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 بلدية الكويت أصبحت أم القرارات غير املدروسة من ناحية 
تطبيق البصمة وإعفاء احلاالت غير املشمولة، حيث أصدرت 
أخيـــرا قرارا بإعفاء حاالت كثيرة مـــن البصمة حتى صارت 
تقتصـــر فقط على صغار املوظفني وأصحاب العقود من غير 
الكويتيـــني، وبعد ذلك أخذت البلديـــة وقتا إلعادة النظر في 
القرار الصادر من قبلها وبعد ٣ أشهر من القرار مت إحلاقه بقرار 
آخر يعفي حاالت مت اســـتثناؤها سابقا، ورغم ذلك لم تقتنع 
البلديـــة بقرارها الثاني الذي أعفت به من أمضى باخلدمة ٢٠ 
عاما واملعاق واملستشارين وأصحاب الضبطيات ومن يعمل 
بنظام النوبة بال شك جميع تلك احلاالت كانت مشمولة بقرار 
اإلعفاء من البصمة األول والثاني الذي كان مبباركة من نقابة 
العاملني في البلدية التي هي من زف البشرى إلى املوظفني قبل 
اعتماده باحلاالت غير مشـــمولة بالبصمة، ولكن املفاجأة أن 
البلدية أصدرت قبل أيام قرارا ثالثا ورمبا يكون األخير على 
رأي املثل «الثالثة ثابتة»، وتضمن إعفاء من أمضى باخلدمة 
٢٥ سنة واملعاقني واملديرين فقط وهذا القرار ينسف القرارين 

السابقني اللذين استثنيا عددا كبيرا من احلاالت.
  موظفو البلدية يتساءلون عن السبب وراء تعدد القرارات 
التي جعلت املوظف يعيش في حيرة من أمره مطالبني نقابتهم 

بالتدخل لتوضيح األمور التي أصبحت ضبابية.
  نحن ال نتدخل في عمل البلدية ولكن املوظفني يحتاجون 
إلى قرار يحدد عملهم بدال من تضارب القرارات التي أستطيع 
أن أقول عنها إنها غير مدروسة وحتتاج إلى مزيد من الدراسة 
قبل إصدارها فمثال من يعمل بنظام النوبة ومن يحمل الضبطية 
البد من استثنائهم من البصمة نظرا لطبيعة عملهم امليدانية، 
حيث إن البصمة ســـتحد من عملهـــم وجتعلهم موظفني غير 
منجزين، وسيضطرون النتظار قرع جرس الدخول واالنصراف، 
لذلك يجب على نقابة العاملـــني في البلدية التحقيق في أمر 
التراجع عن القرار األول الذي كان مبباركتهم وإشادتهم بدال 
من صمتهـــا الذي جعل هؤالء املوظفني يتســـاءلون عن دور 

نقابتهم من تضارب القرارات. 
  نحن نعلـــم أن وزير البلدية حريـــص على تطبيق نظام 
البصمة ولكن كيف يتم تطبيقه دون وجود برنامج مرتبط مع 
ديوان اخلدمة املدنية حتى يبني مدى التزام املوظف من عدمه 
وتكون البلدية في موقف سليم من تطبيق القرار ويعطى كل 

صاحب حق حقه دون متييز.
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  بعد أيام ســـيحل علينا عيد األضحـــى املبارك وأمتنى من 
البلدية تكثيف الرقابة من اآلن على احملالت التي تتداول املواد 
الغذائيـــة خاصة املطاعم التي تقصدها األســـر خالل العطلة 
وتطبيق مسطرة القانون على املخالف منها فضال عن ذلك البد 
عليها حاليا جتهيز طاقتها االستيعابية ملواجهة الطلب على 
املسالخ لذبح األضاحي من خالل التأكد من توافر االشتراطات 
الصحية لتلك املســـالخ. وأقترح على البلدية وضع مســـالخ 
خاصة مؤقتة تساند املسالخ املوجودة في احملافظات ملواجهة 
االزدحام خالل هذه الفترة بدال من اجلزارين املخالفني الذين 
يســـتغلون الناس خالل العيد وهم أساسا غير مؤهلني لهذا 
العمل الذي يحتاج إلى ســـالمة اجلـــزار من األمراض املعدية 

حفظنا اهللا وإياكم منها.
 alarafah@windowslive.com   

 واهللا لو كنت وزيرا للداخلية وقرأت على صدر صفحات 
اجلرائـــد تقرير جلنة التحقيق في جلنة الداخلية والدفاع 
والتي وصلت في نهاية حتقيقها إلى إدانة وزير الداخلية 
وزادت علـــى ذلك بأن الوزير ال يعلم مبا يدور في وزارته 
لقمت باقتصاص احلق من نفســـي و«مشيت» عاجال غير 
آجل، وألســـرعت إلى وزارة العدل ألتنازل عن كل القضايا 
املرفوعـــة على النواب والكتاب منذ أن توليت الوزارة إلى 

يوم «املشية».
  لذلك ال يساورني أدنى شـــك في أن رأي األغلبية التي 
أدانت وزير الداخلية في جلنة التحقيق لم يأت إال من هول 
ما سمعوا، ومن يطلع على إفادة الشهود وإجابات الوزير 
في اللجنة فسيصيبه الذهول، فاملدير العام لإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية يقول في إفادته إن القضية تســـتحق 
اإلبعاد ومديـــر إدارة اإلبعاد وشـــؤون التوقيف بالوكالة 
يقول إنه لم يســـبق اإلفراج عن حـــاالت مماثلة، وتخيلوا 
أيضا أن مدير عام مكتب الوزير نفسه يقول «إنه لم يسبق 
اإلفراج عن حاالت مماثلة»، باملقابل كانت إجابات الوزير في 
اللجنـــة أغلبها كاآلتي «ما أدري ـ ما عندي علم ـ ما عندي 
خبر»، بل وأكد أنه لو كان يعلم بالتهم التي ذكرتها اللجنة 
التخـــذ قرارا مغايرا، وهذا يدل على أن الوزير ال يعلم مبا 
يدور في الـــوزارة، وبالتالي من الطبيعي أن يكون تقرير 
جلنة الداخلية والدفاع الذي أدان الوزير مشروع مسودة 
الستجواب قادم يقدم إلى وزير الداخلية إال إذا اقتص احلق 
من نفسه (ومشى)، لذلك أمتنى على النواب الذين يعيشون 
فـــي جلباب احلكومة أن يخرجوا من هذا اجللباب في هذه 
القضية ويحكموا ضمائرهم وبعدها يغوصون في جلباب 
احلكومة كما يشاءون، فالتاريخ لن يرحم من يتخاذل في 

هذا االستجواب املستحق.
  نقطة أخيرة: هل تعلم يا معالي الوزير ان أغلب أقسام املباحث 
اجلنائية في محافظتي الفروانية واألحمدي تفتقر لدوريات 
أمنية منذ فترة طويلة، وان أغلبية األفراد في هذه األقسام 
يستخدمون سياراتهم اخلاصة ألداء واجبهم األمني؟ وهل 
تعلم أن اإلدارة العامة للمرور ال توجد فيها دفاتر مركبات 

للمواطنني واستبدلتها بأوراق مؤقتة من فئة A٤؟!
 m.almashan@hotmail.com  

 خالد العرافة

 البصمة ما بين 
  البلدية والنقابة

 إطاللة

 محمد المشعان

 اقتص الحق من نفسك!

 بيني وبينك

املتقدمة  الـــدول   في جميع 
العلم  حضاريا واآلخذة بنهج 
واملعلومية يكون احملافظ رافدا 
مهما في جســـم الدولة وداعما 
من دعائم احلكـــم واحلكومة 
وهو يعتبر حاكما على اإلقليم 
أو املناطق التابعة له ويشكل 
قوة تنظيمية لفروع مؤسسات 

الدولة املنبثقة من وزارات احلكومة وهو ال يقل أهمية عن 
املنصب الوزاري بل يكاد يكون أكثر إشـــرافا ومسؤولية 
ألن املنطقة التي يديرها فيها جميع اخلدمات املنبثقة من 
جميع مؤسسات الدولة فنرجو أن تعطي احلكومة مزيدا من 
الصالحيات والدعم املالي واإلداري للمحافظ لكي يستطيع 
خدمة الوطن واملواطن ويكون عونا في تنفيذ املشـــاريع 

التنموية ويختار معه بعض سكان احملافظة.
  فيختار احملافظ من سكان احملافظة ومختاريها بعض 
أصحاب اخلبرات من املتقاعدين من دكاترة ومهندســـني 
وتربويني من يعينه على ذلك وال تترك احتياجات احملافظة 
وســـكانها لبعض من األعضاء الذين انشـــغلوا في أمور 
سياسية وركز البعض منهم جهده على مفاتيحه االنتخابية 
ومصاحله اخلاصة وعلى املسؤولني أال يحتكروا املسؤولية 
وال يربطوا وال يجيروا كل شاردة وواردة بشخصهم مثل 
ما ربطوا مصلحة املواطن باألعضاء عن طريق الواسطة 
واحملسوبية فهذا ال يتماشى مع مفهوم الدميوقراطية دولة 
املؤسســـات خصوصا مبا حبانا اهللا من وفرة مالية فإذا 
أردمت ان حتققوا رغبة صاحب الســـمو األمير بأن تكون 
الكويت مركزا ماليا وجتاريا فعليكم باألخذ مبا وصلت إليه 
البلدان من تنظيم هيكلة املؤسسات وتوزيع املسؤوليات 

حتى يكتمل الهرم التنظيمي جلسم الدولة.
  فاحملافظ يتمتع بخبرة واسعة ملا تدرج فيه من أعمال 
في وظائف مختلفة ولـــه اتصاالت مع املواطنني ويعرف 
حاجاتهـــم ويتلمس ما يحدث لهم في مناطقهم وهو أكثر 
خبرة من الوزير والعضـــو الذين بعضهم لم يتدرج كما 
تدرج بالوظائف ولم يكن له اتصاالت اجتماعية فإن أردمت 
اإلصالح فهذا نوع وأســـاس منه أمـــا إذا كنتم تتنعمون 

وتعيشون على تذمر املواطنني 
ومعاناتهم فهذا أمر آخر.
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  خوش دميوقراطية وحقوق 
إنسان: املتعطشون ملعرفة ما 
حتتويه الوثائق السرية التي 
نشرت وحتدثت عما قامت به 
أميركا من عبث غير أخالقي 
وقتل املدنيني العزل ال يعتبر ظاهرة مســـتجدة ألن ثقافة 
افتعال احلروب والقتل والدمار ظاهرة للعيان من قبل الدول 
التي تدعي الدميوقراطية واحلفاظ على حقوق اإلنسان، 
فما تقوم به هذه الدول من مصروفات مالية كبرى لصناعة 
أســـلحة الدمار الشامل التي قتلت اإلنسان ولوثت البيئة 
أكبر حجما مما ورد في تلك الوثائق حيث لو صرف جزء 
من تلك األموال على التنميـــة وتطوير تلك األقطار التي 
دمروها مللكتهم باحلب والعرفان والوالء الدائم ولكن عميت 
أبصارهم من البطائن اخلبيثة من الصهيونية وخدمها من 
املاســـونيني عباد املال الذين يجعلون القوة املضادة لهم 
تصنع كما يصنعون ومن ثم ينقلب السحر على الساحر 
ويشملهم التدمير والعقاب الكوني الذي بدأت إرهاصاته 
وأجراسه تلوح باألفق وما هي إال من صنع مفتعلي هذه 

احلروب.
  وحتى املنظمات التي تقوم بتفجير دور العبادة واألسواق 
الشعبية من صنع هذه البطائن اخلبيثة واألزمات املالية 
أيضا وبعد أن وصلت األمور الى هذا احلد من التعامل ال 

تأمنوا العقاب اإللهي.
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  ال حتولوا القضية الى قضية عقارية: احذروا حتويل 
القضية الفلسطينية الى قضية عقارية ومن ثم تتحرك بكم 
جغرافية األرض الى أقطار أخرى وتبنى لكم مستوطنات 
فيها بدال من أرض امليعاد وهنا يتحقق البند األساسي في 
البروتوكوالت الصهيونية ويفرقون ما عندهم من فلسطيني 
٤٨ إلى هذه املستوطنات اجلديدة خارج فلسطني العزيزة 
بعد ان يحولوها الى دولة يهودية فقط وميكرون وميكر 

اهللا واهللا خير املاكرين. 

 مطلق الوهيدة

 ادعموا المحافظ
   ماليًا وإداريًا

 رأي

  مهاتير محمد هو الرئيس 
االسبق حلكومة ماليزيا الذي 
تولى الرئاســـة في العام ١٩٨١ 
وقـــاد حركة التنمية في بالده 
من خالل رفع قيمة الصادرات 
الدخل للفرد  وزيادة متوسط 
املاليـــزي وكذلـــك انخفضت 
البطالـــة في عهده الى اقل من 

٣٪، وفـــي املقابل انخفضت نســـبة الواقعني حتت خط 
الفقر إلى ٥٪ من الســـكان بعد ان كانت نســـبتهم تشكل 
٥٢٪، واصبحت جتربة ماليزيا فـــي النهضة الصناعية 
والعمرانية والسياحية مادة للدراسة من قبل االقتصاديني 

في العالم.
  واعتمد مهاتير على ركائز أساســـية للنهوض ببالده 
لكي تصبح فـــي مصاف الدول املتقدمة، وفي مقدمة هذه 
الركائز التأكيد على الوحدة بني فئات الشعب حيث ينقسم 
سكان ماليزيا الى املااليا وميثلون اكثر من نصف سكان 
الدولة، وهناك قسم آخر من الصينيني، باالضافة الى بعض 
االقليات االخرى، ورغم وجود االختالفات الدينية لديهم 
كاالسالم وهو دين الدولة وايضا وجود بعض الديانات 
االخرى كالبوذية والهندوســـية، اال انه جنح في توحيد 

جميع االطراف حتت قيادته للتنمية.
  وكانت الركيزة الثانية خلطة مهاتير هي تبني املنهج 
التنموي من خالل توفير مســـتويات عالية من التعليم 
والتكنولوجيا، وقام بإرسال البعثات التعليمية للخارج، كما 
قام ايضا بانشاء اجلامعات احلكومية واخلاصة واملتطورة 

وذلك الميانه بقيمة العنصر البشري.
  اما الركيزة الثالثة خلطة مهاتير فهي العمل على جذب 
االستثمار نحو بالده وتوجيه األنظار إليها وأصبح النموذج 

املاليزي في عهد مهاتير معجزة 
بكل املقاييس في التطور على 

مستوى العالم.
  اما حكومتنا فهي النقيض 
متاما للمشروع املاليزي حيث 
خالفت الركائز واملعايير التي 
رسمها مهاتير لبالده، وذلك 
من خالل صمتها الغريب امام 
بعض وسائل االعالم الفاسد وهي تعبث بالوحدة الوطنية 
وتفرق الشعب الكويتي الى فئات ومذاهب وطبقات، وصمتها 
هذا كان مبضمون املوافقـــة او الرضا، خاصة ان لنا في 

العراق ولبنان مناذج سيئة لهذا املسلك الرجعي.
  وايضا وعلى عكس نهج مهاتير التنموي فإننا ال منلك 
اال جامعة حكومية واحدة فقط وقلة من اجلامعات اخلاصة 
املنشأة حديثا والتي ال يستطيع محدودو الدخل االلتحاق 

بها لتكلفتها العالية.
  ولم تنته حكومتنا عنـــد هذا احلد بل طاردت أبناءها 
الطلبة في اخلارج ووضعت في طريقهم العراقيل والشروط 
التعجيزية، وكان آخرها االشتراط على اجلامعات في اخلارج 
عدم قبول أكثـــر من ٥٠ طالبا فقط، حتى ان كان الطالب 
منتســـبا على نفقته اخلاصة، وال نعرف ما هو الســـبب 
احلقيقي من وراء هذا الشـــرط الغريب، علما أن التنمية 
احلقيقية والتي ال تفهمها حكومتنا هي التنمية البشرية 
التي تهدف الى تطوير قدرات اإلنسان وحتريره من التخلف 
واجلهل وهي التي تستهدف اإلنسان وسيلة وموضوعا، 
وجتعله أداة وهدفا، وليست تنمية األرصدة البنكية عند 
بعض املتنفذين مبليارات اخلطة املزعومة، فهذا هو الفرق 

بني حكومة مهاتير محمد وحكومتنا املبجلة.
  Soud-2002@live.com  

 سعود الطويح

 التنمية بين حكومة
   مهاتير وحكومتنا

 خطوات

 مشاهداتي في اليابان

 عبد الوهاب عبد اللطيف السنان

 ومضة

 قمـــت بزيارة إلى العاصمـــة اليابانية 
طوكيو فالحظـــت الكثير من األمور التي 
أثارت إعجابي، فالناس هناك يتعاملون مع 
بعضهم البعض بصدق وأمانة، ويؤدون 
أعمالهم بتفان وإخالص ويحترمون األخر 
ويقدسون مشاعره فقط ألنه إنسان، حتى 
وإن كان هذا اإلنسان غريبا أو بال منصب 

وُسلطة.
  والســـمة الغالبة على حياة اليابانيني 
هـــي االنضباط في جميع أمـــور حياتهم 
وكأنك تعيش مع شعب عسكري بالكامل 
وهذا بالطبع من شدة متسكهم باالنضباط 
واعتباره منهجا حلياتهم، ولم أشاهد خالل 
رحلتي بالكامل شخصا يرمي أي مهمالت 
في الطريق أو يتكاسل عن تنظيف طاولته 
بعد تناول الطعام باملطعم، كما لم أسمع 
شخصا يصدر أصوات مزعجة أو يحدث 
غوغاء مما دفعني وأنـــا أركب املترو مع 
صديقـــي أن أطلب منه أن يخفض صوته 
بالرغم من أنه كان يتحدث بصوت عادي، 
لكننا بالرغم من ازدحام املترو بالركاب إال 
أنه لم يكن هناك أحد يتحدث ســـوانا في 
القاطرة بأكملها، ألنهم شعب عملي جميل 
يركن إلى السكون والهدوء في أغلب األحيان 

إن لم يكن كلها.
  كما أنهم شعب يختصر حياته بتسخير 
التكنولوجيا ملصلحة البشرية، وقد تبني لي 
ذلك عندما ضللنا الطريق في هذه العاصمة 
العمالقة فاضطررنا إلى سؤال من حولنا 
كي يرشـــدنا فكل من نسأله جتده وبدون 
تفكير يســـتخدم هاتفه النقال لكي يدلنا 
على الطريق مـــن خالل برنامج الـ «جي. 
بي. أس»، كما أننـــي تعرفت على عادات 
وثقافة هذا الشـــعب عن طريق الرحالت 
السياحة وشرح املرشدين السياحيني الذين 
أخبرونا بأن الشـــعب الياباني تربى على 
إجالل اإلمبراطور وأســـرته إجالال كبيرا 
إلى درجة أنهم يتسابقون على تقدمي طلب 
تنظيف حديقة قصر اإلمبراطور ســـنويا 
وذلك فقط من أجل التمكن من مشـــاهدة 
اإلمبراطور بصورة مباشرة والذي بدوره 

يقدم لهم كلمات الشكر على جهودهم.
  وقد شـــرح لنا هؤالء املرشدون كيفية 
تقديس الزوجـــة اليابانية لزوجها وأنها 
تعتبره الركيزة األساسية ألسرتها، فتأكدت 
من خالل هذا كله أن الشعب الياباني يستحق 
التطور وأنه مع تطوره وتقدمه هذا فهو 
مازال يسعى إلى املزيد، على عكس شعوب 
العالم الثالث التي تسعى إلى تكريس نقيض 

هذه الصفات واملمارسات في ثقافاتها!
 A.alsenan@windowslive.com  


