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 عبد المحسن الحسيني

وثيقة اإلستراتيجية 
الوطنية ملكافحة 

الفساد
أعلن رئيس الهيئة العامة 
ملكافحــة الفســاد »نزاهة« 
املستشار عبدالرحمن النمش 
عن ان إجناز مشروع وثيقة 
االستراتيجية الوطنية الشاملة 
للنزاهة والشفافية ومكافحة 
النهائية،  املرحلة  بلغ  الفساد 
وذلك في تصريح لـ»األنباء«.
وال شك أن الدولة بحاجة 
ملثل هذا املشــروع في ظل 
الدولة  التي تسود  الظروف 
حيث تفشى الفساد في معظم 
أجهزة الدولة، وكل يوم نقرأ 
فــي الصحــف احمللية عن 
اكتشــاف جتاوزات وفساد 
الوزارات، وكانت  في إحدى 
الصحف قد أعلنت عن بالغات 
الفساد في عدد من الوزارات. 
وبدأت النيابة العامة حتقيقاتها 
مع اجلهات املدانة بحسب إحالة 
بعض قضايا الفساد، وأظهرت 
التحقيقــات جتاوزات  تلك 
كبيــرة في هذه الــوزارات 
تســببت في جتاوزات مالية 
كبيرة، ومما يؤســف له أال 
حتاول تلك الوزارات معاجلة 
تلك التجاوزات، وأدى اإلهمال 
إلى اختالسات مالية في تلك 
الوزارات أبطالها مما يؤسف 
له بعض الوزراء واملسؤولني 

الكبار.
العلمية  الشهادات  وحتى 
العالية نالها الفساد، حيث مت 
الكشف عن شهادات مزورة 
املزورين استفادوا من  وأن 
املزورة على  الشهادات  هذه 
بدالت مالية ومناصب عالية 
في الوزارات التي يعملون بها، 
كذلك مت الكشف عن استفادة 
بعض املرضى الذين يعاجلون 
في اخلارج على عطاءات مالية 
وقضاء إجازات على حساب 
العالج في  الدولــة بحجــة 
اخلارج، والشيء املؤسف أن 
يتم اكتشاف جتاوزات وفساد 
فــي وزارات ذات توجهات 
تتصف باالستقامة والعدالة 
العــدل ووزارة  مثل وزارة 
األوقاف والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، ويبدو 
أن البعض يريد أن يستفيد 
من خالل منصبه ومسؤوليته 
دون مراعاة لألهداف السامية 

لوزاراتهم.
لقــد عرضــت الصحف 
احملليــة ملعظــم التجاوزات 
والفساد في مؤسسات الدولة 
وطالبت بضرورة التصدي لها 
ألنها تسببت في حتمل الدولة 
ميزانيات ضخمة تصرف في 
مجاالت غير شرعية، والبد أن 
يكون ملجلس األمة ومجلس 
الدور األساسي في  الوزراء 
القضاء على الفساد املتفشي 
في وزارات الدولة، والبد من 
وقف الفوضى الشــاملة في 
تعيينات غير مؤهلة ومحاربة 
الواسطات بني أعضاء مجلس 
الكبار في  األمة واملسؤولني 

الدولة. 
الهيئة  تباشر  أن  ونتطلع 
العامــة ملكافحــة الفســاد 
)نزاهة( دورها في كشف كل 
املالبســات املتعلقة بالفساد 
وضــرورة اتخــاذ مواقف 
العام وعدم  حيادية للصالح 
الرضــوخ ألي ضغوط من 
جهات ملنعها من ممارســة 
دورها ومسؤولياتها األساسية، 
إن الشــعب الكويتي أصبح 
على دراية كاملة بكل قضايا 
باملسؤولية  الفســاد ويلقي 
العامة ملكافحة  الهيئــة  على 
الفســاد إلجناز مشروعها 
االستراتيجي ملباشرة وقف 
كل أنواع الفساد في مؤسسات 
الدولة، ولقــد آن األوان ألن 
يتحمس أعضاء مجلس األمة 
لدعم مشــروع الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد حتى تتمكن 
امللقاة  باملسؤولية  القيام  من 
على عاتقها وأن يبدأ أعضاء 
مجلــس األمة مبنــع قيام 
بعض األعضاء بالواســطات 
دون مراعاة مصلحة الوطن 

واملواطنني.
كلمة طيبة: »من توكل على 
اهلل تسهلت له الصعاب، يا رب 
توكلنا عليك في جميع أمورنا 

فاكتب لنا اخلير أينما كنا«.
واهلل املوفق.

املوقع السياسي

د.ناصر أحمد العمار

الشيخ د.أحمد  محمد

في بداية شهر أكتوبر من عام 2000 دخلت عليهم 
وسألت احدهم: )يبا( كل عام وأنت بخير اليوم يصادف 
)اليوم العاملي للمسنني( وطلبة اجلامعة جزاهم اهلل خير 
مسويني لكم حفلة.. شرايك )نروح( نحضر هذا احلفل 
ونشــاركهم الفرحة؟ التفت علي قائال: ممكن تطلع 
وتغلق الباب؟ وال تنس تطفئ األنوار.. بتجاهل تام.. 
ميدد جسده على سرير نومه، يسرح بنظره لألعلى، 
يطلق العنــان لتفكيره، يتجاهل وجودي وطلبي، بدأ 
)يتحلطــم( يردد كلمات غير مفهومة، حاولت التقرب 
ألفهــم ما يقول، يدير وجهه ناحيتي قائال: )للحني ما 
طلعت؟( اجتهت للمسن اآلخر علّي اجنح في انتشاله من 
سجن أيامه وأحواله التي يعيشها ورفاقه!! عمي شلونك 
اليوم؟ يلتفت باجتاه مصدر الكالم: منو )اإلخصائي(؟ 
اي نعم... ياهلل عمي جتهز اليوم في حفلة مبناســبة 
اليوم العاملي للمســنني. كل عام وانت بخير... يقوم 
املسن من على سريره بحركة سريعة على غير عادته 
متجهــا الى نافذة غرفته التي تعــود الوقوف أمامها 
لساعات طويلة.. يطلق العنان لناظريه باجتاه املنازل 
القريبة من مأواهم تختلط نظراته بأصوات السيارات. 
يســتمر على هذا احلال دون حراك. )ها يبا ليش ما 
تبدل مالبسك ونروح نلحق على احلفلة(؟ يستمر في 
الصمت املطبق.. بدأ بالبكاء كعادته عندما يتأزم نفسيا 
عنــد كل موقف! يحاول اخفــاء دموعه عني. احاول 
احترام مشــاعره.. اقتربت منه: عمي قلنا وأكررها.. 
تأزمي وضعكم الذي أنتــم فيه ال يفيدكم بل يزيدكم 
أملا وحسرة، وبكاؤكم ال يعيد لكم أبناءكم أو يحملكم 
على بســاط الريح ليعيدكم ثانية لبيوتكم )ادرك ان 
كالمــي كطعن رماح تغرز في صدره فالواقع يتطلب 
قبوله قسرا!!( كفكف دموعه والتفت ناحيتي: )عيل( 
روح قول لهم )يقصد منظمي احلفل( ليوفر كل واحد 
منهم جهده ويعمــل على إرجاعنا الى بيوتنا ونتعهد 
لهــم بأننا ال نطالب بأكثر من غرفة من )الشــينكو( 
تنصب على أســطح منازلنا أو بجانب ملحق اخلدم 
نشــتم فيه رائحة احليطان ونستنشق هوا وجودنا 
و)نتلحف( بغبار زماننا ويشنف مسامعنا اوركسترا 
صيحات أحفادنــا وصراخ من في البيت هذا برنامج 
احتفالنا بيوم املسنني إذا أردمت االحتفاء بنا. في بيوتنا 
اختطت حدود كرامتنا وامتدت معاني آدميتنا وانصانت 
حروف كلماتنا املؤسسة لقواعد تربية أبناء ترعرعوا 
حتى كبروا فلم يكن بني تلك احلروف جحود وال حتى 
عقــوق حتى نقبع اليوم في هذا املكان ونقترب اكثر 
ملثوانا األخير في موقع يأخذ من مقبرة الصليبخات 
جارا له!! حضرة األخصائي أتعهد ألبنائنا وزوجاتهم 
وأحفادنا بأننا لن نؤذيهم مبطالبنا وال )بحنتنا( عليهم. 
في عام 2010 قمت بزيارة الزمالء واســتذكرت معهم 
معاناة العمل فدار النقاش حول اقتراح انشاء منتجع 
لكبار السن في الكويت وخلص نقاشنا املشارك فيه 
أطراف نعتبرهم حينها خبراء في رعاية كبار الســن 
الى تأييد رأي ذلك املسن ببناء شبرة )شينكو( فوق 
بيته او عند ملحق اخلدم أجدى نفسيا وانسانيا من 

إيداعه في منتجع 7 جنوم.

الناس كثيرون تتعدد مشاربهم وتتنوع نشاطاتهم 
وتتلون اهتماماتهم، الناس هم اجلماعة اإلنسانية التي 
قد تكون منارا للعالم كله في اخلير أو قد تكون بركانا 

يهدم كل ما هو جميل ونبيل في احلياة.
إنني على يقني بأنه لن يكون هناك سمو إنساني 
عام إال من خالل سمو األفراد وعلو همتهم في إصالح 
الذات/ الروح، ومن ثم يتأسس البيت الصغير واملجتمع 
الكبير على أحســن حال يطمح إليه اإلنسان السوي 
السامي، ولكن من أين يأتي هذا السمو وما هي منابعه 
لكي نصبح من األخيار األبرار الذين تزهو بهم احلياة 
ويسود الفرح وتبتهج اآلفاق؟ ولذا فإنني سأقوم معكم 
بنزهة جميلة في حدائق احلكمة النبوية والتي تعرفنا 
بخيــر الناس وصفاتهم والتي إذا اتصفنا بإحداها أو 
ببعضها أو بها كلها فإن ذلك يعد توفيقا ربانيا يستوجب 

شكرا هلل وييسر لنا أن نكون نفوسا مطمئنة.
إن خير الناس من أنتفع به الناس، وهو أحسنهم 
أخالقا، وخير الناس من يرجى خيره ويؤمن شــره، 
كما أن خير الناس من أطعم الطعام، وخير الناس ذو 
القلب احملموم )وهو التقي النقي الذي ال إثم فيه وال 
بغي وال حسد( وذو اللسان الصادق، إن خير الناس 
مؤمن فقير يعطي جهده، وال ريب أن خير الناس رجل 
عمل في ســبيل اهلل حتى يأتيه املوت )فكل أعماله هلل 
ال ألجل دنيا وال سعيا وراء رضا مخلوق وال شهوة(.

إن خير الناس عند اهلل أقومهم هلل بالطاعة فيما له 
وعليه وأقولهم باحلق ولو كان مرا فإن باحلق قامت 
الســموات واألرض، خير الناس من كافأ على القبيح 
باجلميل، وخير الناس خيرهم لنفســه وشر الناس 
شرهم لنفســه، فال تنظر إلى غيرك عندما تقرر أن 
تكون من أهل اخلير فاجعل عملك خيرا يبدأ من ذاتك 
وينتشر عطره الفواح لآلخرين، خير الناس من طهر 
من الشهوات نفسه، خير الناس إذا غضب حلم وان 
ظلم غفر وان أسيء إليه أحسن، خير الناس من نفع 
الناس وخيرهم من حتمــل مؤنة الناس، خير الناس 
من أخرج احلرص مــن قلبه وعصى هواه في طاعة 
ربه، خير الناس من كان في يسره سخيا شكورا ومن 
كان في عســره مؤثرا صبورا، خير الناس في الدنيا 

األسخياء وفى اآلخرة األتقياء.
إننا أمام خارطــة ذات ألوان بهية تزدهي مبكارم 
األخالق فمن سار بها كان خير الناس وهو من األصفياء 
الذين فازوا بنقاء الروح وعلو الهمة فإن خير الناس 

من نفع ووصل وأعان.
ان أعقل الناس مــن كان بعيبه بصيرا وعن عيب 
غيره ضريرا فطوبى ملــن فهم ملاذا وكيف ومن أين 

وإلى أين فإنها أسئلة احلياة.

منتجع املسنني 
وشبرة »الشينكو«

خير
 الناس

عماريات

احلكمة سراج العطاء

أيام وســينطلق املوسم السياسي في 
الكويت بعقد أولى جلسات دور االنعقاد 
العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 15 
ملجلس األمة، والتي ستكون في 30 أكتوبر 
املقبل، وهو ما سيشهد استجوابات نعي 
جيدا أنها ظاهرة صحية أحيانا، كونها أداة 
رقابية لنواب املجلس، وأحيانا أخرى تكون 
الذي  العمل السياسي،  عصا في دواليب 
طاملا عطلت تلك االستجوابات ود التعاون 
بني السلطتني، وهو األمر الذي نطمح إليه 
إلقرار قوانني شعبية أو تنموية أو معجلة 

حلركة االزدهار في البالد.
وبعيــداً عــن تأييد أو رفــض تلك 
االســتجوابات، فالواجب على السلطتني 
أن يتركوا دائما البــاب مفتوحا للتعاون 
بينهم لتقريب وجهات النظر في عدد من 
القضايا التي طــال أمد األخذ والرد بها، 
ومنها إعادة اجلناسي، والتي ُشكلت جلنة 
بخصوصها وال تزال تعمل حللحلة هذا 

املوضوع، حيث تتعلق آمال إنسانية بالدرجة 
األولى إلعادة هذا احلق، وأيضا هناك من 
املواضيع املطروحة التي ال تقل أهمية، منها 
موضــوع التقاعد املبكر الذي يتطلع إليه 
الكثير من املواطنني إلنصافهم في إقراره 
بالوجه الذي يوفر لهم حياة كرمية ملا بعد 
التقاعد، ولســت هنا في معرض تفصيل 
القوانني  أهميته وفائدة إقراره، لكنه من 

امللزمة لتعاون السلطتني حوله.
وحقيقة األمر أن سياسة الشد واجلذب 
املتبعة في عالقة السلطتني هي املسيطرة، 
ونعلم أن هناك متكسبني من هذه العالقة، 
وتعد مكاســب فردية، فالتعاون وإن مت 
ســيكون للصالح العام وهو طموح كل 
مواطن من وجود هذه الســلطات وليس 
علينا أن نشــاهد املعارك بينها، بل يحق 
لنا أن جنني فائدة التعاون وهو ما يهمني 
كمواطن شارك في العملية االنتخابية ولي 
ممثلون مبجلــس األمة، فصوت احلكمة 

وتغليب مصلحة الوطن واملواطن هو ما 
يهمني في عالقة احلكومة باملجلس، حتى 
وإن شهدت هذه العالقة اعوجاجاً، فإن هناك 
طرقاً أســلم في التعديل وهناك رؤية ملد 
اليد الستكمال الطريق وليس أن يسجل 
البعض بطوالته اخلاصة على حساب قضايا 

مصيرية.
وإذا كان من أمر، فنحن نتطلع إلى تعاون 
وإجناز قوانني، بل بأبسط أمنية نحن نتطلع 
إلى عمل يكون هدفه اجلميع، فاحلكومة 
احلالية حتتوي علــى رغبة في التعاون، 
ويكفي أن هناك وزراء فيها يحملون من 
الطاقــات ما يهون علينــا ويزرع األمل، 
العفاسي والعازمي والرشيدي  كالوزراء 
وبوشــهري وغيرهم، ورجاؤنا أن تكون 
لغة التعاون واإلجنــاز والعمل هي اللغة 
اجلديدة في دور االنعقاد املقبل، فلقد مللنا 
من االســتجوابات البطولية على حساب 

قضايانا املصيرية. 

نطمــح الى أن يرفــع جميع موظفي 
الدولة شعار اإلجناز في العمل وتطويره، 
كما نتمنى أن يسعى اجلميع إلى تطوير 
الذات واالبتكار في العمل، فالكويت وطن 
يستحق منا الكثير والكويت ياما عطتنا 
اليوم البد منا نــرد اجلميل وأكيد مهما 

عملنا ال نوفي بحقها. 
مقالي اليوم سأتطرق فيه الى البصمة 
والنظام الوظيفي بالكويت، ورغم أنني لست 
مع أو ضد البصمة فإنه استوقفتني فزعة 
البعض ضد تطبيقها على اجلميع، وعليهم 
قبل أن يقفوا موقف املعارضة أن يسألوا 
انفسهم عن السبب وراء تطبيق البصمة 
على جميع موظفي اخلدمة املدنية مبن فيهم 
كبار املسؤولني، وهذا اإلجراء الذي اتخذه 
ديوان اخلدمة جاء بسبب الفوضى اإلدارية 

والتســيب في بعض اجلهات احلكومية 
لألسف والتي يقف وراءها استغالل بعض 
املوظفني لعدم وجود بصمة وتأخرهم عن 
العمل وتغيبهم أحيانا ضاربني بقيم العمل 

ومبادئه ومصالح الناس عرض احلائط.
نظام البصمة يحث املوظف على االلتزام، 
واحترام ساعات الدوام الرسمية، كما يطلع 
اإلدارة على حتركاته والساعات التي قضاها 
في العمل حتى بعد انتهائه، نظام البصمة 
الذي يحدد أوقات احلضور واالنصراف 
واملهام الرسمية باليوم والساعة والتاريخ، 
التي  في توثيق وإثبات جميع اإلجنازات 
ينجزها املوظف في التقارير األسبوعية 
التي تقدم إلى املســؤولني ومع ذلك أكيد 
يوجد هناك أشخاص يتالعبون بالبصمة 
بتوقيع احلضور ومن ثم يخرجون ويأتون 

في وقت توقيع اخلروج ولكن من وجهة 
نظري هذا السلوك غير أخالقي ويرجع 
إلى طبيعة وبيئة املوظف املتسيب ومع ذلك 
يجب على املسؤول مراقبة هؤالء املتسيبني 
ومحاســبتهم »كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته« من خالل التقييم األسبوعي 
ومن خالل إجنازات املوظف وتكليفه مبهام 

عمله »يتم اإلجناز«.
زبدة احلچي: في النهاية يهمنا اإلجناز 
وعلى املســؤولني التفكير أوال في كيفية 
االستفادة من طاقات املوظفني وتكليفهم 
ومحاسبة كل متســيب، وبنفس الوقت 
مراقبة املوظفني ومن يعمل يكافأ ومن ال 

يعمل يحاسب.
اللهم احفظ الكويت وشــعبها من كل 

مكروه.

بتوفيق اهلل عز وجل، ثم بإصرار منقطع 
النظير وبهمة عالية تناطح الثريا ال الثرى، 
وبتضافر جهود اجلميع، وبهامات شبابية 
تعانق السماء، أطلقت اإلدارة العامة لإلطفاء 
صافرات … صافرات، ال تخف أيها القارئ 
الكرمي على رســلك، إنها ليست صافرات 
إنذار الندالع حريق أو إيذانا ببدء حرب، 
إمنا هي صافرات ميالد فيلم جديد لإلدارة 
العامة لإلطفاء وباكــورة إنتاج فيلم رائع 
يستحق املشاهدة، فبعد مخاض طويل وجهد 
جهيد وتضافر جهود اجلهات املعنية وفي 
مقدمتها فريق اإلطفاء املتناغم في رؤيته 
وهمته وإخالصه، حيث عمل بجد ونشاط 
وعيونه شاخصة على هدف سام وهو إبراز 
دور اإلطفائيني البواسل في إنقاذ األرواح 
واملمتلكات بحول اهلل وقوته، ورسم بسمة 
أمل على الشفاه بعد طول معاناة واختناق 
وظالم دامس ودمار شامل يشل حركة احلياة 
في كل مكان، إصابات تدمي القلب وكوارث 
تفوق اخليال لكن يبقى بصيص األمل باهلل 
ثم بتلكم اجلهود املبذولة وبسواعد أبطالنا 
الشجعان، رمبا تتســاءل عزيزي القارئ 
عن هذا الفريق الفريــد من نوعه والذي 
قام بتمثيل أدوار البطولة في الفيلم الرائع 
»THE LAST MISSION«، فــي الواقع 
إطفائيون حقيقيون وليسوا ممثلني،  هم 

واحلرائق واألحداث حقيقية وليست مفتعلة 
وفكرة الفيلم مستوحاة من حريق اجلابرية 
وهنا أقول كلمة حق في شأن هذا الفريق 
املعطاء وأقدم باقة ورد وحتية فخر وإكبار 
لكل من النقيب موســى احلداد واملالزم 
الداوود ووكيل ضابط عبدالرحمن  أحمد 
الضبيبي ورقيب أول عمران أشــكناني 
ورقيب أول محمد حسن النصار ورقيب 
أول سعود العماري. فقد استطاع الفيلم 
بفضل اهلل سبحانه وتعالى ثم بجهود مباركة 
أن يجسد جزءا بسيطا من معاناة وبطوالت 
رجال اإلطفاء وينقل بالصوت والصورة 
طبيعة عملهم واملخاطر التي يواجهونها، وال 
يفوتني احترافية املخرج أحمد اخلضري 
فقد قدم وبجدارة منتجا عالي اجلودة يفخر 
به اجلميع فله كل الشــكر والتقدير وقد 
أبهرتني روعة التصوير وتسلسل األحداث، 
وكذلك متيز أداء اإلطفائيني وتفاني طواقم 
العمل الذين هم حجر الزاوية في جناح كل 
عمل، فكل ما سبق ذكره جنح في أن يجعل 
املشاهد يعيش احلدث حلظة بلحظة بكل 
مصداقية وشــفافية، وقد شاهد املشاهد 
بأم عينيه خطورة مهنــة اإلطفاء ومدى 
التضحيات التي يقدمها هؤالء الشجعان، 
ففي اللحظة التي يفــر فيها اجلميع من 
احلريق ويتم اخالء املكان جتد رجال اإلطفاء 

يبقون بني ألسنة اللهب يصارعون املخاطر 
ويكافحون النيران.

 ففي كل يوم يخرج اإلطفائي من بيته 
يحمل كفنه بيده ال يعلم هل يرجع إلى بيته 
ساملا غامنا أم ميوت شهيد الوطن والواجب؟ 
رحم اهلل شهيد الوطن والواجب اإلطفائي 
مهدي أشــكناني زميل رقيب أول سعود 
العماري وكل شهداء الوطن والواجب، فكم 
من إطفائي أصابته إعاقة بسبب السقوط 
وآخر نوبة ربو بسبب كثافة الدخان وثالث 
تشــوهات بسبب احلريق، نسأل اهلل لهم 

الشفاء العاجل والسالمة الدائمة. 
وال يســعني إال أن أقدم باألصالة عن 
نفسي وعن اجلمهور الكرمي حتية شكر 
وتقدير وامتنان لكل من ساهم في إجناح 
هذا الفيلم ابتداء وعلى رأسهم العميد خليل 
األمير واالخوة األفاضل فريق عمل اإلدارة 
العامة لإلطفاء مرورا مبخرجنا الكرمي أحمد 
اخلضري ومساعديه، واإلطفائيني املمثلني 
املخضرمني انتهاء بكل اجلنود املجهولني 

العاملني خلف الكواليس.
وفي اخلتام: هاهم اإلطفائيون األشاوس 
جنوم مضيئة في سماء الكويت يضيئون 
أرواحنا وممتلكاتنا،  حياتنا ويحفظــون 
حفظكــم اهلل من كل مكــروه وحفظ اهلل 

الكويت دوحة أمن وأمان. 
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