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نريد أن  ...نسرق

لست سياسي ًا

بكل �صدق و�شفافية وو�ضوح،
ر�سالة �أوج��ه��ه��ا مل��ن يهمه �أمر
ال�شعب و�أمر كل مواطن على هذه
الأر�ض ،نحن جمموعة من ال�شباب
«نريد �أن ن�رسق» من �أموال الوطن،
و�أع�����رف ال��ك��ث�ير مم��ن ي��ري��دون
امل�شاركة يف ال�رسقة معي ،وهم
م�ستعدون �أي�ض ًا للق�سم املذكور يف
الد�ستور ويق�سمونه �أمام ال�شعب
والعامل ب�أ�رسه.
فنحن ن�ؤمن مبا ي�ؤمن به بع�ض
ال��ن��واب وال����وزراء عند الق�سم،
و���ش��ع��ارن��ا ك�����ش��ع��اره��م «�أق�سم
و�أ�����س���رق» ،وب��ع�����ض ال���وك�ل�اء
وامل�س�ؤولني واملدراء واملرت�شني
وال�سفراء وبع�ض �أع�ضاء غرفة
التجارة والت�أمينات واال�ستثمارات
وال�رشكات الوطنية وغري الوطنية،
فلم يبق يف هذا الوطن من مل ي�رسق
�سوى «من رحم»!
�صنفت الكويت من الدول املتقدمة
ج��د ًا يف الف�ساد ،مبعنى �آخ��ر �أن
ال�شعب ال��ذي يدير �أم��وال وطنه
فا�سد ،واحلكومة امل�ؤمتنة على
حماية �أموالنا فا�سدة �أي�ضاً ،فنحن
�أي�ض ًا معكم فا�سدون ،ل��ذا نريد
امل�شاركة معكم يف ال�رسقة.
�إن �أردت �أن حتل جمل�س الأم��ة،

كثري من الكتاب يتناولون ال�سيا�سة
يف مقاالتهم ،واالح����داث املحلية
والعربية والدولية،وهي وجهات
نظر خمتلفة هناك من يقبل بها وهناك
من يرف�ضها ،وبالن�سبة يل فل�ست
ب�سيا�سي وال �أميل اليها ،ولكن اذا
كان االمر يعود باملنفعة على وطني
اكون �سيا�سياً ،و�أود ان اقول انني
انتمي حلزب واحد هو احلزب الذي
تنتمي له هذه الدولة التي يتولى
امورها امري الكويت ال�شيخ �صباح
االح��م��د ،ف�أين ما م��ال ملنا معه،
وبفيه الرتاب من يقول غري ذلك،ومن
ينكث امن��ا ينكث على نف�سه ،وال
يحيط املكر ال�سيئ اال ب�أهله ،اال
تخافون زوال النعمة ،اال تخافون
احلوباء ،الكويت بلد �آمن مطمئن،
بلد يتنف�س فيه الغريب ال�صعداء،
بلد يعطي وال ي�أخذ ،بلد الدميقراطية
واحلرية وابداء الر�أي دون زوار ليل،
بلد ال ي�أتي منه اال اخلري دون تدخل
ب�ش�ؤون الغري ،لقد حمى الله الكويت
ب�أهلها املخل�صني الذين يع�شقون
هذا الرتاب ،وميدون يد اخلري داخل
الكويت وخارجها ،ونعوذ بالله من
كفران النعم ،لقد حبا الله بقائد
ٍ
ٍ
حان عطوف على رعيته،
واب
فذ،
�أعاد للكويت جمدها و�شموخها بكل
حنكة ،وبنى هذه الدولة من جديد،
وحافظ عليها حفاظ االب احلاين
على رعيته ،وكرث اخلري يف عهده
امليمون ،وحافظ على الد�ستور
ال����ذي وج���د مل�صلحة ال�شعب،
وحتمل من �أج��ل الكويت الكثري،
وعامل رعيته مبا ير�ضي الله ،لقد
�شاهدنا ب�أعيننا اخ��ط��ارا حمدقة
ع��ن مييننا و�شمالنا ،ومل ن�صب
بف�ضل الله وحكمة �سموه ب�شظية،
�أفال نحمد الله على ذلك؟ ان كانت
االطماع باحلكم ف�شاه وجه من يظن
ذلك وال ارغم الله اال معط�سه ،هذا
حلم ووهم فدون ذلك خرط القتاد،
ويوم له ما بعده ،لقد ر�ضينا بهذه
اال�رسة حكاما لنا ومل نر منهم اال
كل خ�ير ،يزوروننا يف افراحنا،
ويوا�سوننا يف ع��زائ��ن��ا ،وم��ن مل
ير�ض بذلك فلريحل الى حيث حلت
رحالها ام ق�شعم ،وال نريده بيننا،
واعلموا ان الله ال يغري ما بقوم حتى
يغريوا ما ب�أنف�سهم ،اتقوا الله يف هذا
الوطن وكونوا اخوانا متحابني ،ومن
�شذ ف�إمنا ي�شذ على نف�سه ،وقد �س�ألني
واثار حفيظتي �شخ�ص متحذلق متلون:
الى اي اجلهات متيل؟ فقلت :ما�ش�أنك
وذاك! قال� :س�ؤال عابر ،قلت  :اعرب ال
عربت ،ات�س�ألني هذا ال�س�ؤال ومل يبق
من عمري اال ظم�أ حمار ،او ال تعلم ال
علمت �أنني انتمي حلزب واحد ا�سمه
الكويت ،مكتوب يف اعاله الله الوطن
االم�ي�ر ،لقد اجتمع علي ال�سكري
وال�ضغط والكول�سرتول ،وب�س�ؤالك،
ال ب��ارك الله فيك ،ارتفع ال�سكري
وال�ضغط ،ال بارك الله بك ولك.
ايها ال�سادة اع��ذروين اليوم لأنني
ابتعدت عن التاريخ والأدب لأن هذا
الوغد حرك �ساكني ،و�أثار حفيظتي.
دمتم �ساملني.

بب�ساطة جد ًا افتح ق�ضية «الفحم
املكل�سن» وبعدها �سيحل املجل�س
ال��ذي انتخبه ال�شعب خ�لال 24
�ساعة ،فالف�ساد يف هذه الق�ضية
ي��ط��ال م�����س ��ؤول�ين ون���واب��� ًا ومن
يق�سمون على حماية الوطن والذود
عن �أمواله ،ول��دي الأوراق التي
تدين ن�صف امل�س�ؤولني يف احلكومة
وبع�ض النواب والوزراء احلاليني
وال�سابقني ،فهل من رجل «ر�شيد»
يحب الوطن يف هذه احلكومة يريد
الإ�صالح؟
�أذكّ ���ر م��رة �أخ���رى مب��ا ذك��رت��ه يف
ال�سابق ،الكويت تباع وت�شرتى
يومياً ،والعمليات تخطط لها
ليال ،ومن �أ�شخا�ص يق�سمون يف
كل منا�سبة على حمايتها ،ولكن
� ..إلى متى؟ انظروا �إلى الأحداث
العاملية من حولكم ،فا�صحوا ..
ف�إن ال�شعوب ال تريد �سوى الكرامة
واح�ترام وطنيتهم ،والعدالة يف
�أرزاقهم و�أموالهم وحقوقهم.
�أجل �إنه الزمن الذي �أ�صبح الكذب
فيه دبلوما�سية والن�صب فيه �شطارة
واخلدعة فيه ذكاء ،و�أ�صبح النفي
والإن��ك��ار �أ�سهل طريقة للمراوغة
والتخل�ص من امل�شكلة!
والله امل�ستعان،،،

تجارب

خالد عبدالرزاق الحسن

فريق اإلسناد واإلنقاذ الكويتي
كثري ًا ما ن�سمع عن فريق الإنقاذ
التطوعي واحلقيقة �أرى لهم بع�ض
ال�صور من خ�لال «االن�ستغرام»
وال�سو�سيال ميديا من حني الى
اخ��ر وال اع���رف م��اه��ي مهامهم
و�صفاتهم ودوره����م �إال عندما
انقطعت �سيارتي م��ن الوقود
فتفاج�أت بوقوف �سيارتني وعلى
�سقفهما فل�رش «ليت وما�ض» وك�أنه
ليت طوارئ وقام احدهم ب�س�ؤايل
عن �سبب توقف املركبة املفاجئ
فرتجلت من املركبة و�س�ألت عن
جهة عملهم فقالو ايل انهم فريق
تطوعي من فريق اال�سناد والإنقاذ
ال��ك��وي��ت��ي وم���ا ل��ف��ت انتباهي
تنظيمهم وجهوزيتهم التي ابهرتني
رغم ان �أعمارهم مل تتجاوز العقد
الثاين ولكن يتحلون ويتمتعون
ب�أخالق عالية وخ�برة و�إمكانية
جبارة ت�ضاهي يف مكانتها فرق
عمليات الإنقاذ الدولية.
ومن هنا �أود من اجلهات املخت�صة
�أن حتتوي ه ��ؤالء ال�شباب الذين

لغة

يعك�سون �صورة طيبة لأبناء جيلهم
والذين افنوا �أوق��ات فراغهم يف
خدمة النا�س واملجتمع وبال �شك
هم فخر للكويت ولل�شباب كافة
حيث انهم مل ينتظروا الدولة بان
توفر لهم �أماكن الرتفيه وتفريغ
الطاقة ولكنهم جبلوا على ان
يختاروا العمل التطوعي كنوع
من ا�شغال وقت الفراغ امل�صبوغ
بروح وطنية عالية بارك الله فيكم
يا �شبابنا وكرث الله من �أمثالكم
وان�شاء الله تلتفت لكم احلكومة
وتكافئكم وتدعمكم النكم فعال
ت�ستحقون الإ�شادة.
ويف ختام ال�شكر �أتقدم بباقة من
ورد عطرة للمنقذ املتطوع فهد
العجيل واملنقذ املتطوع عبدالله
الأن�����ص��اري وعلي ال�شمالن الله
يحفظكم وا�ستمروا يف جهودكم ف�أنتم
خري من ميثل ال�شباب الكويتي وال
ان�سى يف بهذه الر�سالة كل من
�شارك بهذا الفريق والقائمني على
التنظيم .

«الهدامة الجديد»
ُيغرق الكويت

�سنة الهدامة « »1934هي ال�سنة التي تعر�ضت فيها
الكويت لأمطار غزيرة �أدت الى هدم الكثري من البيوت
املبنية من الطني وت�رضر نحو � 18000شخ�ص وجاءت
بعدها �سنة هدامة جديدة يف العام  ،1954هطلت �أمطار
غزيرة هدمت البيوت وجل ��أت الدولة الى ا�ستخدام
املدار�س القائمة �آنذاك كمالجئ ملن تهدمت منازلهم.
هذا كان قدمي ًا ،حيث كانت الدولة فقرية االمكانات
وامل��وارد املالية .وال تتوافر لديها اخلربات الفنية
 ،والإم��ك��ان��ات الب�رشية  ،واملالية كما هو احلال
حاليا ولي�س هناك عذر للحكومة ب�أن تدعي ب�أن ما
ح�صل كارثة طبيعية و�أن من�سوب املياه التي اجتاحت
الكويت ،فاقت املتوقع! لأن هذا عذر �أقبح من فعل،
ومقارنة مع الفارق ،وا�ست�شهاد يف غري حمله ،فلقد
حدث عام � 1997أن هطلت �أمطار غزيرة وح�صلت كارثة
وغرق البلد ،وت�رضر النا�س ولكن احلكومة مل تتعظ
ومل تتخذ �أية تدابري ملواجهة مثل هذه الكارثة م�ستقبال
وبعد �إحدى وع�رشين �سنة .بل ما يجعل احلكومة مق�رصة
تراع
�أنها �أن�ش�أت مدن ًا جديدة كمدينة �صباح الأحمد ومل
ِ
فيها التخطيط اجليد� ،أو الت�صميم اجليد ،ناهيك عن
التنفيذ اجليد ،فجاءت �أمطار عام  2018وحتول البلد
�إلى بلد منكوب ،مئات املنازل غرقت و�آالف ال�سيارات
تلفت ناهيك عن الطرق العامة ،والهيئات ،والوزارات
،واملدار�س ،وحتى امل�ست�شفيات و�شل البلد و�أ�صبحنا
حمل نقد وتندر من قبل القريب قبل البعيد ،نتيجة ما
�أبانته الأمطار من ف�ساد يف ت�صميم ،وتنفيذ ،ورقابة
البنية التحتية للبلد .وكان رد فعل احلكومة يف بداية
الأم��ر كعادتها .ال�صدمة ثم �إلقاء اللوم على كمية
الأمطار غري املتوقعة .ثم جاءت ت�رصيحات باهتة من
م�س�ؤولني مثل :ماذا نعمل ،هذا �أمر الله «هل ن�رشب مياه
الأمطار؟» ،والآخر يقول �إن الدولة عملت ما يف و�سعها
لفتح الطرق .وثالث يقول :الأمن م�ستتب .وت�ضاربت
الأقوال ومت تبادل االتهامات .فكل م�س�ؤول يلقي باللوم
على الآخر وكل جهة تتهم الأخرى بالتق�صري و�أع�ضاء
جمل�س الأم��ة �أ�صابتهم حمى الت�رصيحات ،و�إع��داد
اال�ستجوابات وك�أنهم ال يعلمون عن �أداء احلكومة
وتق�صريها بل �إن بع�ضهم �شهدت ع�ضويته مبجل�س الأمة
عقودا وك�أن البلد �سفينة تغرق وبد�أت الفئران بالقفز
خارجها ،لكي يهرب كل واحد من امل�س�ؤولية .وك�أنها
ال تهم اجلميع وبدا املواطنون م�صدومني مبا حل بهم
وبالعجز والتخاذل احلكومي .ف�أرقام جهات الطوارئ
يف الدولة ال ترد وخمافر ال�رشطة مل ت�ستطع ان تقوم
ب�إثبات احلالة ملن �أ�صيبت ممتلكاتهم ومل تقم اجلهات
املعنية �سوى ادارة الأر�صاد .مبا ينبغي لها �أن تقوم
به بعمل ار�شادات للنا�س يف كيفية التعامل مع الأمطار
الغزيرة� ،أو �إر�شادهم الى �أف�ضل الطرق العلمية يف
حالة �أ�صابهم �أي �رضر نتيجة لهذه الكارثة .ومل
تعلن احلكومة عن قانون التعبئة العامة ومن خالله
ت�ستطيع �أن ت�ضع يدها على املمتلكات اخلا�صة من
معدات ،وم�ستلزمات ،و�أماكن ومواد غذائية .فلقد
تبني �أن االمكانات قا�رصة عن مواجهة الأزمة ما دفع
لال�ستعانة بالقوات امل�سلحة كاجلي�ش ،وال�رشطة
واحلر�س الوطني .الأمطار ما زالت م�ستمرة واملو�سم
هذا العام مطري ب�إذن الله و�آثار الأزمة ما زالت وكل
ما ح�صل هو حماولة تفعيل املادة  25من الد�ستور
بتعوي�ض املت�رضرين ،ف���إذا كانت 1954 ,1934
هدامات قدمية فعام  2018عام الهدامة اجلديد� .أغرق
البلد وال يزال يغرق نتيجة للف�ساد امل�ست�رشي وال ندري
م��اذا �سيكون حال البلد يف حالة كارثة جديدة� ،أو
بالقرب منه يف الدول املجاورة؟
مالحظة:
يف الدول املتح�رضة ت�ستقيل احلكومة بكامل �أركانها
وتعلن م�س�ؤوليتها وتقوم بالتحقيق واملحا�سبة
وتعوي�ض النا�س.
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كـالراعي يـرعى حول الحمى ..وُ ..ك ُل ُّك ْم َر ٍ
افتتحنا علم البيان فيما ان��زل للنا�س من
التبيان بحديثني لر�سول الله �صلى الله
عليه و�سلم ع��ن ال��راع��ي والرعية وت��دور
تعاليم احلديثني عن احلالل واحلرام والأمور
امل�شتبهات و م�س�ؤولية الراعي عن رعيته
يف التبيان :لفظ راعي ورعي ورد يف التبيان
كتاب الله االي��ات التي ورد فيها لفظ رعي
«يا �أَ ُّي َها َّ
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امل�ؤمنون« ...قَ َ
التَا اَل نَ ْ�س ِقي َح َتّى ُي ْ�ص ِد َر
ري» « »23الق�ص�ص.
الرِّ َع ُ
اء َو�أَ ُبونَ ا َ�ش ْيخٌ كَ بِ ٌ
اي ِت َها ۖ  »27«..احلديد
«فَ َما َر َع ْو َها َح َّق رِ َع َ
اها» « »31النازعات
اء َها َو َم ْر َع َ
�أَ ْخ َر َج ِمن َْها َم َ
َ
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ال ِذي �أَ ْخ َر َج ا ْر َعى « »4االعلى .وتطابقت
االلفاظ واملعاين يف البيان مع التبيان,
ففي البيان �أقوال ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم:

«»2-1

 - 1عن �أبي عبد الله النعـمان بن ب�شري ر�ضي
الله عـنهما قـال� :سمعـت ر�سـول الله �صلى الله
عـليه و�سلم يقول�« :إن احلالل بينّ و�إن احلـرام
بينّ وبينهما �أمور م�شتبهات ال يعـلمهن كثري
من النا�س فمن اتقى ال�شبهات فـقـد ا�سترب�أ
لديـنه وعـر�ضه ومن وقع يف ال�شبهات وقـع
يف احلرام كـالراعي يـرعى حول احلمى يو�شك
�أن يرتع فيه �أال و�إن لكل ملك حمى �أال و�إن
حمى الله حمارمه �أال و�إن يف اجلـ�سد م�ضغة �إذا
�صلحـت �صلح اجل�سد كله و�إذا فـ�سـدت فـ�سـد
اجل�سـد كـلـه �أال وهي الـقـلب».
َ - 2ع ْن َع ْب ِد ال َل ِّه ْبنِ ُع َم َر َيقُ ولُ �َ :س ِم ْع ُت َر ُ�سولَ
�ص َلّى ال َلّه َع َل ْي ِه َو َ�س َل َّم َيقُ ولُ « :كُ ُلّكُ ْم َر ٍاع
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َو َم ْ�س� َ
اد ُم َر ٍاع فيِ َمالِ
وم ْ�س�ؤولٌ َع ْن َر ِع َّي ِت ِه- ،قَ الَ َ :و َح ِ�س ْب ُت
َ�س ِّي ِد ِه َ
الر ُجلُ َر ٍاع فيِ َمالِ �أَبِ ِ
يه َو َم ْ�س�ؤولٌ
�أَ ْن قَ ْد قَ الَ َ :و َّ
َع ْن َر ِع َّي ِت ِهَ -وكُ ُلّكُ ْم َر ٍاع َو َم ْ�س�ؤولٌ َع ْن َر ِع َّي ِت ِه»,
وبينا احلديث الأول يف املقاالت ال�سابقة عن
ال�شجرة املحرمة يف اجلنة.
يتبع

آلية صرف المكافآت المالية للخدمات الممتازة!

�أ�صدر جمل�س اخلدمة املدنية القرار
رقم  43ل�سنة  2016ب�ش�أن املكاف�آت
املالية مقابل اخل��دم��ات املمتازة
ملوظفي وزارات الدولة يف � 25أكتوبر
 2016وهو �أحد القرارات الإدارية التي
مل ت��راع طبيعة عمل املوظفني عند
تطبيقها على جميع جهات العمل مما
ال يعزز ثقافة الإنتاجية فيها  ،حيث
مت ربط اخلدمات املمتازة للموظف
مبدة مزاولته الفعلية للعمل عدد 180
يوما يف ال�سنة دون النظر �إلى حجم
وع��دد املهام املنفذة واملوكلة �إلى
املوظف والذي يثبت معدل �إنتاجية
املوظف ويخلق التناف�س يف بيئة
العمل من اجل تطويره  ،والقرار جاء
معيبا يف مو�ضوعه عند تطبيقه على
بع�ض الوزارات للأ�سباب التالية :
 - 1ا�ستبعد �أي��ام اجلمع التي يبلغ
ع��دده��ا  48ي��وم��ا يف ال�سنة و�أي���ام
الراحات منها �أيام ال�سبت التي يبلغ
عددها  48يوما يف ال�سنة لي�صبح
�إجمايل عدد هذه الأيام امل�ستبعدة 96
يوما كما ا�ستبعد �أيام العطل الر�سمية

للمنا�سبات الدينية والوطنية .وعددها
 9منا�سبات يف ال�سنة ويرتاوح �إجمايل
عدد �أيامها يف ال�سنة مبعدل  18يوماً،
بالرغم من �أنه يحظر على املوظفني
مزاولة �أعمالهم يف هذه الأيام من جهة
عملهم !! با�ستثناء بع�ض وظائف وزارة
ال�صحة والداخلية والدفاع.
 - 2ا�ستبعد �أيام ال��دورات التدريبية
التخ�ص�صية للموظف  ،وهذه الدورات
التي تنمي خ�برات امل��وظ��ف ت�صب
يف م�صلحة رفع �إنتاجية جهة العمل
وبالتايل ا�ستبعاد هذه الأي��ام يعد
عيبا مو�ضوعيا .
 - 3مل يراع القرار واقع التزام بع�ض
املوظفني باحل�ضور طوال ال�سنة كما
هو مثبت بالب�صمة الإلكرتونية �إال
�أنه ال يوكل �إليه تنفيذ مهام وغريهم
يرتكبون خمالفة املادة ( ) 23و()11
من قرار جمل�س اخلدمة املدنية رقم
 40ل�سنة  ، 2006و�آخر قل عدد �أيام
دوام��ه الفعلي عن  180يوما �إال �أنه
�أجنز مهام كثرية !!
 - 4مل ي��راع القرار �أن هناك حاالت

مر�ضية عر�ضية تعرقل املوظف عن
ممار�سة روتينه اليومي لأيام حمدودة
جدا منها االلتهاب يف اجلهاز التنف�سي
�أو اله�ضمي �أو الع�ضلي �أو يف الأذن
الو�سطى والذي ال ي�ستوجب الرقود
يف امل�ست�شفى.
 - 5مل ي��راع ال��ق��رار �إمكانية وقوع
احلوادث الطارئة للموظف �سواء
يف منزله �أو يف طريقه �أو يف �أحد �أفراد
بيته والتي تخرج عن �إرادته وتعرقل
ح�ضوره للدوام .
لذلك على جمل�س اخلدمة املدنية
ودي��وان اخلدمة املدنية �أن يدر�سوا
ج��ي��دا الأث���ر امل�ترت��ب على تطبيق
قراراتهم على جميع جهات العمل مبا
يتفق مع طبيعة العمل ومبا يحفظ
حقوق املوظف املنتج ومب��ا يعزز
روح التناف�س املهني يف تطوير الأداء
بجهة العمل بدال من معاملة موظفي
الدولة مبختلف ال��وزارات على �أنهم
حرا�س بوابة وب�صامون !! وال حول
وال قوة �إال بالله من واقع الكثري من
القرارات.

