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في الكويت!
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waha٢waha٢waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

كلنا بات يعرف اليوم ماذا نعني بـ «االحتباس احلراري»، الذي يتســبب 
بـ «ارتفاع معدل درجات احلرارة غير املسبوق»، وسيؤدي إلى ذوبان اجلليد 
في القطبني، مما ســيزيد إلى ارتفاع منسوب املياه، الذي سيؤدي إلى تغيير 
في خارطة اليابسة في الكون، ولقد عاد مألوفا احلديث عن مصطلح «تخلخل 
نقاء البيئة»، من خالل احلديث عن الضرر البيئي وعالقة اإلنســان به، وعن 
تغليب مصلحته على مصلحة بيئته الذي يجعلنا في قلق على مستقبل الكون، 
ونحن نرى اإلهمال املستمر من قبل املعنيني واملسؤولني وأصحاب املصالح، 
في الســيطرة على املمارسات التي تفاقمت حتى أصبحت تهدد وجودنا على 

هذه الكرة األرضية.
ولعلنا ونحن نتحدث عن «خطر الضرر البيئي املناخي» القادم بكل تأكيد، 
نستذكر حديث األمس، فاليوم وبعد حوالي العام ونصف العام يعاد االهتمام 
مبا كنت قد نشرته عن «اخلطر البيئي»، وتعقد مقارنة بني اخلطرين (الوبائي 
والبيئي) ومن أشــهر من تصدى حملاربتهما «بيل جيتس» الذي يحذر اليوم 
من كارثة «التغير املناخي» البيئية التي هي من صنع البشــر، قائال: «إن هذه 
الكارثة البيئية ســتكون ذات تأثير أســوأ من اجلائحة التي كبدت االقتصاد 
العاملي خسائر ضخمة، وإنه مهما كان أثر اجلائحة مروعا، فقد تكون تغيرات 

املناخ أسوأ من ذلك».
وقد أشرت في مقالي في مايو ٢٠١٩ إلى أنه وعلى مدى عقود متتالية، كانت 
قد اتخذت دول العالم إجراءات ملعاجلة «اخلطر البيئي» القادم، وهي إجراءات 
عالجية، رمبا تساهم في إبطاء تفاقم األذى، ولكنها لم تعالج إال القدر البسيط من 
املعضلة، على أهميتها، التي منها منع استخدام السوائل املضغوطة، واستبدال 

املواد البالستيكية، غير القابلة للتحلل، باملواد الورقية.
إننا أمام مشــكلة كبرى، بات العالم غير قادر على جتاهلها، أو إيجاد حل 
جــذري لها، كيف ال! وقد تكيفت حياتنا اليومية البســيطة منها واملعقدة مع 
أدوات احلضارة التي تنتجها تلك املصانع على امتداد الكون والتي هي السبب 
الرئيس في هذه املشكلة، من خالل ما ينبعث منها من غازات كربونية مدمرة 

للبيئة، وبالتالي ستدمر قاطنيها!
وقد أسعدني أن أطلع هذا األسبوع على بيان صادر عن قائد املعرفة (بيل 
جيتس) قارن فيه بني خســائر وباء (كورونا) في الكون واخلســائر املتوقعة 
لتغيــر املناخ واالحتباس احلراري، قائــال: «إن وفيات ڤيروس كورونا بلغت 
١٤ وفاة لكل ١٠٠ ألف، بينما نســبة الوفيات بســبب ارتفاع درجات احلرارة 
على األرض مشابهة للسنوات الـ ٤٠ القريبة، وستزيد عنها بنحو ٥ أضعاف 

بحلول عام ٢١٠٠».
إن العالم أمام أزمة كبرى.

وإن حديث (بيل جيتس) الذي كنت قد قلته سابقا يؤكد أمرين: األول نفي 
«نظرية املؤامرة في قصة وباء كورونا»، التي من أهمها «أنه وراء انتشارها»! 
و«أنه يريد التخلص من ١٥٪ من سكان األرض، حتت ستار تلقيحهم»! والثاني 
أننا أمام أزمة حقيقية تتشــابه مع األزمة «الوبائية» إنها األزمة «البيئية»، التي 
ال تقل خطرا عنها، وما يختلف بني األزمتني أن الثانية هي من صنع البشــر 

وليس األولى.
وعلينــا أن نحمي البيئة، وأن نفضل ذلك على أي هامش ربح، كما حصل 
مع تزوير بيانات شركة «فولكس فاجن األملانية» لبيانات إخفاء نسبة االنبعاثات 
الضارة من مصنعها، مما أدى إلى تعرضها إلى املساءلة القضائية، ودفع غرامات 
قدرت باملليارات! فكيف يستقيم هذا مع إنكار الرئيس األميركي املشكلة أصال، 
وعــدم قبولها، جملة وتفصيال، وعّدها اختراعا صينيا، غرضه إحلاق الضرر 
بالصناعات األميركية! بل وانسحبت أميركا من معاهدة باريس للمناخ، القرار 

الذي أقلقنا جميعا.
لقد كرس هذا االنسحاب «اخلطر البيئي»، واننا أمام لعبة مصالح وحماية 
أرباح، مما أظهر خالل األشهر املتالحقة لهذا االنسحاب حتذيرات في الصحف 
األميركية والعاملية، وأخرى من عضو مجلس النواب األميركي السيدة «الكسندريا 

اوكازيو كورتيز» التي قالت: «إن العالم سيدمر خالل ١٢ عاما»!
إن أسباب «اخلطر البيئي» معروفة كما أن أسباب «اخلطر الوبائي» معروفة، 
وعلينــا كما احتطنا للثانية وقومناها أن نحتــاط لألولى ونقومها، من خالل 
فريق األمم املتحدة للمعايير احملاســبية واإلبــالغ (UN ISAR) الذي تكلفت 
برئاســته عام ١٩٩٩ من قبل األمني العام لألمم املتحدة، وكنا قد وضعنا لهذه 
الغاية «معايير محاسبية للمســؤولية البيئية»، جاء ذكر لبعضها خالل ندوة 
بعنوان «اإلشراف البيئي في العالم العربي» التي عقدت ضمن فعاليات املنتدى 
االقتصادي العاملي، في األردن عام ٢٠١٩، وقد تداول النشــطاء أهمية «حماية 
البيئة»، من خالل كبح كل ما يؤذي «التوازن املناخي»، والتركيز على «الطاقة 
البديلة» واالســتغناء التدريجي عن الطاقة التقليدية امللوثة، وبث ثقافة أهمية 

«تدوير النفايات» وغير ذلك.
وأخيرا فقد آن األوان لرعاية فريق من خبراء «الذكاء االصطناعي»، البتكار 
حلول ذكية من شأنها تقليل أثر العوادم املصنعية الضارة، لتصبح غير سامة 

حتت شعار «بيئة نظيفة لعيش ذكي».

يطالــب عدد كثير من موجهي املواد الدراســية بضرورة اعتماد املقترح 
الذي طالبت به جمعية املعلمني املتضمــن الهيكل التنظيمي للتواجيه الفنية، 
وكالم الوزارة كله تطمني وإبر تخدير، ولم تعلم التواجيه الفنية برفض ديوان 
اخلدمــة املدنية، وهذا اجلهاز كان له دور كبير في أزمة كورونا وهدف وزارة 
التربية كما هو معروف هو تخريج أجيال تســتطيع التعلم ومواجهة األزمات 
والبد من إقراره وحتقيق مطالب املوجهني األفاضل، وهناك أقاويل كثيرة عن 
إلغاء التوجيه أو إحلاق تبعيته لقطاع املناهج، ونحن نرى منذ سنوات تهميش 
دور املوجه الفني عندما يزور املدرســة، فــال يجد أي اهتمام من قبل بعض 
املعلمــني ألنهم يعلمون أن املوجه ليس لــه أي دور في كتابة تقاريرهم آخر 

السنة، وهذا ال يجوز.
ومن مهام واختصاصات املوجه الفني ضمن الوصف الوظيفي لكوادر الهيئة 
اإلدارية والتدريســية بوزارة التربية التي صدر بها دليل خاص حتت مسمى 
بطاقات الوصف الوظيفي لعام ١٩٩٩، ولم يقدم إلى ديوان اخلدمة، وقد تضمنت 
بطاقة الوصف الوظيفي للموجه الفني شروط شغل الوظيفة والوصف العام 
للوظيفة باعتبارها، واملوجه الفني يعمل على مواكبة أحدث األساليب والتقنيات 
التربوية وتوظيفها بالعملية التعليمية ونقل هذه اخلبرات للميدان وتطويرها 
مبا يناسب كل مرحلة تعليمية، وهو يقوم بتطوير املناهج وحتديثها وتصميم 

برامج حديثة لرعاية املوهوبني واملبدعني وعالج املتعثرين دراسيا.
واملوجه الفني مدرب لتشــخيص احلاجات التدريبية للمعلمني وتصنيفها 
وتخطيط برامج تدريبية من مســتويات مختلفة وتنفيذها وتقويتها وتدريب 
املعلمني حديثي التعيني على التكيف مع الواقع التعليمي وتدريبهم على استخدام 
التفكيــر العلمي املنظم. واملوجه الفني مقوم للموقف التعليمي بكل عناصره 
وأبعاده واملنهج املدرسي من حيث محتواه وتعليمه وأهدافه وتنفيذها ومساعدة 
املعلم على التقومي الفعال واســتخدام أساليب التقومي املتنوعة ومتابعة أعمال 
االمتحانات والتصحيح والرصد والتأكد من حتقيق العدالة بني املتعلمني وتقومي 
أداء املتعلمني في االختبارات وحل املشكالت. ويعتبر املوجه الفني قناة اتصال 
بني املدرسة والتوجيه الفني للمنطقة التعليمية ويتكامل عمله مع مدير املدرسة، 
وهو يقدم املشــورة لتوزيع اجلدول املدرسي على ضوء اخلبرة ويبدي رأيه 
باملشــكالت التي حتدث في املدرسة، ويعطي صورة واضحة عن أداء املعلمني 
داخل فصولهم، ويســتمد من اإلدارة املدرسية اإلحصائيات اخلاصة للعملية 
التعليمية، ويشارك في تنظيم األنشــطة التربوية، ويقدم تقارير شاملة عن 
األعمال واألنشــطة للمواد املراد حتقيقها، ويقترح تقدمي الدورات التدريسية 
املناسبة للمعلمني ويقدمها للموجه الفني األول، كما انه يقترح عناوين الكتب 
واملراجع التي حتتاجها مكتبة املنطقة، ويكتــب تقارير عن العاملني وتقارير 

عن ذوي األداء املتدني، ويشارك في جلان التأليف أو التعديل أو املراجعة.
واملوجه الفني ينمي العالقات اإلنســانية مع زمالئه من خالل التنســيق 
والتفاعل معهم باألعمال واألنشطة واملشروعات التربوية، مما يؤثر إيجابا على 
العملية التعليمية في كل املجاالت، لذا البد على الوزارة أن تقر مطالب التوجيه 

الفني، وال يقل مستوى هذه املطالب عما طرحته جمعية املعلمني الكويتية.

يقول د.عمر الهزازي أستاذ 
الكيمياء الفيزيائيــة بجامعــة 
أم القــرى مبكــة املكرمة في 
تغريدة له: «كنت يوما مسؤوال، 
وكان جوالي يرن بالليل والنهار، 
هذا يطمئن، وهذا يُسلم، وهذا 
العهد، وهــذا يدعوني  يجدد 
للعشاء، وهذا يزورني ويقبّل 
خدي أكثر من تقبيله لعروسه، 
وهذا يقول: رأيتك باملنام وقد 
صرت وزيرا، وهذا يدعو لي 
أكثر من دعائه ألمه، وفجأة ذهب 
املنصب فسكت اجلوال، وتوقف 

الدعاء والرؤى باملنام».
< < <

أعادتني تغريدة د.الهزازي 
ملوقف حصل مع مسؤول كويتي 
كرمي حصل معه املوقف مرتني 
متتاليتني، أي «دبل» ما حصل 
مع الدكتور، وأذكر أن املسؤول 
الكويتي كان يشتكي من كثرة 
االتصاالت عندما تولى منصبه 
التنفيــذي األول، بل أن مدير 
مكتبه كان يشــتكي من كثرة 
املتصلني واملواعيد حتى أن عمله 
بالوزارة يســتمر من السابعة 
صباحا حتى الثامنة ليال بشكل 

يومي بسبب تلك املواعيد.
< < <

لظروف سياسية عاتية ترك 
املسؤول الكويتي منصبه األول، 
وظل عاطال سياسيا ملدة ٦ أشهر، 
وتقلص عدد رواد ديوانيته إلى 
أقل من اخلمس ولم يداوم على 
احلضور فيها سوى ٥ أشخاص 
وشخص سادس يدخل باخلطأ 
وسابع من جيران املسؤول، أما 
االتصاالت وكما أسّر لي ذات 
بوح فقد انخفضت ٩٩٪ولم يظل 
هاتفه يستقبل سوى اتصاالت 
املقربني  األقربــاء واألصدقاء 
وعمالء تسويق شركات االتصال 
وطلبــات التبــرع للجمعيات 
اخليريــة، واختفى من حياته 
السياسية عشــرات من كانوا 
ميرون عليه في مكتبه كل صباح 
ليتباركوا بطلته البهية قبل ان 

يذهبوا إلى أعمالهم.
< < <

٦ أشهر عاشــها صديقي 
املسؤول الطيب في حالة البطالة 
السياسية، قبل أن يصدر الحقا 
قرار بإعادة تنصيبه في مركز 
ال يقل أهمية عن منصبه األول، 
ومعها عادت االتصاالت وعادت 
الديوانية لالمتــالء بطوابير 
الذين  املنافقــني االجتماعيني 
اختفوا لســتة أشهر، أحدهم 
من املقربني الذين اختفوا سأله 
املسؤول بثقل: وينك اختفيت 
عنا ٦ أشهر؟!، فأجابه املختفي 
العائد: كنت مع الوالدة عالج في 
اخلارج طال عمرك؟! ليكتشف 
خالل تلك الليلة املســؤول أن 
املختفــي كاذب وأن أمه ماتت 

منذ ١٠ سنوات.
< < <

طبعا أنا ال أعرف بأي وجه 
يختفي املنافقون االجتماعيون 
عندما تختفي مصلحتهم من 
صاحب املنصب ويعودون عندما 
تعود، ال دم وال أخالق وال ذرة 
إحساس بخجل، وجوه «مغسولة 
مبرق»، كل مسؤول سابق سواء 
أكان طيبا أو نص طيب مر بهذه 
التجربة بعد أن ينفض من حوله 
القوم حاملا خروجه من منصبه 
القيادي وزيرا كان أو وكيال أو 

ضابطا برتبة كبيرة.
< < <

هذه الشــريحة هي الوجه 
األسود في حياتنا االجتماعية، 
املصيبة ان هؤالء املنافقني هم 
من «ميشي شغلهم» فكل يوم 
لهم «معــزب» جديد هم جتار 
اإلقامات الصغار، هم نصابو 
العقارات هم السبب وراء تضمني 
٩٥٪ من احملالت التجارية وخلق 
أسواق ســوداء موازية ورفع 
األسعار، هؤالء هم من استحلوا 
غسيل األموال وضربوا خاصرة 
الوطن االقتصادية، حضورهم 
دواوين املســؤولني مصلحي 
الطابع وليس اجتماعيا، هؤالء 
من يظهرون في تويتر وينادون 
باإلصالح ويّدعون املثالية في 
العالم  العالم االفتراضي، وفي 
الواقعي ال يتورعون عن سرقة 
الكحل من عني املال العام بأي 
وســيلة ممكنة ومنها التملق 

للمسؤولني في دواوينهم.
< < <

عامة الشرهة على املسؤولني 
الذين «يوجبــون» وميررون 
معامالت هذه األشــكال الذين 
يجيد معظمهم التملق عن طريق 
املديح الزائد، عموما.. هذا جزء 
من احلياة االجتماعية السرية 

في الكويت.

بدورها محاصصة ووالءات لشخوص 
وليس للبلد، فتنشأ عقلية الريعية 
(توزيع الكيكة)، ومن أبرز نتائجها 
للدولة  األداء املؤسســاتي  ضعف 
(البيروقراطية وانتشــار الفساد)، 
ضعف العملية اإلصالحية وضعف 
التمثيل النيابــي واألداء البرملاني 
 Principal-Agent» وظهور مشكلة
Dilemma» والتي كانت أبرز صورها 

«قضية القبيضة».
صحيح أن شح أو نقص النقد 
ال يعني إفالســا، لكن اســتمرار 
العوامل واألســباب التي أدت إلى 
نقص النقد حتما ستؤدي إلى إفالس 
ألنها ســوء إدارة وتخبط ناجت عن 
عدم وجــود رؤية للبلد ألنها تدار 
بالعقلية الريعية، ففي أزمة كورونا 
مت التخلي عن أصحاب املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة ومن بعدها مت 
تهديد املوظفني بعدم دفع رواتبهم 
ألن أصحاب هذه القرارات يعملون 
بالعقلية الريعية، التي تستبيح الدولة، 
ال بالعقلية اإلنتاجية التي تبني الدولة.

صدقة البادية، فلما قدم ومعه زكاة 
املاشية قال: هذا لكم، وهذا أهدي 
لي. فقال النبي ژ على املنبر: ما 
بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا 
لكم وهذا لي، فهال جلس في بيت 
أبيــه وأمه فينظر أيهدى له أم ال؟! 
والذي نفسي بيده ال يأتي بشيء 
إال جاء به يوم القيامة يحمله على 
رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة 
لها خوار أو شاة تيعر. (احلديث). 
هذا الرجل كان حسن النية (أهدي 
لي)، ولكن فعله فاسد، ومثله كثير 

في حياتنا اليومية.
وردت كلمة «فسد» ومشتقاتها 
في القرآن الكــرمي ٢٥ مرة، وهي 
موجودة منذ بدء اخلليقة، فما علينا 
سوى احلذر أن يصيبنا من شررها 
ولو قل، وعلينا أن نربي أبناءنا على 
االنتباه للتأويالت السلبية، التي هي 
مصدر الفاسد حسن النية، والذي 
الفاسدين  سيستغله اآلخرون من 
احلقيقيني، فيقع فيها ويخرج منها 
اآلخرون، وحينها ال ينفع الندم وال 
حســن النية وال التأويل احلسن، 

والضحية هو املجتمع والوطن.

كثيرة والتنفيذ هو مربط الفرس.
إذا كنــا نريد التنمية احلقيقية 
فعلينــا أن نبدأ باختيــار القيادي 
املناســب من خالل وجود معايير 
واضحة وســليمة ال تعتمد فقط 
على سنوات اخلدمة والواسطة، بل 
بالتأهيل والتدريب القيادي االحترافي 
واختبارات للسمات السلوكية يثبت 
قدرته القيادية وسيرة ذاتية مميزة 
حتمــل إجنازات مهنية ملموســة 
ومهــارات لغوية عربية وإجنليزية 
متميــزة وســمعة ونزاهة خالل 
مسيرته العملية ومقابلة شخصية 
من قادة ذوي كفاءة وأمانة وحيادية،
وبهذا نكــون قد بدأنــا أولى 
خطواتنا نحو التنمية والنهضة إذا 
كنا نريد أن نتقــدم لألمام، ال أن 

نتراجع إلى اخللف.

أيضا، خاصــة إذا علمنا أن معظم 
الرحالت تقلع مبقاعد كثيرة خالية 
على درجة رجال األعمال ولم يتم 
منحها ألعضاء نادي الواحة. نتفهم 
أن تعطى األولوية للشراء، لكن فكرة 
تخصيص عــدد محدد من املقاعد 
فكرة غير موفقــة، وال توجد أي 
شــركات طيران أخرى تفعل هذا، 
طاملا هناك مقاعد متوافرة، فيفترض 
أن تباع، بواســطة املال أو األميال، 
فاألميال املكتسبة للعضو هي مال 

أيضا.
كما نتمنى على اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة تطوير موقع الشــركة 
التطبيق اخلاص  أو  على اإلنترنت 
بالهواتــف الذكية، إذ التزال معظم 
اخلدمات تتطلب حضورا شخصيا 
ملكاتب الشركة والتوقيع على أوراق.. 
معظم شركات الطيران األخرى لديهم 
الكترونية  تطبيق متكامل ومواقع 
تقدم كل اخلدمــات املطلوبة دون 
احلاجــة لالتصال حتــى مبكاتب 

الشركة!

الصغيرة  خاصة مــع املشــاريع 
واملتوسطة ألنها تشكل القلب النابض 
ألي اقتصاد، لينتقل فيها الفرد من 
شخص مستقبل للمال إلى شخص 
شريك في عمل املال أي منتج، وحتى 
يتحقق ذلــك يجب أن تكون هناك 
نقلة عقلية ثقافية فكرية تنقلنا من 
السلوك الريعي إلى السلوك املنتج. 
والريعية هنــا تعني االعتماد على 
مصادر محددة للدخل مسيطر عليها 
من قبل القلة، وهذه السيطرة تخلق 

لكنها واقعية،  القصة مركبــة 
ولو راجع كل واحــد منا ذكرياته 
لســمع وقرأ مثلها الكثير، بسبب 
النية، وكل ذلك جرى دون  حسن 
تخطيط أو سبق إصرار وترصد، 

وإمنا بتأويل ساذج.
ومن النماذج القصصية الشهيرة 
في حسن نية الفاسد «روبن هود» 
املال من االقطاعيني،  الذي يسرق 
ويوزعــه على الفقــراء، والناس 
تتعاطف معه رغم أنه فاسد، لكنه 

في النهاية سارق.
وأستذكر هنا الرجل الذي أحضر 

ونتج عن ذلك تراجــع في جميع 
امليادين بعدما كنا في املقدمة.

وحتى ينصلــح حالنا وننهض 
من جديد علينا أن نقر قانون تعيني 
القياديــني، واألهم من ذلك أن يتم 
تنفيذه بالشكل الصحيح، فالقوانني 

الشرط  النظر بهذا  بإعادة  الصحة 
املجحف، ال يعقل أن يتم منع مواطن 
العودة لبلده بحجة املرض، ال  من 

يوجد دولة تفعل هذا مبواطنيها!
< < <

وإلى اخلطوط اجلوية الكويتية، 
يشتكي أعضاء نادي الواحة من عدم 
متكنهم من ترقية تذاكرهم السياحية 
إلى رجال األعمال بواسطة األميال، 
بحجة تخصيص عــدد محدد من 
املقاعد لذلك، وهو أمر غير مقبول 

تنمية بشرية لتحقيق رؤية محددة، 
وليس األساس التنموي.

نحتــاج اليوم لعمــل نقلة في 
اقتصادنــا من خالل اســتغالل 
الطبيعية وموقعها  الدولــة  موارد 
اإلستراتيجي ونخلق تعدد وتنوع 
مبصادر الدخــل (مثل الصناعات 
البتروكيماوية، صناعات التكنولوجيا، 
الطاقة البديلة، االستثمارات العاملية.. 
الخ) ويكون من خالل عمل شراكة 
حقيقية بني القطاعني العام واخلاص، 

املختلس، فلم ينكر وقال بكل ثقة 
وتأويل وحســن نية: هذا جهدي، 
ولوالي ملا حققتم تلك األرباح. فقال 
الرئيس: أنت تأخذ على عملك راتبا 
كبيرا وعمولة. وأخبره احملامي أن 
التهمة البســته، فإما يرجع املبلغ 
للنيابة، فاستسلم وأعاد  أو يحال 
الشركة، وعاد  املبلغ واستقال من 
لوظيفتــه احلكومية، وانزوى عن 
الناس، وخســر كل شيء بسبب 
تأويله احلســن بأنه صاحب حق، 
مع وسوسة الشيطان، وحينها لم 

ينفعه الندم.

الوزراء على مناصبهم يرضخون ملثل 
هذه املطالبات فيجاملون بالتعيينات 

على حساب الوطن.
وبناء عليه أصبح لدينا (أتباع) 
يتولون (مناصب) تسمى بالقيادية 
لكنها أكبر من إمكاناتهم وقدراتهم، 

من األموال للســكن واملعيشة في 
بلد آخر جاءه لقضاء بعض الوقت 
للسياحة؟! حتى لو أصيب بالڤيروس 
هناك، فبلده أولى به ويفترض أال 
توضع أي قيود على عودته، وإذا كان 
بحاجة لعالج فمن حقه أن يحصل 
على العالج الالزم في بلده وليس 
في بلد آخر.. نتمنى من املسؤولني 
في الطيران املدني أن يعيدوا النظر 
في هذه املسألة، وإذا كان الشرط من 
وزارة الصحــة فحن نطالب وزير 

املالية واخلاص  تصريح وزير 
بعجز الدولة عــن دفع الرواتب ال 
يعني إفالس الدولة، لكنه يعني سوء 
إدارة احلكومة واملجلس للدولة، لكون 
الرواتب تدفع من النقد، والنقد هو 
أحد األصول وليــس كل األصول 

اململوكة للدولة. 
تصريــح وزيــر املالية معيب 
بحــق احلكومة التــي عجزت عن 
حماية أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة خالل أزمــة كورونا 
وهددت موظفيها بعدم دفع رواتبهم، 
دون ذنب أو خطأ منهم لكن بسبب 
سوء إدارة احلكومة للدولة وضياعها 

وسوء استخدام واستغالل النقد.
نحن لدينا «تنمية وهمية» تعتمد 
على اإلســمنت والكونكريت لبناء 
مبان وطرق سريعة، وال تهتم بالبناء 
البشري احلديث الذي يعتمد على 
«االقتصــاد املعرفي»، وهذا الوهم 
التنموي أحد األسباب الرئيسية في 
اســتنزاف النقد، فالبناء العمراني 
عنصر ثانوي (by product) ناجت عن 

تســاؤل في محله.. هل يكون 
الفاسد حسن النية؟!

بالتأكيد هناك فاسدون حسنو 
النية، ولكن هل هذا ســبب كاٍف 
ومســوغ لفســـادهم، أو دعمهم 
الواقع  للفســاد؟ وهل يوجد في 
مناذج لهم؟ سأذكر لكم هذه القصة..
الشــركات مديرا  دعت إحدى 
للعمــل معها  الــوزارات  بإحدى 
إلدارة أحد صناديقها االستثمارية، 
مستفيدة من خبرته وذكائه براتب 
مغٍر، فوافق وباشر العمل معهم، وهو 
معروف بالصدق واألمانة واإلخالص، 
وحقق لهم في السنة األولى أرباحا 
هو شخصيا لم يتوقعها، فباع بيته 
القدمي واشترى منزال جديدا وسيارة 

فارهة.. الخ. 
وحقق في السنة الثانية ضعف 
األرباح السابقة، فحدثته نفسه أنه 
هو سبب تلك األرباح، وأنه مغبون 
ومن حقه أن يأخذ نصيبه، فوضع 
في حسابه بطريقة ما مليون دينار 

ظانا أنهم لن يكتشفوه.
استدعاه الرئيس في نهاية السنة 
املالية، ومعه احملامي وواجهه باملبلغ 

القائد هو ذلك اإلنســان الذي 
لديه القدرة على حتريك الناس نحو 
رؤية محددة ويقودهم إلى حتقيقها، 
العربي يعاني من  ولألسف وطننا 
أزمة قيادة وندرة وجود القادة الذين 
ميتلكون املهارات القيادية احلقيقية، 

حتى إذا وجدوا فإنهم محاربون!
النهضة في البلدان والتطور في 
العمران وإصالح األنظمة يبدأ من 
خالل اختيار القيادي (القوي األمني)، 
القوي في شخصيته واجلريء في 

قراراته، األمني على املال العام.
لنعد إلى مجتمعنا اليوم، لنجد أن 
تولي املناصب القيادية في السنوات 
املاضية قائم في أغلب حاالته على 
الضغــوط النيابية ألن هذا (ولدنا) 
وثقيــل فــي دائرتــه االنتخابية، 
وللموازنات السياسية ليحافظ بعض 

مع عودة السماح بالسفر، ظهرت 
الكثير من املشاكل املتعلقة ببعض 
الكويتي،  املدني  الطيران  إجراءات 
من التخبط في إلغاء بعض الرحالت 
فجــأة، إلى بعض الشــروط غير 
املعقولة، مثل اشتراط شهادة فحص 
كوفيــد- ١٩ (PCR) قبل العودة إلى 
الكويت، حتى على املواطنني، وهو 
أمر غير مفهوم حقا، فهل يعقل رفض 
عودة مواطن إلى بلده حتى وإن كان 
مصابا؟ الكويت بذلت جهودا جبارة 
إلعادة أبنائها من اخلارج مع بداية 
أزمة كورونا، فكيف مينع املواطنون 

اآلن من العودة لوطنهم؟!
مبا أنه مت فتح املطارات للرحالت 
بالسفر، فمن  السياحية والسماح 
الطبيعي أن يسافر الناس بعد هذه 
«اخلنقة» واحلبسة التي دامت لعدة 
أشــهر، لكن من غير الطبيعي أن 
يوضع شــرط عدم عودة املواطن 
إلى بلده في حال إصابته بالڤيروس، 
فأين يذهب وكيف سيعيش ويتدبر 
أموره إذا لم يكــن ميلك ما يكفي 

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

بيئة نظيفة لعيش 
ذكّي.. «الَوَباِئّي والِبْيِئّي» 
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abughazaleh@tag.globalد.طالل أبو غزالة

صراحة

التوجيه 
الفني

Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

آن األوان

هل يكون 
الفاسد 

حسن النية؟
د.عصام عبداللطيف الفليج

نظرات

مالحظات 
للطيران املدني 

و«الكويتية»
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