
آراء
الثالثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢

17

أين نحن..
من هذا؟ (٣)

أرجوحة

د.مناور بيان الراجحي بداية، نبارك لكل أعضاء املجلس البلدي ونرجو لهم 
التوفيق، ونشكر السابقني ونقول لهم كفيتم ووفيتم، 
أما نحن كمواطنني فنرغب بأن يكون لكل مجلس نكهة، 
وطعم، وإبداع مميز، حتى نشــعر باختالف مجلس 
عن آخر، رغم أن الالحق مكمل للسابق، نريد من كل 

مجلس أن يترك له بصمة. 
لذلك ســعت احلكومة هذه املــرة الى زيادة عدد 
األعضاء من اجلنس اللطيف، وهذا يبشــرنا باخلير 
إلضافة الذوق واجلمال واألفكار اجلديدة إلنتاج املجلس 
اجلديد، وحتى يكون تواصل املواطنني فعاال ومفيدا مع 
املجلس البلدي نطرح بعض األفكار لعلها تكون نافعة.

هناك بنود وشروط لألنشطة التجارية والهندسية 
عفى عليها الزمن وجتاوزتها احلضارة والى اآلن تطبق 
في البلدية، على ســبيل املثال: املقاهي واملطاعم في 
اخلمسينيات كان كراج سيارة (٣×٦) يستأجر كمطعم 
أو مقهى (كافتيريا) في ذلك الوقت مقبوال، أما اليوم 
فالبد أن تكون «الكافتيريا» مبواصفات حضارية تؤدي 
دورها االجتماعي والنفســي حني يلجأ لها اإلنسان 

ليستريح من الهموم أو يفكر ليتخذ القرار. 
وكم كانت للمقاهي دور ريادي في األدب والعلم 
والتجارة، وحتى أكون دقيقا لو يشترط املجلس البلدي 
أن تكون الكافتيريا مبكان فسيح وواسع ككامل الدور 
األرضي (معلق العمارة) وفي احلدائق العامة في كل 

املناطق (لتكون للحديقة حياة).
األمر اآلخر ومتاشــيا مع توجه احلكومة بعالج 
التركيبة السكانية (تقليص عدد الوافدين)، فمع أحقية 
هذا التوجه، البــد أن تعالج آثاره اجلانبية وهي خلو 
عدد كبير من الشقق وستصبح العمارات خالية وهذا 
ستتضرر منه شــريحة كبيرة من املواطنني، وتؤثر 
على اإلعمار وتداول العقار، يجب دراستها وعالجها 
بالسماح لهم باســتغالل كامل العمارة لنشاط واحد 
فقط، مثال سوق شعبي (بدل السراديب) أو أي نشاط 

آخر بدل املستأجرين املغادرين.
وبنفس الوقت كي تعم املســاواة، يجب االلتفات 
إلى القسائم احلكومية املؤجرة واملخصصة للتخزين 
بالشويخ أو الري ليمنع حتويلها إلى موالت جتارية، 
ألن األرض ملك الدولة وتستعمل لغير ما خصصت 

له، وال عدالة فيما يحصل، وهذا خطأ كبير.
وعلى احلكومة أن تشــدد على التنســيق بني 
وزاراتها عندما تصدر قراراتها، فحني تســن أي 
قرار يجب أن تنظر وتهتم بآثاره اجلانبية وتعاجلها 
ال أن حتل مشــكلة وينتج عن احلل عدة مشاكل 

أكبر من األولى. 
إن املجالس التي يكــون أعضاؤها منتخبني من 
الشــعب أو معينني من احلكومة البد أن يستشعروا 
هموم املواطنني من كل الشرائح، وأن تكون قراراتهم 

عادلة للوطن واملواطن.
نسأل اهللا العلي القدير أن يوفق اجلميع.

يعد حتضير املسرح ملكان العمل حيث ميكن للشباب 
أن يزدهــروا، أمرا ضروريا جلنــي فوائد عقليتهم 
املبتكرة والقابلة للتكيف، كما أنه سمة رئيسية ملكان 
عمل مستدام في املستقبل. ومع ذلك، ميكن للمواهب 
الشــابة في كثير من األحيان حتدي طرق أسالفهم، 
والتي عادة ما تكون مرتبطة بشكل إيجابي بالفجوة 
العمرية بينهم - فكلمــا زادت الفجوة العمرية، زاد 
الصراع. لكن متكني املواهب الشابة له العديد من املزايا 
التنافسية الواضحة، وقد أثبت أنه يضيف قيمة كبيرة 
للشــركات التي تأويهم، السيما عندما يتم توجيههم 
ودعمهم من قبل أولئك الذين لديهم خبرة أكبر. إذن، 
ما هي بعض العقبات احلاليــة التي تقف في طريق 

اجليل القادم وكيف ميكننا التغلب عليها؟
إرشاد املواهب

ما كان يشير إلى فئة عمرية بعينها، أصبحت كلمة 
«شباب» اآلن تشمل العديد من الفئات العمرية املختلفة 
حتى سن األربعني. لسوء احلظ، فإن االجتاه الناشئ 
اليــوم هو أن بعض األجيال غالبا ما تكون عالقة بني 
جيلها الســابق والتالي، وتكافح من أجل التأثير على 
السياسات والقرارات حتى في نهاية سنوات شبابها 
ومــا بعدها، بحلول الوقت الــذي يصعدون فيه إلى 
مرتبة صانع القرار أو يكون لهم أي تأثير حقيقي، يتم 
تصنيفهم بعد ذلك على أنهم اجليل «القدمي»، وتصبح 
إبداعاتهم وخبراتهم غير متوافقة مع االجتاهات احلالية 

أو حتى عفا عليها الزمن.
تأطير املستقبل

تكافح العديد من الشركات مع مشكلتني رئيسيتني 
على ما يبدو - العمال األصغر ســنا غير املنخرطني 
واالستجابة الضعيفة لظروف السوق املتغيرة، للتغلب 
على هذا، وفقا لتقرير هارفارد بيزنس ريفيو، ميكن 
للشركات معاجلة كلتا املشكلتني في نفس الوقت من 
خالل إنشاء «نظام الظل»، وهو عبارة عن تسمية متنح 
ملجموعة من املوظفني غير التنفيذيني الذين يعملون 
جنبا إلى جنب مع كبار املسؤولني التنفيذيني، الغرض، 
كما يشرح اخلبراء، هو االستفادة من رؤى املجموعات 
الشــابة وتنويع وجهات النظر، في الواقع، من أجل 
البقاء على اتصال مــع عالم اليوم، يقوم احملترفون 
في صناعة األزيــاء الفاخرة بتجربة هذه التقنية من 

أجل مواكبة االجتاهات وحتى توقعاتهم.
التعاون اليوم

يجب أن يكون كسر احلواجز التقليدية في مكان 
العمل بني رجال األعمال والشباب أولوية لكال الطرفني 
لتبني عملية التحول في التفكير وبناء اإلطار ملكان 
عمل مستقبلي أكثر استدامة، ينصح اخلبراء بأن 
العمل مع جيل الشــباب يجــب أن ينظر إليه على 
أنه فرصة تعليميــة جلميع األجيال املعنية، يعتبر 
أيضا أسلوب تسويق إستراتيجي يسمح مبزيد من 
املشاركة واآلراء من املستهلكني احلاليني واملستقبليني، 
وحتى فرصة لتشكيل أذواق املستهلكني، حان الوقت 
إلعــادة التفكير في مبادئ نظام مكان العمل لدينا 
لضمان االســتدامة من خالل الدمــج بني األجيال 

احلالية واملستقبلية.

تؤدي وســائل اإلعالم دورا 
محوريا في حياة الفرد واألسرة 
واملجتمــع، كما تســهم في بناء 
احلضارات، وتقوم بدور أساسي 
التنشــئة االجتماعية  في عملية 
وتشــكيل الرأي العــام، وبذلك 
ارتبطا  يصبح اإلعــالم مرتبطا 
وثيقا بالتنميــة، يدعم كل منهما 
اآلخر ويطــوره، فال تنمية دون 
إعالم وال إعالم دون تنمية، وقد 
اكتسب اإلعالم أهميته القصوى 
في عملية التنمية من خالل كونه 
أبرز األدوات التي تســتطيع أن 
تعكــس الصــراع األيديولوجي 
الفكرية  التيارات  والسياسي بني 
والقوى السياسية املختلفة، ولعل 
هذا االرتباط يجعلنا نتساءل عن 
ماهية اإلعالم التنموي وأهميته، 
وعن حاجة الدول النامية لهذا النوع 
من اإلعــالم لترتقي إلى مصاف 
التقدم  املتقدمــة وتواكب  الدول 
املستمر في جميع مجاالت احلياة.

واإلعالم التنموي هو املنظومة 
اإلعالمية املتخصصة في معاجلة 
قضايا وإشكاليات التنمية، ويعمل 
على إحــداث التحول االجتماعي 
التطويــر والتحديــث  بهــدف 
وحتويل مجتمع ما من حالة تأخر 
حضاري إلى حالة ديناميكية من 
النمو االقتصــادي واالجتماعي 
والسياسي، ويهتم بتحقيق األهداف 
األساسية للمجتمع، وهو مصمم 
ليكون جزءا من خطة التنمية وعامال 
جوهريا إلحداث تغير تنموي في 
املجتمع، وذلك نظرا الرتباطه بنواح 
اقتصادية واجتماعية وسياسية 
ثقافة احلوار  وثقافية، كما يدعم 
التجارب  ويسعى لالستفادة من 

العملية لدول أخرى.
ويهدف اإلعالم التنموي لفهم 
وإدراك ما يحيط باإلنســان من 
التراث  ظواهر وأحــداث، كنقل 
الثقافي من جيــل آلخر، وتنمية 
احلــس الوطنــي والقومي لدى 
املواطنني، وكشف األفكار الهدامة 
التخلف في  إلى تعميق  والداعية 
املجتمع، والتركيز على دور الشباب 
وقضاياهــم، وتعزيز قدرات كل 
املجتمع من أجل املشاركة  أفراد 
اإليجابية في عملية التنمية، ومن 
وظائف اإلعالم التنموي تشكيل 
اجتاهات الشــعب وتنمية هويته 
الوطنية، وتشجيع املواطنني على 
الثقة باملؤسســات والسياسات 
احلكوميــة، وإبــراز اإليجابيات 
وجتاهــل الســلبيات والتوجيه 
واإلرشــاد والتثقيف واإلخبار 
ونشر املعرفة التنموية بني األفراد، 
وتوسيع اآلفاق الفكرية ولفت انتباه 
الناس إلى القضايا العامة، والتأثير 
في اجتاهات ومواقــف األفراد 
واجلماعــات جلعلهم أكثر انتماء 

للدولة ووالء لقيادتها.
وهناك عدد من العوامل تساعد 
وســائل اإلعالم في القيام بدور 
فاعل حيال عملية التنمية، إذ البد 
أن ترتبط خطة وســائل اإلعالم 
ارتباطا عضويا بخطة التنمية، وأن 
تعمل على تطوير آلياتها واالرتقاء 
مبستوى أدائها وأداء العاملني بها، 
والبد من مد اجلسور لبناء الثقة 
والشراكة بني املؤسسات اإلعالمية 
التنموية من أجل  واملؤسســات 
االستثمار األمثل للنشاط الصحافي 
واإلعالمي في خدمة قضايا التنمية، 
ويبقى اإلعالم موضوعيا بالرغم 
من عدم اســتقالليته من خالل 
اعتماد الطرح املسؤول واحملافظة 
على مستوى من املهنية واحترام 
الرأي اآلخر وإتاحة الفرصة للحوار 
الهادف والبناء، والتركيز على نشر 

مبادئ اإلنصاف والتنمية.
إن الدور التنموي واحلقيقي 
والفاعــل لوســائل اإلعالم هو 
االهتمام باإلنســان وجعله في 
املقام األول باعتباره احملرك لكل 
عناصر التنمية، والسعي إلعادة 
صياغة وتشكيل كثير من األمناط 
السلوكية لديه، وباختصار فإن 
اإلعالم التنموي هو إعالم مسؤول 
عن طــرح القضايــا وتوضيح 
املواطنني في  الرؤى وتوجيــه 
املســائل املتنوعة في آن واحد، 
واخلشية هنا ال تأتي من اتساع 
سطوة وقوة اإلعالم، لكن اخلشية 
احلقيقية تأتي من احتمال حتول 
دور اإلعالم من البناء إلى الهدم، 
وأن يتحول من تقدمي الصورة 
إلــى تقدمي  والقدوة احلســنة 
لهذا  الضارة مجتمعيا،  النماذج 
ليطرح  املقال  السبب كتبت هذا 
املشــكلة العميقة التي تؤثر في 
مجتمعاتنا بقوة وحتتاج إلى حل 
حقيقي بعيدا عن كل االعتبارات، 
فهل من معتبر؟، ولنعلم جميعا 
أن وســائل اإلعالم كغيرها من 
األدوات، أداة محايدة تكون إيجابية 
إذا أحسن استخدامها، وتتحول 
إلى سلبية وخطيرة في حال إساءة 
االستخدام، فأين نحن.. من هذا؟

عندما نتعامل مع بعض الشخصيات 
نشعر بأنها قضت طفولتها مدللة، وهذا 
الدالل يؤثر على السلوكيات والعالقات 
والقدرة على حتمل ظروف احلياة، وقد 
يكون الدالل عاطفيا أو ماديا ولكن تأثيراته 
ليست على املدى القصير، بل إنها بعيدة 
املدى. وقد نسترجع بعض املواقف من 
الطفولة املدللة، خاصة أنهم أخذوا أكثر 
من حقوقهم من العطف واحلنان فنراهم 
ال يستطيعون التعامل في بعض املواقف 
بسبب تعودهم على حصولهم على كل 
ما يريدون بأي طريقة كانت سواء كانت 

صحيحة أم خاطئة.
ولكن يجب توخي احلذر من الدالل 
غير املنضبــط، ألن الطفل عندما يكبر 
سيصبح من الصعب عليه أن يتخلص 
من أعراض ذلك بســهولة ويكون عبئا 
على نفسه وعلى أصدقائه قبل أن يكون 
عبئا على املجتمع ألن الطفل املدلل عندما 

يصل إلى منصب قيادي سواء بكفاءته أو 
بالباراشوت فإن الكارثة حتدث ال محالة 
بسبب الدالل الذي تعود عليه وتداعيات 
ذلك والتي تعصف بأي رؤية أو برنامج 

أو خطة أو مجرد رغبة للتطوير.
وكيف أن عقلية طفل مدلل تقود أي 
عمل مؤسسي يهدف إلى التنمية إن لم 

يكن قد تعلم كيفية االعتماد على النفس 
من دون احلصول على كل رغباته.

وهناك مناذج فاشلة في التاريخ بسبب 
تولي أطفال ملقاليد املسؤولية باملستويات 
املختلفة، حيث إن الطفل املدلل ال ميكنه 
التمييز في املواقف مما يجب تنفيذه أو 
ال ميكن تنفيذه ألنه تعّود على عمل كل 

ما يدر لــه الفائدة وجميع رغباته مهما 
كانت الوسيلة.

أعتقــد أنه من األفضل أن يتم عمل 
اختبارات نفسية للشخصية وصفاتها عند 
القيام بأي عمل قيادي حتى ال تتدهور 
املؤسسة بسبب بعض الشخصيات املدللة 
التي ال تعي معنى املسؤولية والتخطيط 

والرؤية لتحقيق التنمية الشاملة.
وهناك من عاش طفولة مدللة، ولكن 
في نفس الوقت مت غرس القيم واملبادئ 
فيه حتى مييز احلق من الباطل وحتى 
ال يقع في أخطاء ال حصر لها وال ميكن 
إصالحها بعد ذلك، وكذلك البد من أن تكون 
هناك خطوط حمراء ال ميكن جتاوزها 
حتى يكون هذا الطفل املدلل ذا فائدة في 
املجتمع وال ميثل عبئا على أحد. فدللوا 
أبناءكم، ولكن مع تعليمهم الصح واخلطأ 
ومعرفة اخلطوط احلمراء التي ال يجب 

جتاوزها مهما كان الثمن.

حتى مارد املصباح ال يستطيع أن 
يغير فكر أي مجتمع خالل يوم وليلة، 
إلى  تطور احلضارة واندثارها يحتاج 
مئات الســنني وعشرات األجيال حتى 
يحدث، احلضــارة الغربية احتاجت ما 
يقارب ٥٠٠ سنة حتى تخرج من عصور 
الظالم وتصل للتطور، تطوير أي مجتمع 
ال يحتاج التصادم معه، إمنا يحتاج إلى 
توعية بسيطة مستمرة، البعض يسعى 
بنوايا طيبة ألن يغير فكر املجتمع بشكل 
إيجابي لكن بآليــة خاطئة تضر أكثر 
من ما تفيد، تدهور مجتمعاتنا العربية 
استغرق مئات السنني، وتطوره يحتاج 
فترة مقاربة، حرق املراحل ممكن لكن 
بآلية مدروسة، وبتفكير عميق ومراكز 

دراسات، لكن هذا غير متوافر.
نهوض املجتمعــات يبدأ بالنهوض 
الفكري ومن ثم ينعكس ذلك على النواحي 
العلمية والصناعية فال ميكن أن يتطور 
مجتمع صناعيا دون أن يكون هناك تطور 
فكري باملجتمع، فالتطور يبدأ بتغيير 
املطالبات احلالية  إيجابية،  إلى  األفكار 
بالتطور بالعلوم والصناعة مستحيل أن 

يحدث دون أن تكون هناك بنية حتتية 
فكرية، بعض املجتمعات العربية حاولت 
أن تغير فيما يســمى (الربيع العربي)، 
والسبب عدم وجود تغير فعلي لألفكار، 
وهذا لم يحدث في العالم العربي فقط، 
بل حتى العارف بالتاريخ األوروبي يعلم 
أن هناك (ربيعني أوروبيني) فاشــلني، 
قبل دخولهم حلقبة الثورة الصناعية.

جند خالل مــرور أوروبا بعصور 
الظــالم الكثير من األفــكار اجلميلة 
الفالســفة واملفكرون،  أنتجهــا  التي 

لكنها كانت مغيبة عن رجل الشــارع 
األوروبي، ويصعب عليه فهمها ملا فيها 
من مصطلحــات غير متداولة باللهجة 
احمللية، فظلت هذه األفكار حبيســة 
الكتــب، ال يقوم بتداولهــا إال قلة من 
أفراد املجتمع الذين كانوا ينظرون إلى 
رجل الشارع نظرة استعالء وحتقير، 
فجــاء األدب ليقف باملنتصف، ويقوم 
بتسويق هذه األفكار الفلسفية صعبة 
الفهم، لينقلها على شكل مسرحيات أو 
شعر وروايات، لتصبح سهلة ومحببة 

لكل النــاس، وعندها دخلت أوروبا ملا 
سمي الحقا بعصر النهضة وتقود التطور 
في العالم، وهذا املشهد يتكرر في كل 
املجتمعات التي ســلكت هذا الطريق، 
فقادة التقدم ليسوا فقط السياسيني، بل 
هم املثقفون واملفكرون الراغبون ببذل 
املجهود لتطوير مجتمعاتهم، وان تخاذلوا 
خذلوا أنفســهم وأهلهم ومجتمعاتهم، 

وهم لألسف كثر.
انتشار اإلميان بفكرة التطور قوال 
وفعال هي بداية الطريق، نعم الكل يقول 
إنه يرغب بالتطور، لكن فعليا ال يفعل 
شيئا على أرض الواقع يؤيد هذه الفكرة، 
لذلك هو يرغب بالفكرة لكن ليس مؤمنا 
بها، فمن يرغب فعليا في تطوير مجتمع 
يقوم بالتوعية بفكرة اإلميان بالتطور، لذا 
الوعود التي يطلقها السياسيون بأنهم 
سيغيرون ويصنعون مجتمعا متطورا، 
يجب أن تؤخذ من باب الفكاهة والضحك 
على الذقون، فمن يرغب بالتطوير فعليا 
يكون عارفا بــأن طريق التطوير يبدأ 
بالفكر، ويستخدم السياسة كأداة حملاولة 

نشر الوعي.

حتدثنا في املقاالت السابقة باستفاضة 
عن األمراض التي تصيب العيون، لنصل 
إلى مرض مزعج يصيب العني، فيحدث 
قلقا، خصوصا إذا أصاب األطفال، فقد 
يصاب بعض األشخاص بحول العينني، 
من دون معرفة األسباب ليقودهم ذلك 

إلى السؤال..ماذا يجري ألعيننا؟
ولكي جنيب عن هذا السؤال البد أن 
نعرف أوال ما هو احلول؟ فاحلول حالة 
من عدم االتزان بالعني تكون فيها حركة 
العينيني غير متوافقة مع بعضها البعض.
أنواع منهــا حول يظهر  وللحول 
علــى الطفل في عامه األول بعد مضي 
٦ أشهر على والدته، وحول يدعى باحلول 
التكيفي، وهو نوعان جزئي وكلي، كذلك 
فإن هناك حوال ينتج عن شلل األعصاب، 

واألعصاب احملركة للعني.
وهنا قد يتبــادر إلى ذهن القارئ 
الكرمي سؤال يقول ما أهم أسباب احلول 

أو مبعنى أدق ملاذا ينشأ احلول؟
ونستطيع أن جنيب على هذا السؤال 
بحصر أهم أسباب احلول في النقاط اآلتية:

 املياه البيضاء على العني التي تسبب ٭ 
عتامة عدسة العني، ومن ثم تؤدي إلى 

احلول.
 الضعف في العصب البصري الذي ٭ 

يقود بدوره إلى ضعف العني.
 كسل العني.٭ 
 العامــل الوراثي أيضا يلعب دورا ٭ 

مهما بإصابة العني باحلول.
 وهناك الكثير من حاالت حول العني ٭ 

مجهولة األسباب.
أما عالج هذه احلــاالت يكمن في 

التدخل الطبي السريع سواء كان بالعالج، 
أو بالعمليــات اجلراحية، ويحدد ذلك 
املعالج بحســب درجة وقوة  الطبيب 
العيوب االنكسارية  احلول، ففي حالة 
في العني فــإن الطبيب يلجأ دوما إلى 
العالج من دون تدخل جراحي، ويكون 

احلل بارتداء النظارة الطبية.
وأمــا إذا كان العيــب وراءه املياه 
البيضاء فيكون احلل بالتدخل اجلراحي، 
حتى تزال العتامة، أما إذا كان الســبب 
هو كســل العني، فالطبيب هنا مطالب 
بالبحث عن سبب كسل العني ومعاجلته، 
وأحيانا يكون العالج بشد عضالت العني، 
وأخيرا قد يلجأ الطبيب إلى العالج بـ 
«البوتكس» والتــي رمبا حتقق نتائج 
جيدة، وأحيانا أخرى يعود احلول كما 
هو، ومن ثم يحتاج املريض إلى احلقن 
مرة أخرى، وقــد يضطر الطبيب في 

النهاية إلى إجراء عملية جراحية.

ملن يهمه األمر

أعضاء املجلس 
البلدي.. حتياتي

s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم السبيعي
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لم تكن عقولهم واعية عندما أقدموا 
علــى هذا اجلرم، ولم يســتوعبوا أن 
بفعلتهــم هذه يقضــون على مجتمع 
بأكمله وينخــرون بأركانه، وفي هذه 
املداولة نسلط الضوء على قضية من 
العيار الثقيل «قضية الشهادات املزورة 
للمؤهالت العليا البكالوريوس واملاجستير 

والدكتوراه».
وكذلك الشهادات املهنية الصادرة من 
خارج البالد، ولو سألت أحد أصحاب هذه 
الشهادات عن املدة الزمنية التي استغرقها 
حلصوله على شهادته لرمبا كانت إجابته 
«ساعات معدودة» وهو صادق في قوله 
ألنها املدة التي استغرقتها رحلة الطيران 
من مطار الكويت الى مطار الدولة التي 
بها اجلامعة احلاصل منها على شهادته 

املزورة أو املضروبة.
ســباق احلصول على الشــهادات 
املزورة بني موظفني ومســؤولني في 
مختلف وزارات ومؤسســات وجهات 
الدولة مبختلــف درجاتهم ومناصبهم 
اتسع محيطه ليشــمل املهن اخلاصة 
الطبية والهندســية  واحلــرة منهــا 
واألكادميية واالستشارية والقانونية، 
بل تعداها لينال اجلانب الديني من دعاة 
مزورين ومبا يسمون أنفسهم باملشايخ 
في العلوم الشــرعية والدينية وحتى 

ومكانة اعتبارية في املجتمع يتباهون بها.
أما عن اجلرم الذي ال يغتفر جراء 
فعلتهم فيتمثل في األضرار التي حلقت 
ضحاياهم، فمن سيعوض من صابته عاهة 
أو إعاقة أو مرض في جسده بسبب هذا 
الطبيب، ومن سيرجع حقوق أشخاص 
ضاعت ألن من تولــى أمرهم قانوني 
مزور، أو من سيقتص املوظف الكفء 
صاحب املؤهل العلمي احلقيقي املستحق 
الذي ســلبه صاحب شهادة  املنصب 
مزورة، ومن ســيجبر ضرر املجتمع 
ويثأر للحق العام الذي مت تدميره في 

جميع مجاالته وأركانه.
األمر املشني أيضا في هذه القضية 
تدخل متنفذين بشــكل أو بآخر ملنع 

امليدان العســكري مت اكتشاف ضباط 
في الداخلية والدفاع أصحاب شهادات 

مزورة.
يبــدو أن القضية منذ زمن قدمي إال 
أنها ظهرت على السطح واكتشفت في 
عام ٢٠١٨ وهناك مصادر ذكرت أن عدد 
الشهادات املزورة التي مت اكتشافها بلغ 
أكثر من ٦٠٠ شهادة علمية ومهنية وتكلفة 
الواحدة منها تتراوح بني ١٢ و٢٠ ألف دينار.

املسمى األكادميي أو املهني املرموق 
لم يكن الهــدف الوحيد لفئة أصحاب 
الشهادات املزورة، بل كان طمعهم بسلب 
مناصب ومراكز عليا في وظائفهم دافعا 
أساسيا، وإلرضاء غرورهم باحلصول 
على ألقاب وهمية حتى يكون لهم برستيج 

كشف ومعاقبة أصحاب املؤهالت املزورة 
واملضروبة والتكتم على هذه القضية 
وعدم كشف أصحابها للرأي العام وحماية 
املتهمني بهذه القضية ومحاولة منع أن 
تقع عليهم العقوبات سواء فصلهم أو 
عزلهم من وظائفهم والتشهير بهم ولرمبا 

تغرميهم وسجنهم.
هنا منر على الدور الرقابي ملجلس 
األمة فيما يخص هذه القضية فقد أثيرت 
في إحدى جلسات مجلس ٢٠١٨، حينما 
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي 
احلديث عن هذه القضية وردود األفعال 
الصاخبة واألصوات الغاضبة من هذه 
اآلفة، لكن بنهاية املطاف لم يقر مجلس 
األمة أي قانون جزائي بتجرمي ومعاقبة 
مــن يقدم على هذا اجلــرم على وجه 

اخلصوص.
ثم نأتي لدور الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد (نزاهة) التي والبد أن يكون لها 
دور أكثر فعالية وصرامة للقضاء على 
هــذه الظاهرة، وما قرأناه في تصريح 
أمينهــا العام باإلنابــة د.محمد بوزبر 
والذي أعلن فيه عن مشــاريع تهدف 
لتعزيز النزاهة والشفافية في املنظومة 
التعليمية ملكافحة عمليات التزوير في 
الشــهادات اجلامعية واملهنية ووضع 

معايير موضوعية لها.

مداولة

مؤهالت 
باحليلة

خالد الكندري


