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التشكيلية ميرفت الشاذلي

مبروك لبنان

م�ب�روك ،كلمة م��ع�برة ج��دا ال حتمل اكرث
من مفهومها اال انها لي�ست كافية للتعبري
عن التهنئة والفرح او م�شاركة اللبنانيني
احتفاالتهم بعيدهم الوطني .لي�س كثري ًا �أن
يحتفل كل العرب بالعيد الوطني اللبناين او
عيد ا�ستقالل الدولة اللبنانية� .إذ �أن لبنان
�أول جتربة دميقراطية عربية يف احلكم ويف
االعالم ويف احلياة الربملانية قبل �أن تفر�ض
على هذه الدولة اجلميلة الراقية ظروف ًا
وحروب ًا جعلتها ترتاجع الى حد ما ،ما جعل
الكويت التجربة الأف�ضل عربي ًا على االقل يف
طبيعة احلكم ومن ثم يف احلياة الد�ستورية
والتجربة الربملانية ويف احلريات العامة
واحل���ري���ات ال��دي��ن��ي��ة واالع�لام��ي��ة ،وهي
امتيازات ينفرد بها الكويتيون الآن الن
حكمة احلكم وجدت يف احلياة الد�ستورية
والتجربة الربملانية واحلريات االعالمية،
�ضمانات اكيدة ال�ستقرار املجتمع و�سيادة
االمن والقانون ودوام العملية االنتخابية
ب�سال�سة حتى يف حال تعكر العالقات بني
ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية واللجوء
الى احلل امل�ؤقت للربملان واالحتكام جمدد ًا
لالنتخابات ،ويف وقت ما وجدت دولة قطر
يف قناة «اجلزيرة» لبع�ض الوقت ،وزارة
دف��اع ووزارة خارجية على ال�����س��واء ،اال
ان الكويتيني وج��دوا يف تالحمهم حكومة
و�شعبا ،البديل الأف�ضل من كل �شيء عندما
يتعلق االمر بابعاد االذى عن ديرتهم واحلفاظ
على م�صاحلهم الوطنية وحماية املكت�سبات
التي يتمتعون بها وعلى ر�أ�سها �ضمانات
الكرامة والعي�ش الكرمي .اعلن ا�ستقالل لبنان
من اال�ستعمار الفرن�سي يف الثاين والع�رشين
من نوفمرب � .1946إال �أن��ه مل يكتمل اال يف
احلادي والثالثني من دي�سمرب من نف�س العام
بعد ان ان�سحبت القوات الفرن�سية بالكامل
من كل االرا�ضي اللبنانية .وكانت التجربة
اللبنانية نقية ونا�ضجة ومتقدمة اجتماعيا
و�سيا�سيا ،لأنها نتاج ارادة اهل لبنان الذين
قدموا للعامل ولي�س للعرب ولعموم ال�رشق
االو�سط �صورة ال لب�س فيها للتفاهم واملحبة
وال��ت��داخ��ل واالح��ت�رام ب�ين جميع �رشائح
املجتمع .ال يعني ذلك ان لبنان كان خاليا
من ال�شوائب والتحزبات امل�سلحة ،اال ان
العامل االيجابي كان او�سع واك�ثر حيوية
وو�ضوحا واثرا من العامل ال�سلبي ،كان الكل
يعرف حجمه ويحرتم حدوده ،وعمل اجلميع
يف ال�شمال واجلنوب وفق ادراك غري م�صطنع
من قبل االفراد امل�ستقلني واالحزاب ال�سيا�سية
والطوائف.
ان اختالف الر�أي ال يف�سد للود ق�ضية على
الطريقة اللبنانية ،الى ان جنحت ا�رسائيل
واط���راف دولية واقليمية يف ا�شعال نار
الفتنة فاندلعت احل��رب االهلية يف عام
 1975وا�ستمرت خم�سة ع�رش عاما وكانت
غلطة والتزال تداعياتها تفرق اللبنانيني
مبوجب اتفاقات فر�ضت عليهم .لبنان دولة
تختلف عن بقية الدول واهلها اكرث قرب ًا الى
الت�سامح والى احلياة اجلميلة اخلارجة عن
التعقيد والتطرف ،وكانت الدولة ال�سياحية
االولى يف املنطقة  ،والتزال فنادقها االكرث
نظافة ورفاهية واالك�ثر خدمة .االحتفال
با�ستقالل لبنان يجب ان يكون احتفاال
عربيا ،فقد ا�ستفاد كل العرب يف وقت ما من
كل �شيء يف لبنان.

ت�أتي هذه الفاتنة ال�سمراء من جنوب م�رص الطيب،
كرمية �أ�صيلة ،لبقة بحديثها ،مهذبة ب�سلوكها،
رائعة ب�صداقتها ،عظيمة بفنها وعطائها الفني
املنقطع النظري ،هي الفنانة الدكتورة مريفت
ال�شاذيل الأ�ستاذة والفنانة الأكادميية التي ات�رشف
بها �أن تكون اختا عزيزة فا�ضلة يل وبها افتخر،
يف الرابع ع�رش من �أكتوبر  2018وبقاعة «�ضي»
بالزمالك اقيم للفنانة الدكتورة معر�ض فني خا�ص
ي�ضم �أعمالها و�آخر �إنتاجها املتميز فنانة واقعية
طوعت الواقع الح�سا�سها دومنا اخلروج من الإطار
الأ�سا�سي للقواعد الواقعية لفن الت�صوير الذي
تعلمته يف كلية الفنون اجلميلة فرتة الت�سعينات
من القرن املا�ضي ،ويف هذا املعر�ض تعالج
الفنانة ق�ضايا النا�س وتتناول �شحونهم وخلجات
�أحا�سي�سهم لتعرب عنهم بل�سان حالها عرب �أعمال
متطورة حديثة عنوانه «�أح��وال �إن�سانية» بر�ؤية
فنية حديثة لطرح فكرتها االجتماعية وكفاحها
الب�رشي امل�ستمر نحو مطالبات مهمة و�رضورية
يف حياة مكونات املجتمع امل�رصي بل والإن�ساين
يف كل بقاع الأر�ض.

الدكتورة مريفت ال�شاذيل تاريخها الفني يتحدث
عن ع�رشة معار�ض خا�صة اقامتها يف م�رص
املحرو�سة وهناك م�شاركات دولية خارج م�رص
ح�صدت عربها جائزة بينايل ال�شيخة �سعاد
ال�صباح يف الكويت ،حيث كانت �ضمن من فازوا
بهذا البينايل الذي �أقيم عام  2017وهي ت�ستحق
الفوز بتلك اجلوائز الدولية لي�س فقط ملا تطرح
من فكر �إن�ساين متنور �إمنا لقدرتها على التطوير
وتناول املذهب احلديث يف جمال الت�صوير،
فهي عندما طرحت نظرتها امل�ستحدثة للت�صوير
الفني مل تبالغ ومل تخرج عن القواعد فهي كما
�أرى حديثها جديد يحمل عرب خطوطها �ألوانها
ومكون املنظور العام لأعمالها عبق الأ�صالة
والفن القوي العريق ،مريفت ال�شاذيل �شهادتي
بك لي�ست جماملة بقدر ما هي حقيقة دامغة تثبت
قدراتك الفنية مع ر�ؤية خا�صة و�شخ�صية لق�ضايا
النا�س يف كل مكان.
ال��ف م�بروك ه��ذا ال��ت��اري��خ اجلميل الذي
اك��ت��م��ل مب��ع��ر���ض��ك ال���رائ���ع ي���وم ال�سبت
� 14أكتوبر .2018
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أنا ال أكذب ولكني أتجمل
�أعلنت وزيرة ال�ش�ؤون وزيرة الدولة لل�ش�ؤون
االقت�صادية ورئي�سة فريق متابعة ومعاجلة
تداعيات م�شكلة الأمطار وال�سيول فتح باب
ا�ستقبال طلبات تعوي�ض املواطنني ,خال�صة
الكالم وم��ا قل وم��ا دل ب ��أن التعوي�ضات لن
تكون مق�صورة فقط على املواطنني بل �ست�شمل
امل��واط��ن�ين وال��واف��دي��ن  ،فالكويت ه��ي بلد
الإن�سانية ال فرق بني املواطنني والوافدين.
كالم جميل و�سليم وحكيم ال غبار عليه ولو بذرة
غبار واحدة ت�شوه النظرة وتعدم الر�ؤية كما هو
حال طرق الكويت بعد �أمطار اخلري واحل�صى
املتطاير مينة وي�رسة  ،ال�سيما الدائري اخلام�س
و�شقيقه املنكوب الرابع  ،ن�أمل ولو بخاطرة
مرت يف فلك الأفكار و�سبحت ب�أفقها البعيد �أن
ي�شمل باب التعوي�ضات فئة البدون ,ف�إذا كانت
الكويت بلد الإن�سانية ولو الأولى عامليا فلتنظر
�إلى �أقرب النا�س �إليها فهناك العديد من الأ�رس
املنكوبة املت�رضرة مبنازلها من فئة البدون
من ال�سيول و�أمطار اخلري التي �شهدتها البالد
كما ن�أمل �أال تقف كلمة الإن�سانية عند حدود
الوافدين وترتاجع �آالف الأميال عما �سواها من
خملوقات ب�رشية متعاي�شة معنا  ،عودة �إلى باب
التعوي�ضات اجلميل � ,أ�شارت وزارة ال�ش�ؤون
�إلى �أن هناك معايري البد من االلتزام بها لدرا�سة

صرخة قلم

مقاالت

الأ�رضار عن طريق التعاون مع خرباء وخمت�صني
يف جماالت الت�أمني والأمور الإن�شائية ك�أ�رضار
ال�سيارات وغريها ف�أغلب الأ�رضار التي حلقت
باملواطنني والوافدين كانت م�سجلة عن طريق
بالغات من خالل عمليات الداخلية والإطفاء
والدفاع امل��دين علما ب��أن هناك �أولويات يف
ا�ستقبال طلبات املت�رضرين ال�سيما بوجود
حاالت ق�صوى مثل ت�رضر املنازل وبناء عليه
�سوف يتم تقييم الأ�رضار وعر�ضها على جمل�س
ال���وزراء التخاذ ال��ق��رارات الالزمة ب�ش�أنها,
فمو�ضوع الأ�رضار البد من التعامل معه ب�أق�صى
�رسعة ممكنة حتى يت�سنى تعوي�ض املت�رضرين
يف �أقرب وقت .
كلمة ختامية وم�سك اخلتام :باب التعوي�ضات
امل�رشعة �أبوابه لكل من ت�رضر من �أمطار اخلري
ما هو �إال كذبة معقودة بفيونكة كبرية ل�سد حجم
الثغر لأخطاء وزارة الأ�شغال والتي طالت العباد
يف جميع �أرجاء املعمورة وما هو �إال كذبة بي�ضاء
جلعل الأفواه ت�صمت �أمام عد�سة الكامريا «ابت�سم
لل�صورة تطلع لك حلوة ومنكو�شة» �أعزائي و�صلنا
�إلى نهاية احللقة فاحلكومة ال تكذب ولكنها
تتجمل بعد ك�شف �أخطاء املكاتب الهند�سية
و�إحالتها للتحقيق و�إغالق بع�ضها� ,أنتم احللقة
الأ�ضعف،طاب �صباحكم قرائي الأعزاء .
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القرار رقم « »1وضياع الطالب

مع المناهج واالختبارات

كل عام جتري وزارة الرتبية تعديالت على مواعيد
الدوام الر�سمي بعد عقد اجتماع ماراثوين برئا�سة
قياديي الرتبية وح�ضور مديري عموم املناطق
التعليمية ومناق�شة التعديالت على القرار رقم «»1
اخلا�ص مبواعيد االمتحانات واالج��ازات والدوام..
ويكون التعديل من دون االهتمام بتبعات مثل هذا
القرار الذي ي�سبب ربكة لدى العاملني يف الرتبية
وكذلك �أولياء االمور .
القرار رقم« »1هو القرار اخلا�ص مبواعيد االمتحانات
واالج��ازات وال��دوام ،ويتم اق��راره ون�رشه كل ثالث
�سنوات كخطة ا�سرتاتيجية ور�ؤية يتخذ من خاللها
الكثري من االلتزامات والأم��ور والتدابري من جهة
ال��وزارة واالدارات وكذلك العاملني و�أولياء الأمور
ملعرفة مالهم وما عليهم  ،ومن املفرت�ض �أن تكون
وا�ضحة من بداية العام الدرا�سي� ،إال �أن يف الرتبية
من ال��وزي��ر ال��ى الوكيل امل�ساعد �إل��ى القياديني
ي�رصحون بتغيري املواعيد على ح�سب م�صلحة العمل
كما يزعمون فيكون تقدمي مواعيد االختبارات والعطل
والزام املوظفني بالدوام واال�ستعداد واالنتهاء ب�شكل
فجائي من دون مراعاة حلجوزات ال�سفر وخطة املناهج
 ..وكما ح�صل يف بداية العام الدرا�سي من تقدمي
موعد عمل املوظفني يف مرحلتي االبتدائي واملتو�سط
ومبا�رشة العمل قبل موعد �إنتهاء العطلة بثالثة �أيام
وذلك يكون خمالفة للعطلة الر�سمية املقرة من ديوان
اخلدمة املدنية للموظفني يف الرتبية ،ومل يكن هناك
�أي رف�ض وا�ستنكار من امليدان ،وذلك لال�ستعدادات
التي كانت وا�ضحة يف �إحالة الوكيلني �إلى التحقيق
وتقدمي اال�ستقالة والإحالة.
وا�ستدراكا حلل م�شكلة العطل الطارئة جراء الأمطار
الغت وزارة الرتبية ك��ل التجمعات املو�سيقية
واحلفالت يف املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة بنني
وبنات ،نظر ًا للأحوال اجلوية التي مرت بها البالد
خالل الفرتة املا�ضية ،حر�صا على م�صلحة الطالب
والطالبات وحت�صيلهم العلمي مع اال�ستمرار يف
تدريبهم �أثناء احل�ص�ص للف�صل الثاين !...
ولتتمكن الإدارات املدر�سية من تعوي�ضهم عن الدرو�س
الفائتة ،خ�صو�صا مع اقرتاب موعد اختبارات منت�صف
العام علما ب�أن املطلوب من كل مدر�سة تدريب نحو 30
طالبا للحفل اخلتامي للف�صل االول �إال �أن ذلك لن يكون
تعوي�ضا لبقية الطالب فاملناهج الدرا�سية مل تنته مع
اقرتاب موعد اختبارات الف�صل الأول ،وهذا ال يعد حال
م�ؤقتا للت�أخري الذي ح�صل ب�سبب الظروف الطارئة
وال�ضغوطات على املدار�س واملناهج الدرا�سية وحالة
النق�ص وتفاوت الأن�صبة ف�إلى الآن بع�ض املدار�س ال
يوجد فيها معلمات ومعلمني ملواد �أ�سا�سية كمعلمي
ف�صل ،و�إمنا تناوب وح�ص�ص احتياط ،ون�ضيف على
ذلك كمية مناهج ال�صف الثاين ع�رش وال�صف الرابع
االبتدائي والثامن املتو�سط وال�ضغوطات جراء
املناهج امل�ساندة و«تيمز» االختبار الذي يقي�س
مهارات التفكري العليا ملادتي العلوم والريا�ضيات
 ،والتي حتتاج الى خطة تدريب جادة منذ بداية هذا
العام وحتى وقت االختبار ،فمن خاللها �ستت�ضح
مرتبة دولة الكويت يف هاتني املادتني مقارنة ببقية
دول العامل … !
فما هو حا�صل يف الرتبية فو�ضى فو�ضى فو�ضى …
حتى �إنه ال يوجد ا�ستقرار يف القرار رقم «!… »1
ون�س�أل كيف �سينهي املعلم املنهج مع اقرتاب اختبارات
الف�صل الأول الذي مت تقدمي موعد االختبارات فيه دون
�سابق �إنذار واالحاطة بخطط املناهج الدرا�سية..؟!
وم��ادام معايل الوزير هو د.حامد العازمي فوزارة
الرتبية �أمورها طيبة!..
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فساد «البلدية» ...أيها المدير
اك�ث�ر م��ن م���رة ت����رددت مقولة
«ف�ساد البلدية ما ت�شيله بعارين»
وع��ل��ى ل�سان ك��ب��ار القياديني
وال�سيا�سيني وال��ن��واب ،وفعال
التم�ست �صحة ه��ذه املعلومة
ع��ن��دم��ا جت��ول��ت يف اجل��ه��راء
وحتديدا مبنطقة العيون ،حيث
ان االنقا�ض والقمامة جتدها
يف كل �شارع من �شوارع املنطقة
املذكورة ،ناهيك عن ال�شوارع
االخرى يف املحافظات الباقية،
وهنا ربطت بني ف�ساد البلدية
والداخلية ،وحتديدا يف ق�ضية
الـ  15الف وجبة الوهمية التي
كانت تدفع من املال العام وال
تورد.
قد يت�ساءل البع�ض عن اوجه
ال��رب��ط ب�ين ف�����س��اد الداخلية
والبلدية والربط بينهما العقود
الوهمية ،فالداخلية م�شكورة
اكت�شفت ان  15الف وجبة وهمية
تدفع من املال العام والتورد،
وقد تكون اي�ضا عقود النظافة مع
البلدية وهمية ،حيث مت التعاقد
على عدد من العمالة وعدد ِمن
ال�����س��ي��ارات وامل��ع��دات ،ولكن
على ار���ض ال��واق��ع جت��د ن�صف
عدد العمالة ون�صف ال�سيارات

واملعدات ،والدليل ان االنقا�ض
والقمامة منت�رشة يف مناطق
اجلهراء! ف�أين العدد الهائل من
ال�سيارات واملعدات والعمالة
التي ن�ص عليها عقد التنظيف
ومل تنظف هذه املناطق؟!
ال�سيد مدير عام بلدية الكويت،
نحن ال ن�شكك يف التزام �رشكات
التنظيف بتنفيذ العقود من حيث
العمل وعدد ال�سيارات والآليات
وامل���ع���دات وال��ع��م��ال��ة ،ولكن
على ار���ض الواقع نرى القمامة
والأن��ق��ا���ض منت�رشة يف مناطق
الكويت وخ�صو�ص ًا يف اجلهراء
وحتديدا بالعيون .لذلك امتنى
منك يا مدير البلدية ان تراجع
جميع عقود النظافة مع �رشكات
التنظيف وتت�أكد بنف�سك ،هل
كل �رشكة فعال وف��رت ال�سيارات
واملعدات والآليات والعمالة التي
ن�ص عليها العقد؟ ام ان بع�ضهم
اعطاكم على الورق � 1000سيارة
تنظيف ،و 2000عامل نظافة،
وفيِ ال��واق��ع لديه � 200سيارة
و 500عامل ،ما جعلنا ن�شاهد
القمامة والأنقا�ض بكل املناطق؟
وللحديث بقية عن ادارة النظافة
يف بلدية الكويت.

اإلدارة الحقيقية في التنمية
تعتمد التنمية يف جناحها وف�شلها على نوعية الإدارة
املوجودة يف تخطيط وتنفيذ ورقابة كل مراحلها املدرو�سة
جيداً ،وقابليتها للتطبيق وحتقيق اهدافها املن�شودة عن
طريق حكومة من�سجمة ذات تكوين فني تخ�ص�صي قادرة
على حتقيق التنمية ،وهناك طريقتان لإدارة التنمية
االقت�صادية تعتمدان على ا�ستعداد احلكومات.
يف تعاملها مع خطط التنمية ،احلكومة الذكية اجلادة
تعمل على و�ضع الأ�س�س الديناميكية الفعالة وامل�ستمرة
لتنفيذ خطط التنمية عن طريق جمل�س وزراء يتم اختياره
بطريقة حيادية وذي فنية عالية ور�ؤية وا�ضحة للم�ستقبل،
ويعمل ب�شفافية كاملة و�صالحيات غري منقو�صة لتحقيق
التنمية احلقيقية امل�ستدامة من اجل خلق الدولة املدنية
املنفتحة على العامل لال�ستفادة مما هو موجود فيه من
خربات يف االدارة والتعليم وتطوير اخلدمات ال�شاملة
خل��دم��ة مواطنيها وتطوير ا�سواقها املالية جلذب
اال�ستثمارات العاملية و�صنع مواقع لبلدانها كمراكز
جتارية وا�ستثمارية خلدمة خطة التنمية احلقيقية وخلق
الدولة املدنية امل�ستدامة.
احلكومات التي تعتمد على خطط غري متكاملة ،وتتفاعل
مع ردود االفعال الي م�شكلة حتدث �أو مطالبة �شعبية دون
حتقيق اه��داف تنمية حقيقية فهي تعمل لو�ضع حلول
م�ؤقتة وغري متكاملة ،وتر�ضي اطراف ًا خمتلفة غري عابئة
مب�صلحة واحتياجات املجتمع احلالية وامل�ستقبلية.
ان ه��ذه احلكومات تعترب حكومات تخلي�ص معامالت
املجتمع بطريقة ع�شوائية ،وغري مدرو�سة ،وغري مرتابطة
مع احتياجات املجتمع احلقيقية ،وتطلعات ابنائه
للحا�رض وامل�ستقبل ،وبالتايل ي�صاحب ذلك هدر االموال
العامة ،واحتكار قلة من افراد املجتمع على الأف�ضلية
لتحقيق م�صاحلهم ال�شخ�صية ال�ضيقة.

هذه مقارنة وا�ضحة بني نوعني من احلكومات يف ادارة
جمتمعاتها لتحقيق اه��داف��ه��ا ومتطلباتها للحا�رض
وامل�ستقبل وخدمة مواطنيها ف�أين نقع نحن يف الكويت من
هذه املقارنة؟ نحن نقع بال �شك يف نوعية احلكومات التي
تعمل على ردود االفعال من دون خطط متكاملة ووا�ضحة،
وتختار وزرائها عن طريق املحا�ص�صة ،والكل يعمل بال
ترابط او تن�سيق ،فهم يعملون لتحقيق نتائج املحا�ص�صة
البغي�ضة ،وهم ملتزمون مع تنظيماتهم لتحقيق اهداف
خا�صة بهم يف احلفاظ على كرا�سيهم ولي�س اهداف ًا عامة
يتطلع لها املواطن ،لذلك فالوالء لديهم خلدمة تنظيمهم،
وكيفية اال�ستفادة من الدولة يف احتالل املنا�صب املهمة
لأع�ضائه غري عابئني مب�صالح الدولة لتحقيق التنمية
املطلوبة وه��م يف الواقع عامل �سلبي خلطط التنمية
احلقيقية املطلوبة من املجتمع.
اذن ملاذا اخرتنا هذا الطريق غري احلقيقي؟ ومل��اذا ال
نعمل بطريقة احلكومات الناجحة؟ انه �س�ؤال حمري فعال
فكيف نخرج من هذا امل ��أزق اللعني واملهني واملحبط
للوطن وللمواطنني واملهدر لالموال العامة ،وماذا نعمل
لت�صحيح هذا الو�ضع؟ انه مو�ضوع مهم وحمق مل�ستقبل
الوطن ،واملطلوب هو اخذ القرار ال�صعب يف خلق رئي�س
جمل�س وزراء عنده ر�ؤية وا�ضحة حلا�رض وم�ستقبل البلد
وله احلريه يف اختيار وزرائه بطريقة علمية وفنية تعتمد
على القدرات واخلربات ونظافة اليد ،وبطريقة حيادية،
وزراء لي�س لهم والء اال للدولة وحتقيق م�صاحلها وم�صالح
مواطنيها ،حتى ن�ستطيع
ان نخلق الدولة املدنية احلديثة امل�ستدامة عن طريق
تفعيل االجهزة الرقابية ودعمها برجال ذوي م�صداقية
ووالء للبلد ،انها امنية امتنى ان تتحقق ملا فيه م�صلحة
هذا البلد الطيب ،والله امل�ستعان.

