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إذا زمان السبع ولى

الجهات والهيئات الملحقة بالوزراء

فارقص للقرد في زمانه

هكذا الزمان ي�ضع الرفيع ويرفع الو�ضيع ,وقد قال
النبي ,عليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم ,من �أ�رشاط ال�ساعة
�أن ميلك من لي�س �أهال �أن ميلك ،ويرفع الو�ضيع ويو�ضع
الرفيع ،و�إذا تطاول الدون على �أهل ال�شان فقل على
الدنيا ال�سالم�،أفرنق�ص للقرود بعد �أن ولى زمن ال�سباع
؟ �أيكون مثل هذا يا �أرباب العقول الراجحة ،ولعلنا
ر�أينا و�سرنى قرودا �أ�صبحت �سباعا ،لعلكم تتذكرون
املثل الكويتي القدمي ال��ذي يقول  :ال��رو���س نامت
والع�صاع�ص قامت ،وهذا املثل �أقرب ما يكون من بيت
ال�شعر هذا ،يقول الإمام ال�شافعي:
فقد �سمعنا �أن ك�رسى
قد قال يوما لرتجمانه
�إذا زمان ال�سبع ولى
فارق�ص للقرد يف زمانه
و�أول هذا ال�شعر :
�إذا ر�أيت رجال و�ضيعا
قد رفع الوقت من مكانه
واورد ابن خلكان الأبيات يف وفيات الأعيان على النحو
التايل :
�إذا ر�أيت امر�أ و�ضيعا
قد رفع الدهر من مكانه
فكن له �سامعا مطيعا
معظما من عظيم �شانه
فقد �سمعنا ب�أن ك�رسى
قد قال يوما لرتجمانه
�إذا زمان ال�سباع ولى
فارق�ص للقرد يف زمانه
وقد قيل يف الأمثال :
ارق�ص للقرد يف زمانه
والدنيا بها كثري من الدرو�س ,فكم من عزيز قوم ذل،
وكم من ملك �أ�صبح �سوقة ولكن القهر وال�ضيم �أن يرتفع
الو�ضيع ويتذلل له الرفيع ،وقد قال الإمام ال�شافعي
وهو �صاحب الأبيات ال�سابقة :
متوت الأ�سد يف الغابات جوعا
وحلم ال�ض�أن ت�أكله الكالب
وذو جهل ينام على حرير
وذو علم مفار�شه الرتاب
قال يحيى بن خالد الربمكي لأحد ابنائه وهو يف �سجن
هارون الر�شيد بعد الدولة والعز واجلاه واملال:
يا بني دعوة مظلوم غفلنا عنها« ،انتهى» فكان �سجانه
ال يجر�ؤ على النظر اليه ايام دولته وهكذا الأيام،وكان
املعتمد بن عباد من كبار ملوك الأندل�س و�آل به احلال
�أن �سلب ملكه و�سجن وتفرق �أوالده يف البالد بعد العز
واملنعة وال�سلطة الكبرية،وطال �أ�رسه و�سجنه وهو
ينقل من �سجن الى �سجن بعد ق�رص ا�شبيلية ال�شاهق ومل
يرع له يو�سف بن تا�شفني �إال وال ذمة حتى كان معتقله
الأخ�ير �أغمات جنوب �رشق مراك�ش حتى واف��اه �أجله
فنودي يف املدينة بال�صالة على الغريب هذا الغريب
الذي كان ملكا مرهوب اجلانب ،وكان قبل وفاته زارته
احدى بناته يوم عيد يف مالب�س رثة ,فبكى حلالها
وقال:
فيما م�ضى كنت بالأعياد م�رسورا
ف�ساءك العيد يف �أغمات م�أ�سورا
ترى بناتك يف الأطمار جائعة
يغزلن للنا�س ما ميلكن قطمريا
يط�أن يف الطني والأقدام حافية
ك�أنها مل تط�أ م�سكا وكافورا
اكتفي بهذا القدر،ودمتم �ساملني.

مع التو�سع يف �إن�شاء الهيئات واجلهات
احلكومية �سواء ذات امليزانية امللحقة �أو
امل�ستقلة �أ�صبح عدد هذه اجلهات «74-73
هيئة �أو م�ؤ�س�سة �أو �إدارة حكومية» �أي يعادل
تقريب ًا � 5أ�ضعاف عدد الوزراء !وقد تختلف
تبعية ه��ذه اجلهات طبق ًا مل�سمى احلقيبة
الوزارية التي يتوالها الوزير مبعنى �أنه
مبجرد تغيري م�سمى ال��وزي��ر يتغري عدد
اجلهات �أو الهيئات احلكومية التابعة له
!لذا جتد �أن عدد اجلهات والهيئات التابعة
للوزير ميكن �أن ي�صل �إلى  11جهة كما هو
احل��ال مع وزي��ر التجارة وال�صناعة وزير
الدولة ل�ش�ؤون اخلدمات « وزارة التجارة
وال�صناعة ،وزارة امل��وا���ص�لات ،الهيئة
العامة لل�صناعة ،ال�صندوق الوطني لرعاية
وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة،
هيئة ت�شجيع اال�ستثماراملبا�رش ،هيئة �أ�سواق
املال�،ش�ؤون الطريان املدين،رئا�سةاملجل�س
الأعلى للطريان امل��دين وم�ؤ�س�سة املوانئ
،مطار الكويت الدويل ،الإدارة العامة للطريان
املدين»! ويف �أقل احلاالت يكون عددها جهتني
فقط طبق ًا مل�سمى احلقيبة ال��وزاري��ة كما
هو احلال يف حقيبتي وزارة ال�صحة «وزارة
ال�صحة والهيئة العامة للغذاء والتغذية
ووزارة اخلارجيةوزارة اخلارجية وال�صندوق
الكويتي للتنمية العربية»!!حيث تنق�سم هذه
الهيئات واجلهات
�،سواء كانت ذات ميزانية
ً
ملحقة �أو ميزانية م�ستقلة ،والتي يتولى

الوزراء �إدارتها وفق ًا للحقيبة الوزارية التي
يتوالها الوزير وذلك لتقارب طبيعة ومهام
واخت�صا�صات هذه اجلهات مع م�سمى الوزارة
�أو احلقيبة الوزارية.
�إن وجود هذا العدد الكبري من اجلهات والهيئات
والإدارات احلكومية يثقل كاهل الوزير الذي
ي�رشف عليها ,ناهيك عن التداخل والت�شابك
يف االخت�صا�صات بني هذه الهيئات واجلهات
احلكومية لي�س فقط التابعة للوزير بل قد
تتداخل مع هيئات و�إدارات حكومية تابعة
لوزير �آخر .ويف بع�ض الت�شكيالت الوزارية
ميكن �أال يكون هناك تنا�سب بني التخ�ص�ص
العلمي واخلربة العملية للوزير مع احلقيبة
الوزارية امل�سندة �إليه ومع طبيعة الهيئات
والإدارات احلكومية التي ي�رشف عليها طبق ًا
للحقيبة ال��وزاري��ة!! ويف بع�ض الت�شكيالت
احلكومية ال�سابقة مل يتم تق�سيم هذه اجلهات
والإدارات احلكومية ب�شكل علمي وعملي دقيق
بل مت ب�شكل اجتهادي وح�سب ق��وة ونفوذ
الوزير املعني.
لذا �أرى �أن يتم �إع��ادة هيكلة وتنظيم هذه
الهيئات والإدارات احلكومية واجلهات امللحقة
بال�سادة الوزراء للتقليل منها وحل�سن �إدارتها
وللحد من التكاليف التنظيمية والإداري��ة
واملالية املرتفعة و�سوء الإدارة يف البع�ض
منها بهدف تر�شيق �إدارة اجلهاز احلكومي
وتقدمي خدمات حكومية �أف�ضل و�أ�رسع.
ودمتم �ساملني.

بكل صراحة

الجازي طارق السنافي
atsenafi@gmail.com

اهرب ...لقد اكتشفوا األمر

�أر�سل الكاتب الأمريكي �صامويل النغهورن
كليمن�س وامل��ع��روف با�سم م��ارك توين
ر�سالة «تيليغرام» لأ�صحابه ,كل �شخ�ص
ا�ستلم ر�سالة خا�صة كتب فيها» «اهرب ،لقد
اكت�شفوا االمر» ,ويف �صباح اليوم الثاين
كان جميعهم قد هربوا من املدينة.
على الرغم من ع��دم معرفة م��ارك توين
لأ���س�رار وخ��ب��اي��ا ا���ص��دق��ائ��ه وك��ت��ب هذه
الر�سالة فقط على �سبيل امل��زاح اال انهم
اخذوا املو�ضوع بجدية وخوف ما دفعهم
للهروب قبل التق�صي او حتى الت�أكد مما
اذا كانت الر�سالة �صحيحة من عدمها او اذا
كانت مزحة ام ال.
ال�س�ؤال :م��اذا لو ار�سلنا ه��ذه الر�سالة
للم�س�ؤولني؟ هل �سيهرب امل�س�ؤول او يتم�سك
مبن�صبه ويحاول ان يبحث عن املر�سل

قضايا تحت الرؤية

«ويبهدل» املتغ�شمر؟ هل �سيقوم بطبطبة
ال�سالفة او �سيبحث عن حل جلميع خباياه
وا��سراره وتالعبه؟ هل ال�س�ؤال �سيجعله
يفكر فيما فعل ،او �سيجعله يعيد ح�ساباته
او يتذكر اخطاءه؟ هل �سيقوم امل�س�ؤول
بتعيني وتفني�ش من ي�شك فيهم واتهام
البع�ض ب�أن لهم �ضلع ًا خلف املو�ضوع ام
�سيكتفي بال�سكوت؟ هل �سيكون امل�س�ؤول
«ري�لاك�����س» عند �سماعه اخل�بر ام انه
«�سيتوتر» ويحاول جاهدا اثبات نف�سه عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي ودفع املبالغ
الطائلة للح�سابات االخبارية الب��رازه
وعر�ض �إجنازاته وتلميعه؟ نحن بحاجة
ملارك توين العربي حتى تتم االجابة عن
اال�سئلة ال�سابقة!
�آخر ال�سطر� :أحيان ًا املزاح له فوائده.

مؤسس أم معارض أم ماذا؟

يتفق �أغلب املراقبني لل�ش�أن ال�سيا�سي على الدور
الكبري الذي لعبه تيار ال احلكيم يف عملية البناء
ال�سيا�سي الذي ح�صل يف العراق بعد �إزالة النظام
البعثي الديكتاتوري من دفة احلكم.
يتمحور هذا الدور بالدفع باجتاه العمل وفق الر�ؤية
الد�ستورية التي اتفق ال�شعب على العمل مب�ضامينها
وخول قواه ال�سيا�سية للعمل وفق امل�صلحة العامة
عن طريق امل�شاركة الفاعلة ،يف امل�شهد ال�سيا�سي
املعرب عن اخليار الوطني ،عن طريق املمار�سات
االنتخابية املتعددة.
كانت القوى ال�سيا�سية متباينة يف تعاطيها مع
الواقع اجلديد ،فالبع�ض يرى حرمة امل�شاركة
يف هذه العملية باعتبارها عر ٌفا غربيا دخيال على
الثقافة الإ�سالمية!
ذهب بع�ض �آخر الى عدم �رشعية هكذا ممار�سات يف
ظل وجود قوات التحالف ،الأمر الذي يوحي بتدخل
القوى اخلارجية بنتائجها.
يف ظل هذه الأجواء امل�شحونة وان�سجام ًا مع ر�ؤية
املرجعية يف �رضورة م�شاركة ال�شعب العراقي بكل
اطياف يف �صنع القرار ال�سيا�سي� ،أخذ احلكيم على
عاتقه �إقناع ال�رشكاء ب�أهمية انخراطها يف العمل
ال�سيا�سي ملا له من �أثر كبري يف تهدئة الأو�ضاع
وامل�ضي يف البناء الدميقراطي الذي غاب لقرون
عن �أذهان قطاعات وا�سعة من �أبناء ال�شعب ،فكانت
النتيجة ل�صالح القوى املعرت�ضة من قبيل ح�صولها
على متثيل ب��رمل��اين وا���س��ع نتج عنه ح�صولها
على مامل تكن حتلم من حيث ،املواقع الوزارية
واملنا�صب املتعددة يف الهيكل العام للدولة
العراقية اجلديدة.
من غري املمكن ت�صوير احلالة العراقية احلا�صلة
بعد التغيري باملثالية املطلقة ،نعم رمب��ا من
ناحية التعددية ال�سيا�سية وحرية التعبري عن
ال���ر�أي وارت��ف��اع م�ستوى دخ��ل ال��ف��رد ..لكن من
الناحية الأمنية واخلدمية ح�صلت انتكا�سة مل تكن
متوقعة جراء ا�ست�رشاء الف�ساد يف م�ؤ�س�سات الدولة
واملح�سوبية احلزبية ،وانتعا�ش احلالة االقت�صادية
لبع�ض الفئات على ح�ساب فئات �أخرى ،وانت�شار
ال�سالح خارج املنظومة الأمنية وكثري من ال�سلبيات
التي رافقت البناء ال�سيا�سي.
بالرغم من �أن الدميقراطية العراقية ال مثيل لها يف
اجلوار العربي ،على �أقل التقادير وت�شبه �إلى ٍ
حد
كبري دميقراطيات العامل املتح�رض من حيث الهيكل
العام ،لكنها تفتقر �إل��ى اهم مقوماتها املتمثل
بالرقابة وتقييم الأداء واالعرتا�ض على االداء ال�سلبي
لل�سلطة التنفيذية.
لقد اعتادت القوى االن�سجام مع ال�سلطة التنفيذية،
متى ما كانت ملبي ًة لرغباتها اخلا�صة ،لكنها من �أ�شد
املعرت�ضني على نف�س ال�سلطة يف حال �شعرت تلك
القوى ب�إفال�سها من املغامن ،مما جعل املراقب يف
حرية من �أمره فنف�س القوى تقف يف �صف ال�سلطة ً
مرة
وبخانة املعار�ضة ً
مرة �أخرى ،وهو ما يعرب عنه
بثقافة املحا�ص�صة التي يلعنها اجلميع �أمام امللأ ،
لكنهم يدافعون عنها ب�رشا�سة خلف الكوالي�س!
�أمام تلك احلالة ال بد من مبادر ي�أخذ على عاتقه
�صدمة الر�أي العام ويتبنى خيار املعار�ضة لل�سلطة
و�أدائها املرتهل ،مع املحافظة على البناء العام
للدولة العراقية ،التي �أ�سهمت قوى ال�شعب الواعية
يف املحافظة عليها.
كان احلكيم اول املبادرين لتبني هذا اخليار ،الذي
يخ�شاه اجلميع خوفا على مغامنهم.
هذا اخليار �سين�سف الأ�س�س اخلاطئة التي عملت
�أحزاب ال�سلطة على �إن�شائها منذ  2003وحلد الآن.

زاوية أمنية

عبداهلل الضويان
a.h.dhuwayan@hotmail.com
تويتر @a_dhuwayan:

الجو ساخن يا وزير التربية
فتحت املدار�س �أبوابها ودخ��ل ابنا�ؤنا
وب��ن��ات��ن��ا ال���ع���ام ال���درا����س���ي اجل��دي��د
 2020/2019وت�����س��اور اول��ي��اء االم��ور
املخاوف حت�سبا لف�شل وزارة الرتبية
يف جتهيز امل��دار���س والف�صول لت�أمني
اجل��و الدرا�سي وخوفا اي�ضا من تكرار
بع�ض املفاج�آت التي ح�صلت يف ال�سنوات
املا�ضية والتي نكت�شف فيها خلال يف هذه
ال��وزارة ونف�س امل�شكلة تتكرر كل عام
ومنها ال�صيانة ونق�ص الطاقم التدري�سي
والتكييف وت�أخري الكتب الدرا�سية وعدم
�صالحية مياه ال�رشب  ،وكالعادة يخرج
لنا قيادي يزف لنا خرب ًا بالبنط العري�ض
يف �صدر ال�صحف اليومية عن جاهزية
جميع مدار�س الكويت ونكت�شف يف �أول
يوم درا�سي ف�شل هذه الوزارة ،ارجو �أن
�أتامل خ�ير ًا يف ه��ذه ال�سنة ،مع وجود
تخبط يف ا�سرتاتيجية وزارة الرتبية يف
بناء املدار�س اجلديدة يف منطقة علي
�صباح ال�سامل «ام الهيمان» لأكرث من 20
�سنة وتعداد �سكانها بازدياد  ،ما ادى
الى وجود م�شكلة طالبات ال�صف العا�رش
«بنات» وطال الأمل الهايل املنطقة وهم
ينتظرون حل م�شكلة  600طالبة «ال�صف
العا�رش» كل عام درا�سي جديد موزعات يف
رو�ضتني لعدم ات�ساع ثانوية ام الهيمان
«ب��ن��ات» ل��ه��ن .منذ ���س��ن��وات والتخبط

حمد عبداهلل السريع

معاناة المواطن مع «عافية»
اال�سرتاتيجي قائم وال يجدون ح ً
ال جذري ًا
لهذه امل�شكلة ما ادى �إلى تفاقمها حتى
انتقلت ال��ى ازدح��ام الطلبة يف �صفوف
مدر�ستي ثانوية ام الهيمان «البنني»
و«البنات» ،بل امل�شاكل متكررة يف معظم
املناطق منها مدر�سة م�صعب بن عمري
املتو�سطة «بنني» يف منطقة االحمدي،
فاملبنى متهالك واليوجد �صالة �ألعاب
ويتزاحم الطلبة يف الف�صول مع وجود
مدر�سة جديدة يف نف�س املنطقة كانت
مقررة لهم ولكن اال�سرتاتيجية العمياء
حطمت �آمال اهايل املنطقة و�صارت من
ن�صيب املعهد الديني يف «�شخطة قلم».
ان ا�سرتاتيجية وزارة الرتبية حرب على
ورق مب��ا ن���راه يف ال��واق��ع وخمرجات
التعليم �شاهد على هذه اال�سرتاتيجية
والكل يعاين اثرها على هذا اجليل وعلى
اهاليهم.
حتت الر�ؤية :
«تبني جيال تبني وطناً» �شعار كل املعلمني
واملعلمات يف وزارة الرتبية ولكن من
يقف �ضد هذا ال�شعار هو الواقع ،وجيل
يريد التفوق يف التعليم ولكن ين�صدم
بالواقع الذي يراه يف مدر�سته« ،عالمة
ا�ستفهام» يف بلد غني ،يا وزير الرتبية
«ج��وك» �ساخن ف��أن��ت حت��ت املجهر يف
بداية العام الدرا�سي اجلديد.

لأكرث من ثالث �سنوات واملواطن املتقاعد له معاناة
خا�صة مع «كرت عافية» فمنذ بد�أ املواطن بالذهاب
الى امل�ست�شفيات اخلا�صة لال�ستفادة من الت�أمني
ال�صحي ال��ذي قدمته احلكومة له من خالل �إحدى
�رشكات الت�أمني وح��االت التالعب كانت وا�ضحة
من قبل بع�ض امل�ست�شفيات اخلا�صة �سواء يف �إلزام
املواطن بالدخول على الطبيب اال�ست�شاري مع �أن
مراجعته حلالة طارئة �أو من خالل �رصف �أدوية فوق
املعقول للأمرا�ض العادية �أو املزمنة.
بعد ان انتهت ال�سنة الأويل وو�ضحت للحكومة
املعاناة التي تعر�ض لها امل��واط��ن واحل��االت
املر�ضية التي يغطيها «كرت عافية» وكذلك الأدوية
ف�إن وزارة ال�صحة ا�ضافت العديد من الأمرا�ض حتت
تغطية «كرت عافية» مبا فيها العمليات اجلراحية
املعقدة.
لدي �صديق مري�ض مبر�ض ال�سكري والدهون الثالثية
وملتزم مبراجعة امل�ستو�صف احلكومي واج��راء
التحاليل الطبية وملتزم بتناول الأدوية التي ت�رصف
ل��ه ،وزارة ال�صحة تطبق مبد�أ غريب ًا فاملواطن
الكويتي ي�رصف له العالج ملدة �شهرين بامل�ستو�صف
ويف نف�س الوقت ي�رصف للعامل املنزيل لديه عالج
ملدة ثالثة �أ�شهر.
�صديقي ا�ستلم بطاقة عافية اجلديدة و�سافر يف �إجازة
وعند عودته راجع دكتور �أمرا�ض الباطني وال�سكري
يف �أح��د امل�ست�شفيات اخلا�صة و��صرف له ادوية
ال�سكري والدهون الثالثية ولكن «عافية» رف�ضت
�رصف الأدوية دون اجراء حتاليل طبية فات�صل على

مركز خدمات عافية ف�أكد له ذلك ،عاد الى الطبيب
وطلب منه تزويده ب��أوراق للمخترب لأخذ عينة دم
وبول منه للفح�ص.
يف اليوم التايل ذهب الى خمترب امل�ست�شفى اخلا�ص
و�أخذت عينات الدم والبول منه وعاد بعد ثالث يوم
ملراجعة الطبيب الذي قرر �رصف الأدوية امل�ستحقة
له.
تبني �أن �صيدلية امل�ست�شفى ال تتوافر بها كل الأدوية
فقرر التوجه الى �أكرث من �صيدلية بع�ضها ال يتعامل
مع «كرت عافية» واخرون غري متوافر بها كل االدوية
حتى و�صل الى م�ست�شفى خا�ص به �صيدلية فابلغوه
بان الدواء متوافر ويتعاملون مع «عافية».
انتظر �صديقي لأكرث من ن�صف �ساعة لي�أتيه الرد
ال�صاعق ب�إنه ح�صل على املوافقة ب�رصف �أدوية
ال�سكري �أما �أدوية الدهون الثالثية فقد رف�ض الطلب
وحني ا�ستف�رس من موظف امل�ست�شفى عن ال�سبب ف�أبلغه
بوجوب اجراء حتاليل فقام �صديقي باالت�صال على
موظف �رشكة عافية وقد لقبه «ب�شاهد م�شف�ش حاجة»
وزوده برقم بطاقته املدنية فكان جواب املوظف ان
التحاليل مدفوع ثمنها ولكنه ال ي�ستطيع اتخاذ اجراء
وعليه مراجعة امل�ست�شفى الذي اجرى به التحاليل.
يت�ساءل �صديقي الذي ارتفع �ضغطه وال�سكري لديه
يف ذلك اليوم كما يت�ساءل معه الكثري من املتقاعدين
هل �رشكة «عافية» معنية بعالج املتقاعدين او زيادة
�أمرا�ضهم بتلك الإج��راءات ،فما الداعي �أن يتعذب
املري�ض املتقاعد ب�سبب �إج���راءات غري منطقية.
وال�سالم عليكم.

