن رأت 
أنها ملتزمة باحلماية فهل تستطيع 
أن توظف قواتها في كل هذا وحتصل 
على دعم شعبي؟ اإلجابة بالنفي، 
لذلك فيجب أن تنســــحب بدرجة 
معينة وفي الوقت نفسه حتافظ 
على قدرات املنطقة، مشــــيرا إلى 
األزمة االقتصادية التي قد ال متكن 
الواليات املتحدة من مواجهة عدو 
جديد، بشــــكل قد يجعل األولوية 
لدى الواليات املتحدة هي قضية 
املالءة الدستورية وانعكاسها على 
القرار االستراتيجي األميركي من 
خالل سحب بعض القوات واالبتعاد 
قليال ووضع قــــوات كافية فقط، 
ومتكني هذه الــــدول من أن تكون 

لديها قوات ذاتية.

املصالــــح املشــــتركة واحتــــرام 
التزامات العــــراق الدولية وعلى 
هذا األســــاس فإننا نسعى إلقامة 
أفضل العالقات مع الدول العربية 
والدول اإلسالمية ملتزمني بقرارات 
العربية ومنظمة  الــــدول  جامعة 

املؤمتر اإلسالمي.

الملف اإليراني والفلسطيني

وقـــال بحر العلوم ان من هذا 
املنطلق فإننا ندعم نضال الشعب 
الفلسطيني العادل من أجل إقرار 
حقوقه املشروعة مبا فيها إقامة 
دولته الفلســـطينية على أرض 
فلســـطني، باإلضافة إلى دعوتها 
الشـــرق األوسط  جلعل منطقة 
منطقة خالية من األسلحة النووية 
الشامل، وندعو  الدمار  وأسلحة 
الـــدول التي لم تنضـــم بعد إلى 
معاهدة عدم االنتشار إلى االنضمام 

إليها والتقيد بأحكامها.
النووي  وفيما يتعلق بامللف 
اإليراني، فإن العراق يؤمن بحق 
الدول املشـــروع في استخدامات 
الطاقة النووية لألغراض السلمية 
وهو حق كفلته املواثيق الدولية 
وفي املقدمة معاهدة عدم االنتشار، 
ونؤكد بدورنا على أهمية التوصل 

كما سنعمل مع األشقاء الكويتيني 
واالطراف ذات العالقة ومع اجلهات 
املعنية في األمم املتحدة من أجل 
التوصل إلى تسوية ترضي جميع 
االطراف من دون أن تخل بالتزاماتنا 

مبوجب قرارات مجلس األمن.
وعن االنسحاب األميركي من 
العراق، قــــال بحر العلوم ان بعد 
مرحلة اسقاط النظام السابق كان 
هناك من يقول بان استقرار العراق 
يكون باالنسحاب األميركي، واآلن 
هناك من يقول ان وجود األميركان 
استقرار للعراق، ونحن نتساءل عن 
هذا الشعور املزدوج لدى البعض؟ 
وقال: كان هناك اعتقاد بأنه مبجرد 
تطبيق اتفاقية االنسحاب األميركي 
فإنه ســــيكون هنــــاك تأثير على 
العراق، لكننا  الوضع األمني في 
رأينا عكس ذلك تقريبا، وجنحت 
القوات العراقية مبسك زمام املبادرة 
وحدث حتسن إيجابي في احلوادث 

اليومية.
وقال: األمر ليس باخلروج أو 
العالم  البقاء، املشــــكلة هنا، هل 
احمليط بالعــــراق يقبل بالعملية 
أم  السياســــية اجلارية بالعراق 
ال يقبل؟ خصوصا أن الدســــتور 
العراقي في مادتــــه الثامنة يركز 

حتسن احلالة األمنية في العراق 
شجع العديد من الدول العربية 
واألجنبية على إعادة فتح بعثاتها 
الديبلوماسية وساعد على تطوير 
عالقات العراق على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي وســـاهم في 
تعيني ســـفراء عراقيني جدد في 
مختلف دول العالم لتعزيز هذه 
العالقات وتوســـيع آفاقها، كما 
أن تولي العراق لرئاسة الدورة 
احلالية للجامعة العربية ومؤمتر 
القمة العربي في شهر مارس املقبل 
سيعزز من دور العراق اإلقليمي 
وسيمثل خطوة مهمة على طريق 
مساعي العراق الستعادة مكانته 
في املجتمـــع الدولي وأن يكون 
عضوا فعاال ومسؤوال في األسرة 

الدولية.
وفيمـــا يخـــص التنمية في 
العراق، قـــال بحـــر العلوم ان 
العراقيـــة أطلقت في  احلكومة 
أبريـــل املاضي خطـــة إمنائية 
وطنية لفترة خمس ســـنوات، 
تضمنت حوالي 2700 مشـــروع 
استراتيجي في القطاعات املختلفة 
بتكلفـــة 186 مليار دوالر، مؤكدا 
ان اخلطة ستســـاهم في تطوير 
االقتصاد العراقي وحتسني نوعية 

على مبادئ حسن اجلوار وحسن 
الدميوقراطي  العالقات، والتطور 
الســــنوات  العــــراق في هذه  في 
الســــبع التي ال تكفي بعد إلعطاء 
الصورة احلقيقيــــة الكاملة التي 
يريدها الشعب العراقي، ففي 2003 
كانت والدة الدميوقراطية بشكلها 
الواســــع، وإكمال ذلك يحتاج إلى 
زمن ولكن الكل يجمع على األقل 
أننا نســــير على اجلادة السليمة 
التي تسير بنا نحو الوضع الذي 
العراقي  العراق، فالشعب  يريده 
يريد بناء نفسه وهناك مسؤولية 
على املجتمع الدولي لبناء العراق 

ومحو الصورة السلبية.

 االنسحاب األميركي

من جهته، حتدث رئيس مركز 
الكويت للدراسات االستراتيجية 
الفــــرج عــــن املنظور  د.ســــامي 
االســــتراتيجي وكيفيــــة حتليل 
القوات األميركية من  انســــحاب 
الكويت  العراق وتأثير ذلك على 
وعلى املنطقة ككل، مبينا أن دول 
اخلليج ســــتنفق فــــي ظل األزمة 
العاملية أموال طائلة جدا إلعادة بناء 
البنى التحتية فكيف سيحدث ذلك 
إن لم يكن هناك استقرار؟ مشيرا 

اخلدمات املقدمة للعراقيني فضال 
عن إيجاد 4 ماليني فرصة عمل 
سيكون تأثيرها االيجابي قويا 
البطالة  في معاجلـــة مشـــكلة 
في العراق، باإلضافة ملســـاهمة 
احلكومـــة في عـــودة الالجئني 
العراقيني إلى البلد، الن العراق 
بحاجة إلى طاقات جميع أبنائه، 
إضافـــة إلى أن املـــرأة العراقية 
حظيت مبكانة مهمة في العراق 
الدميوقراطي اجلديد  االحتادي 
ومتتعت بحقوقها السياســـية 
وحظيت بحصة في التمثيل في 
العراقي بنسبة  النواب  مجلس 
25% وتبوأت ألول مرة عددا من 
املناصب الوزارية ومثلت بالدها 
كسفيرة بعد أن حرمت من هذه 

احلقوق ألكثر من ثالثني عاما.

الدستور العراقي

وأشار السفير العراقي إلى أن 
الدســــتور العراقي صاغ املبادئ 
العــــراق  األساســــية لسياســــة 
اخلارجية التي تركزت على مراعاة 
حســــن اجلوار وعدم التدخل في 
الداخلية للدول االخرى  الشؤون 
وحل املنازعات بالوسائل السلمية 
وإقامة عالقات دولية على أساس 

إلى حل ســـلمي في التعامل مع 
هذا امللف.

الخروج من الفصل السابع

واكد بحر العلوم أن أهم قضية 
العراق في هذه املرحلة  يواجهها 
هو التخلص مــــن أعباء القرارات 
التي صدرت بحقه مبوجب الفصل 
الســــابع من ميثاق األمم املتحدة، 
وقال: فنحن منضي بشكل حثيث 
مــــع األصدقاء والدول  بالتعاون 
األعضاء في مجلــــس األمن لكي 
تتم تسوية جميع املسائل املتعلقة 
باحلالة في العراق وفي مقدمتها 
القيود املتبقيــــة على العراق في 
مجــــال نــــزع الســــالح وتصفية 
عقود برنامج النفط مقابل الغذاء 
والتوصل إلى آلية تضمن احلماية 
ألموال العراق تخلف صندوق تنمية 
العراق واملجلس الدولي للمشورة 
واملراقبة. وأضاف ان املسؤولني 
العراقيني جادين في انهاء امللفات 
العالقــــة خالل مــــا تبقى من هذه 
السنة، وستتعامل احلكومة اجلديدة 
مع القضايا التي تخص احلالة بني 
العراق والكويت ومن أبرزها صيانة 
احلــــدود والتعويضــــات وعودة 
املفقوديــــن واملمتلكات الكويتية، 

آالء خليفة
أكد السفير العراقي لدى الكويت 
محمد حسني بحر العلوم ان العراق 
يأمل خالل الفترة املقبلة تطوير 
العالقات مع الكويت لتعوض ما 

رسمه التاريخ من نقاط سوداء.
وقال بحر العلوم ـ خالل ندوة 
نظمتها وحدة الدراسات األميركية 
حتت عنوان »االنسحاب األميركي 
من العراق وتأثيره على املنطقة« 
امسـ  ان العملية السياسية اجلارية 
منذ انهيار النظام الديكتاتوري في 
إلى تغيير سياسي  2003 أفضت 
العراق جتســــد في  فــــي  جذري 
بناء عراق احتــــادي دميوقراطي 
موحد ومستقل في ظل مؤسسات 
دستورية حتظى باالحترام وحكومة 
منتخبة مبوجب الدستور، موضحا 
ان الطريق للوصول إلى هذا الهدف 
لم يكن سهال، بل واجهته الكثير 
من التحديات، وكان في مقدمتها 
مواجهة قــــوى التطرف املذهبية 
والطائفية والتصــــدي لإلرهاب 
وفلول النظام الديكتاتوري السابق 
التي حتاول العودة بالعراق إلى عهد 
الظالم واملقابر اجلماعية واحلروب 
العبثية واضاف بحر العلوم انه 
في العام املاضي حدثت تطورات 
البالد  العراق، وشهدت  مهمة في 
انخفاضا كبيرا في أعمال العنف 
وحتسنا ملحوظا في احلالة األمنية 
على الرغم من وقوع بعض األعمال 
اإلرهابية التي استهدفت املدنيني 
األبرياء وهو االمر الذي مهد لالتفاق 
الذي ينص على انسحاب القوات 
األميركية تدريجيــــا من العراق، 
مضيفا أن هذا العام شــــهد جناح 
االنتخابــــات التشــــريعية والتي 
حظيت باهتمــــام عربي واقليمي 
ودولي كبير في ظل إعراب جميع 
املراقبني من بعثــــة األمم املتحدة 
واملنظمات اإلقليمية والعربية عن 
ثقتهم بشــــفافية تلك االنتخابات 

ونزاهتها وحريتها.

تحسن الحالة األمنية

أن  العلـــوم  وأوضح بحـــر 

شعيب: »العلوم« تسعى لتخريج كوادر 
مؤهلة تساهم في خدمة المجتمع

سعود المطيري
رحبت عميدة كلية العلوم بجامعة الكويت د.نادية شـــعيب 
بطلبة وطالبـــات الكلية في اللقاء التنويري الذي نظمته الكلية 
للطلبة المستجدين للفصل الدراسي 2011/2010. وقالت ان العملية 
التعليمية بجامعة الكويت تعتمد بشـــكل أساسي على التواصل 
بين الطالب والمرشـــد، ولذلك وضعت الكلية شعارا لهذا العام 
هو »االرتقاء بعملية اإلرشـــاد األكاديمي«. وأوضحت شعيب ان 
عملية التوجيه واإلرشاد تهدف بشكل رئيسي الى المساعدة على 
خلق مناخ جامعـــي متكامل لتخريج كوادر مؤهلة تأهيال علميا 
ذات كفاءة لتساهم في خدمة المجتمع، كما ان المفهوم الشمولي 
لإلرشـــاد هو مســـاعدة الطالب إليجاد الحلول المناسبة لما قد 
يواجهه من مشـــاكل نفســـية او اجتماعية، باالضافة الى تنمية 
المهـــارات والقدرات الخاصة ثقافيا ورياضيا، وهذا الجانب مهم 
لتشجيع الطلبة المتفوقين على االنخراط في التخصصات النادرة 
التي يحتاج إليها سوق العمل في بلدنا. وأكدت ان مفهوم اإلرشاد 
األكاديمي يتصل اتصاال وثيقا بطبيعة الدراســـة بكل كلية على 
مستوى األقــسام العلمية والتخصصات الرئيسية واستكــمال 
شروط تحديد التـخصص بجانب وضع الخطط الدراسية لرفع 
المعـــدالت العلمية، ويأتي كل هذا في إطار اســـتكمال متطلبات 
التخرج حسب صحائف التخرج التي تطرحها األقسام العلمية 
ويتم ذلك بالتنســـيق بين المرشدين العامين باألقسام العلمية 

ومكتب التوجيه واإلرشاد.

خالل لقاء تنويري للمستجدين في الكلية

اتحاد الطلبة ينظم »98 َهْم حلوة«
آالء خليفة

أعلن رئيس االحتاد الوطني 
فـــرع اجلامعة  الكويت  لطلبة 
العتيبي أن االحتاد قدم  محمد 
حملة إعالمية مبهمة حتت شعار 
»89 َهْم حلوة«، وهي لتشويق 
الطلبة وحتفيزهم ليســـتعدوا 
ألضخم حملة طالبية كويتية ذات 
صبغة عاملية، وفي األيام القليلة 
املقبلة سنكشف الستار عن هذه 
احلملة مبشروع فريد من نوعه، 
والذي من خالله يتوجه االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت لتحقيق 
الريادة والسبق في تقدمي منوذج 
ذات بعد عاملي، وأضاف العتيبي 

الننـــا نؤمن إميانـــا كامال بأن 
الفـــرد  ليس جزءا من املجتمع 
والوطن فحســـب، بل هو جزء 
من هذا العالم الذي يعيش فيه، 
لهذا علينا أن نقدم شيئا يبقى 
متوقدا فـــي ذاكرة التاريخ بعد 
مرور الســـنوات، ومع التطور 
التكنولوجي الهائل والصاعد في 
جميع املجاالت أصبح العالم قرية 
صغيـــرة، بإمكانك التجول في 
أنحائها من خالل جهاز حاسوبك 
الشخصي، ولهذا أردنا هذا العام 
أن نخرج بشـــيء جديد سينال 
إعجـــاب ورضا الطلبـــة بإذن 

اهلل.

الطبيعية، ونقص الكفاءات البشرية 
وضعف عمل املؤسسات.

وتابع: انه فـــي الكويت هناك 
وفرة فـــي املوارد الطبيعية ولكن 
هناك ضعفا في الكفاءات البشرية 
واملؤسسات وان القدرة على املنافسة 
البشرية في الكويت ضعيفة وانه 
بعد 15 أو 20 ســـنة ستكون هناك 
طبقة إضافية في املجتمع وهي طبقة 
خريجي اجلامعات اجليدة وخريجي 
اجلامعات غير اجليدة متحدثا عن 
مشكلة التعليم العالي الذي اصبح 

يقترب من الثانوي.
وقال الرميحي: ان هناك بعض 
القيـــم تقف ســـدا حائـــال بوجه 
التنمية بشكل عام وابرزها عالقتنا 
بالتقنية واملواعيد والعلم ونظرتنا 

لبعضنا.
وقـــال ان التنمية لها جناحان 
ال ميكن الطير بدونهما وهما بناء 
القدرات فـــي املجتمع والتوظيف 
احلكيم للقـــدرات، فبناء القدرات 
يعتمد على حجم السكان ومستوى 
القدرات كمـــا يجب احلرص على 
تطويـــر قطـــاع الصحـــة وحث 
النـــاس على االهتمـــام بصحتهم 
وتطوير قطـــاع التعليم وغيرها 

من العوامل.
اليوم  وأضـــاف ان املجتمع 
يتجه نحو مجتمع املعرفة وعليه 
فإذا لم ترصد خطة التنمية مبالغ 
كبيرة إليجاد التوافق املجتمعي 
والبحث العلمي فهي ســـتكون 

خطة ضعيفة.
كما حتدث الرميحي عن اهداف 
خطة التنمية والتي تعنى بزيادة 
الناجت احمللي االجمالي واالهتمام 
بالقطـــاع اخلـــاص كونه يقود 
التنمية، وتطوير السياســـات 
السكانية لدعم التنمية وضرورة 
وجود اإلدارة احلكومية الفعالة 
مؤكدا انه ليست هناك مجتمعات 
فقيـــرة متحدثا عـــن الفرق في 
االجراءات البيروقراطية بني دبي 
والكويت قائال انه يجب تبسيط 

هذه االجراءات.
كما اكد الرميحي اهمية الثقافة 
الى  وعالقتها بالتنمية، مشيرا 

ارتفاع نسبة االمية الى %46.
كما لفت الى ضرورة معرفة 
كيفية معاجلة مشكلة االختالل 
الســـكاني حيث تبلغ نســـبة 
الوافدين من دون مؤهالت %54 

من مجموع الوافدين.

رندى مرعي
اكد اســـتاذ علم االجتماع في 
جامعة الكويت د.محمد الرميحي 
ان التنمية يجب ان تبدأ بالتنمية 
البشرية وليس فقط تنمية املباني 

والطرقات.
كالم د.الرميحـــي جـــاء خالل 
محاضرة عن خطة التنمية وآليات 
املتابعة في جامعة الكويت ـ كلية 
العلوم االجتماعية، حيث تناول ما 
تتعرض له البالد من ازمات ومشاكل 
كما حتدث عن االهداف التي طرحتها 
خطة التنمية وما حتتاجه البالد 

من حتركات تنموية.
بـــدأ د.الرميحـــي متحدثا عن 
االزمات التي تعاني منها الكويت 
قائال: ان العقالء يعترفون بان هناك 
عدم توافق مجتمعي وان املشاكل 
التـــي تواجهنا اليوم امر طبيعي، 
وابرز هذه االزمات هي تعدد الهويات 
الصغرى وتناقض بعضها مع بعض 
ما ادى الى اهتزاز الهوية الكويتية 
وذلك بسبب وجود الثروة واحلاجة 
الى بشـــر ما جعل املجتمع يكبر 

واصبحت هناك هويات متعددة.
العقـــالء  وتابـــع: ان هـــدف 
واملصلحـــني هـــو الوصـــول الى 

احلفاظ على الدميوقراطية والتحلي 
باحلكمة، والوقوف عند قوله إن 
اخلطة التنموية بشرية اكثر منها 
لتنمية املباني واملنشآت وذلك ألن 
الهدف االستراتيجي  اإلنسان هو 

للتنمية.
وفي إطار آخر، تابع الرميحي 
انه ملعرفة التنمية يجب التعرف 
على التخلف وذلك على مبدأ معرفة 
النقيض قائال ان هناك 3 اســـباب 
رئيسة للتخلف وهي ضعف املوارد 

الصراعات واخلروج منها من مخرج 
املواطنة والعدالة االجتماعية، بحيث 
يتقدم الصفوف ذوو الكفاءة والقدرة 

على التقدم.
وتطرق الرميحي خالل ندوته 
الســـمو األمير  الى كلمة صاحب 
التي توجه بها ألعضاء السلطتني 
التشريعية والتنفيذية، قائال انه 
يجب على الكويتيني ككل ان يقرأوا 
هذه الكلمة ويستفيدوا من توجيهات 
سموه، السيما أن سموه دعا الى 

املواطنة بغض النظر عن القبائل 
املفاضلة  والطوائف وان تكـــون 
بالقدرات والعدالة وبتحقيق دولة 
الى نوع  القانون وذلك للوصول 
من التواصل االجتماعي والتوافق 

على االهداف.
واضاف ان هناك تنافسا غير 
منطقي على املكانة االجتماعية ما 
يؤدي الى خلق صراعات مختلفة، 
وهنا دور النخبة من اعضاء مجلس 
االمة واالعالميـــني في تقنني هذه 

الرميحي: الكويت تتميز بوفرة في الموارد الطبيعية
وتعاني نقص الكفاءات البشرية وضعف عمل المؤسسات

خالل محاضرة عن خطة التنمية في »العلوم االجتماعية«

العاملون بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس:
نرفض مبررات األمانة العامة لتأخر صرف الرواتب

أصدرت جمعيـــة أعضاء هيئة التدريس بيانا 
أمس بشأن تأخر صرف راتب الشهر اجلاري أكدت 
فيه اعتراضها الشديد على تأخر دفع رواتب شهر 
أكتوبر اجلاري، وانها قامت بالتواصل الفوري مع 
األمني العام للوقوف على أسباب تأخر الرواتب الى 
هذا التاريخ وما قد يرافقه هذا التأخير من ارباك 
اللتزامات اعضاء هيئة التدريس املالية جتاه الغير 
من قبيل دفع اقســـاط تلقائية تخصم من الراتب 
بتاريخ محدد وغيره من التزامات أسرية أخرى.

وحملت اجلمعية املســـؤولية لألمانة العامة 
والرئيس األعلى للجامعة ووزيرة التعليم العالي 
عن هذا التأخير كون اجلامعة تكاد تخلو من االدارة 

فال مدير وال نواب مدير لها.
وأكدت اجلمعية ان الفوضى احلالية في جامعة 
الكويت ما هي اال نتاج الفراغ االداري احلالي في 
اجلامعة والذي ســـبق ان حذرت جمعية اعضاء 

هيئة التدريس منه وما ســـينتج عنه من فوضى 
ادارية ومالية وقانونية.

وقالت ان ارجاع اســـباب التأخير في صرف 
الرواتـــب الى تطبيق نظام آلـــي جديد، ال يعتبر 
مبررا كافيـــا بل ينم عن خلل فـــي اإلدارة وكان 
األجدر باإلدارة التجربة املسبقة ألي نظام جديد 
وذلك قبل موعد صرف الرواتب مبدة كافية لتفادي 

املشاكل والتأخير.
بدوره قال رئيس نقابة العاملني بجامعة الكويت 
هيثم الهاجري ردا على بيان األمانة العامة اننا كنا 
نتوقع من االدارة اجلامعية ومهما اختلفنا معها، 
ان تســـتخدم أســـلوبا راقيا للرد او لبيان وجهة 
نظرها ولكن ان تتجرأ األمانة على اتهام املوظفني 
بأنهم مثبطني ومغرضون فهذا أمر لن نقبله وعلى 
األمانة ان تبدأ باالعتذار عما بدر منها للموظفني، 
ونسأل األمني العام هل تتمكن من توجيه مثل هذه 

املفردات الدخيلة واخلارجة عن اآلداب العامة ألحد 
أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ان أخطأ؟ أم انك 
تعتقد بأن املوظفني هم احللقة األضعف لتشـــهر 
بهم وتوجه لهم اتهامات مرسلة تتذرع بها لتلقي 
بالئمة تقصيرك في مسؤوليتك وعدم حتمل أمانتها 

على الوجه املطلوب.
وبنينّ الهاجري ان بيان األمانة العامة تناقض 
مع نفسه فتارة يؤكد البيان ان السبب في التأخير 
هو النظام اجلديد الذي طبق منذ شهر اغسطس 
وتارة اخرى يقول ان السبب بعض املوظفني، وهذا 
التناقض ليس بغريب علـــى األمانة العامة التي 
تتعامل مبيكافيليه، وان النظام اجلديد كشف عن 
مدى تقاعسها وضعفها االداري وحجم الفساد الذي 

استشرى في اجلسد اجلامعي وبقيادتها.
وأوضح الهاجري اننا نحذر األمانة العامة من 
أن يكون كشف الرواتب منقوصا وليس كامال، ألن 

هناك اكثر من 500 موظف لم تدرج أسماؤهم في 
كشف الرواتب األخير لوجود خلل بالنظام، وفي 
حالة الصرف وبشكل منقوص ستتحمل األمانة 
العامة املســـؤولية القانونية كاملة عن االضرار 
احملدقة التي حلقت بهم فضال عن مخالفة األنظمة 

املالية املستقرة بالصرف.
وأكد الهاجري ان بيان األمانة العامة لن مير مرور 
الكرام ونتمنى ان تتحلى األمانة العامة باجلرأة بأن 
حتيل املوظفني الى التحقيق، ونسأل األمني العام 
هل من هؤالء احملالني للتحقيق مسؤولي الشؤون 
املاليـــة املعنيني الذين اعتمدمت اجازاتهم اخلاصة 
مع معرفتك وبإقرارك باخللل الذي أصاب النظام 
املالي، فاألجدر تطبيق ميثاق العمل اجلامعي على 
نفسه وأن يحيل األمني العام نفسه للتحقيق على 
اصدار قـــرارات ادارية متناقضة ومخالفة للنظم 

واللوائح.


