
 األربعاء
  ١٠ نوفمبر ٢٠١٠ 

 31 
 آراء راء راء  آراء راء راء  آراء 

 من املتعــــارف عليه في جميع قطاعات 
الدولــــة، احلكومية منهــــا واخلاصة، عدم 
وجود الزوجة في نفس اإلدارة التي يعمل 
فيهــــا زوجها حتى وإن كانــــت تعمل فيها 

قبل الزواج.
  منظور قدمي تساءلت سابقا عن احلكمة 
منه رمبا لصغر سني في ذلك الوقت ورمبا 
لتحكم العاطفة في الفرد منا ورمبا جلهلي 
مبا يترتب على بقاء الزوجة في نفس اإلدارة 

من سلبيات كثيرة تضر بالعمل والزمالة مع اآلخرين والزوج نفسه 
إن لم أقل الزوجة أيضا.

  أضرار مختلفة تتمثل في اآلتي، انشغال الزوجة مبراقبة الزوج 
واإلحساس بالغيرة من كل احمليطات به، تعمد بعض زميالت العمل 
إثارة غيرة الزوجة والتدخل فيما ال يعنيهن، ســــيطرة الزوج على 
حركات املرأة وفرض شرقيته في العديد من األمور غير قادر في ذلك 
على الفصل بني البيت والعمل، شعور كل منهما أو أحدهما بامللل من 
تواجد نصفه اآلخر بصفة مستمرة معه، واألدهى في األمر إن كان 
الزوج هو الرئيس والزوجة من ضمن املرؤوسني وبالتالي محاباتها 
من جهة ونظرة الغيرة من الزمالء حتى لو كانت ذات كفاءة أو على 
العكس الضغط عليها حتى ال يفكر الباقون في أن هناك متييزا لها 

وبالتالي اخلسارة تلف األطراف كلها من زوج وزوجة وإدارة.
  إن القرارات إن خرجت للضــــوء من أصحاب اخلبرة والتمرس 
اإلداري وعن روية ودراســــة البد أن تتبلور وتغدو هدفا ســــليما 
وصائبا.. فمثل هذه القرارات هي من الصحة والسالمة حتى يسير 

العمل إلى جناح وحتى يعطى حقه 
من العناية واالهتمام.

  بعد جتاربنا الطويلة في مجال 
العمل في وزارات الدولة نشد على 
يد صانع مثل هذه القرارات وبالذات 
نقل الزوجــــة أو الزوج من اإلدارة 
الواحدة ملا له من ســــلبيات ضارة 
ومؤثرة على سير العمل وبالتالي 
خلق العديد من املشكالت التي نحن 

في غنى عنها والوقوف في وجه التطور املرجو من أي إدارة.
  ولكن لكل قاعدة شواذ فقد وجدنا في بعض اإلدارات إغفال هذا 
القرار أو إغماض العني عنه ألســــباب مجهولة فنرى التســــاؤالت 
العديدة من العاملني عن عدم تطبيق هذا القرار، خاصة حني تتفرعن 
الزوجة وتفرض عضالتهــــا ألن الزوج هو صاحب املنصب األعلى 
لدرجة أن تتدخل في اختصاصات الغير وتهدد وتتوعد وتســــتغل 
نفوذها ضد أولئك الذين يرفضون اخلضوع لها وتغير وتبدل في 
النشــــرات واللوائح من منظور أنه ال يوجد من هو أقوى أو القادر 

على الردع واحلاق األذى بها..
  تنفيذ أي قرار يجب أن يكون ملزما، فليس هناك أسهل من اتخاذ 

القرارات ولكن الصعوبة في التطبيق واالستمرار فيه.
  الفصــــل بني األزواج فــــي اإلدارة الواحدة قــــد يغضب الطرفني 
(الزوجني) لكنه من املؤكد أن فيه اخلير لألطراف األخرى مبا فيها 

إدارة العمل أو الوزارة.
  Kalematent@gmail.com 

 أنشـــئ جهاز إزالة التعديات على أمالك الدولة وأحلق 
مبجلس الوزراء ليكون جهازا مستقال وفعاال، وبعيدا عن 
التدخالت والوساطات وما شـــابه من أمور في التصدي 
للتجاوزات التي بلغت حدا ال يطاق باالستيالء والتعدي 
على أمـــالك الدولة دون وجه حق ودون ســـند قانوني، 
واستطاع اجلهاز خالل مدة وجيزة حتقيق إجنازات كبيرة 
في هـــذا املضمار حتى أننا بتنـــا كمواطنني نكاد ال نرى 
مخالفـــة أو تعديا أو أي مظهر مـــن مظاهر التجاوز على 
أمالك الدولة، إلى هنا واألمر جيد جدا، إال أنني وفي اآلونة 
األخيـــرة الحظت انحرافا في عمل جلنة اإلزالة هذه، ففي 
خالل األسبوعني املاضيني ومن خالل واقعتني منفصلتني 
األولى هي إزالة املقرات املؤقتة التي منحها املجلس البلدي 
حلمالت احلج بعد أن تقدمت عنهم وزارة األوقاف بكتاب 
تطلـــب فيه تخصيص موقع مؤقت حلمالت احلج فصدر 
قرار املجلس البلدي باملوافقة وأصبح القرار نافذا بعد أن 

صادق عليه مجلس الوزراء.
  واملعـــروف أن املجلس البلدي هـــو جهة االختصاص 
بتخصيص أراضي أمالك الدولة ســـواء كان التخصيص 
مؤقتا أو دائما، ميارس ذلك برقابة مجلس الوزراء، لذا فإن 
إلغاء القرار أو تعديله ال يجوز إال بقرار من املجلس البلدي 
بعد مصادقة مجلس الـــوزراء أيضا، بيد أن جلنة اإلزالة 
قامت بإزالة مقرات حمالت احلج وتدميرها بعد إنذار منها 
لبضعة أيام وقامت بالفعل باإلزالة ضاربة عرض احلائط 

بقرار املجلس البلدي ومصادقة مجلس الوزراء عليه!
  والواقعة الثانية هي فرع جمعية السالم والذي جاءه 
إنذار بإزالته من قبل جلنة اإلزالة وقطع التيار الكهربائي عن 
الفرع بالكامل رغم أن املجلس البلدي وهو جهة االختصاص 
لم يصدر منه شيء يتعلق باإلزالة ولم يصدر منه أو عنه 
سوى القرار األول بالتخصيص املؤقت وسببه حلني االنتهاء 
من بناء جميع األفرع الدائمة في املنطقة وتقوم اجلمعية 
بدفع قيمة إيجاريه إلدارة أمالك الدولة وباملناسبة فقد دفعت 
حتى مارس ٢٠١١، ورغم ذلك كله فإن جلنة إزالة التعديات 
على أمالك الدولة التزال مصرة على اإلزالة، ووزارة الكهرباء 
مصرة على قطع التيار الكهربائي بالرغم من أن املجلس 
البلدي وهـــو اجلهة املختصة وفق القانون والدســـتور 
بالتخصيص وإلغاء التخصيص، إال أننا نرى اليوم جهة 
جديـــدة ال وجود لها في القانون متارس صالحيات إلغاء 
التخصيص دون سند من القانون، وصارت بالفعل متارس 
أعمـــاال ال تختص بها وال عالقة قانونية تربطها بها ال من 
قريب وال من بعيد، ومع ذلك فهي متارس هذا االختصاص 
باالغتصاب، ومع ذلـــك لم يعترض أحد وخصوصا جهة 
االختصاص األصيل وهم أعضاء املجلس البلدي وقبلهم 
مجلس الـــوزراء، الذي أعلم علم اليقني حرص رئيســـه 
سمو الشيخ ناصر احملمد على ســـيادة القانون وحسن 
تطبيقه وانطالقا من هذا أوجد سموه هذه اللجنة (جلنة 
اإلزالـــة) من أجل تطبيق القانون وفـــق القانون، إال أنها 
وألسباب جنهلها صارت تطبق قراراتها مبخالفة القانون 

بل وباحتقاره وازدرائه. 
  وحقيقة األمر لقد صارت جلنـــة إزالة التعديات على 
أمالك الدولة دولة داخل الدولة متارس عملها في ســـياق 
ووفق قواعد ال أحد يعلمها، لذلك فإنني ألتمس وأرجو من 
القائمني عليها أن يعلنوا قانونهم أو دستورهم أو قواعد 
عملهـــم حتى يتمكن الناس من االلتزام واخلنوع لها بدل 
القانون الذي يعرفونه، انها بالفعل مأســـاة غريبة، جهة 
حكوميـــة خولها القانون تصـــدر ترخيصا وتأتيك جهة 
حكومية اســـمها جلنة إزالة التعديات على أمالك الدولة 
تهدم وتدمر دون سند من قانون أو اختصاص؟ وال حول 

وال قوة إال باهللا العلي العظيم.
  Aljaser_b@hotmail.com 

 قال نتشه «في العزلة تلتهم ذاتك، وفي احلشد يلتهمك 
الناس»!

  وما بني العزلة واحلشد، ومسؤوليات تطاردني ليل 
نهار بال انتهاء، ال تهدأ وال تستكني حتى تأكل مني العمر 
كله واألعصاب يتجاوز مداها حدود العدم، حتيلني إلى 
ما يشبه اآللة، وجتعلني أدور في دائرة من فراغ، أبحث 
فيها منذ سنني عن «زاوية» تكسر وتيرة هذا العماء، فال 

شيء غير الضجر، «رحى تدور.. وحولها بشر».
< < <  

  البعـــض يعيش كاآلالت التي تعمل بال توقف، حتى 
إذا ما أصابها اخلراب سيقت إلى حيث مكب اخلرداوات، 
ترمى ويطويها النســـيان وكأنها لـــم تكن، غارقون في 
الهمـــوم إلى حد االنحدار، واملســـتقبل مجهول غامض، 
وجه شائه بال مالمح وال تفاصيل، ال يخبركـ  إن أخبرك 

ـ بأكثر مما تعرف
< < <  

  بالنسبة ملتفرج مثلي، يراقب من بعيد ـ وبال اكتراث 
ـ عالم يدور ويطحن، تتحاشـــر فيه الوجوه املتلصصة 
وتتدلى منه األجساد املتالصقة للظفر ببعض ما يحمله هذا 
الكون من رتابة وجنون، تتساوى عنده الشكوك باليقني، 
والسكون بالضياع، والغربة بالوطن، وتصبح في ناظريه 
كل األشياء وكأنها مرصوصة على جدار عتيق، ميتد عبر 
حواري مدينة مهجورة ليس فيها أكثر مما تأخذه الريح 

.(Cum Deus calculat, ét mundus) من البالط
< < <  

  األبلـــه يضع على اليمني ما ينبغـــي أن يوضع على 
اليســـار، ويضع على اليسار ما ينبغي أن يوضع على 
اليمني، ألنه ال مييز االجتاهات. بالنسبة «لألسوياء» هو 
مجرد أبله ال يعي ما يدور في هذا العالم، وهم بالنسبة 
له مجموعة من «املجانني» يـــدورون في هذا العالم بال 

وعي، رحى تدور.. وحولها ضجر!
  bodalal@hotmail.com 

 باسل الجاسر

 لجنة اإلزالة دولة 
داخل الدولة

 رؤى كويتية 

 هيا الفهد

 الزوجة واإلدارة 

 كلمات 

 ما أشــــرنا إليه أو همس به البعض من 
حتذيرات حدث في مباراة حتديد بطل كأس 
االحتاد اآلسيوي التي جمعت فريق القادسية 
بشقيقه االحتاد السوري، والتي انتهت بفوز 
مستحق لألشــــقاء، ولكن بعيدا عن أجواء 
املباراة فإن ما جرى قبل ومع نهاية املباراة هو 
ما يستحق الوقوف عنده، فبعد أن كان سوء 
التنظيم هو العنوان البارز لهذه املناسبة 
التاريخية وال شك أن املسؤولية تتحملها 
الهيئة العامة للشباب والرياضة أوال كونها 
املسؤولة عن ســــتاد جابر، وثانيا اإلدارة 
العامة للمرور، وســــنقف لنعلل األسباب 
بنــــاء على ما جرى مع أول اختبار حقيقي 
الستيعاب أكثر من ٥٠ ألف متفرج فشلت 
أمامهم املنظومة التنظيمية فشال ذريعا، فإذا 
عدنا إلى الوراء وأنعشنا الذاكرة قليال لتذكرنا 
الردود املعارضة الختيار املوقع للســــتاد 
الذي وقع بني مناطق ومؤسسات تعليمية 
كان له األثر في قلة املداخل واملخارج لهذه 
املنشأة الرياضية املهمة، وما زاد من تفاقم 
املشكلة إغالق مداخل ومخارج الستاد املطلة 
على الدائري الســــادس بحواجز إسمنتية 
ليكون املنفذ الوحيد من طريق واحد فقط، 
وإلزام جميع اجلماهيــــر باملرور بطريقة 
الفروانية،  إجبارية نحو فتحة مستشفى 
مما سبب مشكلة مرورية ال ميكن وصفها، 
وأضف إلى ذلك أن املنشــــأة تستوعب ٦٠ 
ألف متفرج، خصص لها ٤ آالف موقف، مما 
اضطر اجلمهور الذي لم يحالفه احلظ من 
الوصول مبكرا التسابق ألقرب رصيف ليكون 
املالذ املنطقي، وما سبق كان على املستوى 
اخلارجي، ولم يكن املستوى الداخلي أقل 
سلبيا بل كانت أسوأ بكثير، فبوابات الستاد 
معظمهــــا مغلقة ولم تفتــــح إال اثنتان وال 
نعلم األســــباب التي منعت من فتح جميع 
البوابات لهذه املناسبة. واحلادثة األخرى 
والتي صارت عرفا يتكرر مع كل مناســــبة 
رياضية هو احتالل مقاعد كبار الشخصيات 
والصحافيني من أشخاص متت دعوتهم من 
املنظمني مما ســــبب إحراجا للعديد منهم، 
واألغبر من ذلك هو مقاعد الستاد التي كانت 
مليئة باألتربة بسبب عدم تنظيفها لتصبح 
عملية إزاحة األتربة مبثابة عاصفة رملية 
العديد من اجلمهور باحلساسية،  أصابت 

وال تعليق على ذلك.
  وخالصة ما حدث، كان هذا احلدث عبارة 
عن اختبار جدي أثبت فشل األجهزة املعنية 
متمثلة من وزارة الداخلية والدفاع املدني 
وهيئة الشــــباب، فقد كان ينبغي لهم عمل 
مسح ميداني لتالفي األخطاء لتأمني سالمة 

أكثر من ستني ألف متفرج.
  talal@alhaifa.com 

 فشل أول اختبار

 طالل الهيفي

 السموحة

 ال شك أن اخلطوة التي قامت بها السلطة التنفيذية متمثلة 
في احلكومة من خالل املجلس األعلـــى للتخطيط والتنمية 
بالتعـــاون مع مجلـــس الوزراء في وضع األســـس واآلليات 
الشاملة حلل القضايا واملصاعب التي تواجه فئة غير محددي 
اجلنســـية (البدون) أو بتقدميها دراســـة ترتكز على إعطاء 
احلقوق املدنية واالجتماعية واملعيشية في ظل أجواء وآراء 
متقاربـــة تقريبا بني مجلس األمـــة واحلكومة في إقرار هذه 

القوانني خطوة إيجابية.
  فمن خالل هذه اخلطوة التي نتمنى تفعيلها سريعا وخاصة 
فـــي مجال التعليم والتربية، حيث نطمح من وزيرة التربية 
ووزيـــرة التعليم العالي د.موضي احلمود الى االســـراع في 
تعيني «البدون» من ذوي الكفاءات واخلبرات واملهارات ومن 
حملة شهادات الدكتوراة واملاجستير ومن ذوي التخصصات 
النادرة والدقيقة في مجال الهندسة والطب والعلوم الطبيعية 
والتطبيقية والتربوية والفنية، والتي ميكن االستفادة منهم 
وإتاحة الفرصة لهم للعمل في التعليم التطبيقي والتدريب 
وكذلك في جامعة الكويت ويأتي ذلك من منطلق احلاجة املاسة 
لهم لســـد النقص الفعلي والدائم من أعضاء هيئة التدريس 
والتدريب في تلك املؤسســـات األكادميية حيث يعتبر هؤالء 
املتميزون مكاســـب للعملية التعليميـــة واألكادميية. وإننا 
نطالب الوزيرة احلمود بترجمة هذه اخلطوات الى حركة لها 
صفة التنفيذ وال شـــك ان هذا التفعيل بهذه الرؤية سيسجل 
في صفحات التاريخ السياسي للدكتورة موضي احلمود بأن 
كان لها الدور والســـبق في حل هـــذه القضية الوطنية التي 
وردت في اخلطاب األميري، وأشار إليها سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل افتتاح دور االنعقاد احلالي 

ملجلس األمة.
  فاكهة الـكالم: تقول احلكمة الصينية: «خير مرآة ترى فيها 

نفسك هي عملك».
  Aliku١٠٠٠@yahoo.com 

 د.بدر نادر الخضري

 تعيين «البدون»..
  في الجامعة والتطبيقي

 لمسات 

 محمد هالل الخالدي

 من أحاديث الضجر

 نظرات

 في خبر صحافي نشر في ٢٥ أكتوبر املاضي، تبني ان وزارة 
األوقاف ستطلق مشروعا لنبذ التطرف والغلو بالتنسيق مع 
جامعة الكويت وقبلها أصدرت بيانات في مناسبات عدة حتث 
على التسامح والتوادد واحلرص على الوحدة الوطنية ونبذ كل 
ما من شأنه ان يسيء الى االسالم واملسلمني. وهذا أمر ايجابي 
تشكر عليه الوزارة، لكن نتمنى لو ان جزءا من هذه اجلهود 
وتلك الرسائل مت توجيهه الى بعض قطاعاتها الداخلية والتي 
متارس مظاهر التمرد على تلك األهداف النبيلة، وتعد وكرا 
ملمارسة االضطهاد الديني بني فئات الشعب الكويتي الواحد، 
وأخص بالذكر هنا قطاع املســـاجد، وأعيد هنا القول بشأن 
مطالبتي باملوافقة على بناء مسجد جعفري في منطقة خيطان 
اجلنوبي ومنذ زمن طويل حتدثت عنه صحافيا مرات عديدة، 
وآخرها عندما برر السيد الوكيل املساعد بالوزارة املعني بهذا 
األمر الســـيد وليد الشعيب مبا مضمونه انه ال يوجد مجال 
في هذه املنطقة وعليك ان تبحث بنفسك عن مناطق أخرى! 
ورغم ذلك سلمناه مخططا ملكانني خارج خيطان (ولم نشترط 
منطقة محددة) ومع ذلك متت «طمطمة» املوضوع ولم يرد 
علينا! وفي هذه األيام نفاجأ ببناء مســـجد مبنطقة خيطان 
اجلنوبي حتيط به عدة مســـاجد أخرى وذلك مبناسبة بناء 
ديوانية قريبة أو ما أشـــبه ذلك! فلماذا هذا التصرف البعيد 
عن كل املبادئ واجلهود التي تعلنها الوزارة بشـــأن الوحدة 
ونبذ التعسف الديني. الناس هناك تتحدث عن قرار املجلس 
البلدي حول منع بناء كنيسة، والعالم يتحدث عن مشروع 
بناء مسجد في عقر دار أميركا املجروحة بحوادث ١١ سبتمبر 
التي كان وراءها «القاعدة» التي ترفع راية اإلسالم! وفي مكان 
احلادث. ويا ليت هؤالء يرون كم هي املأســـاة عندنا عندما 
متارس هذه االدارة التمييز الديني البغيض! وعلى كل حال 
لنا وطيد األمل مبعالي املستشار وزير األوقاف ووزير العدل 

الذي قضى جل عمره في خدمة العدالة أن ينصفنا.
  a.alsalleh@yahoo.com 

 عبدالهادي الصالح 

 مسجد خيطان..
  مرات أخرى! 

 م.٣٦ 


