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عندما يُقدم اإلنسان على عمل معني، 
يجب عليه أن يقوم بوضع أهداف 
محددة، ومن ثم يقوم بوضع خطة 
لتحقيق تلك األهداف... ابتداءً من 

حتديد املهام، مروراً بطريقة تنفيذها، 
وصوالً لتحديد مواعيد االنتهاء منها. 

ففي املشاريع الكبيرة سنجد فريقا 
إداريا كامال يقوم باإلشراف على 

املشروع، فيقوم هذا الفريق بتوظيف 
الكوادر املختلفة إلجناز املهام حتى 

يتحقق الهدف الرئيسي من املشروع!
تَسُهل العملية اإلدارية بشكل كبير 

عندما يتم استخدام معايير واضحة 
في تقييم أداء املوظفني، فيتم مكافأة 

من يستحق أخذاً بعني االعتبار 
صعوبة املهمة، ومدى تأثير املهمة 

على سير املشروع إلخ...
على مستوى الدولة... جند أن نسبة 
كبيرة من امليزانية العامة تذهب لبند 

الرواتب، و مبا أن نسبة العاملني في 
القطاع احلكومي تتعدى الـ 80% من 
القوى العاملة! يجب علينا استنتاج 

أن معايير اختيار الكفاءات و مكافأتها 
ال تختلف كثيراً عما يقوم به الفريق 
اإلداري للمشروع )املذكور أعاله(... 

أو على أقل تقدير هذا ما يفرضه 
املنطق!

إال أن الواقع بكل ال منطقيته يأتينا 
ليؤكد أن الفجوة بينه و بني املنطق 

كبيرة جداً وفي تباعد مستمر! 
فمعايير الكفاءة تختلف عن املتعارف 
عليه »عاملياً«... سنجد أن هناك معيار 
»االنتماء« ملذهب أو قبيلة أو عائلة أو 

حتى طبقة معينة! 
ببساطة »تكويت« املعايير... أجنب 

»احملاصصة«!
ومن ثم يأتي معيار »حاضر سيدي« 

بحيث يعمل الشخص بأوامر من 

وضعه دون إبداء رأي أو استخدام أي 
من نعم اهلل الكثيرة في إضافة ملسة 

شخصية على عمله! فبني »هذا ولدنا/
ابنتنا« و»هذا خوش ولد/بنت« تاهت 

جميع املعايير العلمية والعملية في 
اختيار الكفاءة وحتديد املكافآت! حتى 
أصبحت بعض املناصب تعطى مبثابة 

تكرمي ال اكثر!
تستمر املجامالت على حساب بناء 

وطن يسعنا جميعاً... بأيدينا الفصل 
بني العمل بـ »مهنية« و العمل بـ 

»املجامالت«... ألننا حتماً في الطريق 
السليم نحو الدخول في موسوعة 

غينيس كأكثر بلد يجامل على حساب 
تقدمه!

هل تعلم؟
إن اإلنسان بطبيعته يخاف من احلق 
مبختلف أنواعه.. من بساطة الكلمة 

إلى هول املوت!

»تكويت« 
املعايير...!

راء ألف ياء

almesfer@hotmail.com
عبداهلل المسفر العدواني

»كفو يا بوصباح«
اخلبر الذي تناقلته 

وسائل اإلعالم والذي 
أفاد بأن رئيس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك أمر 

بتخفيض مصروفات 
ديوانه وتقليص بند 
املهمات إلى النصف 

وخفض باب الهدايا من 9 
ماليني دينار إلى مليونني 

، خبر يشرح الصدر 
ويبشر باخلير.

فكون رئيس الوزراء 
يطبق الترشيد على 
نفسه قبل اآلخرين 

ويقلل من الهدر ومينع 
التبذير على نفسه قبل 
اآلخرين، تصرف يجب 
التوقف عنده واإلشادة 
به خصوصا أن رئيس 

الوزراء يبدأ بنفسه وليس 
بالوزراء وال باملواطنني 
ولم يفرض الضرائب 

أو يضيق على املواطن 
محدود الدخل وهو ما أكد 
عليه سابقا بعدم املساس 

مبحدودي الدخل.
تصرف الرئيس يؤكد 

على أنه رجل يحب الفعل 
ولم يتوقف عند القول 

فتصريحاته السابقة عن 
الترشيد يعقبها اآلن 

تنفيذ بداية من ديوانه 
أي من أعلى القمة وليس 
من القاعدة املغلوبة على 

أمرها دوما.
عندما تبدأ السلطة 

التنفيذية اإلصالح من 
أمام بابها هي ومن 

أعلى رأس فيها.. فإن 
ذلك مؤشر يدل على 

أن احلكومة متشي في 
خطوات إصالح حقيقية 
وطريق الصواب بخطى 
ثابتة، وهو ما يؤكد عليه 
الشيخ جابر املبارك منذ 

توليه السلطة ويؤكد يوما 
بعد يوم أنه رجل يسعى 

للمصلحة العامة بإخالص 
ونية صادقة.

لقد جسد سمو الرئيس 
منوذجا للمسؤول املتسق 

مع قناعاته واحلازم في 
تنفيذ أفكاره وطموحاته 

حتى وإن كان على حساب 
راحته وترفه، وأكد أن 

اجلميع سواء في الرخاء 
وفي الترشيد، وهو ما 
يبني أنه يصعد السلم 

بثبات وثقة ويرسخ 
مفهوم املساواة بني جميع 
أفراد الشعب ال فرق بني 

مسؤول كبير ومواطن 
عادي.. وهذا هو ما 

نريده.
يبقى لزاما على الوزراء 

اآلن وكل مسؤول في 
الدولة أن يحذو حذو 

سمو الرئيس وأن يبادر 
بالترشيد من أجل توفير 

النفقات املهدرة التي 
تذهب في غير موضعها 

وال فائدة منها غير 
التنفيع واحملسوبيات.

هنا نشد على يد سمو 
الرئيس ونتوجه إليه 

بالتحية والثناء ونقول 
له »كفو يا بوصباح«، 

فالشعب ينتظر الكثير 
فأنت أمله عندما كان 

غيرك أمله فسر على بركة 
اهلل واإلصالح لك منهجا 

وطريقا والشعب معك 
مؤيدا ونصيرا.

دلو صباحي

عجز احلكومة عن إجناز أي شيء وتفشي الفساد بهذا 
الشكل املريع دون رادع بل وبدون حتديد فاسد واحد 

ناهيك عن إكرام الفاسدين بالترقية ألعلى املناصب خالل 
السنتني املاضيتني.. ووقف مشاريع خطة التنمية لسنتني 
املاليتني 2012 /2013 و2013 /2014 املقرة بقانون في 2010 

كل هذا وغيره من أسباب وأشكال الفشل احلكومي يؤدي 
إلى قناعة واحدة في عقل وقلب معظم املواطنني وهو 

الفساد األعظم املتمثل في رئيس الوزراء الشعبي واحلكومة 
املنتخبة الذي ال أبالغ بالقول بانه تهديد لوجود هذا الوطن 

العزيز.
فرئيس الوزراء الشعبي أي من خارج أسرة احلكم سيأتي 
بطبيعة احلال من إحدى شرائح الشعب الكويتي وبالتالي 
ووفق جتاربنا السابقة سيكون قريبا من تياره أو طائفته 
أو قبيلته أو عائلته.. وسيبتعد عن باقي شرائح املجتمع 

وفي مجرد هذا القرب ظلم لباقي شرائح املجتمع ناهيك عن 
مضنة خدمة فئة على حساب باقي فئات املجتمع..

اما احلكومة املنتخبة فنتيجتها أمر وأنكى فمن واقع 
نتائج ومخرجات االنتخابات وهي تعبر عن ضعف الوعي 

السياسي وغياب الرأي العام املستنير الذي غابت احلكومات 
املتعاقبة والتيارات السياسية املوجودة على ساحة العمل 
السياسي عن بنائه بل عملوا جاهدين لتضليله وتغييبه، 

ما جعل من مخرجات االنتخابات أسوأ ما يكون في الغالب 
األعم، فوفق هذه املخرجات الفئوية ال يوجد فيها ولن يوجد 

»سابقا وال باملستقبل املنظور« من يحوز أغلبية النصف 
زائد واحد ما يعني ان تشكيل احلكومة سيكون لتحالف من 
مجموعة من فئات املجتمع التي فازت باالنتخابات مبا يؤدي 

إلى تشكيل احلكومة من اربع أو خمس فئات من فئات 
املجتمع لتتقاسم وزارات الدولة لتكون مرتعا ومزرعة لهذه 
الفئات القليلة من فئات املجتمع الكويتي لتظلم باقي فئاته.. 
واألخطر أن الرقابة على أعمال احلكومة ستغيب متاما ذلك 

أن احلكومة حتظى باألغلبية في مجلس األمة، فلكم أن 
تتصوروا وضع هذا الوطن العزيز وهذا الشعب الكرمي فيما 
لو حدث هذا السيناريو ال قدر اهلل، ولكن ولألسف الشديد 
فإن كل ممارسات احلكومة تدفع وحتشد الرأي العام بهذا 
االجتاه اخلطير الذي سيجعل الكويت تتحول لشيء آخر 

غير الكويت التي نحب ونريد ونعرف.
والواقع ان عجز احلكومة عن إجناز شيء في ظل كافة 

األحوال من مبطل 1 ومبطل 2 واملجلس احلالي، سيجعل 
الشعب يبحث عن حل ونظرا لعدم وجود سوى ما هو 
مطروح رئيس شعبي وحكومة منتخبة فلن يكون أمام 
الشعب إال جتربة هذا اخليار اخلطير..ومع ذلك ما احلل 

حكومة ثبت عجزها ولكنها مازالت جتثم على قلب 
ومقدرات هذا الوطن ويبدو انها مستمرة فاحلكومة وعدت 
بعض النواب الغاضبني من التشكيل األخير بتشكيل جديد 
خالل الصيف القادم حكومة تسعى لالستمرار رغم عجزها 
الذي أدى بوطننا لهذا الفساد والتردي الذي لم نر له مثيال 
في تاريخ وطننا مبا يجبر الناس على القفز للمجهول فهذه 

ورب الكعبة جرميتها الكبرى.. والحول وال قوة اال باهلل.
أقول ما قلت رغم أنني أرى أن التطور الدميوقراطي 

الطبيعي سيؤدي في نهاية األمر إلى احلكومة املنتخبة ولكن 
بعد أن نستكمل البناء الدميوقراطي الذي من أهم مقوماته 

الرأي العام املستنير وتعليم املواطنني كيف ينتخبون 
ممثليهم وكيف يراقبونهم وكيف يحاسبونهم.. أما في ظل 

هذا النمط من االختيار واالنتخاب واالصطفاف الفئوي، 
واالنتخاب للحزب والقبيلة والطائفة والعائلة ليكبروا على 

حساب الوطن وسيادة القانون.. فال والف ال للحكومة 
املنتخبة والرئيس الشعبي..فهل من مدكر؟ 

عندما تقرر سابقا فرض ربط احلزام في السيارة، حتفز 
الناس، واستنفرت الدوريات وصار املوضوع حديث 
الناس. وعندما مت تطبيق قرار منع استعمال الهاتف 

احملمول أثناء قيادة السيارة، حدث األمر نفسه، بل إن 
بعض دوريات املرور وبشكل حضاري قامت بتوزيع 

سماعات موبايل على السائقني في بعض النقاط مثل شارع 
اخلليج، وغير ذلك من القوانني والقرارات التي تطبق بقوة 

عند بداية صدورها، ثم يبدأ التراخي مبراقبتها أو حتى 
تفعيلها الحقا.

وقبل أيام بدأ تطبيق كاميرات مراقبة السرعة في 
الشوارع، ومن حيث املبدأ، فأي خطوة باجتاه احلد 

من مخاطر الطريق، هي خطوة إيجابية. ولكن تشغيل 
الكاميرات اجلديدة من دون إجراءات أخرى موازية او 

سابقة، ال يكفي، فكان من املفترض قبل تشغيلها أن تتم 
عدة مهام كي يكون األداء متكامال، منها:

تصليح الطرقات التي أصبحت مليئة باحلفر واحلصى 
مما يربك حركة السير وقد تتسبب هذه احلفر بخطر 
على احلياة مثل خطر السرعة وأكثر، وخصوصا على 

سائقي الدراجات النارية، فالدراجات عرضة للخطر أكثر 
في مواجهة احلفر التي أصبح بعضها عميقا ومخيفا 
وخصوصا على شارع اخلليج، وفي طرقات رئيسية 

أخرى.
األمر اآلخر، معاجلة مشاكل االزدحام، فهي أحد عوامل 

السرعة، فمثال عندما ينحشر اإلنسان في ازدحام خانق 
ويكون لديه التزامات معينة، ثم يتسبب االزدحام في 

خلبطة تقديراته ملوعد وصوله، فقد يضطر ألن يعوض ما 
فاته بعد اجتياز االزدحام، فيقع في مصيدة الكاميرا التي 

ال تعرف أن مشكلة االزدحام لم يتم حلها بعد.
مبعنى أن تطبيق أي قانون، هو ال شك محل احترام، 
ولكن لكي يتاح تطبيقه بعدالة وسالسة، البد أن نهيئ 

له كل مستلزمات جناحه، وجناح قوانني املرور يقتضي 
توفير اجلو املالئم لها، وهي لغاية اليوم غير متوفرة 

بشكل حقيقي، لذلك تبقى مشكلة حوادث السير قائمة 
بشكل مؤسف.

baselaljaser@yahoo.com
@baselaljaser

nasser@behbehani.info

باسل الجاسر 

د.ناصر بهبهاني

جرمية
 احلكومة الكبرى

قبل تشغيل 
الكاميرات

رؤى كويتية

نوافذ

@mundahisha
عواطف العلوي

المستشار القانوني د. محمود ملحم والمستشار د. دانييل ملحم

فرشوا السجاد األحمر وزينوا األركان 
بالورود وعلقوا اليافطات واصطفوا 

عند الباب استعدادا الستقبال العريس 
املنتظر، وحني دخل املدعوون تفحصوا 

وجوههم واحدا تلو اآلخر فإذا بهم 
يفاجأون بأن العريس ليس من بني 

احلضور!
»العريس فني؟ زحمة املواصالت 

برضه؟ طيب حد يكلمه يطمنّا عليه!«
ـ أستاذ سعود، ما سبب غيابك عن 

معرض القاهرة الدولي للكتاب مع وفد 
الكويت الرسمي، عسى املانع خير؟!

ـ أبدا، لم توجه إلّي الدعوة أصال 
للحضور!

بكل بساطة كان هذا هو سبب غياب 
سعود السنعوسي احلائز ـ وألول مرة 
في تاريخ الكويت ـ على جائزة البوكر 

العربية عام 2013 عن روايته ساق 
البامبو، تلك اجلائزة التي ميزت هذا 

العام عن غيره من األعوام حتى صار 
املثقفون الكويتيون يعتبرونها فاصال 
تاريخيا بارزا في مسيرة الثقافة في 

الكويت فيقولون الثقافة قبل ساق 
البامبو وبعدها.

الصحف املصرية نفسها كشفت عن 
استغراب اجلمهور املصري من غياب 

السنعوسي، وهو من باتت روايته 
الفائزة معروفة على مستوى الوطن 

العربي كافة، وتصدر اسمه قائمة 
الكتب األكثر مبيعا وقراءة بني الشباب 

املصريني، حتى بلغ صيتها صعيد 
مصر حيث بلغنا أنهم كانوا يناقشون 

روايته هناك، وطبع من الرواية ما يزيد 

على عشر طبعات في أقل من عام 
ونصف العام من صدورها. لذا كان 

املعرض فرصة طيبة بالنسبة لهم أمال 
في االلتقاء من خالله بالكاتب الكويتي 

الشاب واالحتفاء به. لكن على قدر 
األمل كانت خيبة األمل بغيابه. ورمبا 
كان من املفارقات العجيبة أن شعار 
املعرض هذا العام »الثقافة والهوية«! 
أوليس السنعوسي جزءا محوريا من 

الهوية الثقافية الكويتية إن لم يكن أهم 
أجزائها وأكثرها حضورا في الفترة 

السابقة؟!
وفي جانب آخر، ومع بالغ تقديري 
ووافر احترامي لكل أديب أو كاتب 
أو فنان شارك في الوفد الكويتي، 

إال أنه أثار استغرابي وكثيرا من 
التساؤالت إيفاد وزارة اإلعالم لـ 120 

موظفا إلى معرض القاهرة يرأسهم 
وزير اإلعالم بجاللة قدره والوكيل 
والوكيالن املساعدان وجيش جرار 
من املوظفني واإلداريني ما يوصف 

بأنه عبث بأداء الوزارة وهدر مليزانية 
في غير محلها! هل قلت »في غير 

محلها«؟ أعتذر، فهذا هو الطبيعي في 
كل مصروفات حكومتنا الرشيدة، 

محلها في غير محلها.. ال جديد! ومع 
ذلك كنا سنبلع هذا العبث ولو على 

مضض لو كانوا قد اهتموا بإحضار 
الشباب من املثقفني معهم إلى املعرض 

ليبرزوا الهوية الثقافية الشبابية في 
الكويت وال يقصرونها على الهوية 

)الشيابية( فقط، وإن كنا ال ننكر دور 
األخيرة وأثرها في إثراء مسيرة األدب 

والرواية في الكويت.
حقيقة لم أستطع التوصل إلى سبب 

منطقي لتجاهل سعود السنعوسي، هل 
هو الفساد الذي طال كل أركان وزوايا 

البلد ولم تسلم منه حتى الثقافة؟ 
هل هو سوء اإلدارة وتكليف من ال 
ميت بصلة للثقافة واألدب والفكر 
مبهمة ال يفهم فيها إال اصطحاب 

فرقة التلفزيون للفنون الشعبية لكل 
مهرجان ثقافي في مشارق األرض 
ومغاربها؟ هل هو التسلط والتفرد 

بالقرار واحملسوبيات؟ أم هل هو سوء 
فهم من وزارة اإلعالم ملعنى البلد 

»الضيف« في معرض الكتاب، فظنوا 
أنها عزومة على حمام محشي بالفريك 

في مطعم فرحات وليست تظاهرة 
متعلقة بالثقافة واألدب تستوجب إبراز 
الهوية الكويتية بكل جوانبها ومراحلها 

ممثلة بنماذج من مبدعي اجليلني 
الشباب إلى جانب الكبار، ومبشاركة 

املؤسسات األخرى املعنية بالثقافة 
واألدب في الكويت كاملجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب، ورابطة 
األدباء وغيرهما! ثم ما هي اآلليات 

واملعايير التي مت على ضوئها اختيار 
املوفدين إلى املعرض؟ هذا إن أحسنّا 
الظن بأن هناك معايير أصال وليس 

مجرد انتقائية شخصية ومحظوظ من 
أحبته عني وزارة اإلعالم وما ضامه 

الدهر!
عالمات استفهام ما زالت حتى اللحظة 
استفهاما ال إجابة له، وال أملك معها إال 

أن أقول: سعود.. عذرا!

من مصلحة الدول املصدرة للنفط 
األخذ باالعتبار عند اللجوء الى 

التسعير األخذ بسلة العمالت كخيار 
استراتيجي. وهنا اقترح ان تعتمد 
الدول املصدرة على طريقة تسعير 
عصرية ومتطورة اال وهي تسعير 

النفط بسلة عمالت مربوطة بسندات 
مصدرة من البلد املشتري ومفهرسة 

على أساس ناجته احمللي االجمالي 
وتتضمن عوائد تتغير بوظيفة معدل 
النمو في هذا البلد، وإذا امكن ربطه 

مبعدل النمو العاملي. هذه السلة تتيح 
للدول املصدرة امتالك مخزون اجنبي 

متنوع قائم على أدوات وصكوك تكون 
مبثابة محفظة أوراق مالية منخفضة 

املخاطر.

باملقابل، تلتزم الدولة املصدرة للنفط 
بتأمني سندات مشابهة يتم استخدامها 

واللجوء اليها في املعامالت التجارية 
الدولية الثنائية مبا فيهم الدول املعنية 

والبلد املستورد. هذه التقنية حتمي 
دول اخلليج من مخاطر االنخفاض 

في القدرة الشرائية والتضخم، 
وتكون صمام امان لالقتصاد الوطني. 

ألنه اصبح من الصعب حتمل نتائج 
التضخم احلاصل نتيجة ربط العملة 

بالدوالر وارتفاع االسعار وغيرها من 
تداعيات لهذه املشكلة.

اما في العقود، فإن بيع عقود النفط 
املستقبلية وحتديد مدتها يخضع 

ملبادئ السوق العاملية. فالقطاع اخلاص 
املفوض بعمليات البيع والتسويق هو 

املخول باالجتهاد ونفضل ان تتبع 
دول اخلليج السوق العاملية في عملية 
البيع املربوطة بفك االرتباط. وانطالقا 
من ذلك نستطيع ان جنيب عن مسألة 
املسؤولني النفطيني عن التهديد الذي 

ميثله النفط الصخري، واذا كانت 
الكويت ال تبيع النفط بكميات الى 

أميركا فماذا تفعل شركات شل في 
الوقت احلاضر وماذا لو جنح هذا 

املشروع وما التداعيات؟ لم يبق لدينا 
اال القطاع اخلاص لتطويره واالنفاق 
عليه وحتديثه واالستعانة بالقدرات 
والكفاءات. ال بد من بذل كل اجلهود 
للتوسع والتطور واال فنحن ذاهبون 

الى مكان ال يحمد عقباه. اللهم اني 
بلغت فاشهد على ذلك.

عرس والعريس 
غائب!

أين مصلحتنا 
بعد االكتشافات 
النفطية؟

كلمات كويتية

رأي قانوني


