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سطورنا اليوم ليست بكلمات تبحر حروفها في فيلم 
األستاذة فاطمة، وهو إحدى روائع السينما املصرية، 
والذي عرض عام ١٩٥٢م وقام بتأليفه األســتاذ علي 
الزرقاني، رحمه اهللا، وقام بإخراجه فطني عبدالوهاب، 
رحمه اهللا، وقامت بدور األستاذة فاطمة سيدة الشاشة 
العربية الراحلة فاتــن حمامة.. ومن هذا وذاك تبقى 
إضاءتنــا اليوم «املرأة» وقوتهــا وحتديها للوصول 

إلى ما تريد.
تتكرر الفاطمات وتتغيــر الظروف احمليطة بكل 
شخصية سواء في احلقيقة أو ما نقرأه أو نسمعه أو 
نشاهده عبر وسائل اإلعالم، فكل قصة هي «املرأة» 
ورحلة تتكلل بالكفاح من أجل النجاح، تلك هي إضاءتنا 

اليوم.
كانت باألمس تلميذة من إحدى تلميذاتي، واليوم 
أصبحت زميلة لي بعد حصولها على شهادة الدكتوراه، 
أ.فاطمة العطار منذ أول محاضرة لها عندي في سنة 
ثانية نقد وأدب مســرحي أعطت لي انطباع الطالبة 
احملترمة الهادئة وعلى الرغم من هدوئها إال أنها كانت 
ملتزمة ودؤوبة وشــغوفة باحلصول على املعلومة 
والبحث في مكنون تلك املعلومة، ورغم أن االقتراب 
بيننا كان مجرد عالقة دكتورة بتلميذة إال أنه مع مرور 
السنوات وأثناء الدراسة عرفت عنها الكثير فهي قبل 
أن تكون طالبة فهي زوجة وأم خلمسة أوالد، ورغم 
أنها متتلك كل شيء إال أنها تريد استكمال دراستها 
خاصة دراسة النقد لعشقها املسرح.. ومن هذا وذاك 
أكملت دراستها وبتفوق من دون أن تنقص من واجباتها 

سواء كانت أما أو زوجة أو طالبة.
أ.فاطمة العطار حياتها وقصتها كانت تذكرتني على 
الــدوام بوالدتي د.فوزية مكاوي، رحمها اهللا، وكيف 
كانت تثابر من أجل الوصول الى هدفها وكيف كافحت 
وأعطت لكل ذي حقه، إلى أن أصبحت دكتورة.. وها 
هي فاطمة (العمر الطويل لها) تعيد قصة كفاح امرأة 
مــن أجل الوصول إلى هدفها واالرتقاء بذاتها إلى أن 
حصلت على شهادة «الدكتوراه» لتكون تلك الشهادة 
والدرجــة ما هي إال بداية لطريــق جديد في حياتها 

العلمية والعملية.
٭ مسك اخلتام: قد تكون سطورنا حالة خاصة، وعلى 
الرغم من خصوصيتها إال أن احلياة التي نعيشها نعم 
تتكرر فيها القصص لكن األساس واحد «الكفاح من 

أجل النجاح».. ألف مبروك يا أستاذة فاطمة.

هناك عدة أدوات ملعرفة الفساد وتعزيز الرقابة الداخلية 
واحلوكمة في مختلف القطاعات، العام واخلاص والقطاع 
الثالث غير الربحي، ومن ضمنها صناديق الشــكاوى، 
ومنهجيات اإلفصاح في مراكز االتصال، والعميل اخلفي.

لكن هناك من األدوات ما ميكن اســتخدامها بشكل 
أكثر ردعا، ومنها أن تعرف ما أشــكال الفساد، وهو ما 
يتطلب أن تكون هناك أداة للسؤال عن الفساد من مختلف 
املعنيــني به، في بعض األحيان قد يكون متلقي اخلدمة 
هو املعني ويكشف لك أمناطا من الفساد، وأحيانا أخرى 
قد يكون املعني مقدم اخلدمة، أو األقران، أو املختصني، 
أو عامــة الناس، وفي بعض األحيــان قد يكون املعني 
أناسا ال تتوقعهم وعادة ال يهتم اآلخرون بآرائهم، وهذا 
بدوره يتطلب تعدد األدوات املستخدمة ملعرفة الفساد، 
مع احلذر من ظلم اآلخرين في هذا اإلطار والتعامل مع 
تعدد األدوات باحترافية ورمبا حتى الذكاء االصطناعي!

والشاهد هنا أنك ال تنتظر التغيير، بل تردع الفساد 
وتعزز الرقابة، وأنت بهذا األسلوب ستكتشف معلومات 
كيفية عن أدوات الفســاد، وأذكر هنا أنني كنت ضمن 
فريق بحثي يتولى دراســة تتعلق بالرشوة والفساد، 
ووجدنا خالل البحث طرقا وأدوات وعرفنا معلومات عن 
الفســاد لم نكن نتوقعها، والتي لم نكن لنكتشفها لوال 

اتباعنا لنمط معني في التعرف على الفساد.
وفي اإلطار الرســمي، أنشــأت دول عديدة هيئات 
للنزاهة ومكافحة الفساد، وقد اعتمدت هذه على ردع 
الفساد بالطلب، والذي اتخذ بدوره صورا عديدة، اتخذ 
بعضها طابع الترغيب أو الترهيب، انطالقا من أن دور 
األفراد أساســي وفاعل في محاربة الفساد، فهم الذين 
يتعاملون بشكل مباشر مع الدوائر احلكومية وما تقدمه 
من خدمات، مما يجعلهم األكثر قدرة على كشف مواطن 

الفساد واإلبالغ عنه.
ومت تأطيــر دور الفرد قانونيــا، كما هو احلال في 
املادتني (٢٠، ٣٧) من قانون هيئة مكافحة الفساد واإلقرار 
بالذمة املالية في الكويــت، واللتني اعتبرتا التبليغ عن 
وقائع الفســاد واجبا، وليس مجرد حق، للمواطن، مع 
اعتباره متواطئا في اجلرم إن امتنع عن اإلبالغ، ووفرت 
للمواطنني طرقا عديدة لإلبالغ، عبر مناذج إلكترونية 
أو مقابالت شــخصية، تتضمن قيــام املبلغ بتضمني 

معلومات لالتصال به.
ومن ناحية أخرى، أكدت القوانني على معاملة البالغات 
والشهادات مبنتهى االهتمام واحلرص والسرية، وفرضت 
وســائل حماية عديدة للمبلغ مع تقدمي البالغ أو طلب 
اإلدالء باملعلومات وبعد ذلــك، مثل إخفاء هوية املبلغ، 
وتوفير احلراسة األمنية له في حال تعرضه خلطر محدق، 
وتأمني حضوره جلسات احملاكمة، وتغيير محل اإلقامة 
أو محل العمل أو كليهما، مؤقتا أو دائما مع توفير بدائل 
مناسبة، وتغيير أرقام الهواتف اخلاصة أو مراقبتها بناء 
على طلب من صاحبهــا، وتوفير رقم هاتف للطوارئ 
لتلقي اســتغاثة ممن تشملهم احلماية من أي اعتداء أو 
تهديد محتمل، مع إتاحة املجال للمبلغ الختيار الوسيلة 
أو التطبيق لإلدالء بأقواله بشكل يكفل سريته وسالمته.

كما أبطل القانون أي إجراء ضد املبلغ، بسبب دوره 
في مكافحة الفساد، يغير من مركزه القانوني أو اإلداري 
أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه مكانته 
أو ســمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية، مع 
اجلزاء التأديبي ملن اتخذ مثــل هذا اإلجراء، وااللتزام 
بتعويض املبلغ عن أي ضرر جسدي يلحقه بسبب بالغه.

ووصلت بعض ممارسات األجهزة الرسمية في إحلاحها 
على املواطن للقيام بدوره، إلى مخاطبته عبر الرسائل 
القصيرة sms بالتبليغ عن الفســاد، في إجراء مبطن 
للردع، يشمل كل من يستقبلون الرسائل، وال يقتصر 
فقط على الفاسدين أو املبلغني عنهم حتى إلى اإلعالن 
بتوفير حوافز مالية للمبلغني عقب قيامهم بالتبليغ عن 

وقائع الفساد وهو ما يحتاج لنقاش آخر!

هل تعلم حكومتنا الرشيدة ومجلس 
أمتنا املوقر ان فترة ١٠ سنوات هي مدة 
دورة حياة أي مشروع إنشائي حكومي 
في الكويت، منــذ أن تبدأ الفكرة حتى 
تاريخ اإلجناز الفعلي للمشروع والتسلم 
االبتدائي له، شــاملة مرحلة التصميم 

والتنفيذ؟!
قــد يصدمك ذلك ولكــن هذه هي 
احلقيقة املرة على أرض الواقع، ودورة 
احلياة الطبيعية ألي مشروع حتى ينجز 

في موعده دون تأخير.
مبعنى أن الوزير الذي يبدأ املشروع 
يفتتحه خامس وزير، على اعتبار أن مدة 
عمر الوزير سنتان، والوكيل الثالث على 

اعتبار أن مرسوم الوكيل ٤ سنوات.
وقد تطرقت في مقال سابق لي بعنوان 
«الدورة املستندية كالسلحفاة» الى أحد 

عوامل ذلك التأخير.
ازدحام وأثقال  وهناك أسباب منها 
مجلس إدارة اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة مبناقشــة وترسية كم كبير من 

املناقصات جلميع اجلهات احلكومية.
اإلدارة  واقع احلال يجتمع مجلس 
لدراســة املناقصات التي تطرح مبئات 
اإلدارة يناقش  املاليني، ونفس مجلس 
املناقصات التي ال تقل عن ٧٥ ألف دينار 
وجلميع اجلهات احلكومية، مما يسبب 
إجهادا وتشتيتا جلهود اجلهاز، وتأخيرا 
املناقصات واملمارسات  إنهاء سيل  في 

لدى اجلهات احلكومية.
وعليه فاملطلوب ممن يهمه األمر أن 
يتم تقدمي دراسة لتعديل تشريعي بإنشاء 
جلان فرعية ملجلس اإلدارة، أو بتشكيل 
جلان للمناقصات في كل جهة حكومية 
للمناقصات التي هــي بقيمة ٥ ماليني 

دينار فأقل.
وأدعو احلكومة ومجلس األمة لدراسة 
مقترحات في شأن تعديل قانون اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة، وذلك لتسريع 

عجلة دوران املشاريع احلكومية.
وهذا املقترح ليس ببدعة جديدة ولكنه 
النظام املعمــول به في القطاع النفطي، 
والذي كان معموال به في املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، من خالل جلنة مركزية 
املركزي  نائب رئيس اجلهاز  برئاســة 

للمناقصات العامة.
فهناك العديد من األفكار التي يجب 
أن تدرس وتقدم لتوفير الوقت واجلهد، 
فالوقت هو التحدي احلقيقي الذي أمامنا.

أمتنى أن تراجع أساليب إقرار وتنفيذ 
املشاريع لدينا ونستفيد من جتارب الدول 
احمليطة، كي نعيد أمجاد الكويت من جديد.

رائعــون نحن في األفــكار ولكننا 
ســيئون في التنفيذ بســبب العوائق 
التي تكلفنا ١٠ ســنوات ومئات املاليني 

واملليارات.

عجيبة تلك االختبارات التي تأتينا 
في احلياة، من مواقف ووخزات وأحيانا 
صفعات خصوصا ممن كنا نظن أنهم 
مقربون، واألعجب أنها تأتي على هيئة 

.«set» طقم كامل
تظن أنه اختبار أو امتحان لشخص 
واحد فقط، ومبجرد بدئه في حل ذلك 
االمتحان جند نفس الورقة قد باشرت 
في حلها مجموعة أخرى، جتمعت في 
القاعة نفسها من دون دعوة، ال أهال 

وال سهال.
لم ال، وما املانع؟ األسئلة نفسها، 
التوقيت نفسه وفي القاعة نفسها، لكن 
عوضا عن نتيجة واحدة تأتيك دفعة 
من أوراق اإلجابات. تقف في منتصف 
الفصل، تقول: ضعوا األقالم، اقلبوا 

الورقة، انتهى الوقت.
جتمع األوراق، وأحيانا ال حتتاج إلى 
جمعها. متكث في تصحيح اإلجابات 
لتصل إلى تلــك النتيجة، لم يكونوا 
هم الهدف منذ البداية بذلك االختيار، 
إلي ليخوضوا  بأنفسهم  لكن جاؤوا 

اختباري.
رغم قسوة النتائج إال أنني كنت 
ســعيدا مبعرفة حقيقتهم، صورهم 
الطبيعية واحلقيقية، صور خالية من 
التكلــف أو التصنع، وبكل صراحة 
أقولها لم تكن تعنيني نتائجهم «البقية».

كل مــا كان يهمني نتيجة واحدة 
فقط ألحدهم، والذي صدمتني إجاباته 
ألسئلتي، كنت أعيد توزيع الدرجات 
بعد تصحيحي كل سؤال، فحني تأتي 
اإلجابة خاطئة وأحيانا صادمة أعطيها 
وزنا صغيــرا، وأحول الوزن األكبر 
للسؤال الذي يليه، لكن باءت محاوالتي 

بالفشل، ألنه فشل وبجدارة.

املرحلة احلالية وتدارك األخطاء 
الســابقة والعمل علــى التوجيه 
النبرة  الســليم واالبتعاد عــن 
احلادة في النقــد التي ال تؤدي 
إال إلى االنقسام ومقارعة احلجة 
باحلجة وتبيان احلقائق لقضايا 
حقيقية وليس مجرد سرد أقاويل 
تثير الشارع الذي ثبت أن إثارته ال 
تؤدي إال إلى االنقسام وال يوصل 
إلى أي نتيجــة ولنا في املواقف 

السابقة خير مثال.
إذن النقد البناء والنصح الهادئ 
هو الذي يؤدي إلى الصالح العام، 
وهذا ما نتمناه من النواب احلاليني 
والســابقني العائدين أن يعوا في 
تصريحاتهــم أن املرحلة القادمة 
وما فيها من استحقاقات ورؤى 
تختلف عن السابق، كما نأمل من 
احلكومــة أن تعي ذلك أيضا لكي 
يعمل اجلميع ملا فيه الصالح العام.

يتردد صدى صوته يوما بعد يوم 
في سجالت الشرف والتضحية 

واملجد.
فطوبــى ألبناء هــذا الوطن 
األبــرار، الذيــن التحقوا بركب 
الشهداء األخيار، حيث جاء عن 
املصطفى املختار ژ: «من قتل 
دون ماله فهو شــهيد ومن قتل 
دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون 
دينه فهو شهيد ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد» رواه أبو داود.

ونختــم «زاويتنــا» بحكمة 
مؤثرة لعمر املختار امللقب بشيخ 
املجاهدين «كن عزيزا وإياك أن 
تنحني، فرمبا ال تأتيك الفرصة 
كي ترفع رأســك مرة أخرى».. 

ودمتم ودام الوطن.

الشيخ  الســمو األمير  صاحب 
نواف األحمــد وتوحيد اجلهود 
والصفــوف مبا يعــود باخلير 
واملنفعــة على البــالد والعباد، 
ووصول اإلخوة السياسيني من 
غربتهم إلى أهلهم وذويهم ساملني 
غامنني وبداية تشــكيل حكومة 
جديدة ورأي وأمل كبير لكويت 
املستقبل، أمتنى من اجلميع أال 
يكون اخلالف لشغل كرسي أو 
نيل شــهرة، أو جلني مكاسب، 
املطلوب اخلالف الصحي  وإمنا 
الذي تتوسع به املدارك وتتالقى 
فيه األفكار وتزداد اخلبرة باحلياة، 
فاخلالف الطيب هو أساس تطور 
البشــر والطبيعة، فلوال غياب 
القمر، وال  الشــمس ملا حضر 
تبدلت األيام وظهرت العبر، إنها 

حكمة اهللا اسمها القدر.
وآخر دعوانا «اللهم وحد على 
احلق كلمتنا واجمع شتات أمتنا».

يكون شخص هو محور االنتقاد 
فيخرج فريق الدفاع بعبارة «تنمر»، 

وهنا يفقد (إحسان الظن).
في الســابق كنا نعرف كلمة 
«الهبة» وهي كلمــة محلية تعني 
التوجه لذوق معني سواء كان لباس 
أو أطعمة أو شيء معني، وفي الوقت 
احلالــي أصبحت «الهبة» عادة أو 
تصرفا، وكلها تنصب في قالب واحد 
وهو وسائل التواصل االجتماعي، 
بغض النظر عن هذا التوجه إن كان 
سلبيا أم إيجابيا، ولكن برأيي لم 
أرى «هبــة» إيجابية واحدة، وإن 
وجدت فستكون رياء مع األسف 
وغطاءها (إحسان الظن) ويبدو أن 
حتى إحسان الظن طاله التشويه.

باختصار، لو أحسن الظن لصلح 
حالنا، ولو اجتمعنــا على طاولة 
واحــدة وكان التفاهم أو االنتقاد 
البناء الهادئ هو لغة احلوار الرتقينا 

إلى أعلى مستويات احلوار.

قضايا املجتمع وااللتفاف مع الكتل 
النيابية األخرى في تبني مقترحاتهم 
ومتريرها مما يدعم موقف نواب 

املعارضة في الساحة احمللية.
ونأمل من السلطتني التشريعية 
والتنفيذية العمــل اجلاد ملا فيه 
الوطن، كمــا نأمل من  مصلحة 
العائدين قراءة  السابقني  النواب 

ومن رام موتا شريفا فذا
والشهيد بطل يقف على قمة 
التضحيــات، المعا متألقا  جبل 
مزهــوا مبجده، وهــو منوذج 
ومثل ال يرقــى إليه أحد، وبطل 

وشل حركة عمل الدولة.. وخلق 
بالونة خالفات تشعل مؤسسات 
الدولة وأفرادها.. ليســتطيعوا 
بعدها هم أو غيرهم مع وجود هذه 
األجواء حتقيق مآرب شخصية 
ومكاسب مادية أو معنوية على 

حساب الدولة والشعب.
اليوم وبعــد «العفو الكرمي» 
والدعوة الطيبة من والد اجلميع 

املشكالت يقع على عاتق (الظن).
الــرأي في املجتمع  إن حرية 
جتاوزت حدها بشكل كبير حتى 
بدأت منصات التواصل االجتماعي 
تكون حلبــة مصارعة من خالل 
التراشق بالتغريدات أو التعليقات، 
إلى أن انتقلنا إلى مصطلح جديد 
أسموه «التنمر»، وهي صفة تطلق 
على من يهاجم شخص آخر، أو أن 

موقف املدافع أمام رموز املعارضة.
مــن هنــا فــإن دور النواب 
الســابقني ســيكون مؤثرا على 
الساحة السياسية إن لم تقرأ السلطة 
التنفيذية أن الوضع احلالي يختلف 
السابق! كما أن على  عن الوضع 
نواب األغلبية في املجلس بعد انتهاء 
ورقة العفو أن يكون لهم دور في 

مهما كانت إمكانيات الباطل، «فمن 
يقدم نفسه فداء يخيف األعداء»، 
وأحســن الشــاعر عبدالرحيم 

محمود عندما قال:
لعمرك هذا ممات الرجال *** 

النقاش من واقعة محل  حتويل 
بحث إلى عصبية قبلية أو فئوية 
باألنساب  أو طعن  أو شخصية 
التهم  وافتراء وكــذب وتلفيق 
بال دليــل ودون أي مراعاة ألي 
رقيب، بل تغليف الباطل بكساء 
احلق حتى ينطلي على البسطاء.. 
الفنون اإلعالمية  مســتخدمني 
اإلثارة  املختلفة في  والتأثيرات 

هل نصل إلى مرحلة أن نحاسب 
أنفسنا قبل أن نحاسب الغير!

في السنوات األخيرة أعتقد أن 
اجلميع الحظ أن النفوس تغيرت 
بني املجتمع، وأصبح طغيان السلبية 
متفشــيا بني مجتمعنا، وكثرت 
األقاويل واإلشاعات من خالل آفة 
وسائل التواصل االجتماعي في إطار 
حرية الرأي، وجزء كبير من هذه 

السابقني وعدد  النواب  بعودة 
من املغردين من اخلارج إلى أرض 
الوطن الغالــي بعد صدور العفو 
لهم، يتســاءل  األميري اخلاص 
املواطنــني: هل يتغير  كثير من 
الساحة  السياســي على  املشهد 
احمللية خــالل الفترة املقبلة؟ من 
الواقــع والتصريحات التي أدلى 
السابقون واحلاليون  النواب  بها 
فإن قضايا الفســاد ستكون هي 
الغالبة ونبرة عالية جتاه السلطة 
التنفيذية ممــا ينبئ بأن الوضع 
السياسي لن يكون هادئا ما لم يكن 
هناك التزام مبواد الدستور، وأي 
جتاوز ســتكون لنواب املعارضة 
في املجلس أصوات مؤيدة لهم من 
خارج املجلس تدعم موقفهم من 
النواب العائدين الذين سيكون لهم 
النقد والتوجيه  دور رئيسي في 
مما يضع الســلطة التنفيذية في 

الشهادة في ســبيل اهللا لها 
مكانة عالية، وغاية نبيلة سامية، 
يصطفي اهللا من يشــاء لها من 
عباده، والشهيد يصنع مجد األمم 
ويحلق باألوطان إلى أعلى القمم.

فالشهداء رمز الوطنية وعنوان 
املجد والتضحية، فبدمائهم تبنى 
األوطان، وبطوالتهم ال يحصرها 

قلم وال يصفها لسان.
باألمس القريب شيعت الكويت 
كوكبة من شهدائها األبطال، الذين 
قضوا دفاعا عن وطنهم، فكانوا 
األسطورة اخلالدة بعزم وإقدام، 
وحتد وإلهام، في مواجهة قوى 

البغي واإلجرام.
 فاندفاعهم كان كالصاعقة في 
تأدية الواجب، ولم يقبلوا الهزمية 

تشــهد البالد من زمن بعيد 
خالفات كبيرة متغيرة ومتجددة 
ما بني الشعب وممثليهم والنشطاء 
السياسيني واملجتهدين والساعني 
حول مفهوم احلرية والدميقراطية 
النصوص والقواعد  وتفســير 
الدستورية، وأثر هذا في كيفية 
إدارة الدولــة وطريقــة توزيع 
املناصب واملكاســب وما ترتب 
عليه من انتشار للفساد والتفنن 
في اجلرمية للحصول على املال 
واملنافع من الدولة سواء بالطريق 
املباشر كاالختالسات والسرقات 
أو غير املباشــر مثل العموالت 

واملعامالت والتزويرات.. الخ.
والوصول إلى مثل هذه املآرب 
واجلرائم ال يتأتى إال من خالل 
خلق خــالف وخالفات مختلفة 
للــرأي وحتجيم آلراء  وفرض 
اآلخرين بل وعدم إعطائهم فرصة 
لشرح وتوضيح موقفهم من خالل 

حني نقرأ عنوان املقال فللوهلة 
األولى نعلم أن هذه العبارة تشير 
املتنبي، ويكاد يكون الشاعر  الى 
الوحيد الذي قتل بســبب أبيات 

قصيدته.
ولكن مــاذا لــو عملنا بعض 
التعديل على تلك العبارة لتصبح 

«الرجل الذي قتله ظنه»!.
قال رسول اهللا ژ: «إياكم والظن 
فإن الظن أكذب احلديث»، فكم من 
ظان قتله ظنه ووساوسه التي أتلفت 
أخالقه ونفسه وعالقاته، الظن هدم 
أســرا، وفرق شمال، وأثقل كاهل 
أهله بالذنوب واملشاكل، فقط ألن 
صاحبه لم يحسن ظنه بغيره، أحيانا 
ترى تصرفات تصدر من البعض 
التفسير  التصرفات  فتفسر هذه 
الذي يتماشى مع هواك ولو أنك 
اجتهدت فقط في أن تضع نفسك 
في موقفه فلن تشــعر إال وأنت 
تضع أكثر من عذر لنفسك، ولكن 
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