
األكثر عرضة للفساد.
ـيـاه ــكـنك اسـتـعــادة إمـدادات ا لـذا ال 
نظرا ألن من يـقفون وراء ذلك عـلى صلة

جيدة بأصحاب النفوذ.
ــــرجـح أن يــــقــــدم جــــهـــاز ولــــيس من ا
الـشـرطة مـسـاعـدة مـا لم تعـطـهم "شـيـئا

يسد حاجتهم".
أما مـفوضيـة األخالق ومكـافحة الـفساد
فــقـد نــفـد صــبـرهــا لـكــونـهــا تـرغب في
التحرك لكن الكيني ال يفعلون شيئا.
ئة من وتشيـر الدراسة إلى أن  61 في ا
الذين شـملـتهم لم يـفعلـوا أي شئ لدعم
مــكــافــحــة الــفــســـاد وتــرويج مــعــايــيــر
ــاذا? ألنـهم أخالقــيــة قــويــة في الــبالد 

يخافون.
وتـقــول الـدراسـة إن أغــلب الـكــيـنـيـ ال
يـبــلـغـون عن فــسـاد أو سـلـوكــيـات غـيـر
أخالقــيــة تـســاعــد في فــتح حتـقــيــقـات
ضـايـقات ألنـهم يخـشـون من تعـرضـهم 

محتملة أو ثأر.
لذا جلأت مـفوضية مـكافحـة الفساد إلى
ـــقــدس" سالح جـــديــد هـــو "الـــكـــتـــاب ا
لترويـج أفكار تـساعد فـي التصـدي لهذا

التهديد.
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فوضية مؤخرا دليال لدراسة وطرحت ا
ــقــدس يـــهــدف إلى تـــعــزيــز الــكــتـــاب ا
جـهودهـا الـراميـة إلى مـكافـحـة الفـساد
عــــلى أمـل أن يـــســـفــــر ذلك عن تــــعـــديل
سـلوكـيـات منـتشـرة في هـذا الـبلـد الذي

يفترض أنه يخشى الله.
فوضية نـفسها إليود وابوكاال ويدير ا
أسقـف أجنيـلي مـتقـاعـد وهو رجل دين

قدس جيدا. يعرف كتابه ا
فوضية إن دليل دراسة الكتاب وتقول ا
قدس يهدف إلى مساعدة الكيني في ا
ـقدس واكـتـشاف "الـتفـاعل مع الـكتـاب ا
موقف الـله من الفسـاد ومعـرفة إرشاده

من أجل حياة خالية من الفساد".
ويــبــدو أن الـرئــيس أوهــورو كــيـنــيــاتـا
ونـائبه ولـيـام روتو كـان لـديهـمـا دراسة
ـــقــدس قـــبل ست خــاصـــة بــالـــكـــتــاب ا
ســنـوات عــنـدمــا فـازا في االنــتـخــابـات
وقــاال إن سـيـاســتـهــمـا تـنــتـهج الــكـتـاب
ـقـدس.وعمـد روتـو مـؤخـرا إلى تـذكـير ا
اجلـــمــيع بـــأن بــيـــان حــزب "الــيـــوبــيل"

Í—UB½_« s¹b « ÂU Š

بغداد

www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š√5
ÂUŽ W¾*« rNſuKÐ bFÐ v²Š UNÐU× √ qLF¹ nzUþË

ومن قـد يــرغب في الـتــقـاعـد إذا كـان
يـعـمل مـثل الـسـيـر أتـيـنـبـورو الـذي
يــنــادي الــذئــاب بــصــوته الــبــشـري
ويالعب صــغـار قــردة الـشــمـبــانـزي
ويـزحف خـلف حـيـوان الكـسالن في

ثيرة لإلعجاب. برامجه ا
وتــقــول جـ فــالــكـنــغــهـام خــبــيـرة
الـشـيـخـوخة ومـديـرة مـركـز "الـتـغـير
السكاني" بـجامعة سـاوثامبتون: "لم
يـعـد لـديـنـا سن إلـزامي لـلـتـقاعـد في
ــتــحــدة لــكن إذا نــظـرت ــمــلــكــة ا ا

لقـطـاع التـعـليم
الـــــــــعــــــــــالي
فــســوف تـرى
أنــــــــــــاســــــــــــا
يـسـتمـرون في
إلــــــــــــــقــــــــــــــاء
احملـــــاضـــــرات
بكفاءة وهم في
الـســبـعـيــنـيـات

من العمر".
وتــــــــــضــــــــــيف:
"أعـتـقـد أن أكـبـر
األســاتـــذة ســنــا
في الـكــلـيـة الـتي
أعمل بها يبلغون
 75عـاما تـقـريـبا
لـــكن احلـــيـــاة في
ظـل الـــــــــــعـــــــــــمـل
ي تــــعــــد األكــــاد

حيـاة سـعـيدة
بالطبع".

أما بالنـسبة لـلطبيب فـرانكالند فإن
االســـتـــمــرار فـي الــعـــمل كـــان قــرارا
عــمــلــيـا ويــقــول: "اعــتــدت أن أكـون
مهوسا بـزراعة احلدائق وصيـانتها
ـكـنـني الـقـيـام بذلك. لـكـنني اآلن ال 
فكل األشياء التي اعتـدت القيام بها
ال أسـتــطـيـع اآلن وأنـا في سن 106
أعوام أن أقوم بها. فماذا تبقى لي?"
ويــضـيف: "أنــا أقـوم حــالـيــا بـقـراءة
ـزيـد من الـكـتب واألبـحـاث ـزيـد وا ا
العلميـة في الغالب وليس الروايات

أو أي شيء آخر مثلها".
وبـالـعـودة لشـركـة "فـورتـيـز بـيـبول"
فإنها تقول إنه ال يـوجد مجال محدد
لألعـمــال والـوظـائف الـتـي يـطـلـبـون
الـــنــاس لــهــا وإن أغــلـــبــهــا أعــمــال
مكتبية. ويقول مؤسسها بيتر نايت:
"تـــلـــقـــيـــنـــا ثـالثـــة اتـــصـــاالت خالل
اضية من شركات األسابيع القليلة ا

تعمل في مجال الصحافة".

تتراجع مع تقدمنا في العمر فإن ما
عرفة يعرف بـ "الذكاء الراسخ" أي ا
ـهـارات الـتي تـراكـمت لـديـنـا عـبر وا
الـسـنـ يـسـتـمـر في الـنـضج أيـضا
بصورة جيدة في مـراحل متقدمة من

حياتنا.
فــفي عــام  2016 فــحص بــاحــثــون
احلالـة الصـحـية والـقدرات اخلـاصة
ن سـجــلـوا ـئــة  ـســنـ فــوق ا بــا

أسماءهم للتصويت في
نيويورك وتـوصل الباحثون إلى أن
ـسـنـ لم يُـظـهـروا إال قلـيال هـؤالء ا
تـعلـقـة بالـشـيخـوخة من األعـراض ا
واخلــــرف وكـــــانــــوا بـــــشــــكـل عــــام

ستوى عال من األداء. يتمتعون 
ومع أن التـقـاعد في سن مـبـكرة يـعد
بشكـل عام أمرا مـفيدا لـلصـحة فإنه
ــكن أن يــؤدي في بــعـض احلــاالت 
إلـى نــتـائـج عــكــســيـة مـن الــنــاحــيـة

الصحية.
فـقـد توصـلت دراسـة شـمـلت الـعـمال
من أصـــحــاب الــيــاقــات الــزرقــاء في
أســـتــرالــيـــا إلى أن الــرجـــال الــذين
تقـاعـدوا مبـكرا بـنـحو ثالث سـنوات
ونصف مقارنة بزمالئهم كانوا أكثر
عـرضـة لـلـوفـاة قـبل بـلـوغ  67سـنة
ــئـة وخــاصـة إذا بـنــســبـة  13في ا
تزوج ويـعيشون كانوا من غيـر ا
فـردهم واختـاروا التـقاعـد كفـرصة

للحد من نشاطهم البدني.
تـشتـهـر جـزيرة أوكـيـنـاوا الـتي تقع
جــنـوب غــربي الـيــابـان بــأن لـديــهـا
ـعـمــرين فـوق نــسـبــة مـرتـفــعـة مـن ا
ـئــة إذ تـشـيــر اإلحـصـاءات إلى أن ا
هـــنـــاك شـــخـص من بـــ كل 2,000
مـواطن تـقـريـبـا يـتـجـاوز عـمره 100

سنة فوق هذه اجلزيرة.
وقـد الحـظ الـبـاحــثـون الــذين قـضـوا
ط الـعـيش في سـنـوات في دراســة 
أوكيـناوا أن هنـاك العـديد من األمور
الــتي قــد تـفــسـر الــســبب وراء طـول

أعمار سكانها. 
ويــشـــمـل ذلك تـــنـــاول الـــكــثـــيـــر من
اخلـضــراوات والـقــلـيل من الــطـعـام
الـذي يـحتـوي عـلى سـعـرات حـرارية
عــالـيــة - مـقـارنــة بـالــنـمط الــغـذائي
ـتـحـدة مثال- الـشائع فـي الواليـات ا
باإلضافـة إلى العـمل حتى بعـد بلوغ

 100سنة.
فغـالـبيـة سكـان هـذه اجلزيـرة الذين
يعملون في الـزراعة وصيد األسماك
ـوت كـمـا ال يـتـركـون الــعـمل حـتى ا
تـفـتـخـر اجلـزيـرة بـأن لـديـهـا الـفـرقة

الـغـنائـيـة الـوحـيـدة في الـعالـم التي
تتكون فقط من نـساء معمرات وهي
فـرقـة "كـيه بي جي  "84الـنـسـائـيـة
والتي ال تـقبـل في عضـويتـها إال من

تتجاوز أعمارهن  80سنة.
ــعـمـرين في لـكن هل يــعـني وجـود ا
الــعـديــد من الـوظــائف أن هــنـاك من
ـستقبل? سيرغب في تـوظيفهم في ا
يــقـول نــايت نـعم ويــفـســر ذلك بـأن
ـتـلـكون ـوظـف من كـبـار الـسن  ا
خـــبـــرات ومــهـــارات تـــمــيـــزهم عن

وظف اجلدد. زمالئهم من ا
نـعم هـنـاك بـعض الـتـحـديـات لـكن
نـايـت يـؤكـد أن هــنـاك الــعـديـد من
الـعــمالء الـذين يــرفـضـون تــعـيـ
مــوظــفــ من كــبـار الــسن ألنــهم
ثلون ا  أكثر كفاءة وخبرة ور
بـبـسـاطـة تـهـديـدا مـهـنـيـا ألرباب
ـــــديــــريـن إذا مــــا الــــعـــــمل أو ا
أظهروا تفوقا واضحا عليهم في

مكان العمل.
كـــمـــا أن هــنـــاك أيـــضــا فـــجــوة
ـوظـفـ من كـبار ثـقـافـيـة بـ ا
الــسن وزمالئــهم من الــشــبـاب

كما يقول نايت.
—U³   «d³š

لـكن رغم ذلك ال تــزال الـيـابـان
ــــثل في مــــكــــانــــا يــــضــــرب ا
االســتــفـادة من خــبــرات كــبـار
الـــــسـن. فــــمـع وجـــــود أطــــول
مــتــوسط عــمــر مــتــوقع في الــعــالم
ومعدالت مواليد متـدنية للغاية فإن
ثلث سكان اليابـان تتجاوز أعمارهم

 65 سنة.
وقــــــد دفـــــعـت هـــــذه احلـــــقــــــيـــــقـــــة
ـوغرافـيـة احلكـومة لإلعالن عن الد
مــكــافــآت جــديــدة لــلــشــركــات الــتي
وظـفـيهـا الـذين تقـدم بهم تتـمـسك 
العـمر. كـما أنـها تـفكـر في رفع احلد
األدنى الـــذي يُــســمح عـــنــده بــطــلب

التقاعد رسميا إلى  70عاما.
وتـــســـتـــعـــ شـــركـــة "بــوال" ألدوات
الــتــجـــمــيل ومــنـــتــجــات الـــعــنــايــة
بالـبشـرة والتي تـبيع أيـضا أطـعمة
صــــحـــيــــة ومالبـس داخـــلــــيـــة في
ـنـتـشـرة في جـمـيع أرجاء فـروعـها ا
الــيــابــان بــنــحــو  1,500مـوظف -
ن هم في أغــلـــبــهم من الــنـــســاء- 
الــســبــعــيــنـــيــات والــثــمــانــيــنــيــات

والتسعينيات من أعمارهم.
ــوظــفــ كــبــار ــكـن الــقــول إن ا و
ا يتفوقون السن في هذه الشركة ر
ن هم في في عملـهم على زمالئهم 

سن الشباب.
وبـــالـــعـــودة إلى فـــرانـــكالنـــد فـــإنه
يـعتـقـد وهـو الـبالغ اآلن  106سـنة
أن هـــنــــاك الـــعـــديــــد من الــــعـــوائق
ـشــكالت اجلـســديـة مــثل ضـعف وا
الـسمع الـتي تـزيـد األمور صـعـوبة
ويـــضــيـف "لــقـــد أصــبـــحت قــدراتي
اجلـســديـة مــحـدودة جــدا وبـعـد أن
كــنت أقـول نــعم لـكل شـيء تـقــريـبـا

أصبحت اآلن أقول ال".
ـا ال يـرى اجلـمـيع أن احلـيـاة في ر
آخـر الـعـمـر سـتـكـون أكـثـر شـاعـريـة
وراحة كـما يـرى البـعض أن اعتالل
الصـحـة سيـعـني أن العـمل بـعد سن
اخلـــامـــســـة والــــســـتـــ ســـيـــكـــون

مستحيال. 
لـــكن في الـــواقع يـــبـــدو أن األمــر لن
يـكون كـذلك وإذا كـنا سـنـعـمل حتى
نـبـلغ  100عـام فــإن مـكـاتـب الـعـمل
عـــلى وشك أن تـــصــبح أكـــثــر راحــة

وتشويقا.
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بغداد

يـتـضـاعـف هـذا الـعـدد ثـمـاني مـرات
خالل العقود الثالثة القادمة.

لـكن مـا هي الـوظـائف الـتي سـيـمكن
لـهـؤالء الــعـمل فـيـهــا وهل سـتـكـون
لـديـهـم طـاقـة لـلـعــمل? وهل سـيـرغب

أحد في توظيفهم?
ـــا اإلجــــابـــة عـن الـــســــؤال األول ر
ستدهـشك فعـلى مستـوى العالم من
كالـيفـورنيـا إلى بولـندا وإلى الـهند
ن جتاوزا مـئة عـمـرون  سيـعـمل ا
سنـة في أعمـال صعـبة وال يـبدو أن
ــكن أن هــنــاك وظـــائف أو أعــمــال 

تُستثنى.
إذ تـــشـــمل قـــائــمـــة تـــلك الـــوظــائف
واألعـــمـــال احلـالقـــ مـــثل احلالق
الـشـهـيـر أنـتـوني مـانـسـيـنلـي الذي
يــعــمـل في مــهــنــته مــنــذ  95عــامـا
والريـاضيـ مثل الـعداء الـبولـندي
ستـانـيسالف كـوالـسكي الـذي حطم
الــرقم الـقــيـاسـي في سـبــاق عـدو الـ
 100مـتـر وهـو يـبـلغ  104سـنـوات
وكذلك جنـوم اليـوتيـوب مثل اجلدة
الـهنـديـة مـاسـتانـامـا الـتي تـبلغ من
الـعـمـر  107سـنـوات وال تـزال تُـعـلم
متـابعـيـها الـذين بلغ عـددهم ملـيون
مستخدم طرق الطهي وكيفية عمل
ــقــلي بـــالــطــريــقــة طــبق الــبــيـض ا

الهندية.
في احلـقـيـقـة يـرغب كـبـار الـسن في
الـعـمل في الـغـالب وهـو أمـر يـؤكده
بــــيـــتـــر نـــايت أحـــد رواد األعـــمـــال

الـبــريـطـانـيــ والـذي أسس شـركـة
للـتوظـيف تُعـنى بتـوفيـر فرص عمل
ن تتـجاوز أعمـارهم األربعـ عاما

وحتمل اسم "فورتيز بيبول".
ويقول نايت: "لـيس هناك حد أقصى
ـرشحـ لوظـائف. وذات مرة لسن ا
كان لدينا عميل يبلغ  82سنة وكان
لـديه مـوظـفــون من كـبـار الـسن كـان

أكبرهم يبلغ  94سنة".
كـــمـــا أن هـــنـــاك بـــعـض الـــوظـــائف
الـــرائــــعـــة الـــتي يـــصـــعب عـــلى أي
شخص التخلي عنـها. إذ يؤكد مقدم
الـبرامج الـتـليـفـزيونـيـة البـريـطاني
الـسيـر ديـفيـد أتيـنـبورو الـذي يـبلغ
من الــعــمـر  92 عــامــا والــذي يُــعـد
برامج وثائقية عن الطبيعة واحلياة
البرية لهيئة اإلذاعة البريطانية أنه
واثق من أنه سـيـظل في عـمـله حـتى
يـبـلغ  100سـنـة وقــد ذكـر أكـثـر من

مرة أنه ال ينوي التقاعد.
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لـقد أصـبح الـتقـاعـد عن العـمل أكـثر
ـا سـيـتـعـ على تـكـلـفـة حالـيـا ور
ـسـتـقـبل الـتـخلـي عن فـكرة أجـيـال ا
التـقاعد عـن العمل بـالكـليـة. فما هي
الوظـائف التي سـيمكـننـا العـمل بها
عـنـدمـا يـتـقـدم بـنـا الـعـمـر ويـشـتـعل

الرأس شيبا?
حتــدثتُ إلى بــيـل فـرانــكـالنــد الـذي
ارس مـهنته ا يعـد أكبر طـبيب  ر
وهـو يـبـلغ من الـعـمر  106سـنوات.
وقـد أخبـرني أنه عـنـدمـا بـلغ مـا ب
 100و 105 ســــنــــوات مـن عــــمـــره
تمكن من نـشر أربعـة مقاالت عـلمية.
وكان يـجلس في مـكتبـه في لندن في
صـــبـــاح أحــد أيـــام الـــســـبت وكــان
ـية ال مـحـاطا بـكـتب وأبـحـاث أكـاد

حصر لها.
تــدرب فـرانــكالنــد في بـدايــة حــيـاته
هنـية كطبـيب في ثالثينـيات القرن ا
ـهــنــيـة ــاضي. وخالل مــســيـرتـه ا ا
الــطـويـلــة أصـبـح أول مـرجـعــيـة في
العـالم في مجـال مرض احلـساسـية.
وقــد عــمل مـع ألــكــســنـدر فــلــيــمــنغ
صـــاحب جـــائــزة نـــوبل ومــكـــتــشف

ضادات احليوية. ا
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كـانت الــقـواعـد الـعـامــة تـقـضي بـأن
يتقاعد فرانكالند رسميا في سن 65
عــامــا لــكن بــالــرغم من ذلـك ال يـزال
. يعمل بشكل تطوعي منذ ذلك احل
ويقول فـرانكالند: "مـاذا كان علي أن

أفــــــعـل غـــــيــــــر ذلك.
فـكــرتُ أنـني يــتـعـ
عـلي أن أكـتب مـقـاال
(عــلـمــيــا) آخــر وأنـا
106 فــــــــي ســــــــن 
ســنــوات" وبــالــفــعل
ـقـال الـنور رأى ذلك ا

مؤخرا.
كننا القول إن هذا و
الـتــوجه الــذي يـســيـر
فــيه فــرانــكالنــد لــيس
شائـعا فـمعـظم الناس
يــــــفـــــكــــــرون في آخـــــر
سـنــوات حـيـاتــهم عـلى
ـــتـــدة أنـــهــــا إجـــازة 
وفــــرصــــة لـــلــــجــــلـــوس
والتفكر وبـداية لتجربة

نوم القيلولة.
ـــا ال يــكــون هــذا لــكن ر
هــــو مـــا ســــتــــؤول إلـــيه

ستقبل. األمور في ا
فقد أصـبحت هنـاك فجوة

كـبيـرة بـ مـا يـدخره مـعـظم الـناس
من أمـوال لـفـتـرة الـتـقـاعـد وبـ مـا
يــــرجح أن يـــــحــــتــــاجــــوا إلـــــيه في
سـتقـبل من أموال لـهذه الـفترة من ا

حياتهم.
ووفـــقــا لــتــقــريـــر حــديث صــادر عن
ي فـإن ــنـتــدى االقـتــصــادي الـعــا ا
األشخاص الذين يعيشون في الدول
االقـتـصاديـة الـكـبـرى مـثل الـواليات
ــتــحــدة وبــريــطــانــيــا والــيــابـان ا
وهـــولـــنـــدا وكـــنـــدا واســـتـــرالـــيــا
والـــصــ والــهــنـــد ســيــواجــهــون
مـــجـــتـــمـــعـــ فـــجـــوة كـــبـــيـــرة في
مـــدخـــراتـــهم تـــقـــدر بـــنـــحـــو 428 

تريليون دوالر بحلول عام 2050.
فـي ذات الـــوقـت أصـــبـح مـــتــــوسط
أعــمـار ســكـان الــعــالم أطـول من ذي
قبل. ففي عام  2015 كان هناك نحو
ن تـــتـــجـــاوز  451 ألف شــــخص 
توقع أن أعمارهم  100سنة ومـن ا
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يــبـــحث الــصـــحـــفي الــكـــيــنـي جــوزيف
وارونــغـــو ضــمـن ســلـــســلـــة بــعـــنــوان
"خـــطـــابـــات الـــصـــحـــفـــيـــ األفـــارقــة"
اسـتــراتـيـجـيـة جـديــدة يـطـرحـهـا جـهـاز
مـكـافـحـة الـفـسـاد في كـيـنـيـا تـهـدف إلى
قدس بغية االستعانة بـتعاليم الكتـاب ا

محاربة لصوص األموال العامة.
ويــقــول وارونــغـو: إن اإلنــســان يــشــعـر
بشدة محنـته عندما ال يـجد غير الصالة

مالذا أمامه للتغلب على الشدائد.
هذا هو الوضع الراهن الذي تعاني منه

كينيا.
فالـبالد تغـرق في ديون كـبيـرة معـظمـها

بسبب سوء إدارة األموال العامة.
ويـلـتـهم الـفسـاد حـيـاتـنـا ونـحن أحـياء
فضال عن انـتـشار فـضائح جـديدة يـوما
بــعــد يــوم أصــبح ال يــوجــد قــداســة أو
ـاء حــرمـة ألي شـيء في الــبالد حــتى ا

الالزم  حلياتنا.

تتفاقم بالفعل.
وأظـهـرت نـتــائج الـدراسـة زيـادة نـسـبـة
أولــــئك الــــذيـن يــــدفــــعــــون الــــرشــــاوي
للحـصول على خـدمات حكـومية إلى 62

. ئة قبل عام ائة من  46في ا في ا
ويــقــال إن خــدمـة اســتــخــراج شــهـادات
يالد تـعد من بـ أكثـر اخلدمـات التي ا

تسجل دفع رشاوي للحصول عليها.
فـاألم الكـيـنـية تـقـضي تـسعـة أشـهر هي
فترة احلمل ثم تعاني آالم اخملاض ح
تــضع مـولــودهـا لـكـن األلم يـظل قــائـمـا
رغم ذلك نـــظــرا ألنه من الـــصــعب عــلى
األرجـح تــقـــد إثــبـــات رســـمي بــأنـــهــا
أجنـــــبت حــــتـى تــــضـع "أمــــواال" وهي

ثابة والدة طفل آخر.
كمـا تـواجه كيـنيـا مـشكـلة أخـرى عنـدما

تأتي لإلبالغ عن واقعة رشوة.
ـفـوضــيـة إلى أن جـهـاز تـشــيـر دراسـة ا
الـــشــرطـــة يُـــصــنـف عــلى رأس اإلدارات
احلـكومـيـة واألجـهزة الـتي يُـعـتقـد أنـها

احلــاكم تــأسس عــلى تــعــالــيم الــكــتـاب
قـدس وقال :"االلـتزام بـالوفـاء بكل ما ا
تعـهـدنا به يـأتي من مـنطـلق أنـنا نـعمل

من أجل الله وليس البشر".
قدس أنا شخصـيا لست ضد الـكتاب ا
وأقــرأ الــكــتــاب بــصــفــة دوريــة وأعـرف
جيدا بـعض الشخـصيات الـوارد ذكرها
فـيـه كـانت غـارقــة في الـفـســاد كـيـهـوذا
سيح الذي خانه االسخريوطي تلميذ ا

ال ثم انتحر بعد ذلك. من أجل ا
لــكن تـبــرز بـعض األســئـلـة الــتي يـرغب
الـكــيـنـيــون في أن تـظل عــالـقـة في ذهن
األســقف.تــعــد الـــكــثــيـــر من الــقــيــادات
ـتــهـمـة بـالـفـسـاد من مـرتـادي الـبـارزة ا

قدس. الكنيسة ويقرأون الكتاب ا
فـهل تـوجـد نـسـخـة مـعـيـنـة من الـكـتـاب
ـكن لـألسـقف أن يـوصي بـهـا ـقـدس  ا

لهم?
ال ـسروقة من ا ثانيـا بعض األموال ا
الــعــام تــذهب إلى الــكــنــيـســة في شــكل

"عطاء" أو "ضريبة".
فهل تعاني الكـنيسة في كيـنيا من خطر

غسل األموال?
ثــالـــثــا أي دلــيل لــلـــدراســة يــوصي به

? سيحي األسقف أو يقترحه لغير ا
فهل ال ينال الفساد منهم أيضا?

أظـن حـــــالـــــيــــــا أن بـــــعـض "وســـــطـــــاء
ـــنــاقــصــات" وهم عــصــابــات ســيــئــة ا
الــســمــعــة تــقــدم الــرشــوة فـي أنــشــطـة
ــنــاقــصــات احلــكـومــيــة مــشــغــولـون ا
بالـتـآمر لـتقـد عـروض لشـراء وتوزيع
ــقـدس نــســخـة مــجـانــيـة مـن الـكــتـاب ا
. وال يــوجـــد لــدى جلــمـــيع الـــكــيـــنــيـــ
مـفــوضـيـة مـكـافـحــة الـفـسـاد حـالـيـا أي
خطـط كهـذه.ودأب الكـثـير من الـكـينـي
عـلى الـصالة من أجل بالدهم واخلـروج
مـن مــأزقـــهــا الـــذي يــحـــاوطــهـــا من كل

جانب.
ويــصـلي الـكــيـنــيـون من أجل أن تــظـفـر
مفـوضية مـكافـحة الـفساد في مـعركـتها
الروحية وتقدم أدوات دنيوية ملموسة

حملاربة الفاسدين على األرض.
يـوجد مـثل كـيـني شهـيـر يـقول: "عـنـدما
رشـدة لن يصل الـقطيع تعـرج البقـرة ا
ـعنى آخـر تغـيير ياه" أو  إلى مكـان ا

فاهيم ينبغي أن يبدأ من القمة. ا

تشـيـر أنبـاء إلى أن عـصابـات في بعض
نـاطق في العـاصمـة نيـروبي تربـطها ا
ســلــطــات بـــذوي الــنــفــوذ فـي حــكــومــة
ياه عن دينة يقطعون سرا إمدادات ا ا

ناطق السكنية. جميع ا
فـتعل لإلمدادات ويفضـي هذا النـقص ا
إلـى حتــقـــيق اســـتـــفـــادة من خالل بـــيع
ــيـاه إلى الــسـكــان عن طـريق شــركـات ا

تلكها هؤالء. شحن مياه 
œU H « W× UJ

ويـبـدو أن مفـوضـيـة األخالق ومـكـافـحة
ـــعـــني الـــفـــســاد اجلـــهـــاز الـــرســـمي ا
ـحـاربـة الـفـساد فـي البـالد غارقـة في

شكالت. الكثير من ا
ــــفـــوضـــيـــة مـن قـــبل إلى وقـــد ســـعت ا
ـشــكالت بـطـرق كـثـيـرة لـكن مـواجـهـة ا

يبدو أنها لم تفلح.
وتــشـيــر دراسـة اســتـقــصـائــيـة وطــنـيـة
ـفـوضـيـة ونـشـرتـهـا حـديـثـة أجــرتـهـا ا
ـشـكـلـة مـطـلع الـشـهـر اجلـاري إلى أن ا

من الـبـديـهـيـات الــشـائـعـة الـتي يـعـرفـهــا حـتى طـلـبـة مـراحل الـدراسـة
ـتــوسـطــة والـثــانــويـة من خالل مــنـاهــجـهـم الـدراســيـة الــتي تـتــنـاول ا
علـومات األولـية عن تنـميـة اجملتمـعات والـتطور االقـتصـادي ألي بلد ا
ستـويات التعليمية والعلمية ثقف والدراس في ا فضالً عن معرفة ا
تقدمة بأن القـطاع الصناعي بشقـيه العام (احلكومي) واخلاص هو ا
عصب احلـيـاة االقـتصـاديـة والـتقـدم والـتطـور وهـو األسـاس في خلق
التراكم االقتصادي وحتريك عجلة الدورة االقتصادية وحتقيق تشغيل
ـهارات اليـد الـعـاملـة ونـشـر مـفاهـيم الـتـكنـولـوجـيا احلـديـثـة وتطـويـر ا
ـرأة في األعمال االنتاجية ومة النشاط التـدريبي وحتفيز طاقات ا ود
ـصـانع وإيـقـاف فـوضى االسـتــيـرادات الـعـشـوائـيـة واعــادة تـشـغـيل ا
ـتـوقفـة عن الـعـمل وتنـشـيط الـقطـاع اخلـاص وجذب رؤوس عـامل ا وا
األمـوال الـداخـلـيـة واخلـارجــيـة وتـوجـيه الـيـد الـعــامـلـة الى الـقـطـاعـات
ـزايا االقـتـصاديـة الـتي توفـرهـا الصـنـاعة نـافع وا االنتـاجـية ومـئـات ا
القتـصـاد الـبـلد فـي تعـظـيم الـدخل الـوطـني ورفع دخل األفـراد وزيادة

قدرتهم الشرائية.
ـعطيات تـبرز حقـيقة دور وتـأثير الـصناعـة في تطوير وفي ضوء هذه ا
اقتصاد البـلد وحتقيق الرفـاهية االجتمـاعية وترسيخ قـاعدة االقتصاد
الوطني والتـراكم االقتـــــــــصادي الـذي يساعد في تـوفير مسـتلزمات
ـشــاريع اخلــــــدمــات والـبـنى عـمــلـيـة الــتـنـمــيـة والــــبــنـاء واالرتــقـاء 

االرتكازية.
واذا مـا اسـتعـرضـنـا واقع الـتـدهـور االقـتـصـادي في الـبـلـد فـإن تـعـثر
ـشـاريع الـصـنـاعـيـة وتـوقف مـعـظـمـهـا عن الـعـمل واالنـتـاج وتـسـريح ا
باشر واحلاسم في عمالها وتـعطيل خطـوطها االنتـاجية كان له األثـر ا
تدهـور االقـتصـاد وارتـفاع مـعـدالت البـطالـة واغـراق االسواق بـالـسلع
سـتوردة الى احلد الذي خـلق حاالت من السخريـة حينما والبضائع ا
أصـبح الـعـراق يـسـتـورد قـدح الـلـ ومـعـجـون الـطـمـامـة واآليس كـر
البـس وحتى ـنزلـي واألحذيـة وا والـسلـع البالسـتـيـكـيـة لالسـتـخـدام ا
ـعـامل في القـطـاع الـعـام واخلاص طابـوقـة البـنـاء رغم وجود آالف ا
ـواد وغـيرهـا والـتي تـوقفت عن الـعـمل وسـرحت عمـالـها لتـوفـير تـلك ا
عدات الكهربائية الذين التحقوا بجيش العاطل ناهيك عن استيراد ا
ـنـزلـي الـتي كـان الـقـطـاع الـعـام ـيـكـانـيـكـيــة واجـهـزة االسـتـخـدام ا وا
ـواطن يفخر بأن سـتوىً عالٍ من اجلودة.. وكان ا واخملتلط ينتـجها و

نتجات عبارة (صنع في العراق). يجد على تلك ا
أما الـيـوم فـقد أصـبح من الـنـادر ان جتـد في االسـواق سلـعـة تـتوشح
بـتـلك الــعـبـارة الـتي كـانـت تـمـثل سـر الــتـوازن والـكـفـايــة االقـتـصـاديـة
وانتعاش االسواق واحلـركة التجاريـة وبأقل معدل من البـطالة ولسان
حالـنـا يقـول بـأن عبـارة صـنع في الـعراق أصـبـحت شـيئـاً من الـتاريخ
ويتع انشـاء متحف للـمنتجات الـعراقية الـتي حتمل عبارة (صنع في
ـواقع األثرية ـتاحف وا ـوجودة في ا العراق) اسـوة باآلثـار العـراقية ا

من عصر آشور ونبوخذ نصر.
واذا كنا نعرض حالـة التدهور التي حـلّت بالبلد.. فـاحلل بسيط عندما
تتوفـر االرادة الوطنـية اخملـلصة وتـفضـيل مصلـحة الـبلد عـلى مصالح
دول اجلـوار ومـافـيـات تـخـريب االقـتــصـاد الـوطـني الـقـابـعـة في أروقـة

ــؤسـســات الـفـاعــلـة فـي ادارة الـشـؤون الـوزارات وا
االقتـصاديـة وأن تكـون شحـنة الـوطنـية من أجل
مـصــلــحــة الـبــلــد فـوق كـل االعـتــبــارات وبـديالً
خملططات تخريب الـبلد بأيدي من تـسلطوا عليه

وبلدهم األم ليس العراق.

ـان ـهـام واالجـراءت الـسـريــعـة الـتـنـفـيـذ والـتـطـبـيق الـتي تـنـتـظـر الـبـر ا
ـقبـلة فـيمـا يتـعلق بـاجناح مـهمـته لتـجاوز الـعراقي اجلـديـد واحلكـومة ا
ـتـطـلـبـات ـتـتــالي تـتـلـخص في االســتـجـابـة الـسـريــعـة  مـاحـل الـفـشل ا

واستحقاقات الشارع العراقي وكما يلي 
1- جعل السالح في يد الدولة ونزعه مـن كل اجملاميع احلزبية.

2- تـعديل قانون االنتـخابات بشكل يـضـــمن عدالة التـرشيح لكل ابناء
الشعب العراقي .

3- تشريع القوان اخلاصة بالنفط والغاز والرعاية االجتماعية .
4 - اسـتـقـطـاع جـزء من واردات الـنـفط لـلـمـواطن الـعـراقي تـعـيـنه عـلى

مواجهة البطالة وسد احلاجة .
ستقلة التي تشكل 5 - الغاء سيطرة االحزاب وهيمنتها على الهيئات ا

العصب احلقيقي الدارة الدولة العراقية احلديثة
6 - ان يـكـون الـوزراء مـستـقـلـ او لديـهم بـرنـامج ضـمن سـقف زمني

يحاسب بعدها الوزير اذا ما اخفق في حتقيق برنامجه .
7 - جـعل الـوالء الـسـيـاسي لـلـعراق بـتـشـريع قـانـوني حـتى نـنتـهي من

حالة التبعية السياسية للدول اجملاورة .
ـا فـيـها ـالـية   8- ان تـكـون هـنـاك شفـافـيـة ووضوع فـي التـعـامالت ا

الية . اعالن احلسابات اخلتامية للموازنات ا
9 - عــدم اسـقـاط مـلـفــات الـفـسـاد بـالــتـقـادم الـزمــني واحـالـة رمـوزهـا

للقضاء.
ـيـاه وبـناء 10- بـنـاء الـبـنى الـتـحـتيـة اخلـدمـيـة (الـطـاقـة الـكهـربـائـيـة وا
ـستـشـفيـات والتـعلـيم العـالي) بسـقف زمـني يتـحمـله الوزراء الـقيـمون ا

عليها .
11- تـطـبـيق مـبـدأ من اين لك هـذا لـلـوقوف بـوجه الـفـسـاد والـفـاسدين
ومــنع انـتـهـاك حــرمـة االمـوال الــعـراقـيـة من قــبل االحـزاب الـســيـاسـيـة

واعضائها .
ـان والـوزراء والـدرجـات اخلـاصة 12 - تـخـفـيض رواتب اعـضـاء الـبـر
ـوظـفي الـدولـة الـعـراقـيـة يـراعى فـيه عـدم واقـرار جـدول رواتـب مـوحـد 

وظف العام . الفرق الشاسع ب مايتقاضاه السياسي وا
ــان اجلــديــد عــلى انــهــاء مــبــدأ الــتــوافق 13 - يــجب ان يــعـــمل الــبــر
الـسـياسي واحملـاصـصة تـدريـجيـا وسـحب البـسـاط من حتت اقدام من

يريد ان يبقى متمسكا بها .
14 -ان تـضمن عالقات العراق اخلارجية االبتعاد عن سياسة احملاور
ـصـالح الـعـليـا لـلـشـعب الـعراقي ولـيس من اجل واالحالف وتـنـبع من ا

مصالح دول اخرى .
ذهب وجتـر الطائـفية 15- جـعل الوالء لـلعراق اوال ولـيس للـطائفـة وا

بتشريع قانوني.
ثقف الـعراقي ماديـا بقانون بـأعتبار ان 16- االهـتمام بـالثقافـة ودعم ا

الثقافة هي الواجهة احلضارية للبالد.
17- دعم الـريـاضـة العـراقـيـة بكل تـفـاصـيلـهـا واالهتـمـام بـالريـاضـي

ات التي توازي اجنازاتهم . ومنحهم التكر
18 - حتـقيق االكتفاء الذاتي اقتصاديا وزراعـيا وبناء البنى الصناعية
ــا يـضـمـن عـمـلــهـا االنـتــاجي وادامـة هـذا الــنـشـاط واعــادة تـأهـيــلـهـا 
نتوج احمللي لتوفير العملة الصعبة بـتسارع متواز مع االعتمـــاد على ا

.
واطن في حق الـسـكن بـتوزيع ـتـعلـقـة بـا 19- تـطـبـيق بنـود الـدستـور ا
قـطـع االراضي لـلـمـواطـنــ مع مـنـحـهم قـروض لــبـنـائـهـا بـدل ان تـوزع

واطن . نتسبي االحزاب على حساب ا
20- الـعـمل على اسـقاط اجلـنسـيـة االجنـبيـة لكـل السـياسـي واالبـقاء

عـلى بـاجلنـسـية الـعـراقيـة فـقط وهنـاك الـكثـير من
ـتـطلـبات الـتي يـجب ان يعـمل عالـيـها الـكاست ا
احلـــكـــومي الجل جنـــاح مـــهـــامه وكـــسب ثـــقــة

تابع العربي واالجنبي. الشارع العراقي وا
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يصلي الكينيون من أجل أن تتغلب البالد على التحديات التي تواجهها

ويــضـيف أنه بــعـد مـحــاولـة تــعـيـ
وارد مجـموعـة من شبـاب موظـفي ا
الـبشـريـة واالستـقـبال تـوصـلت تلك
ـتـقـدم ال الـشركـات إلى أن أغـلب ا
ــكن االعـتــمـاد عــلـيـهـم فـقـررت أن
جترب تعـي موظـف أكبـر سنا من
ــكــنــهم أصـــحــاب اخلــبــرة الــذيـن 
ـلـقاة ـهام ا الـعمل وفـقـا ألولويـات ا

على عاتقهم.
أما بالنسبة للموظف الذين تتطلب

أعـــمــــالـــهم

مـــزيـــدا من اجلـــهـــد
الــــــــبــــــــدني فــــــــإن
االســــــتــــــمــــــرار في
الـــــــعــــــــمـل لــــــــسن
ــــثل مــــتـــــأخــــرة 
حتديـا كـبـيـرا. لكن
ا تـلك الـصـورة ر
ال تــــكـــون دائــــمـــا
معبرة عن الواقع.
وكــــــمـــــا تـــــقـــــول
فـــالــكـــيــنـــغــهــام:
"الــتـكــنــولـوجــيـا
احلــديـثــة تـغــيـر
األعــــمـــال الــــتي
نـقـوم بـهـا وفي
الواقع أصبحت
اآلالت تـــــــقــــــوم
ـــــــــزيـــــــــد من
الـــــــــوظــــــــــائف
الــيــدويـة الــتي
تــتــطــلب جـهــدا شــاقــا. ولــذا بـاتت
اآلالت تـــغــيــر طــبــيــعــة الــعــديــد من
األعمال وهو مـا من شأنه أن يسهل

عمل الناس ألعمار أطول أيضا".
ـكن طـرحه في هذا والسـؤال الذي 
الـســيـاق هـو: هل ســيـتـمــتع الـنـاس
ـواصلة أعمالهم رغم بصحة أفضل 
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سـن في احلـقيـقة يـتـمتع مـعـظم ا
ا ـئـة بصـحـة جيـدة. نـعم ر فوق ا
يعانـون من بعض الـتجـاعيد لـكنهم
من الـداخل قـد يـكـونـون أفـضل حـاال
ن هم في بـدايـة سـنوات من كـثيـر 
الــتــقــاعــد. وهــنــاك دراســة حــديــثــة
ـئة ـسـنـ فـوق ا تـوصـلت إلى أن ا
سـتمـرين في أعـمالـهم يعـانون من ا
أمـــراض أقل من األشـــخـــاص الــذين

يصغرونهم بنحو عقدين.
ـئة ال ـسـنـ فـوق ا كـمـا أن هـؤالء ا
يشكون من أداء عقلي سيئ فمع أنه
مـن الــصـــحــيح أن بـــعض قـــدراتــنــا
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