
آراء
االحد ٢٤ اكتوبر ٢٠٢١

10

تقرير «احملاسبة» 
إلى رئيس الوزراء

ألم وأمل

د.هند الشومر

هانت

مجرد رؤية

saadbinalharbi@gmail.com
سعد عطية احلربي 

العيب في اللغة هو الوصمة والنقيصة والشــائبة 
والتصرف اخلطأ، الذي يالم عليه املرء لوما شــديدا، 
وهذه الصفات التي ذكرتها صفات ممقوتة في مجتمعنا 
واملجتمعات العربية حتى وقت قريب، وكنت قد قلت 
لكم في هذه الزاوية منذ فترة إن الصدق في هذه األيام 
مات أو كاد ميوت، ولم يعد له لزمة عند كثير من الناس، 
وها نحن اليوم نرى رديف ذلك، فكلمة عيب صارت 
غريبة قلما نســمعها هذه األيام، وأوشكت أن متوت 
أيضا وهــي حتتضر، حالها حال الصدق، بعد أن كان 
لهذه الكلمة شنة ورنة وشأن عظيم عند الناس، وهكذا 
القيم واألخالق تتساقط وتتالشى شيئا فشيئا، وهللا 
األمر من قبــل ومن بعد، وفي املاضي غير البعيد كنا 
كثيرا ما نســمع عبارة عيب يا ولد وعيب يا بنت من 
األب واألم واخلــال والعم واألخ األكبر واجلار وكبار 

السن فنخاف ونرتدع.
 أما اليوم فبالكاد نسمعها وإذا سمعناها نستغرب 
من سماعها، وكأن دابرها انقطع، واحلق ان هذه الكلمة 
(عيب) أشبه ما تكون بالشجرة التي يبست أغصانها 
وجفت لقلة املاء واإلهمال املتعمد، أتذكر متاما أنا كنا 
نحسب لهذه الكلمة ألف حساب، وال نريد سماعها بل 
نستحيي ونخجل إذا قيلت لنا، وإذا قالها لنا أحد طأطأنا 
رؤوســنا وانزوينا ووجمنا لها، لذلك نحاول جاهدين 
أال نكرر هذا اخلطأ الذي فعلناه حتى ال نســمع هذه 

الكلمة اجلارحة بالنسبة لنا.
أما اليوم فقد تبدل احلال رأســا على عقب، فنجد 
األنوف شامخة عند سماعها، وكأنها مديح وثناء فالبعض 
صار يتباهى بها، حتى ان كثيرا من الناس يفعلون العيب 
بــال خوف وال تردد، وكأن العيب صار مباحا في هذا 
الزمن األغبر، علما بأن هذه الكلمة تربت عليها أجيال 
وأجيــال، فكانت من أساســيات التربية وضروريات 
احلياة الصاحلة، والنشأة السوية، نعرف من خاللها ما 
يجوز وما ال يجوز، ونفهم اخلطأ من الصح، فنسير 
في الطريق املســتقيم، ونكبر على األخالق احلميدة، 
ونربي أبناءنا على ذلك، أمت وقد فقدنا قيمنا وثوابتنا 
وعاداتنــا وتقاليدنا فلم يعد لكلمة عيب أي تأثير على 
أنفسنا، وسرنا في غينا إلى ما ال نهاية، وإذا قلت ألحد 
ان ما تفعله عيب غضب منك وانتفخت أوداجه وكأنك 
تســبه، ومبا أن احلياء شعبة من شعب اإلميان فمن 
فقد احلياء فقد اإلميان، ومن فقد اإلميان فقد احلياء، 
وإذا أصبحت كلمــة عيب أمرا ال غضاضة فيه فبطن 
األرض خير من ظاهرها، وعلى الدنيا السالم، وهللا در 

أبومتام حيث يقول:
يعيش املرء ما استحيا بخير

ويبقى العود ما بقي اللحاُء
فال واهللا ما في العيش خيٌر

وال الدنيــا إذا ذهب احلياُء
إذا لم تخــَش عاقبة الليالي

ولم تستحي فافعل ما تشاُء
 فمتى نعود إلى قيمنا وثوابتنا وأخالق آبائنا وأجدادنا، 
ومتى نقول للعيب عيبا؟ وماذا تخبئ لنا األيام، وهل ما 
خفي أعظم؟ هذا فاللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه 
وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه، هذا، ودمتم ساملني.

ما ان أعلنت وزارة الدفــاع عن فتح باب القبول 
للمرأة االلتحاق باجليــش حتى خرجت فئة اعتادت 
على االعتراض ألي خطوة للدولة، لتعترض أيضا على 
إتاحة الفرصة أمام املرأة للمشاركة في اجليش استكماال 
لدورها فــي مختلف األعمال ومنها العمل باجليش.. 
وعلل هذا البعض رأيه بأن املرأة ليس مكانها اجليش 
وأن الوظيفة فيه ال تناسبها، رغم أن هناك في وزارة 
الداخلية نساء عامالت في السلك الشرطي واستطعن 
إثبات قدراتهن وجدارتهن في العمل العسكري بأقسام 
الشرطة، وأعتقد أن الكل شاهد تفوق النساء في العمل 
مبراكز الشرطة خالل أزمة تفشي وباء كورونا، كما 
أن العمل في الشرطة ال يختلف كثيرا عن العمل في 
اجليش، وال عن اإلعالم، فهناك ســيدات يعملن في 

مختلف أجهزة اإلعالم، اإلذاعة والتلفزيون.
وتعمل املرأة أيضا في وزارة الصحة وفي مختلف 
اجلهات احلكومية، ومنها وزارة التربية ووزارة التعليم، 
فهناك مدرسات في مدارسنا وفي اجلامعات ولو حاولنا 
اســتعراض املواقع التي تعمل بها املرأة لوجدنا أنها 
تعمل في كل املؤسســات احلكومية واخلاصة حيث 
تعمل املرأة في البنوك والشركات، إذن فلماذا يعترض 
هــؤالء البعض على أن تلتحق املرأة باجليش فهي ال 
تختلف عن العامالت في مهن الشرطة؟ وبالتالي ليست 
هناك أي تشريعات تتعارض مع عمل املرأة في اجليش.

وأود هنا أن أحيي الوزير الشاب وزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي على شــجاعته إلتاحة فرصة العمل 
للمرأة باجليش ولم يتراجع عن قراره، ال شك أن الوزير 
أثبت شجاعة وعدم الرضوخ لهذه الفئات التي اعتادت 
االعتراض وحاولت ربط موقفها بالشريعة رغم عدم 
صحــة اعتقاداتهم، لو حاولنا عرض املعارك في عهد 
الرسول الكرمي ژ فسنجد أن املرأة املسلمة شاركت 
في الكثير من احلروب التي خاضتها جيوش املسلمني، 
ومن يتأمل صفحات تاريخنا اإلسالمي يجد أن املرأة 
املؤمنة قد شــاركت خالل مراحل النضال في معارك 
مختلفة مشــاركة إيجابية واننا لنراها في كل معركة 
تقف بنفسها على تفقد اجلرحى ومداواتهم بنفسها 
وتعايشها في مشاكلهم حتى لكأنها أم املجاهدين، لقد 
كانت عنصرا إيجابيا نشطا قادرا على املشاركة في 
حتمل املسؤوليات فأدت واجبها في ميادين النضال 

والكفاح على أكمل وجه.
وال شــك في أننا ما زلنا نذكر دور نسيبة بنت 
كعب األنصارية أم عمارة وأم حبيبة بنت العاص وأم 
حزام بنت ملحان.. فهناك الكثير من النساء املؤمنات 
الالتي شاركن مع الرجال في نضالهم للدفاع عن راية 
اإلسالم، وحتية للمناضالت األوليات، ومتنياتنا بالتوفيق 
للمرأة الكويتية التي لم تتخلف عن مشاركة الرجال 
في اجليش لتساند في معارك الدفاع عن وطننا الغالي.
من أقوال املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه: «ستبقون أهال لنا 
وإخوة لنا وأوالدا لنا واهللا يحفظكم من كل مكروه». 

واهللا املوفق.

املواقع اإلخبارية استقبال  تناقلت 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
لتقدمي  لرئيس ديوان احملاسبة  اخلالد 
تقرير الديوان السنوي بعد تقدميه سابقا 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، وقد يبدو من اخلبر أنه إجراء 
بروتوكولي يتم كل عام، وكذلك يبدو 
التقارير الواضحة في الصور أنه  من 

مليء باملخالفات واملالحظات. 
ومن هنا يجب أن تشهد الفترة املقبلة 
تعامال جادا مع هذه التقارير واملالحظات 
واتخاذ اإلجراءات املطلوبة حلماية املال 
العام ووقف إهداره ومحاسبة كل مسؤول 
ذكر اســمه في املخالفات ســواء كان 
احلســاب وفقا آللية وإجراءات متابعة 
القياديني أو ملتابعة موظفي الدولة سواء 

كانوا في اخلدمة أو تركوها. 
ومن املعروف أن التقرير يستخدم 
أدوات حملاسبة الوزراء في مجلس األمة، 
وذلك باالستجوابات أو باألسئلة البرملانية 
ومن حق الشعب أن يعرف ما سيقوم به 
كل وزير حيال املالحظات والتجاوزات 
في تقرير الديوان ألن املال مال الشعب.
البعض بلجان  ولكن هل سيكتفي 
حتقيــق داخليــة ذات مقابل كبدالت 
حلضــور االجتماعات ملناقشــة هذه 
املالحظــات واملخالفات أو ســيتحول 
التقرير إلى أداة النطالق حملة مستحقة 
لوقف الفساد وحاالت التعدي على املال 
العام؟ وقد ينسى البعض القسم الذي 
أقســمه الوزراء عند تولي املسؤولية 
الوزارية باحملافظة على املال العام، ولكن 
هذا يجب أال يعفي أي مسؤول ذكر اسمه 
بالتقرير من إيقافه عن العمل حلني انتهاء 
التحقيقات، حيث إنه مال عام وهو مال 
األجيال القادمة وال ينبغي التهاون في 

آلية احملاسبة بالعدل ووفقا للقانون.
وإن هذا التقرير لن ينتهي بتقدميه إلى 
سمو رئيس مجلس الوزراء، بل سيكون 
بداية التخاذ اإلجــراءات التصحيحية 
حيال ما ورد به من مالحظات ومخالفات 
ولألسف الشــديد فإن بعضها يتكرر 
بسبب عدم التعامل معها عند أول حدوثها 
وعدم احملاســبة عليها منذ البداية. إن 
األموال العامة من حق الشعب والتي يجب 
أن يدافع عنها جميع أبناء الوطن دون 
كلل أو ملل، وشــكرا لديوان احملاسبة 
إلعداد هذا التقرير الذي يجب دراسة كل 
مالحظاته ومخالفاته ومحاسبة املتسببني 

فيها لنحافظ على املال العام.

مت زف البشــرى املصاحبة لنزول 
ملحوظ بعــدد اإلصابات اليومي بذلك 
الكوفيد ودخولنا رســميا في املرحلة 
اخلامسة وهي املرحلة األخيرة من مراحل 
العودة الشاملة اآلمنة للحياة الطبيعية.

وقبيل البشرى انطلق اخلبر السعيد 
الذي يخص املدارس بالســماح للعب 
بالفرصة بجانب عودة املقصف املدرسي 
بشروط مت توضيحها مع اخلبر السعيد.
واآلن نحــن بانتظار خبرين حتى 
تكتمل السلسلة املنطقية للعودة، وأخص 
املدارس بالتحديد، فالذي جعل صاحب 
القرار يسمح بعودة اللعب باملدارس مرة 
أخرى لسببني وجيهني، أولهما انخفاض 
معدل اإلصابات، والثاني مراعاة لطبيعة 
األطفال احلركية ونفسية الطلبة األكبر 
«املراهقني» من اجللوس في مكان محدود 
ساعات طوال، لذلك أنا بانتظار اخلبر 
السعيد الثالث بعودة املواد العملية في 
اجلدول، وذلك بعــد التقليل من وقت 

احلصص لصالح تلك املواد.
أما اخلبر األخير الذي أنتظره فيخص 
الفاقد التعليمي الذي أصبح «بعبع» العام 
الدراسي احلالي مع أن حله بسيط، بحيث 
يكون بإرجــاع مراكز رعاية املتعلمني 
مرة أخرى، ولكن بآلية جديدة بحيث 
يقسم الطالب إلى ضعاف وإعادة تأسيس 
ولكل منهم معلموهم املختصون، وتكون 
كما جرت العــادة اختياريا لولي األمر 
ومببالغ رمزية ألنه ال يخفى على احد 
املبالغ الباهظة التي صار يتكبدها ولي 
األمر في الفصل الدراسي على الدروس 
واملعاهد ولك احلسبة إذا كان لديه فقط 

ثالثة أبناء في املدارس.
دخولنا املرحلة اخلامسة يجعلنا نفكر 
جديا في نفســية الطالب في املدارس 
ويحمل على كاهل املعنيني في التربية 
تعويض الفاقد التعليمي بطريقة علمية 

واقعية.
الصالح  املواطن  تنشئة  ٭ على الهامش: 
تأتي عبر تفعيل دور وزارة التــربية 

املجتمعي.

العفو األميري،  قيمة مستفادة لألجيال: 
قيمة مســتفادة لألجيال، وكان لزاما 
علينا أن نوثقهــا عبر مقالنا، لنقول 
ألجيال الغد إن العفو عند املقدرة يزيل 
الغضب ويكسب الود ويجعل املعفى 
عنه رهني املنة والعافي ملك اإلحسان.
وقد امتدح اهللا عــز وجل صفة 
العفو في كتابــه العظيم عندما قال: 
(فاصفح الصفــح اجلميل) واجلميل 
يعني هنا الصفح الذي ال عتاب معه 

وال عتاب بعده.
نواف القدوة: وإذا كان الوالد القائد يحمل 
هذه الصفة، فكان لزاما علينا جميعا 
نحن أبناء هذا الوطن أن نقتدي بقائدنا 
وولي أمرنا، وأن نصفح وأن نسامح 
اآلخريــن عن زالتهم في البيت وفي 
العمل وأن نفتح قلوبنا للحوار وأن 
تتحد أهدافنا حملاربة الفساد بكل أشكاله 
اإلداري واملالي، وأن نبتعد عن االنتقام 
وعن التعامل بالشخصانية وأال يكون 

الوطن ضحية ألهوائنا.

مليء بالعفن الفكري ولذلك كن شجاعا 
وال تستسلم ألفكار من صنع واقع 
فاسد وسلبي ومخادع فإن واقعك 
هو ما تصنعــه أنت من واقع فعلك 
اإليجابي املنظــم لذلك، كن ما تريد 

وال تكن ما يريده غيرك.
ويجب أن نعلم أن وسائل إعالمنا 
تقوم على تغذيتنا بصور ومفاهيم 
حول من ومــاذا يفترض أن نكون 
فترفع أمــام ناظرينا مناذج خادعة 
عن اإلجنازات والنجاحات وحتصرها 
في الشهرة واملال وسائر الشهوات 
وهذه النماذج تشبع اإلنسان ولكنه 
إشباع مؤقت ومادي ال يرتقي بالذات 
بل يأخذنا إلى املزيد من خيبة األمل 

واإلزهاق الروحي.
يجب أال تكون جهودنا الساعية إلى 
حتسني الذات مجرد محاوالت يائسة 
لتلبية املثالية املتخيلة التي نظن أن 
الناس ينظرون إلينا بها، بل ال بد أن 
نبدأ من الوضوح والسكينة والصدق، 

ولنا حديث قادم معها إن شاء اهللا.

بالثمن  العقار  لهذا  السوق (شراي) 
الذي يطلبه مقيم وزارة العدل، وفي 
العقار  أحسن األحوال زيارة ملوقع 
دون كشــف حقيقي وفعلي وعمل 
مقايســة ملواصفات العقار! إذن ما 
دور داللني العقار املعتمدين كمقيمني 
التقييم  عقاريني والبنــوك بعملية 
العقاري؟ ومعظم هذه العقارات تفقد 
نسبة كبيرة من السعر حني عرضها 
باملزاد عن طريق وزارة العدل نفسها، 
تسبب هذا القرار الذي في ظاهره هو 
ملواجهة ظاهرة غسيل األموال لكن 
بعد أن طارت الطيور بأرزاقها بتعطيل 
مصالح الناس بسبب تدني قيمة املبلغ 
احملدد وهو ٣٠٠ ألف دينار بالنسبة 
ألســعار احلالية وكذلك في حاالت 
البيع بني األهل، وبتضخيم التضخم 
الذي يعاني منه أكثر املشــترين مع 
شح السيولة لتسجيل سعر وهمي 
السجالت، فهل  البيع في  لصفقات 
هي سياسة لتضخيم األسعار أكثر أو 

لزيادة االقتراض من البنوك؟

من الناحية املالية جتد اإلسراف 
وارتفاع التكلفة االقتصادية، للخدمات 
املقدمة من املؤسسات الرسمية، مع 
إضافة طابع الســرية، على األعمال 
اإلدارية، وعدم وجود الشفافية. كذلك 
جتد في املؤسســات التي تعاني من 
التخلف اإلداري كثرة اللجان الشكلية، 
والهدر في األموال واألوقات واملوارد 
البشرية، على الرغم من كثرة األجهزة 
الرقابية. بل ال يعلم الكثيرون أن كثرة 
الفشل  الرقابية، دليل على  األجهزة 
في األمور اإلدارية. لألسف أستطيع 
أن أقول إن في بلــدي العزيز تزيد 
الكلفة وتقل اجلودة، على الرغم من 
وجود مجلس األمة، وديوان احملاسبة، 
واجلهاز املركزي للمناقصات العامة، 
والهيئة العامة ملكافحة الفساد، ونزاهة، 
وجهاز متابعة األداء احلكومي، والقائمة 

تطول!
هذا غيض من فيض من مظاهر 
التخلــف اإلداري. فنحن نعاني من 
تدهور الثقافة والفلسفة اإلدارية، وإذ 
أردنا التطوير والتنمية، فال طريق لذلك 
التخلف اإلدارية،  غير عالج مظاهر 

املنتشرة في مؤسساتنا احمللية.

الدنيا وفى األخرة.
قال رســولنا الكرمي: «وما زاد اهللا عبدا 
بعفو إال عزا»، وعلنا نتذكر هنا مقولته 
الشهيرة عليه أفضل الصالة والسالم: 

«اذهبوا فأنتم الطلقاء».
بل ونتذكر كذلك ســيدنا يوسف 
گ عندما قــال إلخوته: (ال تثريب 
عليكم اليوم يغفر اهللا لكم وهو أرحم 

الراحمني).

تتنفس من خالله نسمات احلياة اآلن، 
وعليك أن تستثمر كل حلظة متر بك 
فإنها ال تعود أبدا والعمر مهما طال 

فإنه محدود.
إن التركيز يعني أن تلغي من قائمة 
االهتمامات كل األفكار السلبية ألنها 
تفسد الروح والعقل وذائقتك الباطنية 
وتؤدي بك إلى خمول الروح وكآبة 
النفس وتؤدي بك على املدى الطويل 
إلى أن تســجن نفسك في صندوق 

الذي مت تطبيقه مؤخرا، فيما يخص 
عدم إمتام صفقــة البيع إال بعد أن 
العقار في وزارة العدل  يقوم مقيم 
بوضع تقييم لسعر العقار أو األرض، 
وإثبات تسلم مبلغ البيع وعدم االكتفاء 
بإقرار البائع بتســلم املبلغ، فعادة 
ما يقــوم به هؤالء املوظفون إدخال 
مواصفــات غير كاملة أو دقيقة في 
تطبيق على هاتفه النقال، ليستنتج 
سعرا غير حقيقي، وال يتوافر بلغة 

العملية. إذا كان املسؤول املعني حتت 
رعاية مجموعة ذات مصالح خاصة، 
فمن باعتقادكم ســيمثلون في تلك 
املؤسسات؟ األمر ليس معقدا والنتيجة 

واضحة!
أما على مستوى املوظفني، فتجد 
في املؤسسات التي تعاني من التخلف 
اإلداري اإلهمال والالمباالة، وضعف 
اخللق اإلداري، واإلنتاجية والكفاءة 
العملية، وغياب الرقابة واحملاســبة 
الذاتيــة، وعدم توافــر األمانة في 
األعمال اإلدارية، وتفشي اإلحباط، 

وقلة املبادرات التطويرية.

مــن قيادتهم احلكيمــة القائمة على 
التســامح والتعاون والتالحم ونبذ 
اخلالفات التي تقطع أواصر املجتمع، 
والتمسك بالوحدة الوطنية والتكاتف 

على اخلير وفعل اخلير.
أمير العفو وخلق النبوة: العفو األميري النابع 
من أمير العفو ســمو الشيخ نواف 
األحمد، لهو خلق عظيم مستمد من 
خلق النبــوة الذي يرفع صاحبه في 

كان من الضروري لنا نحن البشر أن 
نصون أرواحنا وعقولنا من كل أمناط 
التسلط التي تريد أن حتولنا إلى آالت 
ال تعقل وال تشعر وال تبتكر وال تدرك 

معنى ما حباها اخلالق من قدرات.
إذا أردت أن تعيش بطيب نفس فال 
بد أن تعيش احلياة بشغف وال بد أن 
تتخذ من التركيز واالستهداف بشغف 
واقتناع وحب مسلكا دائما حلياتك 
وأن تثمن قيمة الوقت احلاضر الذي 

وفره بشكل صوري، سيترتب عليه 
دفع مبالغ إضافية، منها زيادة رسوم 
السمسار وكذلك الرسوم احلكومية، 
فكان ما قام به املقيم هو إنه ســبب 
في تعثر عملية البيع بالرغم من أني 
حر فيما أملك، من دون إيجاد بديل 

لهذه الصفقة التي أفشلها.
مثــل هذه القصــة وأكثر بدأت 
العقاري  التسجيل  أروقة  تظهر في 
بســبب قرار وزير العدل رقم ٣٤٤ 

وعدم التكيف مع املتغيرات العاملية، 
وضعف الربط والتواصل بني اجلهات 
املؤسســية، وعدم استغالل احللول 

التكنولوجية.
على مستوى القيادة جتد مركزية 
السلطة، وانتشار احملاباة والواسطة 
املتابعة  واحملسوبية، وضعف نظام 
واملســاءلة القانونيــة، واملجامالت 
والرشوة واستغالل الوظيفة في حتقيق 
مصالح شخصية. كذلك عدم االستقرار 
في املناصب اإلدارية، والتغيير املستمر 
وغالبا ألسباب سياسية، وعدم االختيار 
على مبدئ الكفاءة اإلدارية واألمانة 

أمير العفو صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، قصة من قصص 
األخالق وقيمة تربوية مستفادة من 
ســموه ومن سمو ولي عهده الشيخ 
نواف األحمد، حفظهما اهللا، البد لها 

أن تؤرخ لألجيال.
التربية  إضافة جديدة للمناهــج التربوية: 
التعليم، وأصل التربية األخالق  قبل 
واألخالق هي األصل في تطوير التعليم 
فال ميكن أن يتقدم وأن يتطور التعليم 
بدون األخالق التي تشكل العماد لكل 

مؤسسات الدولة.
وقصة «أميــر العفو» هي قصة 
الفضل والعفو عنــد املقدرة، وهذه 
القصة التي يجب أن تؤرخ في مناهج 
وزارة التربية لكل املراحل الدراسية، مبا 
حتمله القصة من قيمة مستفادة أهمها 
أنك تعفو عن املسيء وأنت قادر على 
معاقبته، بل إن معاقبته جوهر العدل.

إنها إضافة جديدة للمناهج التربوية، 
التي يتعلم منها أبناء الغد أروع األخالق 

من الضروري أن نحمي عقولنا 
وأذهاننا من التشــتت في التفكير 
والتنقل السريع بني احلشرات الطيارة 
للڤيروس الذي أوقف احلياة في أرجاء 
العالم بأسره، حيث إن هذا كله قد جعل 
الوعي الروحي لبني اإلنسان في مأزق 
كبير وأمام منعطف شديد االنحدار 
وهاوية ســحيقة إلى خواء وظالل 
وظالم، إن املنجى واملخرج العملي في 
هذه املرحلة الذي يستطيع أن يحقق 
لنا السالم الباطني أو الداخلي يتشكل 
في أول مرحلة بتقدير ما أنت فيه من 
نعم وخيرات، فال بد أن تقدر حياتك 
وتعيشها بشغف فأنت املخلوق الذي 
جعله اهللا مثاال لكل ما هو حوله، إذ 
رزقه العقل ومكنه من االختيار في 
التفكير والســلوك واملوقف، وهذه 
مزايا ال يحظى بها إال اإلنسان الذي 
ائتمنه اهللا اخلالق العظيم ســبحانه 
وتعالى على سائر املخلوقات، ولذلك 
فإن من أعظم العيوب لدى اإلنسان 
أال يكون مدركا لقيمة حياته، ومن هنا 

إحــدى القريبــات متتلك عقارا 
في إحدى الدول األوروبية، فقررت 
بيعه، قدم لها السمسار عرض سعر 
شــراء من أحد الراغبني في متلك 
هذا العقار، وعند تقدمي طلب البيع 
في الدوائر احلكومية في تلك الدولة 
األوروبيــة، ردت اإلدارة احلكومية 
بأن العرض ال ميثل الســعر الفعلي 
لألرض، وستقوم الدولة بشراء األرض 

بالسعر املعروض.
تذكرت هذه القصة عندما حدثنا 
مالك عقار فــي الكويت قائال: كنت 
قــد أمتمت االتفاق على بيع عمارة، 
بسعر مليون ومائتي ألف دينار، وعند 
ذهابي واملشتري إلمتام عملية البيع 
في وزارة العدل، وإذا مبوظف التقييم 
يرفض إمتام البيع بالســعر املتفق 
عليه مع املشتري، مدعيا أن العقار 
يساوي مليونا وأربعمائة ألف، ما دعا 
املشــتري للتراجع عن اتفاق البيع، 
فقبل كل شــيء من الصعب عليه 
توفير مبلغ فرق السعر، وحتى وإن 

القطاع  املريض هو األساس في 
الطبي، فعندما يعاني من مشكلة صحية 
يتوجه إلــى الطبيب للحصول على 
العالج، ولكن من دون التشخيص ال 
نستطيع معرفة العالج الصحيح. ولكل 
مرض عالمات وأعراض يجتهد الطبيب 
ملعرفتها للوصول إلى التشخيص. كذلك 
النظام اإلداري قد يعاني من األمراض 
ويصل إلى مرحلة التخلف. ومحاولة 
معرفة هذه العالمات واألعراض أمر 
التشخيص والعالج.  مهم حتى يتم 

فما مظاهر التخلف اإلداري؟
اإلداري  التخلــف  من مظاهــر 
الطويــل، وتضخم اجلهاز  الروتني 
اإلداري والوظيفي، وانتشار البطالة 
املقنعة، وكثرة اإلدارات واملؤسسات 
والهيئــات، دون إنتاجيــة واضحة 
وملموسة. كذلك عدم وجود أهداف 
وخطط مستقبلية، والتمسك بحرفية 
القوانني بدال من احلرص على الغاية، 
مع تفشي البيروقراطية، واإلجراءات 
الروتينية، وكثرة النصوص التقييدية، 
وقلة املســاحة للجهــود اإلبداعية، 
واالهتمام بالشــكليات على حساب 
األمــور اجلوهريــة. كذلك اجلمود 
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