العدد ( )3833السبت  24أغسطس 2019

كلمات ال تنسى

13

www.alshahedkw.com

مجالس

زاوية أمنية

د.محمد الدويهيس

مشعل السعيد

www.alduwaihees.com

Mshal.AlSaed@gmail.com

فما أكثر اإلخوان حين تعدهم

الحكومة تقر بالفساد والهدر والبيروقراطية

ولكنهم في النائبات قليل

بيت �شعر يكتب مباء الذهب ،يحث املرء على ح�سن اختيار
ال�صديق ،فما �أكرث اال�صحاب وقت الأم��ن والدعة� ،أما وقت
ال�شدة فما �أقلهم،وقد �أو�صى حكيم ابنه فقال له � :إياك واخوان
ال�سوء ف�إنهم يخونون من رافقهم ويخرفون من �صادقهم وقربهم
�أعدى من اجلرب ورف�ضهم من ا�ستكمال الأدب واملرء يعرف
بقرينه ،والإخوان اثنان حمافظ عليك عند البالء و�صديق لك
عند الرخاء فاحفظ �صديق البلية وجتنب �صديق العافية ف�إنه
�أع��دى الأع��داء ،وقال امري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب :عليك
ب�إخوان ال�صدق فع�ش يف �أكنافهم ف�إنهم زين يف الرخاء وعدة
يف البالء ،ويقول ب�شار بن برد:
�أخوك الذي �إن �رسك الدهر �رسه
و�إن غبت يوما ظل وهو حزين
يقرب من قربت من ذي مودة
ويق�صي الذي �أق�صيته ويهني
من هنا قال النا�س  :ال�صديق وقت ال�ضيق ،كيف تكون �أخي
و�صديقي والتقف الى جانبي وقت احلاجة اليك.
يقول الإمام ال�شافعي:
�صن النف�س واحملها على مايزينها
تع�ش �ساملا والقول فيك جميل
والتولني النا�س اال جتمال
نبا بك دهر �أو جفاك خليل
و�إن �ضاق رزق اليوم فا�صرب الى غد
ع�سى نكبات الدهر عنك تزول
وال خري يف ود امرئ متلون
�إذا الريح مالت مال حيث متيل
جواد �إذا ا�ستغنيت عن �أخذ ماله
وعند احتمال الفقر عنك بخيل
وما �أكرث الإخوان حني تعدهم
ولكنهم يف النائبات قليل
هناك من ين�سب هذه الأبيات للإمام علي بن �أبي طالب ولكن
ال�صفدي يقول يف �سل�سلة الوايف بالوفيات ان الأبيات لكمال
الدين �أبوعمر الأن�صاري عثمان بن عمر بن نا�رص نائب احل�سبة
يف دم�شق املتوفى �سنة  687للهجرة وقد نقل ذلك عن ابن
ال�صقاعي ،و�أكرث الرواة ين�سبونها الى ال�شافعي وان كانت له
فهو حممد بن �إدري�س بن العبا�س بن عثمان بن �شافع بن ال�سائب
بن عبيد بن عبديزيد بن ها�شم بن املطلب بن عبد مناف بن
ق�صي بن كالب يجتمع ن�سبه بالنبي� ،صلى الله عليه و�سلم ،يف
عبد مناف ،وامه فاطمة بنت عبدالله الأزدية ،ولد بغزة �سنة
150وحمل الى مكة وهو ابن �سنتني فحفظ القر�آن الكرمي وهو يف
ال�سابعة من عمره ،وكان �شديد الذكاء �رسيع احلفظ حفظ موط�أ
مالك وهو ابن ع�رش �سنني ثم رحل الى البادية فتف�صح يف اللغة
العربية والزم هذيال وهم �أف�صح العرب ،ثم عاد الى مكة واكمل
تعليمه ف�سمح له مفتي مكة م�سلم بن خالد الزجني بالإفتاء
وهو ابن خم�س ع�رشة �سنة ،ثم رحل الى املدينة املنورة فلما
ر�آه مالك بن �أن�س �أحبه وقال له :ياحممد اتق الله واجتنب
املعا�صي ف�إنه �سيكون لك �ش�أن ،ان الله �ألقى على قلبك نورا فال
تطفئه باملع�صية ،ثم رحل الى اليمن ومنها الى بغداد ثم عاد
الى مكة وو�ضع �أ�صول الفقه ورحل الى بغداد ثانيا ومنها رحلته
الى م�رص بعد ان طار ذكره يف الأقطار،وقال يف ذلك:
لقد �أ�صبحت نف�سي تتوق الى م�رص
ومن دونها قطع املهامة والقفر
فوالله ما ادري الى الفوز والغنى
�أ�ساق اليها �أو ا�ساق الى القرب
فكان كما قال ر�ضي الله عنه ،وال�شافعي كثري املناقب جم
املفاخر منقطع القرين اجتمع له مامل يجتمع لغريه من العلوم
بكتاب الله و�سنة نبيه� ،صلى الله عليه و�سلم ،وكالم ال�صحابة
و�آثارهم واختالف �أقاويل العلماء ومعرفة كالم العرب واللغة
العربية وال�شعر حتى قال يف حقه القا�سم بن �سالم :مار�أيت
�أكمل من ال�شافعي ،وقد روى اخلطيب يف تاريخ بغداد �أن �أم
ال�شافعي ملا حملت به ر�أت ك�أن امل�شرتي خرج منها حتى انق�ض
مب�رص ثم وقع يف كل بلد منه �شظية ،فت�أول �أ�صحاب الر�ؤيا
�أنها تلد عاملا كبريا يخ�ص علمه �أهل م�رص ثم يتفرق يف �سائر
البلدان ،تويف ال�شافعي يف م�رص �سنة �أربع ومئتني من الهجرة
النبوية ودفن بالقرافة ال�صغرى .ودمتم �ساملني.

و�أخري ًا اعرتفت احلكومة �ضمني ًا بوجود ف�ساد
يف عدد من الوزارات واجلهات احلكومية من
خالل تقرير �صادر من الأمانة العامة ملجل�س
الوزراء وموجه لوزارة املالية و�أن ديوان
املحا�سبة يقوم بجهود للمحافظة على املال
العام والت�صدي ملظاهر الف�ساد ،حيث اطلع
جمل�س الوزراء على تقارير عن املخالفات
املالية و�ضعف الرقابة املالية يف هذه
اجلهات وكذلك �ضعف احلوكمة يف كثري من
الإج��راءات الإداري��ة واملالية والتنظيمية
احلكومية يف العديد من اجلهات احلكومية.
وقد �أو�صى جمل�س الوزراء ب�رضورة تطوير
وحت�سني القدرات الإدارية والفنية للجهات
احل��ك��وم��ي��ة وتقلي�ص اج�����راءات ال���دورة
امل�ستندية و�إر���س��اء مبادئ احلكومة يف
الإج���راءات الإداري���ة واملالية يف اجلهات
احلكومية وقرر جمل�س ال��وزراء من جلانه
الفنية واملتخ�ص�صةدرا�سة ال�سبل الكفيلة
باحلد من الهدر احلكومي واملحافظةعلى
امل��ال العام والت�صدي ملظاهر الف�ساد
وتقليل الدورة امل�ستندية بهدف رفع الأداء
للجهاز احلكومي.
�إن الإق��رار بوجود الف�ساد والهدر املايل

والبريوقراطية من قبل جمل�س الوزراء ي�ضع
ٍ
حتد كبري للحد من الف�ساد
احلكومة �أم��ام
بكافة �أ�شكاله و�أنواعه ووقف الهدر املايل
والق�ضاء على البريوقراطية احلكومية
وتقلي�ص الإجراءات احلكومية ،حيث يتطلب
ذلك التن�سيق والتعاون بني ديوان املحا�سبة
ووزارة امل��ال��ي��ة وال��ل��ج��ان املتخ�ص�صة
بالأمانة العامة ملجل�س الوزراء واجلهات
الرقابية مثل املراقبني املاليني والهيئة
العامة ملكافحة الف�ساد وجهاز متابعة
الأداء احلكومي ودي��وان اخلدمة املدنية
وكذلك جمل�س الأمة ب�صفته جهة ت�رشيعية
ورقابية.
�إن الإق����رار واالع��ت�راف ب��وج��ود الف�ساد
والبريوقراطية والهدر احلكومي من قبل
جمل�س ال���وزراء هو اخلطوة الأول���ى على
طريق الإ�صالح والتنمية وفر�صة لإثبات
م�صداقية احلكومة ،وجديتها يف مكافحة
الف�ساد واحلد من الهدر احلكومي.
�أمتنى �أال تخيب احلكومة �آمال املواطنني
ال�صاحلني وامل�صلحني كما خيبتها حكومات
�سابقة!
ودمتم �ساملني.
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الوراثة السياسية «»2-1
من الطبيعي ج��د ًا �أن ي��رث االب��ن من �أبيه
الأم��وال والعقارات ،لكن من غري املقبول
منه املن�صب �أو املكانة ال�سيا�سية،
�أن يرث ُ
لي�س املن�صب احلكومي فقط بل حتى زعامة
احل��زب والنفوذ ال�سيا�سي ،مع العلم �أن
احلزب �إذا كان قائم ًا على �شخ�ص معني �أو
عائلة معينة ال ي�صح �أن ُيطلق عليه ا�سم حزب،
فقيادة احل��زب البد �أن تكون متاحة �أمام
جميع �أع�ضائه ويحق لهم الرت�شح لقيادته
عن طريق انتخابات حرة دميقراطية ،وهذا
ينطبق على جميع الأح��زاب مهما اختلفت
م�سمياتها «حزب ،حركة ،تيار ،جتمع،
كتلة� ... ،إلخ».
�إذن ،متى تكون الوراثة ال�سيا�سية مقبولة؟
ومتى ال تكون مقبولة؟
من املعروف �أن الأنظمة امللكية قائمة على
مبد�أ الوراثة ولهذا فقد ت�أ�س�ست عائالت
ملكية عريقة يف بريطانيا ،هولندا،
تايلند ،ال��ي��اب��ان� ... ،إل���خ ،لكن يف
اجلمهوريات ،وخا�صة الدميقراطية منها،
ف�إن الطريق احل�رصي للو�صول �إلى ال�سلطة
هو االنتخابات ،وعندها ال ي�ستطيع �أي

وجهة نظر

مقاالت

رئي�س �أن يورث احلكم لأحد �أفراد �أ�رسته �إال
اذا جنح باالنتخابات ب�شكل دميقراطي مثلما
ح�صل يف �أمريكا «جورج بو�ش الأب واالبن»،
ويف كندا رئي�س ال��وزراء احلايل «جا�سنت
ترودو» هو ابن رئي�س الوزراء الأ�سبق «بيري
ترودو» ،يف كوريا اجلنوبية «بارك غيون
هي» هي ابنة الرئي�س الأ�سبق «بارك ت�شونغ
هي» ،ومثل هذه النماذج طبيعية ومقبولة
لأنها ت�أتي عن طريق دميقراطي بحت.
وهناك طريقة ثانية مقبولة �إل��ى حدما
وه��ي الطريقة الآ�سيوية القائمة على
الدميقراطية لكن �ضمن الإطار العائلي،
ولعل �أب��رزه��ا يف �رسالنكا حيث خدمت
ال�سيدة «�سريميافو باندرانايكا» مبن�صب
رئي�س ال����وزراء مل��دة «� »18سنة بعد
اغتيال زوجها رئي�س الوزراء «�سولومون
باندرانايكا» ع��ام « »1959ثم �أ�صبحت
ابنتها «�شاندريكا كماراتونغا» رئي�سة
للجمهورية واللطيف �أنها عينت �أمها
مبن�صب رئي�س الوزراء� ،أما ابنها «�أنورا
باندرانايكا» فقد �أ�صبح رئي�س ًا للربملان.
يتبع

حمد السريع

خسائر الخطوط

الجوية الكويتية
قدم دي��وان املحا�سبة تقارير مالية
عدة عن حجم خ�سائر �رشكة اخلطوط
اجلوية الكويتية خالل ال�سنوات الأربع
املا�ضية .
وك��ان من اب��رز هذا اخل�سائر ثالثة
�أبواب يجب تدخل احلكومة ال�صدار
القرارات لوقفها وحما�سبة املت�سبب
يف تلك املديونية الكبرية التي على
�رشكة اخلطوط اجلوية الكويتية,
ورغ��م ت�سديد ج��زء كبري منها اال
ان ه��ن��اك مبالغ مرتاكمة وت��زداد
فوائداها .
االرتفاع الكبري ب�سعر تذاكر ال�سفر
على اخلطوط الكويتية �سواء على
الدرجة االولى او درجة رجال االعمال
او ال�سياحية وخا�صة التي حتجز
من الكويت �أمر مبالغ فيه ,فبينما
ي�ستطيع امل�����س��اف��ر ع��ل��ى اخلطوط
اجلوية الكويتية ان يحجز من احدى
ال��دول الآ�سيوية «الهند» ان يح�صل
على عرو�ض مميزة بالأ�سعار تناف�س
اي �رشكة طريان عاملية او خليجية
وهي تكلف ال�رشكة مبالغ كبرية حني
نعلم ان تذكرة الدرجة ال�سياحية
من الهند الى امريكا على اخلطوط
اجلوية الكويتية ب�سعر «  »170دينار ًا
يف �سبيل ت�شجيع حركة ال�سفر وزيادة
عدد الركاب .
زي��ادة �أع��داد املوظفني الوافدين مع
رف��ع اجورهم لتقارب او تزيد على
املوظف الكويتي �سواء داخل الكويت
او يف املكاتب اخلارجية لل�رشكة .
وه��ن��اك �أم���ر مهم و���س���ؤال يطرحه
اجلميع :ملاذا مننح تذاكر الدرجة
االول�����ى ودرج�����ة رج����ال االع��م��ال
وال��درج��ة ال�سياحية للموظفني
و�أ�رسهم وكذلك للمتقاعدين من �رشكة
اخلطوط اجلوية الكويتية و�أ�رسهم
رغم ان التذاكر مرتفعة ,خا�صة يف
فرتة العطالت وح�صول املوظف او
املتقاعد مع ا�رسته على تذاكر �سفر
يكلف ال�رشكة مبالغ طائلة ,ناهيك
عما يحدث من جت��اوزات يف �إلغاء
حجوزات بع�ض امل�سافرين يف �سبيل
ال�سماح لزمالئهم املوظفني العتالء
الطائرة النهم ال ميتلكون حجز ًا
م�سبق ًا .
اليوم يجب على احلكومة التحرك
بجدية لوقف هذا الهدر مع التم�سك
بالناقل الوطني وع��دم التفريط به
وبيعه للقطاع اخل��ا���ص ,ف��ان ذلك
قد مينح �رشكات خليجية او اجنبية
اال�ستيالء على �رشكة اخلطوط اجلوية
الكويتية ,كما ح��دث عندما باع
القطاع اخلا�ص �رشكات االت�صاالت
ل�رشكات خليجية باتت ه��ي التي
تتحكم وت�سيطر على ال�سوق الكويتي
اقت�صادي ًا وامني ًا .
وال�سالم عليكم.

حسبة مغلوطة

علي البصيري

فاتحة بنقاسم

المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون
بالعا�صمة
عا�شت مدينة الثقافة
التون�سية على �إيقاع الدورة الع�رشين
للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
ال���ذي نظمه احت���اد �إذاع�����ات ال���دول
العربية ب�رشاكة مع امل�ؤ�س�سة الإذاعية
والتلفزيون التون�سيني و امل�ؤ�س�سة
العربية لالت�صاالت الف�ضائية عرب�سات،
ح��ي��ث تناف�س م��ا ي��ن��اه��ز  273عمال
يف جمال املنوعات الإذاعية والتلفزية
والأعمال الدرامية والربامج التوثيقية
والإخبارية.
وقد �أحيت حفل االفتتاح الفنانة ال�سورية
لينا �شماميان ب�صحبة االورك�سرتا
ال�سيمفوين التون�سي .فتميزت �صوتا
و�أحلانا وكلمات ,حيث حلقت باجلمهور
يف عامل الرتاث العربي املتنوع واملنتمي
�إلى دول عربية خمتلفة �،إلى جانبها
غرد �أي�ضا البحريني في�صل الأن�صاري,
ومت خالل احلفل تكرمي بع�ض الفنانني
العرب من خمتلف الدول.
�أم���ا حفل االخ��ت��ت��ام فكانت الب�صمة
فل�سطينية ،ه��زت م�شاعر اجلمهور
الذي يتوق لل�صالة يف القد�س وحتقيق
حلم التحرير �أحيته الفنانة نان�سي
حواء والفنان يعقوب �شاهني ب�صحبة
فرقة جفرا للدبكة الفل�سطينية وكان
املهرجان منا�سبة اللتقاء الإعالميني

والفنانني واملثقفني والتعرف على
امل�ستجدات التكنولوجية يف عامل الإعالم
و�أي�ضا لعقد اتفاقيات التعاون فكانت
�أبرزها تلك التي جرت بني اجلمعية
ال�سعودية «�إعالميون» من جهة و احتاد
�إذاع��ات ال��دول العربية « »ASBUمن
جهة �أخ��رى ،من �أجل العمل امل�شرتك
ل�صناعة مبادرات �إعالمية عربية ت�ساهم
يف امل�شاركة ال�شعبية ب�ين االحت��اد
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين الذي متثله
جمعية «�إع�لام��ي��ون» .وال��ت��ع��اون يف
قطاع التدريب واال�ستفادة من اخلربات
املرتاكمة لدى اجلانبني.
وقد وقع االتفاقية عن جمعية «�إعالميون»
رئي�س جمل�س الإدارة �سعود بن فالح
الغربي وع��ن االحت��اد ،املدير العام
لالحتاد املهند�س عبد الرحيم �سلمان.
ومل يعد املهرجان العربي للإذاعة
والتلفزيون حمطة للمناف�سة و�إب��راز
املهارات بالأعمال الإعالمية الناجحة
ف��ق��ط ،ب��ل فر�صة للتقارب والعمل
امل�شرتك على امل�ستوى العربي.
املهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
و مدينة الثقافة بتون�س ي�ؤكدان مرة
�أخرى ب�أن الثقافة ت�ستطيع �أن جتمع
ما قد يفرقه غريها .حقا تون�س بلد
اجلمال.

a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

هل المنح والقروض مال فرهود؟

حادثة فرهود جرت يف بغداد ورافقها عنف ونهب
ن�شبت بالعراق وا�ستهدفت �سكان املدينة من اليهود
يف  1يونيو 1941م خالل احتفالهم بعيد ال�شفوعوت
اليهودي حيث وقعت امل��ذاب��ح بعد الفو�ضى التي
�أعقبت �سقوط حكومة ر�شيد عايل الكيالين خالل انقالب
1941م قبل �أن تتمكن القوات الربيطانية من ال�سيطرة
على املدينة وانتهت �أحداث املجزرة يف اليوم التايل
ودخلت القوات الربيطانية بغداد وقدر عدد ال�ضحايا
بـ  175قتيال و 1000جريح يهودي وتدمري  900منزل
لليهود العراقيني ما ت�سبب يف ارهابهم وت��رك يف
نفو�سهم �أثر ًا عميقًا و�ساعد على �رسعة هجرتهم �إلى
فل�سطني املحتلة ،ومع حلول 1951م كان قد هاجر من
العراق �أكرث من  %80منهم �إلى فل�سطني املحتلة ي�سمى
حادث الفرهود لدى اليهود بالهولوكو�ست املن�سي
حيث يعترب بداية النهاية للوجود اليهودي يف العراق
الذي دام لأكرث من � 2600سنة منذ ال�سبي البابلي و
�أ�صبح املثل مال فرهود �أو مال الفرهود مثال يطلق على
من ي�ستويل على �شيء غ�صبا �أو ي�ستبيح ماال خا�صا
�أو عاما و ب�صدق فمال ال�صندوق الكويتي للتنمية
مال فرهود ي�ستباح جهارا نهارا دون فائدة تذكر وقد
كتبت وطلبت مرارا وتكرارا بطلب ب�أن تعدل احلكومة
�سيا�سة املنح و الهبات التي �أ�صبحت دون جدوى وعن
مالم�سة واقعية لعدم جدواها فقد مل�س �أغلبنا ما مت
من معاملة لنا كمواطنني لدولة الكويت باخلارج حتى
بتنا ن�ستغرب �أن ال �سند لنا وال ظهر يحمينا �إن �أخط�أ
�أحدهم و ب�صدق مل �أحتاج لوزارة اخلارجية يف حينها
حتى بعد �أن فقدت جواز ال�سفر وثيقة اثباتي الوحيدة
ب�أين مواطن كويتي؟ والذي �سارع »ال�صليب الأحمر« الى

جندتي عرب ورقة �إثبات �شخ�صية كانت عبارة عن جواز
مروري لأي مكان �أذهب اليه ب�أين مواطن كويتي ،وحتى
منح مدد الإقامة بكتاب منهم ب�أحقيتي بتلقي العالج
على نفقة دولة الكويت اال بعد �أن مت �إيقاف العالج عني
ق�رسا بعهد وزير �سابق لل�صحة ثبتت م�ؤخرا جتاوزاته
املالية التي مل ير مبذرا للمال العام و مال فرهود
ي�رصف على مري�ض كويتي مل ميتثل لأوام��ره بعدم
الكتابة يف ال�ش�أن ال�سيا�سي و انتقاد �أعمال وزارته التي
كانت و اليوم معا و مبا �أن ال�شيء بال�شيء يذكر ف�إين
�أ�شكر الوزير الدكتور ال�شيخ با�سل احلمود ال�صباح
على ما يقوم من جهود يف م�ساعدة املر�ضى الكويتيني
الذين ا�ستمع الى �شكواهم وي�سعى الى حلها مع ال�سيد
وكيل وزارة ال�صحة ال�سيد الدكتور م�صطفى ر�ضا والذي
�أ�صبح اليوم لزاما �إن نقول �أن ال�شيء بال�شيء يذكر،
فاملال الذي بدد يف القرو�ض اخلارجية حتى بات دون
�أثر و �أ�صبح �أثرا بعد عني قد �صب يف رفعة �ش�أن املواطن
الكويتي باخلارج و كرامته كمواطن لدولة ذات �سيا�سة
�إن�سانية م�شهودة ؟ �إال �أن ماال ال يخدم �صاحب ق�ضية
�سيا�سية �أو مواطنا فهو مال فرهود قد بعرث ميينا و
�شماال دون معنى و على املعنيني بال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية وعلى ر�أ�سهم معايل نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير اخلارجية رئي�س جمل�س ادارة
ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية �أن يتم
مراجعة �سيا�سات ال�صندوق احلالية و مقارنة ما جنى
املواطن و احلكومة مقابل ما مت من اتفاقيات منحت
من خاللها بع�ض الدول �أمواال �سهلة دون تعب ودون
مردود حتى �شهدنا على ما �شهدناه من رحلة الغربة
امل�ؤملة.

