العدد ( )3672االثنين  11مارس 2019

نقطة ضوء

ح�سب تقارير دول��ي��ة احتلت الكويت
املرتبة اخلام�سة ك�أغنى دولة يف العامل،
�إذ بلغت ثروة كل فرد من �إجمايل الرثوات
يف البالد �أكرث من مليون دوالر 1.1234
مليون دوالر ,بينما بلغت ح�صة الفرد يف
الكويت من الرثوة النفطية فقط �أكرث من
 591الف دوالر� ,إ�ضافة �إلى ذلك ،ت�أتي
الكويت باملركز الثاين عاملي ًا من حيث
الأ�صول النفطية للمواطنني.
املواطن يف ح�يرة ,م��رة البنك الدويل
يحذر من االفال�س ويطالب بالقيام ب�إجراء
نوع من التق�شف وتطبيق ال�رضيبة ,ومرة
الكويت من اغنى الدول يف تقرير �سابق
يحذر البنك الدويل من العجز االكتواري,
لقد ت�أ�س�س البنك ال��دويل بعد احلرب
العاملية الثانية وكانت فكرته اعادة
بناء اوروبا بعد احلرب ,وا�ستمرت جهود
البنك ب�إعادة اعمار الدول بعد الكوارث
الطبيعية والطوارئ االن�سانية وم�ساعدة
الدول النامية والفقرية ،ويتمركز عمل
البنك حول تخفيف حدة الفقر يف الدول
الفقرية.
ال��ب��ن��ك ال����دويل لي�س ب��ن��ك� ًا باملعنى
امل��ت��ع��ارف عليه ،البنك ال���دويل هو
احدى وكاالت االمم املتحدة املتخ�ص�صة
ملعاجلة الفقر ،ويقوم مب�ساعدة الدول
الفقرية لرفع م�ستوى املعي�شة فيها،
ودور البنك الدويل منح القرو�ض جلميع
ال��دول الفقرية والإ��ش�راف على كيفية
ادارتها والتدخل يف طريقة ا�ستثمارها
والإ�رشاف على بناء امل�ست�شفيات وتوفري
الكهرباء وبناء املدار�س للدول الفقرية
وم�ساعدتها و�سن القوانني لها و�إقرارها
مل�ساعدتها.
نعود ملحور حديثنا ونقول :ان الكويت
دولة نفطية وتعترب دولة غنية وت�ساهم
مبيزانية البنك الدويل ولدينا عدة هيئات
تعلن عرب املحطات الف�ضائية وال�صحف
وتقوم مبنح القرو�ض للدول الفقرية،
وبذلك فهي ت�ساعد البنك الدويل ,وهذا
امر حتمد عليه ال�سيا�سة الكويتية.
الغريب عندنا احلكومة عندما يكرث
احل��دي��ث ع��ن زي���ادة روات���ب املوظفني
وامل��ت��ق��اع��دي��ن و�أي خ��دم��ة متوينية
للمواطنني لتخفيف �أع��ب��اء احلياة
وم�شاكلها تقوم احلكومة باال�ستعانة
ومرا�سلة البنك الدويل لعمل درا�سات
لها مع ان احلكومة لديها جهات كثرية
وجي�ش من امل�ست�شارين واملاليني،
وال دخل للبنك الدويل بال�ش�أن املايل
الداخلي لأن البنك يتدخل بال�ش�ؤون
الداخلية للدول التي يقوم مب�ساعدتها
عن طريق القرو�ض وجدولتها ومراقبة
طرق �رصفها .ال�س�ؤال املهم :ملاذا ال
تعر�ض خطة التنمية وقانون اال�ستقرار
امل��ايل ودع��م البنوك ومبلغ امليزانية
وقانون اخل�صخ�صة على البنك الدويل
لأخ��ذ امل�شورة وال���ر�أي وال��ق��رار �أ�سوة
برواتب املوظفني واملتقاعدين لأن هذه
تعترب �سيا�سة الكيل مبكيالني وغري
دقيقة؟! م�سكني املواطن الفقري طاح بني
رحى البنك الدويل والعجز االكتواري.
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شكشوكة وسنقر وقره
�ضمن الفيلم العربي القدمي «�أ�شجع رجل يف العامل»
 1968ال��ذي �أخرجه املخرج ح�سن ال�صيفي من
بطولة �شويكار والراحل امني الهنيدي ومتثيل كل
من عبداملنعم مدبويل وتوفيق الدقن وعبا�س فار�س
وحممد ر�ضا وعبدالغني النجدي واملبدعة خفيفة
الظل زينات �صدقي وجورج �سيدهم.
الفيلم فكاهي هزيل ب�سيط ي�صل �إلى درجة االرجتال
ال�رسيع للم�شاهد واح��داث الق�صة املتكررة يف
غالب االفالم القدمية الأبي�ض والأ�سود وهو ال�رصاع
امل�ستمر بني الذكور يف الفيلم على الزواج من االنثى
اجلميلة بطلة الفيلم �شويكار التي هي �شك�شوكة
يف هذا الفيلم �شك�شوكة الأنثى اجلميلة تدعي �أنها
متزوجة �رسا من الأ�ستاذ �سنقر وهو �أمني الهنيدي
هربا من الزواج من املعلم قره حممد ر�ضا خريج
ال�سجون �صاحب الع�رشين �سابقة «جناية» الغريب
يف الفيلم هو ت�رصف ناظر املدر�سة عبداملنعم
مدبويل ال��ذي يريد التنفع من التالميذ واخذهم
برحلة �إلى القناطر اخلريية �ضمن رحلة مدر�سية
ي�أخذ من كل تلميذ �أربعني قر�شا نظري الأكل وال�رشب
واملوا�صالت ويتفق مع الأ�ستاذ �سنقر خطيب ابنته
فتكات على �أن ي�شرتي يف الرحلة «خ�ساية» واحدة
لكل التالميذ وي�أخذهم �إلى القناطر جريا ب�صفته

مدر�س الرتبية الريا�ضية ويوفر مدخول الرحلة
لأمور �أخرى تنفع املدر�سة عن طريق جيب ح�رضة
الناظر عبداملنعم مدبويل ,هذا امل�شهد ذكرين
بت�رصف بع�ض املتطفلني على ال�ساحة الت�شكيلية
ممن يدعون رعايتهم للفنون الت�شكيلية و�إقامة
مهرجانات دولية ومعار�ض للر�سم يف �رشم ال�شيخ
والغردقة مقابل دوالرات �أو جنيهات يف فرتة
ال�صيف يف �أ�سخن بقعة خالل �شهر يوليو ويونيو
من كل عام واالتفاق مع حممد وحميدة ون�رسين
ونورمينا على ترتيب الأمور والك�سب املادي البحت
دون التفكري يف م�صلحة البالد ورفع قيمة احلركة
الفنية و�أحيانا تكون تلك املهرجانات بح�ضور �أو
م�شاركة �أحد الوزراء �أو الكتاب �أو الفنانني الكبار,
هذا الت�رصف مل يختلف كثريا عما تقوم به �شك�شوكة
من �إثارة ورق�ص واللعب على احلبال �أو ما يقوم
به ح�رضة الناظر مدبويل من �سوء ا�ستخدام ملا
دفعه التالميذ ,فما �أ�شبه البارحة باليوم لكن
الفارق الأخالقي بني الفيلم وحقيقة ما يدور يف
املهرجانات الدولية للفنون كبري فالفيلم ي�سعى
لتقومي �أخ�لاق اجتماعية فا�سدة ,ومهرجانات
الفنون يف مدن �سيناء ال�سياحية عك�س ما تدعو �إليه
القيم والإن�سانية وللحديث بقية.
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صاحبة المجد
�شخ�صية فر�ضت مكانتها وهيبتها واحرتامها و�سط زحمة
م�شاهري ال�سو�شيال ميديا ،هي من الأ��سرة احلاكمة
بالكويت ،جريئة بالطرح ،عفوية تت�سم بالذكاء،
حادة �أحيانا ولينة �أحيانا �أخرى� ،أخذت حيز ًا الي�شبه
�أح��د ًا ،جتعلك تنتظر حديثها ال�شيق ب�شغف ،ت�أخذك
يف �سمائها �إلى �أبعد مدى بعمق �أفكارها وابت�سامتها
اجلميلة و�شفافيتها بالكالم بكل و�ضوح وهي تتحدث
�أمام العامل مبايفيد املجتمع ،لديها اجلر�أة وامل�صداقية
يف طرح الأفكار وم�شاركة اجلمهور وتقبل الآراء ،يف
حني �أن البع�ض الآخ��ر ال يعرف امل�صداقية ،هدفه
الوحيد ال�شهرة على ح�ساب جني املال ،يبيع �ضمريه
للأ�سف ،نعي�ش يف زمن �أن البع�ض همه الوحيد البحث
عن امل�صلحة ال�شخ�صية وخ��داع النا�س الب�سطاء ممن
ينجرف وراء �أقوالهم و�أفعالهم املتناق�ضة والدخيلة
على جمتمعنا والي�ضعون باالعتبار �أن من يتابعهم
مراهقون و�أطفال �أي�ضا وبع�ضهم ال يح�سن اختيار كلماته
واليثمنها وال يراقب �أفعاله ون�سي �أن الله يراقبه،
وهذه الفئة الرخي�صة المتثل �إال نف�سها ،لكنني �أحتدث
اليوم عن �شخ�صية �أحببناها لب�ساطتها ،متيزت بح�سن
اخللق ،ا�ستطاعت ك�رس احلاجز بينها وبني متابعيها
وفر�ض هيبتها ومكانتها بزحمة ال�سو�شيال ميديا ،وهي
ال�شيخة ماجدة ال�صباح ،ت�أخذنا بثقافتها و�أفكارها
العميقة ونت�شارك معها يومياتها الرائعة املرحة �سواء
من خالل معرفة منتج معني �أو طبخة لذيذة �أو ح�ضور
ندوات وفعاليات تطرح من خاللها موا�ضيع مهمة منها ما
يالم�س ق�ضايا وهموم املر�أة �أو ال�سفر �إلى وجهة جديدة
ممتعة نتعرف من خاللها على �آخر امل�ستجدات ونكت�سب

وجهة نظر

من خاللها العديد من اخل�برات ،نتابع با�ستمرار وال
ن�شعر بامللل� ،إن غابت ماجدة افتقدناها� ،إن �أ�صابها
مر�ض دعونا لها وننتظرها ب�شغف ،لكنها قوية ب�إرادتها
ون�ستمد القوة منها وكل هذا تف�صلنا عنه �شا�شة فقط،
لكنها باختالفها وبرقي �أخالقها ك�رست احلاجز بينها
وبني املتابعني ،كل احلب والتقدير ل�شخ�صك الكرمي،
تنقل لنا ماجده �أخبارها با�ستمرار وت�شاركنا يومياتها
اجلميلة مع �أ�رستها الكرمية بالرغم من ان�شغالها،
لكنها �أحيان ًا تقوم بت�صوير جزء من حديثهم العفوي
ويومياتهم ،ودائ��م� ًا اجلمهور لديه ف�ضول ويرغب
مبعرفة التفا�صيل ،مع تزامن الأحداث ومرور الوقت
م��رت م��اج��دة بالعديد م��ن ال�ضغوطات وال�شعور
بحالة من الغ�ضب �أحيان ًا وباالكتئاب وغابت فرتة،
باخت�صار هي مرحلة يك�سوها ال�سواد ولكن ميكن
جتاوزها بالإرادة القوية وبعالجها وا�ستئ�صالها من
جذورها بالتغلب على اخلوف واتخاذ قرار �سليم من
خالل زيارة طبيب نف�سي خمت�ص وهذا ماحدث و�صارحت
به اجلميع وعادت لربيقها بقوة لكن ما حدث مل يقف
عند هذا احلد ،بل حتول �إلى �شيء �إيجابي للغاية ،وذلك
من خالل التوجيهات والن�صائح للجميع ب�أن من يعاين
من مر�ض نف�سي يجب �أال ي�شعر باخلجل ،و�أن يبادر
مب�صارحة املقربني حتى ي�أخذوا بيده من خالل طبيب
معالج لي�ساعده بالرجوع �أف�ضل مما كان �أو م�صارحة
نف�سك بنف�سك ومتلك ال�شجاعة وقوة الإرادة وتخطو خطوة
�إلى الأمام و�أن تتحلى بال�صرب والإميان بالله �سبحانه
وتعالى و�أن الله �إذا �أحب عبد ًا ابتاله ،لذلك كن على يقني
ب�أن القادم �أجمل ب�إذن الله.

اإلحالل في «التربية»

وغياب الرؤية والقرار
تعترب عملية االح�ل�ال الوظيفي من
اعمال �إدارة امل��وارد الب�رشية التي من
املفرت�ض التابعة للجهة املخت�صة يف
وزارة الرتبية ،حيث هذه العملية هي
مبثابة ا�ست�رشاف امل�ستقبل ،وتتلخ�ص
�سيا�سة الإحالل ب�إيجاد املوظف البديل
ال���ذي ميكنه ان ي�شغل �أو ي��ن��وب عن
املوظف �شاغل الوظيفة احلالية حال
غيابه حتت �أي �سبب من الأ�سباب بحيث
ال ترتك الوظيفة �شاغرة ،ويف حال ال
يتم العثور على اجلهة املخت�صة املنوبة
عن جهة العمل توفري البديل املنا�سب
للقيام ب�شغل الوظيفة التي طبقت عليها
�سيا�سة وعملية الإحالل �سواء بالتعاقدات
املحلية �أو اخلارجية ،وهذا ما يحدث
كل نهاية عام درا�سي ملا لهذه العملية
من مكاف�آت وجل��ان داخلية وخارجية
وخم�ص�صات ت�رصف من ميزانية الرتبية
هدر ًا للمال العام.
حيث الأخ��ب��ار واالجتهادات من مواقع
التوا�صل االجتماعي وو�سائل الإع�لام
تن�رش حتت عناوين و«مان�شيتات» الإحالل
و«التكويت» والتفا�صيل ال تتغري ،حيث
تك�شف م�صادر مطلعة عن كتب ت�صل �إلى
الوزارة من الديوان بالأعداد امل�شمولة
بالإحالل لل�سنة املالية احلالية ،وعدد
العقود التي �سيتم �إلغا�ؤها ،وذلك حتت
ادعاء االنتهاء من القيام ب�إعداد الدرا�سة
اخلا�صة مبيزانية ال�سنة املالية املقبلة
دون توفري البديل لنق�ص يف الكادر
والهيئة التعليمية ،ويتبعه التهديد
مبا�رشة من الديوان ،حيث �إنه يف حالة
عدم ورود �أي مالحظات من قبل الرتبية
على ما ورد من كتب مرفقة باجلداول
ون�سب و�أعداد امل�شمولني بالإحالل خالل
ا�سبوعني بحد �أق�صى� ،ستتم خماطبة
وزارة املالية التخاذ ما يلزم نحو �إلغاء
عقود املوظفني غ�ير الكويتيني بكل
جمموعة وظيفية مبيزانية ال��وزارة
لل�سنة املالية املقبلة ،وذل��ك وفق ًا
ن�صت عليه �أحكام ق��رار اخلدمة،
ملا ّ
وما على وزارة الرتبية �إال تنفيذ قرار
اخلدمة املدنية يف عقد االجتماعات
ب�ين ال��ق��ط��اع الإداري والقطاعات
والإدارات امل�شمولة بالإحالل لتحديد
�آلية للتنفيذ ومعايري االختيار و�رصف
امليزانيات واملكاف�آت واللجان دون
االك�تراث بالنق�ص والفجوة الكبرية
وتوفري البديل املنا�سب من معلمني بعد
�إنهاء خدمات �أكرث املعلمني الوافدين من
جانب ،ومن جانب �آخر تقدمي املعلمني
الكويتيني ا�ستقاالتهم نتيجة ال�ضغوط
وارتفاع االن�صبة والتكاليف ،وكل ذلك
من وراء �سيا�سة الإح�لال و«التكويت»
ور�ؤي��ة «كويت جديدة» وبعدها تكون
الأزم��ة احلقيقية يف امليدان الرتبوي
واملدار�س ،جراء مثل هذه القرارات غري
املدرو�سة التي ت�ؤثر �سلب ًا يف العملية
التعليمية ،ودور وزي��ر الرتبية وزير
التعليم العايل البحث عن كب�ش فداء ملا
تلحقه مثل هذه القرارات ،وال ا�ستعدادات
جادة لكل عام درا�سي.
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المستقبل المجهول ...والمستقبل المدروس
ان امل�ستقبل املجهول هو كل �شيء غري خمطط لأيامه
القادمة وغري م�ستقل المكاناته املادية واملعنوية
بالطريقة املثالية ال�صحيحة بحيث ت�صبح �أموره
يف عامل الغيب ما ي�ؤدي �إلى احتماالت ونتائج غري
معروفة وحتمل كل املخاطر امل�ستقبلية املجهولة،
�أما امل�ستقبل املدرو�س فهو مبني على فكر علمي
ومتوقع نتائجه واملبني على �أهداف حمددة وي�ستقل
كل املدخرات املادية واملعنوية خلدمة خططه
امل�ستقبلية ،ومن تلك املقارنة الوا�ضحة املعامل
يف االجتاهني بني امل�ستقبل املدرو�س وامل�ستقبل
املجهول ،فكيف ن�سقط ذلك على بلدنا الكويت؟
ان الكويت يف بداياتها كانت ت�سري على خطط
ودرا���س��ات فنية وحققت الكثري م��ن االجن���ازات
االيجابية يف كل التوجهات العلمية وال�صحية
والثقافية �إال �أنها يف ال�سنوات الأخرية تراجعت عن
ذلك و�صارت معظم م�ؤ�رشاتها يف �آخر الركب بني
دول املنطقة وذلك لال�سباب التالية:
 - 1ان الدولة متلك وتدير معظم م�ؤ�س�سات البلد
وال تريد ا�رشاك القطاع اخلا�ص يف التملك والإدارة
بطرق قانونية وتنظيمية وا�ضحة املعامل ما
خلق �إدارة بريوقراطية غري منتجة ما يقودنا الى
املجهول.
 - 2االعتماد على الدولة اال�ستهالكية الرعوية
بال�رصف غري العادي على الرواتب والكوادر والدعم
غري العادي لكل �شيء ما �سي�ؤدي الى ق�صور املوارد

مقاالت

املالية لل�رصف على ميزانية الدولة ،وهذا ب�شهادة
كل التقارير الدولية من دون التفكري بالرت�شيد
وح�ساب امل�ستقبل ما يقودنا الى املجهول.
 – 3الرتكيبة ال�سكانية ،حيث انها يف ازدياد غري
مدرو�س حيث بلغ عدد الوافدين �ضعفي عدد �سكان
البلد وهم يف ازدياد اذا ما طبقت خطة التنمية وبناء
مدن جديدة وما حتتاجه من خدمات يف املدار�س
وامل�ست�شفيات واملرافق احلكومية وهذا �سي�ضاعف
عدد الوافدين الى �أربعة �أ�ضعاف عدد ال�سكان
الكويتيني ما يزيد م�شاكل البلد يف امل�ستقبل من
الناحية الأمنية واملالية و�ستزيد الرواتب والدعم
لي�صل الى عجز الدولة عن توفري املوارد املالية
ملقابلة ذلك وهذا يقودنا الى املجهول.
 – 4الى هذا اليوم الدولة ال تفكر بوجود بدائل
ملداخيل النفط وهذا يقودنا الى املجهول.
 – 5امل�شكلة الإ�سكانية تتفاقم والدولة �آخر من
يفكر بحلها وايجاد ال�سكن املنا�سب للقادمني اجلدد
من ال�شباب وهذا يقودنا الى املجهول.
 – 6ال�رصف على اخلدمات التعليمية وال�صحية
ب��دون احل�ساب لنوعيتها و�أدائ��ه��ا ما دفع معظم
الكويتيني الى التوجه الى خدمات القطاع اخلا�ص
ما يهدر الأموال العامة ،وعدم التوجه الى عملية
التخ�صي�ص ليتحمل القطاع اخل��ا���ص العملية
التناف�سية وحت�سني الأداء ما ي�ضاعف ال�رصف
احلكومي و�سوء الإدارة ما ي�ؤدي الى املجهول.

«عذوبة» «»3-1

ت��ب��د�أ اخل��ي��ان��ة م��ن خيانة النف�س
الب�رشية لذاتها ،عندما تقوم ببث
الأفكار التي تذيب ال�ضمري الإن�ساين
رويد ًا رويد ًا يف العامل اخلا�ص بها.
وتت�رسب تلك ال���ر�ؤى نحو العقل
املفكر الذي بدوره ال يقوم برف�ضها،
وكل ذلك نا�شئ عن طريقة حياتنا،
بغ�ض النظر عن املفاهيم والبيئة
والتدين.
ب�شكل ع��ام لكي ن�ستمر باحلياة،
نحتاج �إل��ى اخليانة كانتقام ذاتي
ي�ؤدي �إلى متعة للنف�س ،عندما تقهر
فهي حتتاج �إل��ى اخليانة ،وعندما
تكذب حتتاج �إلى اخليانة ،وعندما
ت�ضطهد حتتاج �إلى اخليانة ،وكذلك
عندما تظلم ،فهي الطبيب والدواء
النافذ للعقل الباطن لل�شعور بالأمان
والعذوبة.
ال نقول �إن اخليانة هي فقط بني الرجل
وامل��ر�أة ،فقد تكون بني امر�أتني �أو
الأب وابنه ،بني الأ�صدقاء ،فمفهومها
عمم ،والأخ�����ص منها بني الرجل
ُم َ
وامل���ر�أة ،ولي�س اجلن�س وح��ده هو
املبد�أ ،قد تكون بطريقة احلياة ب�أدق

التفا�صيل واملفاهيم حتى بو�ضع
امللح داخل الطعام.
هكذا هو الإن�سان لي�س �إله ًا فعندما
نخلع العبء االجتماعي وال�سيا�سي
والديني يف طريقة حياتنا نرتقى
لأخالق �سامية تذهب بنا نحو ال�سماء؛
لنكون من �أ�صحاب العقول النرية
التي ال ت�سمح بتداخل النف�س معها.
فالعقل عندما يكون يف من�أى عن
ال�ضغوط يكون حرا ،وتكون اخليانة
ال طعم لها وال ل��ون ،فهو بطبعه
حمارب لعبودية النف�س واجل�سد.
وعندما يقع حتت عبودية اجل�سد من
�أقوى �أنواع اخليانة ،ي�صبح منهج ًا يف
جمتمعنا خليانة الرجل واملر�أة حتت
ا�سم احلب ويبقى العقل جممد ًا حتى
ي�أخذ اجل�سد حقوقه ،وال يرتقي �إال يف
مفهوم واحد هو الع�شق املقد�س الذي
يرى ال�شم�س وهو قليل يف جمتمعاتنا،
لأنه لو وجد ب�صي�ص �أمل فيه لوجدنا
الأعا�صري والغيوم حجبت ال�شم�س
عنه ،ول��و عدنا باحلقائق لكانت
م�ؤملة.
فما توج حب �إال وال�سيف يف غمده.

