
آراء
الثالثاء 13 اغسطس 2013

23

Waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

أكثر من 20 حكومة 
والناجت صفر

ما شأننا وصراعاتكم؟ 
الشعب يا سادة، يأيها 

السادة املتناحرون على 
النفوذ، مشاكله التي 

تسببتم فيها تكفيه، وال 
تعنيه صراعاتكم، وال 

سباقاتكم املاراثونية نحو 
الكراسي.. القروض مثال 

وحدها تكفيه، ليلهو عنكم 
وعن صراعاتكم، من 

أولها إلى آخرها، قروض 
تستهلك ما بني 30 و%40 
من دخله الشهري، وسط 

صمت حكومي نيابي 
مريب.

شعب تسكن 100 ألف 
أسرة منه باإليجار، إيجار 
يستهلك ما بني 25 و%30 
من دخله الشهري، وهذا 
يكفيه ليلهو عنكم وعن 

صراعاتكم.
شعب يفقد شهريا ما 

بني 55 و70% من دخله 
الشهري فقط بسبب 

أخطاء حكومات متعاقبة.
ال سكن، وان وجد 

فسيكون سكنا غاليا جدا، 
وقروض اغلبها وفي 

فترة من الفترات كانت 
بال مسوغات قانونية، 
وكلها ببركة صمتكم، 
وجتاهلكم، وتواطئكم 

أحيانا.
شعب ال يتبقى له في 

أفضل األحوال إال %45، 
والبقية من الراتب تلتهمه 

وحوش الغالء التي 
انطلقت مسعورة وسط 

األسواق واجلمعيات 
ووزارة التجارة تكتفي 

باملراقبة والرصد دون ان 
تتحرك بشكل فعلي.

دعوني أختصرها لكم 
أكثر، وبطريقة واقعية 
بعيدا عن التنظيرات، 
الكويتي الذي يتسلم 

1000 دينار كراتب 
شهري، هو فعليا 

يتسلم 500 دينار فقط، 
لكون نصف راتبه 

يذهب لثوابت اإليجار 
غير املدروسة أسعاره، 
والقروض غير املراقبة، 

هل وصلتكم الصورة 
االن؟

سأوضحها لكم أكثر، ان 
دينار الكويتي بنصف 

دينار.. أكثر من 20 
حكومة منذ ما بعد 

التحرير لم حتل مشكلة 
اإلسكان، وهي املشكلة 
التي أصبحت كرة ثلج 

جعلت لكم نصف الشعب 
يسكن باإليجار.

أكثر من 20 حكومة لم 
تستطع كلها أن حتل 

املشكالت الرئيسية، معنى 
ذلك أن املشكلة ليست 

في رؤساء الوزارات، وال 
في الوزراء، ال أشخاصا 

وال أداء، وال نهجا، بل 
في صراعات النفوذ التي 

تقودونها كلها، وهي 
السبب الرئيسي لسرطان 
الفساد الذي ضرب البلد.

هذه الصراعات يجب 
ان تتوقف الن املسألة 
ال تعنيكم وحدكم، بل 

تعني مستقبل شعب ال 
عالقة له بصراعاتكم، 

سوى انها تنعكس عليه 
سلبا، وتنعكس على 

البلد بكوارث متكررة ال 
تنتهي.

n_alkhaldi79@hotmail.com
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ناصر حمد الخالدي

المستشار القانوني د. محمود ملحم

قبل 4 سنوات كنت في منزل 
د.رشيد احلمد سفير الكويت لدى 

مصر، وأذكر أني حينها سألته: 
ملاذا حتب مصر؟ فكانت اإلجابة 

»ألن الشعب املصري طيب ومسالم 
وألنني أشعر باألمن واألمان فيها 
إضافة إلى التاريخ العريق ملصر« 
ومنذ تلك اللحظة وأنا أتذكر هذه 

الكلمات في كل زيارة ملصر.
في الوقت الذي نزل فيه الكثير 
من أهل مصر للميادين مطالبني 

الرئيس السابق محمد حسني مبارك 
بالتنحي كنت أتفق مع الذين يقولون 
»ال جتوز املظاهرات«، ليس حبا في 
الرئيس مبارك وال في نظامه ولكن 
خوفا على مصر من شر املظاهرات 
وألنه قد يحدث بعد الثورات أسوأ 

مما كان يحدث قبلها وطبعا أصحاب 
هذا الرأي دائما توجه لهم التهم 

ولعل أبرز هذه التهم أنهم عبيد عند 
احلكومات.

املهم أن 25 يناير كان نقطة حتول 
جديدة في تاريخ الشعب املصري، 
عندها فرح البعض وحزن البعض 

اآلخر وهذه مشكلة الشعب املصري 
أنه عاطفي بامتياز ولذلك سرعان 
ما متتلئ امليادين وتتبدل األدوار، 

املعارض يصبح مؤيدا والعكس في 
القضية ذاتها.

انتقل الرئيس حسني مبارك للسجن 
وتسلم السلطة الرئيس املنتخب 
)املعزول( محمد مرسي وعندها 

فرح أهل مصر فرحة عظيمة لكن 
هذه الفرحة لم تستمر طويال إذ 

لم يتفق الشعب على هذا الرئيس 
وخرج البعض مطالبا بعزله على 

الرغم من أنه رئيس منتخب وهذه 
هي الفوضى التي من أجلها كان 

كبار أهل العلم يحرمون املظاهرات 
لكن اجلماهير عندما تنزل امليادين 

ال تعرف إال لغة واحدة وهي لغة 
االندفاع والتهور.

شخصيا، أعتقد أن االخوان لم 
ينجحوا في إدارة شؤون البالد 

ألسباب كثيرة لعل من أبرزها عدم 
وضوح الرؤية وكذلك عدم وجود 

اتفاق مع حكومات دول اخلليج 
وغير ذلك من األسباب إال أنني في 

ذات الوقت أعتقد أن من حق الرئيس 
محمد مرسي إكمال مدته في احلكم 

حتى ال تدخل مصر في صراع 
اخلاسر فيه شعب يطمح للعيش 

بعيدا عن العنف والدموية.
مع كل أسف مصر اجلميلة في 

خطر وال حل إال مبصاحلة وطنية 
وتنازالت من كل األطراف، وإال 

فالقتل والدماء والفوضى والرعب، 
كل هذه املفردات املخيفة ستحل بدال 

من املفردات التي عرفت بها مصر.
أخطر ما في األمر أن جتد هذا 

االنقسام بني أهل مصر أنفسهم مع 
دخول اجليش املصري طرفا في 
املوضوع وهو األمر الذي يسعد 

أعداء مصر بشكل ال يتخيله أحد 
فاللهم احفظ مصر وأهلها من كل 

شر.
* عبرة: أعتقد أن سجان طره لديه 

القدرة على تأليف كتاب يتضمن 
مشاهدته التي لو كتبها ألدهش 
الناس فمن القصر إلى السجن 

ومن السجن إلى القصر بكل تأكيد 
عواقب السياسة وخيمة. 

متثل التنمية البشرية العنصر 
األهم في جميع الدول املتطورة، 

وهي الرافعة واألساس الذي يرتكز 
عليه بناء املجتمع وهو أحد أهم 

أركان بناء القدرات التي تقوم عليها 
الدولة مبفهومها الضيق وفي سبيل 
ذلك تلعب اإلدارة العامة دورا مهما 
في التنمية وتعمل على اإلجراءات 

بعيدا عن الروتني البيروقراطي 
إضافة إلى حتسني جودة وانتاجية 

املوظف في القطاع العالم مع حتفيز 
املوظف عن طريق التقييم واملكافأة 

وحثه على العمل.
فمن املقرر قانونا وفقا لنص املادة 

14 في شأن نظام اخلدمة املدنية 
أنه، على )حتمل صفة اإللزام( 
الرئيس املباشر تقييم كفاءة 

املوظفني الذين يرأسهم وذلك فيما 
عدا شاغلي الوظائف القيادية – عن 

كل سنة ميالدية منتهية بتقدير 
ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو 

ضعيف ثم يعرضه على من يليه 

في املسؤولية البداء رأيه.
وفي حالة اختالف رأي الرئيسني 

وكذلك في حالة عدم وجود رئيس 
تال للرئيس املباشر يعرض التقرير 
على جلنة شؤون املوظفني لتقدير 

درجة الكفاءة وتعتبر التقارير 
نهائية باستثناء تقارير الكفاءة 
بتقدير ضعيف ويضع مجلس 

اخلدمة املدنية قواعد وأسس 
التقييم واإلجراءات واملواعيد 
الالزمة لذلك كان من املستقر 

عليه في قضاء محكمة التمييز 
أن عيب إساءة استعمال السلطة 
املبرر إللغاء القرار اإلداري يجب 

أن يشوب الغاية منه ذاتها، بأن 
تكون اإلدارة قد تنكبت وجه 
املصلحة العامة التي يجب أن 

يتغياها القرار وأصدرته بباعث ال 
ميت لتلك املصلحة. الطعون رقم 

103-104-105-/1986 إداري بجلسة 
.1987/2/18

هذا ما فصله الدكتور محمود 

سامي جمال في كتابه عن القانون 
اإلداري، واستنادا إلى ما تقدم 

يتمتع املسؤول بسلطة استنسابية 
مطلقة في عملية تقدير الكفاءة 

ولكن يجب أن يراعي األمور 
التالية: االختصاص - عدم التعسف 

في استعمال السلطة ـ املصلحة 
العامة، إذا على املوظف ومنذ 

بدء السنة أن يشهد له بالكفاءة 
واإلخالص والتفاني في العمل 

وأن درجة امتياز أو جيد جدا تقدر 
مبا قام به املوظف خالل السنة 

ومدى رضا املسؤول عن أعماله، 
كما  انه من املمكن أن تربط عملية 
التقييم بالتقييمات السابقة اذا كان 

املسؤول غير قادر على عملية 
احلصر ولكن في نهاية املطاف ال 

احد يستطيع االنكار أن الكويت بلد 
القضاء النزيه والعادل فما قصده 

قاصد إال ونال مبتغاه. فمن يتظلم 
من قرار فابواب القضاء مفتوحة 

ولكن حذار من التعطيل.

ألن الشعب 
املصري طيب

نظرة قانونية 
لتقومي الكفاءة

أثير الكلمة

رأي قانوني

في فيلم 42 املأخوذ عن قصة حقيقية حول أول العب 
كرة بيسبول أسود في أميركا في نهاية األربعينيات، يقرر 

السيد »ريكي« صاحب نادي دودجرز أن يضم أحد الالعبني 
السود إلى فريقه، فوقع اختياره على أفضل العب آنذاك 

وهو جاكي روبنسون، والذي يتميز باإلضافة ملهارته العالية 
في البيسبول بأنه عصبي املزاج سريع الغضب. التقى 

روبنسون بالسيد ريكي الذي عرض عليه فرصة اللعب مع 
فريق دودجرز، ثم دار بينهما احلوار التالي:

روبنسون: ما األمر؟
ريكي: األمر يتعلق بالبيسبول.. أرى أماكن فارغة في فريق 

دودجرز.
روبنسون )باندهاش(: تريدني أن ألعب مع فريق دودجرز 

للرجال البيض في بروكلني؟
ريكي: سأدفع لك 600 دوالر شهريا، و350 دوالرا عالوة 

حينما توقع العقد.. ما رأيك؟
روبنسون )بال تردد(: موافق بالتأكيد.

ريكي: لكن على شرط واحد.. هل تستطيع أن تتحكم 
بطباعك؟ رجل أسود بلباس البيض، ماذا تتوقع أن يواجه؟

ميتعض روبنسون وينفعل. 
ثم يكمل السيد ريكي: عندما يحجز فريق دودجرز فندقا 
فاخرا، سيتم عزلك، وموظف االستقبال لن يعطيك القلم 
لتوقع وسيقول لك »اذهب ومن في العراء، حيث تنتمي«، 

وعندما نذهب ملطعم لن يأخذ النادل طلبك وسيقول لك »ألم 
تشاهد الالفتة على الباب.. غير مسموح للزنوج؟«، وعندما 

تنزل ألرضية امللعب ستسمع آالف عبارات االستهجان 
واالزدراء بدال من التشجيع.. عندها ماذا ستفعل؟ هل 

ستقاتل اجلميع؟ 
روبنسون )بغضب(: هل تريد العبا ليس لديه الشجاعة 

للقتال؟
ريكي: كال.. أريد العبا لديه الشجاعة لعدم القتال، لن 

يحب الناس العبا غاضبا، وسيفعلون أي شيء إلثارتك، 
سيسمعونك آالف الشتائم، وعندما ترد بواحدة فقط، فلن 
يسمعوا إال شتيمتك، وسيقولون »الزجني فقد السيطرة 
على نفسه.. الزجني ال ينتمي لهذا املكان«، ماذا ستفعل 

عندها؟
ثم يكمل السيد ريكي حديثه لروبنسون بهدوء: عدوك 

سيكون قويا، وال ميكنك مواجهته في ميدانه املنحط، لكنك 
تستطيع مواجهته واالنتصار عليه في امللعب، بالركض 

وضرب الكرة، سنفوز إذا حققنا أمرين: إذا أثبت للناس أنك 
رجل محترم، وأنك العب عظيم.

روبنسون: أعدك، إذا أعطيتني زي فريق دودجرز، ورقما 
على ظهري مثل الالعبني البيض، سأعطيك الشجاعة 

واالنتصارات. )حصل روبنسون على الزي الرسمي لفريق 
دودجرز، ورقم 42 على ظهره(.

>>>
فهم روبنسون أن املسألة ال تتعلق بشخصه فقط، بل 

بقضية عرق كامل يواجه العنصرية، وأن انتصاره في امللعب 
بتقدمي نفسه كرجل أسود محترم والعب ممتاز، سيفيد 

قومه، ولذلك متكن روبنسون من حتقيق أعظم االنتصارات 
لفريق دودجرز، حتمل الشتائم والسباب والسخرية 

واالزدراء وآالف املواقف العنصرية البغيضة، حتى أصبح 
منوذجا للبطل الذي ولع به الصغار والكبار، البيض قبل 
السود.. كتم غيظه وحتمل آالمه، وكان إذا انفرد بنفسه، 

أطلق دموعه وصرخات األلم والغضب بداخله، كل هذا ألنه 
آمن بأهمية دوره وأنه لم يعد ميثل نفسه، بل مدافعا عن 

قضية عادلة وحقوقا لفئة مستضعفة حتتاج ملن يناصرها. 
مبثل السيد ريكي والالعب روبنسون تنتصر القضايا 
العادلة ضد طغيان العنصرية والظلم وانحطاط األنظمة 

الفاسدة وأتباعها.

انتخابيا، املواطن الكويتي إنسان بسيط وطيب جدا، من 
البيت للصندوق ومن الصندوق للبيت، كأنه متاما جتسيد 

لقصيدة إيليا أبو ماضي: جئت ال أعلم من أين ولكني 
أتيت.. ولقد أبصرت قدامي »صندوقا« فمشيت.. وسأبقى 

»مصوتا« إن شئت هذا أم أبيت.. كيف »صوت«؟.. كيف 
اخترت »مرشحي«؟ لست أدري

واحلقيقة هذا الواقع ليس عيبا، إذا وضعنا في احلسبان 
قصر فترة التجربة الدميوقراطية في الكويت وعدم 

وجود الهيئات السياسية الداعمة لفكر البرامج الواضحة 
واملدروسة ال برامج القص واللزق االنتخابية احلالية، وإذا 

نظرنا أيضا الى تقصير مؤسسات التعليم في ترسيخ 
فكرة املواطنة وقصور املجتمع نفسه من ناحية ود اخلالف 

الذي ال يفسد للنقاش قضية، كل هذا أدى إلى تشوش 
اإلدراك االنتخابي الصحيح عند الناخب الكويتي الذي 

يرزح باإلضافة إلى كل ما سبق حتت كم كبير من فالتر 
التشويش األخرى التي متنعه من تكييف واقع السياسة 

بحسب احتياجاته هو ال احتياجات ذوي السياسة.
فالتر مثل أوهام القبيلة والعائلة والطائفة و»نحن« و»هم« 
كلها تعمل على تصفية أي إدراك صحيح واقعي للمواطن 

فتجعل من بواقي إدراكه مجرد قشور ماض ال تسمن 
حاضر وطن وال تغني مستقبله من جوع.

العيب فعال يا ناخبنا الكرمي أن يبقى وضع إدراكك 
االنتخابي على ما هو عليه من قصور في اإلدراك الوطني، 

وأال حتاول أن تطوره من مجرد »صوت صندوق« إلى 
»صوت صادق« مع الوطن ال سواه.. وكما قيل تصرف مع 

»العيب« يأتيك ما في الغيب مستقبال مشرقا لك ولوطنك 
إن شاء اهلل.

bodalal@me.com

 @bin_7egri

محمد هالل الخالدي

فالح بن حجري 

42

تصرف في »العيب« يأتيك 
ما في »الغيب«

نظرات

صعلوكيات

nasser@behbehani.info
د. ناصر بهبهاني 

بعض التقارير االقتصادية لم 
تتفاءل كثيرا بالتشكيلة احلكومية 

اجلديدة، واعتبرت أنها لم تكن 
وفق التوقعات، أو الطموحات 

باعتبار أنها جاءت حكومة 
محاصصات. 

وبغض النظر عن النظرة 
التشاؤمية ملا ورد، فإن أحد أهم 
األخطاء التي يرتكبها احملللون 

السياسيون هو احلكم على 
األشخاص ال األداء، وهو خطأ 

يطال غالبا احلكومات التي تتشكل 
على أساس سياسي ال على أساس 

التخصص والتكنوقراط، وقد 
يكون من الظلم أن نطلق احلكم 

على األشخاص قبل أن نرى 
أداءهم حتى وإن مت االختيار على 
أساس سياسي، وخصوصا أنه لم 
يثبت حتى اآلن أيهما أكثر جناحا 

في الكويت، احلكومة السياسية أم 
حكومة التكنوقراط. 

فمثال عندما مت اختيار الوزير 
الراحل د. أحمد الربعي لوزارة 

التربية والتعليم العالي كنوع من 
التكنوقراط، بحكم أن الرجل له 
وجهات نظر مهمة في التعليم 

من خالل موقعه األكادميي، 
وأيضا من خالل أفكاره التي كان 
ينشرها في زاويته الشهيرة التي 

كان عنوانها الدائم »باملقلوب«، 
ولكن بعد تسلمه لوزارة التربية 
والتعليم العالي في التسعينيات 
لم يتمكن من حتقيق كل ما كان 

يصبو إليه.
وباملقابل هناك وزراء مت اختيارهم 

العتبارات سياسية أو اجتماعية 
ومتكنوا من عمل شيء معقول.
مشكلتنا في الكويت ليست في 

الوزير نفسه، ولكن في منظومة 
إشكاليات متشابكة مع بعضها 

هي التي تعيق عمل الوزير، 
فالسلطة التشريعية نفسها غالبا 

ما تكون أحد أسباب هذه العوائق، 
وتخلط بني الدور الرقابي والدور 
السلطوي، فتمارس سلطة أشبه 

بالتعسفية، اإلشكالية األخرى 
تتمثل في عدم وجود استقرار 

حكومي، فما إن يبدأ الوزير 
أعماله حتى تستقيل احلكومة 

بسبب األزمات السياسية، ومنذ 
أكثر من عشر سنوات لم يتمكن 
وزير واحد من إكمال برنامجه أو 

حتى اخلطة احلكومية.
إذن من السابق ألوانه أن يتم 

انتقاد األشخاص قبل رؤية األداء 
كي ال نقع في فخ »الشخصانية« 

والتشاؤم. 

أداء الوزير 
أم شخصه؟

نوافذ


