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أغار عليك يا مصر

األصداء الفلكية في الكويت

نعم �أغار عليك يا حبيبتي ،يا �أم الدنيا ،ممن
يزايدين على حبك يقول وال ي�صدق يدعي وال يعمل
ال يبني وال يهدم ويعي�ش على ترابك وي�رشب
من نيلك وي�ستظل ب�سمائك ويع�شق بهية حتت
ال�شجر� ،أغار من هذا الذي يلب�س رداء هويتك
وعروقه مرتوية من حميم الأعداء� ،أغار عليك
وال اخاف منهم ه�ؤالء الأقزام ،فما يفعلونه من
جرم ب�شع قبيح ي�سيء الله به وجوههم وينري
بالعدل واحلق دربك للبناء والإعمار �أغار وال
اخاف ولن �أتراجع مهما زرع��وا من مفرقعات
هنا وهناك ،ولن �أتراجع مهما ادعى �شعبان
احل�سيني او حم�سن الفار�سي او عنرتة بن
زعفران ،كل تلك اال�سماء الوهمية امام عظمتك
وحبك الكبري رم��اد يف مهب الريح� ،أغ��ار وال
اخاف ولن اتراجع واليك اهرب يا قلبا حنون ًا
�ضم مو�سى عليه ال�سالم واحت�ضن عي�سى و�أكرم
يو�سف و�آوى ابراهيم ،نعم �إليك اهرب من �سقم
الدنيا وعذاب البعد والفرقة الذي نعي�شه نحن
العرب بعد ان تغلغل يف جمعنا الغريب املعادي
الذي يرجو �سلطان ًا زال وانتهى و�ساعده خ�صيمك
احل��اق��د ال��ذي اخ��رج��ه النا�رص �صالح الدين،
يريدون جمدا ما كان ليدوم يف ار���ض �أهله يف
رباط الى يوم الدين ،نعم يا م�رص احبك و�أغار

روي عن النبي ونحن ن�صلي ون�سلم عليه ت�سليما
�أنه قال «�صوموا لر�ؤيته و�أفطروا لر�ؤيته ف�إن
ُغ َّم عليكم ف�أكملوا عدة �شعبان ثالثني» ،ومن
منطلق هذا احلديث املنقول توارث الأجيال يف
�صيام �شهر رم�ضان والتكبري لعيد الفطر من
خالل ر�ؤي��ة هالل القمر بالعني يف ال�سماء ،
�إال �أنه م�ؤخرا ت�ضاربت الآراء حول الت�شكيك يف
والدة هالل �شوال يوم  3يونيو ويوم  4يونيو
مع ارتفاع بع�ض �أ�صوات الن�شاز التي ال تتحرى
ر�ؤية الدليل بعينها وتكتفي ب�إلقاء اتهامات
على ال��ر�أي املخالف  .علميا فان القمر مير
بثماين مراحل عمرية وهذه املراحل العمرية
ت�صنف على ن�سبة �إ�ضاءة القمر  ،وما يهمني هو
�أول ثالث مراحل وهي مرحلة املحاق ثم الهالل
املتزايد ثم الرتبيع الأول  ،حيث انه يف مرحلة
املحاق يكون القمر مظلما ون�سبة الإ�ضاءة فيه
تقل عن  %1خالل � 15ساعة � ،أما مرحلة الهالل
املتزايد فتكون ن�سبة �إ�ضاءة القمر ميينا بني
 %1و�أقل من  %50و�أخريا مرحلة الرتبيع الأول
تكون ن�سبة �إ�ضاءة القمر  %50ميينا  ،وا�ستنادا
�إلى متابعتي لر�صد وكالة نا�سا الفلكية وح�ساب
Lunar Calendar – 2019 Moon Phases
 ، for Kuwait , Cityف�إن حماق قمر �شوال
ولد ال�ساعة  1:01ظهرا من يوم  3يونيو وفلكيا
ال يكتمل الهالل وال ميكن ر�ؤيته بالعني �إال بعد
م��رور � 15ساعة على الأق��ل من ظهور املحاق
( )New moonوفعال مل يتم ر�ؤي��ة الهالل يف
يومه وتوثيقه يف فيديو مبا�رش لكل من �سعى
�إلى ر�ؤيته من املواطنني ؛ يف ال�ساعة  7:10من
�صباح يوم  4يونيو كانت ن�سبة �إ�ضاءة القمر
 %0.8وفقا لر�صد الوكالة الفلكية ويف ال�ساعة
 2:4م من نف�س اليوم بلغت ن�سبة �إ�ضاءة القمر
 %1.6ويف م�ساء نف�س اليوم عند فرتة املغرب
مت توثيق ر�ؤية الهالل بالفيديو املبا�رش من قبل
�أحد املواطنني يف منطقة �سعد العبدالله ومل
�أ�ستطع توثيقه �شخ�صيا من منطقة الفنطا�س يف
ال�ساعة  8:18م وكانت ن�سبة �إ�ضاءة القمر %2.3
وفقا لر�صد الوكالة الفلكية  ،راقبت القمر
من ال�سماء من يوم  3يونيو حتى م�ساء يوم
 9يونيو يف ال�ساعة  8:18م وجاء مطابقا ملا
ر�صدته وكالة نا�سا الفلكية حيث بلغت �إ�ضاءة
الهالل املتزايد يف وقته  . %44.1نرجع �إلى
املذهب الديني و�إلى العلم  ،ف�إنه علميا الهالل
ال يكتمل �إال �إن مت �إ�ضاءة القمر بن�سبة  %1على
الأقل ولي�س �أقل منه والذي قد ال ميكن ر�ؤيته
�إال با�ستخدام تلي�سكوب مكرب ومذهبيا املتعارف
عليه بالر�ؤية ال�رشعية ف�إن �إعالن �شهر رم�ضان
وعيده يكون بر�ؤية الهالل ولي�س بر�ؤية املحاق
 ،لهذا ف��إن ت�ضارب جلنة هيئة ر�ؤي��ة الهالل
يف تطبيقهم حلديث الر�سول املتوارث مع ما
مت ر�صده من ال�سماء من قبل الوكالة الفلكية
بحاجة لو�ضع عالمة ا�ستفهام؟! �أما احلدث الفلكي
الآخ��ر فهو دخول الكويت يف ال�صيف احلارق
الذي �سرتتفع حرارته حتى �شهر �أغ�سط�س والذي
قد يت�سبب يف الكثري من العوار�ض ال�صحية
على الأف��راد خا�صة املجربين على اخلروج يف
�أوقات ذروة ال�صيف نظرا لظروف العمل  ،لهذا
من وجهة نظري على احلكومة �أن تنظر جديا
يف �إ�صدار قرار لتخفيف �ساعات العمل ال�صيفية
للوظائف العامة من ال�ساعة  7:30حتى 2:30
�إلى ال�ساعة  7:30حتى ال�ساعة  11:30الذي
�سي�ساهم يف توفري الطاقة الكهربائية التي
ت�ستنزف على مكيفات هذه اجلهات احلكومية يف
�أوقات ذروة احلرارة.
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الوظائف اإلشرافية

عليك حتى وان مل اجد �سيف خالد وجي�ش القعقاع
م�سلطا للدفاع عنك و�س�أبقى احبك حتى وان تخلى
ا�سم ابي عني فانا ابنك ولن �أن�ساك مهما تعاظمت
على اخلطوب والكرب� ،س�آتي �إليك الف مرة بعد
الف مرة وابني ب�ضفاف نيلك العذب ق�رصا كما
قالت امر�أة فرعون ،يا جنة الكون يا �أم االقحوان
واجلمال والكمال ،لن �أتقاع�س و�س�أبني ج�سور
احلب من كيفان موطني الى ال�شيخ زايد مر�سمي
وك��ل عيد �س�أكون يف ميدان حبك من التحرير
الى �سوهاج مرور ًا بكفر ال�شيخ مع الغردقة الى
�رشم ال�شيخ معي الأحرار ابناء م�رص املحرو�سة
و�سنهزم جيو�ش املغول وجحافل التتار ولن
ن�صوم رم�ضان القادم اال وقد طهرنا حماك من
اخ��وان الكفر و�شياطني االن�س وعبيد الدوالر،
عيدنا القادم ب�إذن الله ن�صلي �صالته يف �شمال
�سيناء مهللني مكربين الله اكرب الله اكرب الله
اكرب ال اله اال الله ،حاملني انا وعزت وم�صطفى
وحممد وبطر�س وعزيز �أعالم الن�رص على ملة الكفر
الواحدة التي تعاديك يا م�رص العروبة والتاريخ
وهذا عهد بيننا ،ف�إما نعي�ش وانت حرة او منوت
ولك العزة واحلياة.
فما ا�ستع�صى على قوم منال
�إذا الإقدام كان لهم ركابا

واالختبارات التي ال تنتهي

يظل املعلم طوال عمره يف اختبار وتقومي مهما
طال به الزمان وما �أن ينتهي من اجتياز �أي
اختبار وتقومي �إال ويتلوه اختبارات وتقوميات
�أخرى ال تقل عن ذلك �أهمية يف الرتقي الوظيفي،
ومعلوم �أن املر�شحني للوظائف الإ�رشافية يتم
اختبارهم وفق نظام مرحلتني ،الأول االلكرتوين
والثاين مقابلة بعد التقدير والكفاءة� ،ضمن
 100درجة كلية لالختبار االلكرتوين ،ودرجة
النجاح من  ،70والن�سبة املئوية  ،%30ويف
املقابلة ال�شخ�صية  100درجة كلية و 70للنجاح
و %60من املجموع النهائي لالجتياز ،ولوكيل
الوزارة احلق يف �إعادة االختبار االلكرتوين �إذا
مل تتجاوز ن�سبة النجاح  %25واالختبار امل�ؤجل
من املفرت�ض �أن يكون بعد �أ�سبوعني من االختبار
الأ�سا�سي للطبيات واحل���االت اال�ستثنائية،
وبعيدا عن االختبارات والتخبط الوا�ضح فيها
الذي �صار ديدن الرتبية يف هذا الوقت مع هذا
الوزير الغائب عن امليدان والعمل الرتبوي،
وك ��أن ال��وزارة والقيادات امل�س�ؤولة ال تريد
الو�صول �إلى حلول منا�سبة ،و�إمنا تريد تعقيد
الأمور وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه :ملاذا ال ي�ؤخذ
ر�أي �أهل امليدان مب�ؤمتر تربوي وحوار جمتمعي
�شفاف حول مثل هذا املو�ضوع الذي ي�صب يف
امل�صلحة العامة يف العمل والأداء؟
ما يفهم من هذا التع�سف هو �أن امل�س�ؤولني يف
ال��وزارة ال يثقون يف ر�ؤي��ة و�آراء �أهل امليدان
باعتبار �أن مثل هذه االطروحات واملقرتحات غري
قابلة للتنفيذ والتطبيق وحمل �شك ،وهي ال تزال
غري نا�ضجة وتخدم م�صالح معينة ،والعك�س
�صحيح عندما يكون الر�أي والقرار من جانبهم،
تكون الت�رصيحات بالدرا�سة امل�ستفي�ضة التي ال
متت للواقع ب�صلة ويكون التطبيق الذي ي�صحبه
الف�شل ،والر�سالة املوجهة للموظفني بالرتبية
االل��ت��زام بالن�رشات و�إم�ل�اء ال����شروط وفر�ض
�سيا�سة الأمر الواقع.
ويكون ال�����س��ؤال :مل��اذا يعامل املوظفون يف
الرتبية مب�سمى معلم بطريقة خمتلفة عن بقية
املوظفني يف بقية اجلهات احلكومية للرتقي
بالوظائف اال�رشافية؟!
فما يحدث يف الو�سط الرتبوي عند الرتقي ي�صل
�إلى معاملة الطالب ولي�س موظف ًا يعمل يف احلقل
الرتبوي� ،أما كفاهم عمل م�ستمر و�أن�شطة تربوية
طوال العام الدرا�سي حتى يفر�ض امل�س�ؤولون
عليهم طرق ًا جديدة للرتقي دون �أن تكون وا�ضحة
بعيدة عن فكرة ا�صدار حكم ال�براءة يف فتح
التخ�ص�صات التي كانت م�ستبعدة طوال �أعوام من
الرت�شيح؟!
وما فائدة تقومي الكفاءة ال�سنوي �إذا مل ي�ستطع
املدير وامل��دراء امل�ساعدون �أن يختاروا من
خالله من ي�صلح للوظائف الإ�رشافية املنا�سبة
التي ت�ساهم يف التطوير والنهو�ض بالعمل
الرتبوي؟
فما ذن��ب املوظف مب�سمى معلم يف مثل هذا
الو�ضع املتوتر من اختبارات الرتقي مبراكز
التدريب التابعة للمناطق التعليمية يف وقت �أكرث
القيادات �أ�سا�سا بالوا�سطة واملح�سوبية..؟!
لي�س من االن�صاف �أن يكون مثل ه�ؤالء من بع�ض
مدراء املناطق التعليمية والوكالء امل�ساعدين
و�صوال �إلى وزير الرتبية امل�شغول عن الرتبية
بال�شهادات املزورة والتعليم العايل و�سيا�سة
الرتقي باالختبارات الإلكرتونية واملقابالت
ال�شخ�صية !..
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حكومة تصريحات!
�إح�صائية مثرية خرجت عن اجلهات الر�سمية
تقول ان مكاتب طوارئ �إدارة �شبكات التوزيع
الكهربائية يف الكويت ،ا�ستقبلت � 1522شكوى
تفيد بانقطاع التيار خ�لال � 5أي��ام فقط هي
عطلة عيد الفطر! االنقطاعات �شملت العديد من
املحافظات ،مبا يف ذلك العا�صمة ،والتف�سري
احلكومي احلا�رض دائم ًا �أمام �شكاوى املواطن
من هذه الظاهرة اخلطرية هو ارتفاع درجات
احلرارة وتزايد معدالت ا�ستخدام التيار داخل
البيوت وخارجها ب�شكل ال تتحمله ال�شبكات.
هل يعلم وزير الكهرباء الت�أثريات الكارثية
النقطاع الكهرباء على حياة املواطن؟ هناك
مواطنون مر�ضى يعي�شون على �أجهزة التنف�س
داخل منازلهم ..هل يعلم الوزير ت�أثري انقطاع
الكهرباء عليهم؟ ال يوجد م�رشوع ا�ستثماري �إال
ويعتمد على وجود الكهرباء ،فهل يعلم الوزير
ت�أثري انقطاع التيار على هذه امل�رشوعات؟ هل
ي�أخذ يف ح�ساباته حجم اخل�سائر االقت�صادية
التي ترتتب على ذل��ك؟ ح��االت انقطاع التيار
تنت�رش يف ال���دول التي تعاين م��ن م�شكالت
اقت�صادية �أو �رصاعات �سيا�سية ،يف حني تتمتع
بالدنا برخاء العي�ش وا�ستقرار الأو�ضاع ،هل
ت�أخذ حكومتنا يف اعتبارها طبيعة ال�صورة التي
�ستت�شكل حول هذا البلد لدى الدول اخلارجية
وهم يتابعون هذه الأرق��ام الفلكية يف انقطاع
الكهرباء؟

م��ع مطلع ف�صل ال�صيف يف ك��ل ع��ام ت�صدع
احلكومة ر�أ�س املواطن بت�رصيحات ال تتوقف عن
اال�ستعدادات والرتتيبات التي قامت بها ملواجهة
االرتفاع يف درجات احلرارة .وعادة ما ي�أتي الرد
على هذه الت�رصيحات من جانب التيار الكهربائي
الذي ينقطع بال ا�ستئذان ودون �سابق �إنذار ليثبت
�أن حكومتنا بب�ساطة هي حكومة ت�رصيحات،
خ�صو�ص ًا عندما يتعلق الأم��ر باخلدمات التي
يحتاجها املواطن .احلكومة ال تبدو ج��ادة �إال
حني يتعلق الأمر باخلارج .ولعلك تتابع املنح
التي تقدمها احلكومة لبع�ض دول املنطقة لإن�شاء
حمطات كهرباء ينتفع بها �أهلها ومواطنوها.
ويعني ذلك �أن التفكري يف الدعاية ال�سيا�سية
اخلارجية ي�سبق التفكري يف م�صلحة املواطن!
على احلكومة الغارقة يف الت�رصيحات �أن تفكر
يف مواجهة حا�سمة للم�أ�ساة التي يواجهها
املواطن مبجرد �أن يهل علينا ف�صل ال�صيف،
فتن�شئ حمطات كهرباء جديدة حتل امل�شكلة من
جذورها .و�أظن �أننا منلك القدرة على متويل
�إن�شاء مثل هذه املحطات ،و�إن مل يكن فعلينا
�أن نطرح �س�ؤا ًال حول ميزانية وزارة الكهرباء
وكيف تنفق؟ فلتتوقف حكومة الت�رصيحات
عن الرثثرة يف �أذن املواطن ولتوجه جهدها
�إلى التعامل مع الأ�سباب احلقيقية للم�شكالت.
الكالم حيلة الفا�شل ،ومن يركز يف العمل
اجلاد ال يتكلم كثري ًا!

مجالس

ملفات

عباس البخاتي

جسر دواي  ..علة بنص الوالية «»2-2
هكذا مت له التعرف على �إجابات خمتلفة لبع�ض
منهم ،ثم بادرهم قائال بعد �أن �أ�شار للمتكلمني
فردا فردا :
�إجابتك خط�أ ،وانت خط�أ ،و�أنتي خط�أ ،وانتي
خط�أ ،وانت خط�أ  ...واين هم خط�أ!
م�ستحيل عمو مي�صري �شنو امل�شكلة!؟
بعد عمكم بالطريق وان��ه �أم�شي قبل حلظات،
ح�سيت با�ضطرابات مزعجة باالمعاء الغليظة،
فتوقعتها �أ�شياء ميكن «ت�رسيبها» دون م�شاكل
فحاولت �أخرجها بعيدا عن �آذان وانوف املارة
تدريجيا لكن مل اتوقع ان��ه امل�شكلة تتعلق
ب�أ�شياء « ثقيلة» �سببت يل ما ترونه.
حينها �أيقن اجلميع �أن ال�سبب يف م�شية الرجل
تلك احلالة الطارئة التي �أتلفت مالب�سه الداخلية
ومل يكن يعاين من �أي م�شكلة �صحية.
هذه احلادثة ت�شري لنا وتن�صحنا بعدم ت�صديق
كل االدع��اءات ،خ�صو�صا �إن كانت �سيا�سية..
فالنخب املت�صدية ،ال فرق �إن كانت �سيا�سية �أو
علمية �أو غريها من االخت�صا�صات االكادميية..
�إذ �أن التجارب �أثبتت ف�شل بع�ض النظريات بغ�ض
النظر عن ر�صانة امل�ؤ�س�سة التي تبنتها ،حيث �إن
الركون �إلى بع�ض اال�ست�شارات غري املوثوقة..
بل �إن بع�ض ما ت�شري �إليه مراكز الدرا�سات يعد
ا�ستنزافا للقدرات و�سببا يف ا�ستهالك الوقت
وبعرثة لالمكانات املادية يف غري حملها.
ابتليت حمافظة مي�سان بتحكم جهاز تنفيذي
طاملا �أخط�أ يف اتخاذ القرار ،وال�سبب تتحمله

اجلهات اال�ست�شارية وفرق املهند�سني وكل من
ت�صدى لل�ش�أن املي�ساين وعلى ر�أ�سها احلكومة
املحلية ب�شقيها التنفيذي والت�رشيعي.
برغم ن�شوة ال��ف��رح التي عا�شتها اجلماهري
امل�ؤيدة للحكومة املحلية بعد افتتاح «جم�رس
�شهداء اجلمعة» لكن تبني انه م�رشوع فا�شل مبا
حتمله الكلمة من معنى.
من بني اجلوانب ال�سلبية التي تعترب م�ؤاخذات
على ه��ذا امل����شروع ،هو وج��ود �أماكن �أخرى
حيوية يف مدينة العمارة بحاجة ما�سة �إلى هذا
امل�رشوع ،فلو ان�شئ على نهر دجلة يف منطقة
الزيوت من اجل ربطها بطريق الكحالء  -املنطقة
ال�صناعية عوا�شة لكان م�رشوعا يف قمة النجاح
كونه يحد من االزدح��ام احلا�صل على اجل�رس
املعلق.
لقد �سبب ارباكا للمنطقة التي ان�شئ عليها �أكرث
مما �أفاد ،كونه ينتهي بتقاطع البلدة الذي �سيزيد
هذا املج�رس من ازدحامه وهذا ما ح�صل بالفعل ،
�إ�ضافة الى ت�أثريه على ان�سيابية املرور وتعطيل
احلياة وت�أثريه على اخلدمات العامة حيث �ساهم
يف قطع ارزاق �أ�صحاب املحال التي تقع على
جانبيه مابني البلدة ودائرة الدفاع املدين طيلة
فرتة العمل به التي تزامنت مع االزمة املالية
التي مرت بها البالد ابان احلرب مع الإرهاب .
ال�س�ؤال الذي يطرح دائما ب�أمل هو �إلى متى �ستبقى
قرارات ال�سلطات التنفيذية بالعراق رهينة ارادات
ا�ست�شارية غري م�ؤهلة؟
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منصب الوزير الكويتي ...نظرة تقييمية «الجزء الرابع»
التزال املداخالت حول مقايل «من�صب الوزير الكويتي ..نظرة
تقييمية» م�ستمرة من كل حدب و�صوب ،فقد دخل يف احلوار
�أحد الأخوة الكرام من اململكة الأردنية الها�شمية معلق ًاب�أن
املقال فيه حقائق واقعية وتنطبق على عدد من الدول العربية
والتي ال توجد يف معظمها معايري دقيقة وا�ضحة لآلية تعيني
الوزراء  ،عالوة على عدم القدرة من الفرز ال�صحيح للكفاءات
الوطنية املبدعة والتي �ساهمت يف نه�ضة الوطن وقدمت
اخلدمات اجلليلة للوطن واملواطنني ب�سبب ال�ضبابية الكبرية
التي ت�شكلت �أمام عيون متخذ القرار نتيجة للظروف ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية واحلزبية والقبلية والفرز الطائفي
البغي�ض ،بالإ�ضافة �إلى غياب الر�ؤية الإ�سرتاتيجية والبحث
عن احللول ال�رسيعة للم�شاكل التي تواجهها ال�سلطة التنفيذية
والتي تبد�أ مع �أول ت�شكيل للحكومة!!
�أما �أحد الأ�صدقاء من مملكة البحرين فريى �أنني قد �أ�سهبت يف
تو�صيف الوزير وقبوله وعدم قبوله ولكنه يرى �أهمية مو�ضوع
�إبراء الذمة وك�شف احل�ساب يوم قبول التوزير وبعد انتهاء �أو
�إعفاء الوزير من من�صبه ،ويعتقد �أن التجربة الكويتية تختلف
عن جتارب التوزير فيبع�ض الدول اخلليجية والتي ينطبق
عليها القبول والإعفاء مبجرد رغبة �صاحب القرار  ،ويرى �أن
تكون هناك مقارنة بني عمليةالتوزير يف دولة الكويت ودول
جمل�س التعاون اخلليجي والدول املتقدمة حتى يتم التعرف
على جتارب هذه الدول ومميزاتها وبالتايل �إمكانية اال�ستفادة
من هذه التجارب م�ستقب ًال.
و�إحدى املتابعات من ال�شقيقة اململكة العربية ال�سعودية
�أبدت �ساعدتها وده�شتها من املعلومات املف�صلة التي احتواها
املقال يف �أجزائه الثالثة عن من�صب الوزير الكويتي وعن
املعلومات الدقيقة التي وردت باملقال والتي يرتدد كثري من

الباحثني بالتطرق لها ب�سبب ح�سا�سيتها .
ويرى �أحد املتخ�ص�صني يف جمال التنمية �أن الآلية التي يتم بها
الت�صويت التخاذ القرار يف جل�سات جمل�س الوزراء رمبا تكون
هي �أحد الأ�سباب التي يعزف بع�ض الوزراء التكنوقراط عن
الدخول يف الوزارة  ،ف�إذا كانت �آلية اتخاذ القرارات ت�ضامنية
وتتم وفق رغبة رئي�س الوزراء ونوابه ،ف�إن �آلية الت�ضامن
الوزاري �ستقتل املبادرات والأفكار املبدعة التي يتقدم بها
الوزير التكنوقراطي امل�ستقل واملبدع واملبادر ب�سبب رغبة
ومزاجية و�أ�سلوب رئي�س جمل�س الوزراء ومن ي�صطف معه من
نوابه وبع�ض الوزراء املرتددين يف عملية �صنع واتخاذ القرار
خالل جل�سات واجتماعات جمل�س الوزراء!!
ويرى �أحد املتابعني ب�أن �أهم �أ�سباب عزوف بع�ض الكفاءات
الوطنية عن الدخول يف ال��وزارة هو �آلية ت�شكيل الوزارة
واختيار احلقائب ال��وزاري��ة وك��ذل��ك عملية تق�سيم هذه
احلقائب والتي ال تتم على �أ�س�س علمية �سواء من ناحية عدد
احلقائب ونوعيتها �أو عالقتها الوظيفية مع بع�ضها البع�ض
�أو مدى كفاءة الوزراء الذي ا�سندت لهم هذه احلقائب� !!.أما
�أحد املتخ�ص�صني يف جمال الإدارة العامة وخا�صة يف جمال
التنظيم والتو�صيف الوظيفي فريى �أن غياب الفكر الإداري
والتنظيمي يف عملية الت�شكيل الوزاري هو من �أهم العقبات
�أمام قبول الكفاءات الوطنية للمن�صب الوزاري ،حيث ال يعقل
�أن ت�سند بع�ض احلقائب الوزارية الفنية واملتخ�ص�صة ملجرد
رغبة الع�ضو املحلل بها!! كما �أن ت�سمية نواب رئي�س جمل�س
الوزراءوتق�سيم احلقائب الوزارية وحتديد احلقائب التي
يتوالها نواب رئي�س املجل�س هي من �أحد �أ�سباب العزوف عن
قبول املن�صب الوزاري.
ودمتم �ساملني

