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 آراء 

 ما أكثر شـــكاوى الناس من بعض اخلدمات والقرارات 
فـــي وزارة الداخلية، ومع هذا ال نكاد نرى تفاعال من إدارة 
العالقات العامة واإلعالم األمني على ما يكتب في الصحف 
وكأنهم راضون عن حالة «التطنيش» املتعمد، فهل اجلماعة 

ال يعرفون كيف يردون أم أن «الطناش» من فوق؟
  قبل أيام كتبت رســـالة إلى وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالـــد حول تذمر كثير من ضباط الداخلية وشـــعورهم 
بحالة من اإلحباط واليأس بسبب تعطيل حركة التنقالت 
والترقيـــات منذ ما يزيد على عامني، ولم يعلق األخوة في 
وزارة الداخلية على شـــيء وكأن مســـألة وجود حالة من 
اإلحبـــاط واليأس بني صفوف بعض الضباط أمر بســـيط 
وغير مهم. قبل أيام أيضا توجهت إلى أحد املخافر وسألت 
عن رئيس املخفر فقيل لي إنه غير موجود، سألت من كان 
ينـــوب عنه عن أوضاعهم في املخفر وعن قضية التنقالت 
والترقيات املجمدة حتديدا، فقال لي حرفيا «يا معود خلها 
على اهللا، الكل متضايق وتعبان نفسيا بس من تكلم ومن 
يسمع؟»، توجهت بعدها إلى إحدى إدارات الهجرة وسمعت 
هناك نفس التذمر والشعور باليأس، وهو أمر مشترك بني 
معظم إدارات وزارة الداخلية وضباطها سواء في املنافذ أو 
املرور أو الهجرة واجلـــوازات أو أمن املطار وغيرها، الكل 
يشـــعر بالضيق والتعب وال أحد لديـــه الرغبة في العمل 
والعطـــاء، فهل هذا ما يريده قياديو الداخلية؟ إننا نتوجه 
بهذه الرســـالة إلى وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد مرة 
أخرى، وإلى وكيل الوزارة الفريق أحمد الرجيب لعل وعسى 
أن جتـــد لديهما االهتمام املطلوب، يا بونواف ويا بوطارق 
هل يرضيكما أن يصبح رجالكما بهذه احلالة من اإلحباط 
وكره العمل، هل يرضيكما عدم إنصافهم وتشجيعهم، هل 
يرضيكما أن يصبح أمن الكويت عرضة لالستهتار بسبب 
مسألة إدارية بسيطة تعيد احلياة وروح احلماس لرجالكما؟ 

األمر متروك لكما.
  هناك مشـــكلة أخرى في نفس الســـياق تتعلق مبراكز 
اخلدمة أبلغني عنها أحد الضباط قائال إن األمر خطير والبد 
أن يعرف معالي الوزير والسيد وكيل الوزارة ما يجري فيها، 
فأغلب مراكز اخلدمة اآلن وبسبب نقص الضباط - وبسبب 
حالة اإلحباط واليأس أيضا - تدار من قبل مدنيني وليس 
من قبل عسكريني برتبة ضابط كما يفترض، علما بأن مراكز 
اخلدمة تضم عدة إدارات مثل املرور والهجرة واجلنســـية 
واجلوازات وأي خلل فيها ســـيترتب عليه قضايا قانونية 
كبيرة، وهي بال شـــك أمور أمنيـــة تتطلب إدارتها من قبل 
ضباط عسكريني وليس موظفني مدنيني كما يحدث اليوم 
في أغلب مراكز اخلدمة، فهل تنتظرون حدوث مشكلة حتى 
يتم التحرك أم تريدون أن يستمر الوضع على ما هو عليه 
من تهرب كثير من املوظفني وعدم التزامهم بساعات العمل 
وبالتالي تعطيل مصالح الناس. مرة ثانية وثالثة نناشـــد 
وزير الداخلية ووكيل الوزارة النظر إلى هذه األمور وإنصاف 
الضباط حتى تنعم البالد باألمن ويرتاح اجلميع. كما نتمنى 
من العقيد محمد الصبر الناطق الرســـمي لوزارة الداخلية 
االهتمام بشكاوى الناس والرد عليها حتى ال يقال إن الداخلية 

«مطنشة» وال تهتم، أو ترد على ناس وناس.
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 تسيطر علينا األحزان ال ندري من أين تأتي، لكنها نيران 
تلسع فينا القلوب والعقول واألجساد، لنعلق في فضاء ال 
توازن فيه، نغدو ريشـــة كما يقال في مهب الريح، والريح 
حتى لو أقفلنا في وجهها ألف باب وباب سنجدها تتسرب 
إلينا من ثقوب النوافذ وشقوق احلوائط وفتحات األبواب، 
ريح أشـــبه مبجنون يحمل مطرقة املـــوت، يدنو، يقترب 
منـــك يريد أن يغتال احلياة داخلـــك، أن يدمرك، واجلنون 
عقاب رمبا مبا ارتكبته أيدينا ورمبا ســـعينا خلف أشياء 
أحببناها وناضلنا من أجلها متناسني عسى أن حتبوا شيئا 

وهو شر لكم.
  األحزان متنوعة، مختلفة احلجم والتأثير واألثر، لها أنياب 
أشبه بحيوان خرافي الوجود والتاريخ لكنه قاتل ومميت، 
قد ميزق كل ما فيك من مشاعر ويبعثر األحاسيس لتصبح 
مجرد خيال ال حس لديه، الزمن الذي نعيشه عصبي وحاد 
الطبـــاع ينقلك من عالم آلخر دون رحمة، من قمة لقاع من 
أبيض ألسود دون مراعاة لتدرج األلوان، دون عطف أو شفقة 
فتحس بوحدة مفروضة تقيدك، تكبلك، تخنق فيك األنفاس 
فيرتعش جسدك وتخاف وتظن انه رمبا عرض من أعراض 
إنفلونزا اخلنازير هذا الوباء الذي بات يهدد البشرية على 
مساحات الكرة األرضية كلها. احلزن طريق مغبر، مجهول 
األرصفة رمبا يجعلك تنحرف ذات يوم ميينا أو شماال لتقع 
فيما يشبه احلفرة أو في الرمال املتحركة التي متتصك وأنت 

في ذهول تام نحو األسفل ونحو الفناء.
  نحن ال منلك أن نوقف الزمان في زاوية محددة هي األمان 
أو السعادة، ال تستطيع أن تطيل هدنة السالم معنا، ال نقدر 
على أن مننع تقلب األيام، فاجلو إما حار أو بارد إما مشمس 
أو متلبـــد بالغيوم إما صحو أو مغبر، فتحس القلوب بهذا 
التقلب املعتوه يجرها نحو هاوية األلم والشعور باالكتئاب 
وال يكتفي بالقلوب ألن ما نشعر به يصبح أملا جسديا ومرضا 
عقليـــا كان أو عضويا، املؤلم في املوضوع كله هو الطيبة 
التي غلفت هذه القلوب والتي أعطت دون ملل أو كلل دون 
أن تنتظر املقابل ودون أن تيأس، لكن تكرار الطعنات التي 
تأتيك من كل حدب وصوب لتصيب ذات املكان فيســـتمر 
النزف وتستمر إسالة الدماء فتختلط الدموع بالدم ويرتبط 
األنـــني بالبكاء، ليغدو األمر انحدارا نحو املوت، وقد يكون 

املوت هو اخلالص مما نحن فيه واللهم ال اعتراض. 
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 فناننا «اخلالـــد» الراحل «بوصالح» 
خالد النفسي وأثناء أدائه لدور املطرب 
في اسكتش «املطرب القدمي»، قال ان «الفن 
مزاج مهو بحراج» وهو قول انطبق فعليا 
وحرفيا على أغلب األعمال الفنية الكويتية 
ما قبـــل عام ١٩٩٠ عندمـــا كان الفن فنا 
ومزاجا وموهبة حقيقية وابداعا حقيقيا 

الفتا لألنظار.
  اما بعد ذلك فقد أصبح الفن في الكويت 
ال يســـتحق وصف فن، بل اصبح سوق 
حراج وتفاهة وتهريجا وقلة موهبة وذوق 
وبالذات في هذه األيام، حيث ال متت بعض 
األعمال الفنية بصلة للفن الراقي احلقيقي 

وال حتى بشعرة أو بخيط رفيع.
  كلما نتذكر أعماال فنية كويتية عظيمة 
وخالدة ال ولن تنمحي أبدا من خيال وذاكرة 
من شـــاهدها وعاصرها مثل مسلسالت 
خالتي قماشة ودرب الزلق أو مسرحيات 
مثل على هامان يا فرعون وباي باي لندن 
أو فن غنائي مثل بساط الفقر ومذكرات 
بحار وأعمال فنية رائعة أخرى، كم نتحسر 
لدرجة البكاء تأثرا على فن تلك السنوات 
واأليام الرائعة وكم نشعر باحلنني لذلك 
الفن وأيامه، وفي الوقت نفسه كم يتأفف 
املرء ويكره ويلعن ويشتم ما يسمى بفن 
هذه األيام، ويشمئز لدرجة الغثيان من 
أعماله التي توصف زورا وبهتانا بالفنية، 
وهي أعمال سخيفة وتافهة وهابطة في 
معظمها الساحق وال ينطبق عليها الوصف 
سوى املثل الكويتي الشهير الساخر «شوف 
العنز واحلب لنب» أعمال ال يستمتع بها 
سوى عدميو الذوق الفني وال يجبرون 
أنفسهم على متابعتها وتلويث أعينهم 
وعقولهم مبشاهدتها اال هؤالء الكثيرون 
في الكويت من الذين يعانون أشد املعاناة 

من وقت الفراغ الكبير القاتل.
  من يستطيع ان ينكر ان الفن بالكويت 
في السنوات األخير خصوصا اليوم هو فن 
هابط وتعيس ورديء وملوث أشد التلوث 
من مياه مجاري محطة مشرف التي لّوث 
خللها التقني مياه شواطئ الكويت مؤخرا، 
وان كنا قريبا جدا ســـننجح في إصالح 
خلل محطة مشـــرف، فإنه وبالتأكيد لن 
ينصلح حال الفن الكويتي ويرجع مشابها 
قليال لعصره الذهبي في الســـبعينيات 
والثمانينيـــات، خصوصا مع وجود كم 
وعدد كبير مـــن املنتجني الطارئني على 
الفن وعدميي االحساس باملسؤولية الفنية 
وفوق ذلك فأغلبهم نصابون وباحتراف، 
ويشاركهم باإلجرام في حق الفن الكويتي 
فنانون وممثلون باالسم فقط ال ميتلكون 
احلد األدنى القليل البسيط املطلوب من 

املوهبة الفنية احلقيقية.
  خالصة القول املرةـ  تقولـ  لقد انحدر 
وهبط مستوى الفن بالكويت انحدارا ال 
طب له وال شفاء وصدقوني لن نستمتع 
بعصر فني ذهبي آخر متاما مثل أي شأن 
آخر في البلد ومن ال يصدق هذا الكالم ما 
عليه سوى الشرب من ماء البحر امللوث 
ليكتشف بنفسه وبســـرعة حقيقة فن 

األيام.
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 فن «حراج» 
  وملوث ورديء وهابط

 مخلد الشمري

 رؤية  رؤية 
 تخيل معي عزيزي القارئ ان 
يتدين املجتمع ويتشـــح افراده 
بزي معلميهم وهم مفسرو الدين 
ورجالـــه. وفي ذلـــك القول كل 
املعقولية، فالفرد العادي تصعب 
عليه امور الدين وفي الغالب ما 
يتجه نحو إمامه او مقلده. ان لم 
يتجه الشخص العادي نحو هؤالء 

«الراسخني في العلم» فإنه سيظل في حيرة من امره ال تنتهي 
إال بعصا ســـحرية من هؤالء وذلك من خالل فتوى شرعية. 
اقول شـــرعية الن املجتمع املتدين ال يرى الشرع إال من خالل 
هؤالء فهم «املرجع» بألف الم التعريف لكل ما هو «شـــرعي» 
واحلال ان التسليم مبرجعية هؤالء يسحب البساط من حتت 
اي امور اخرى من املمكن ان تكون مصدرا او مرجعا للشريعة 
مثل رضا الناس او خبرتهم او مصلحتهم في مرحلة زمنية ما 
او حتى علمهم او علم متخصصيهم، بالطبع انا ال انكر واقعية 
االحكام الشرعية والتي تأخذ الواقع ومقاصده في احلسبان، 
ولكنـــي اقول ان حال فقهاء اليوم ينحى بهم في الغالب جتاه 
تقـــدمي النص على قراءة الواقع، وهذا ما اصطلح الكثير على 
تسميته بالنصية او الظاهرية في قراءة النصوص اي قراءة 
ظاهر النص ورؤيـــة الواقع من خالله. تخيل معي ان يتدين 
املجتمع ويصبح مجتمعا «شرعيا» تكون االولوية فيه لكلمة 
هؤالء الفقهاء «الشـــرعيني» ان لم يكن على املستوى الرسمي 
فعلى االقل على املستوى الشعبي، لو كان ذلك، فماذا يصبح 
حال هؤالء الذين يختلفون مع هذا الرأي الشرعي؟ ان كل اآلراء 
املخالفة لهذا الرأي الشرعي سيتم رفضها وتهميشها في أفضل 
االحوال، أما االحتمال االســـوأ، وهو احتمال قائم، فهو ان يتم 
محو هذا الصوت املخالف بالكامل او على االقل العمل املنظم 
جتاه محوه. قد يعترض البعض بالقول ان هذه الصورة درامية 
بعض الشـــيء، اما انا فأرفض هذا النعت. فاالختالف الديني 
ليس مبوضوع عادي لدى العامة الذين حتركهم تفســـيرات 
رجال الدين وهم من انكفأوا على كتبهم واعتصموا بصوامعهم 
لفترات طويلة من حياتهم جعلتهم يعتقدون برباط مقدس مع 
اهللا، بل جعلتهم يعتقدون بامتالكهم للحقيقة التي خصهم بها 
اهللا عز وجل. ان كل املذاهب والطوائف الدينية تعتقد بحيازتها 
لهذه احلقيقة، وكلها تعتقد انها الفرقة الناجية وان اآلخرين 
في الهاوية. قد ال جتد رجال الدين يصرحون بذلك ولكن هذه 
القناعة مختبئة دوما خلـــف كل اعتقاداتهم. بطريقة غريبة 
وســـحرية تصل افكار هؤالء العلماء «الشرعيني» وتتسرب 
لتصل للعامة الذين يهمهم الدين ولكن ال يعرفون سبيال إليه 

إال هؤالء العلماء. 
  ينتشـــر ڤيروس امتالك احلقيقة ليشمل العامة فتجدهم 
تارة مشـــكلني جلماعات شـــغلها الشـــاغل محو من يختلف 

معهم من افـــراد املجتمع، وتارة 
اخرى مجزئني للمجتمع لطوائف 
متتلك احلقيقة وطوائف مفتقدة 
لها، مثل هذا املجتمع املهترئ هو 
عرضة لالنكســـار في اي حلظة 
تظهر فيه قضية اجتماعية مهمة 
فعند احلديث عن التعليم يخرج 
املتدينون من طوائف شتى ينادون 
بضرورة تدريس منطقهم. ليس ســـؤالهم عن جودة التعليم 
وكفاءته ومتاشيه مع علوم العصر، بل عن مدى ظهور املذهب 
فيه. وعن احلديث عن عالقاتنا بدول اجلوار ال يدور احلديث 
عن املصلحة الوطنية وعالقات احلرب والسالم مع تلك الدول 
بل عن هذا املوضوع الدقيق الذي يقبع خلف كل مناقشـــاتهم 
وهو أثر احللول املقترحة علـــى الطائفة في بلدنا وفي البلد 
اآلخر. إن تســـرب االعتقاد بامتالك احلقيقة من حلقة العلماء 

إلى العامة يحولهم بالضرورة جلماعات متطرفة. 
  تلك هـــي طبيعة االميان الدينـــي باحلقيقة والتي تقضي 
بالضرورة ان احلقيقة واحدة ال تتجزأ وان املؤمن وجماعته 
هم من ميتلكها وان اجلنة هي موعدهم. ان عدم جتزؤ احلقيقة 
يعني عدم امتالك من يختلف عنا لها. فالقضية إذن هي قضية 
حق وباطل «قـــوم على حق واآلخرون علـــى باطل». لنترك 
االميان الديني وصعوبة االختـــالف فيه. كيف من املمكن ان 
نرى ظاهرة االختالف بحد ذاتها؟إن ظاهرة االختالف ظاهرة 
طبيعية فكلنا مختلف عن اآلخر لدرجة انه من املستحيل ان 
ترى اثنني يتفقان في كل شـــيء واحلـــال اننا في العمل، في 
القاعات الدراسية، في السياسة قد نختلف ولكننا من املمكن 
ان نتفـــق الن خالفاتنا في النهاية خالفات في وجهات النظر 
وهي بطبيعتها قابلة للتغيير نتيجة السباب عدة منها تغير 
املوقـــع الذي من خالله يتم النظر للموضوع وتغير الظروف 

وقوة حجة الطرف اآلخر... إلخ.
  ولكن كل هذه االســـباب غير كافية لترد متدين واحد عن 
اعتقاده بامتالكه للحقيقة فتجدك حتاوره لساعات طوال آتيا 
باحلجـــة تلو احلجة الثبات خطئه وبالعديد من االمثلة التي 
قد ال يفسرها منطقه ولكن هيهات فلقد اعمته احلقيقة بنورها 
الوهاج. فظاهرة االختالف بني البشـــر إذن طبيعية من حيث 
االصل والكل يعلم ذلك ونحن وبطريقة او بأخرى جهزنا انفسنا 
للتعامـــل معها بصورة يومية النها فـــي النهاية امر «عادي» 
فكلنا خطاءون، ولكن ما ان تطرق املوضوعات الدينية ابواب 
النقاش حتى يستبسل العارف واجلاهل في الدفاع عن وجهة 
نظر ألبســـت ثوب احلقيقة فيستحيل املختلف معه إلى كافر 

او منافق او ضعيف العقيدة...الخ. أليس االمر كذلك؟ 
  فكر فيها!

 m_alwuhaib@yahoo.com  

 كتب الزميل فهد القبندي قبل 
الزميلة «القبس» ضمن  مدة في 
حتقيق حمل عنـــوان «البحرين 
حتاسب جامعاتها.. فمن يحاسب 
العالي في  التعليـــم  مســـؤولي 
الكويت؟» وقد أشار في حتقيقه 
إلى مجموعة من النقاط من أهمها 
تراخي التعليم العالي في متابعة 
الوهمية وعدم  الشـــهادات  ملف 

القدرة على البت فيه بســـبب الضغـــوط النيابية والتواطؤ 
املشـــترك بني بعض املسؤولني واملنتفعني من هذه اجلامعات 

الوهمية (انتهي االقتباس).
  إال أن هذه املشكلة التزال تطفو في بركة التخبط والتسيب 
والتردد في القرار من أعلى الهرم الوظيفي إلى أدنى ســـلطة 
في هذا الترتيب لتطول املعاناة املقررة لهؤالء الطلبة وحتديد 
مصيرهم الذي صنعته أيدي بعض القيادات الفاسدة في هذه 
املؤسســـة التعليمية والتي باركت هـــذه الدكاكني التعليمية 
وسمحت لهما باستغالل طموح هؤالء الطلبة في سعيهم لنيل 
هذه الدرجة التعليميـــة مع علمهم أن هذه اجلامعات ال متلك 
جودة اجلامعات اخلاصة التي تعطيها الصبغة الشرعية كهيئة 
تعليمية، وبذا فقدت هذه الشهادات مصداقيتها كوثيقة تعليمية 

بعد أن انكشفت احلقيقة واتضحت البراهني.
  ومن ثم يستمر التأجيل والتعليق للبت في قضية الشهادات 

املزورة من قبــــل مجموعــة من 
التــــي تربطـهـا  األيادي اخلفية 
شبكة معقدة من املصالح تالقــت 
أهدافهم إلبقــــاء احلال كمـــا هو 
إيجاد مخــرج  عليــه حتى يتم 
يرضي جميــــع األطراف لينــفذ 
بعد ذلك على مـــرأى ومسمــع 
وحضور اجلميع، فالســــكـــون 
الذي يخيم على قضية الشهــادات 
الوهمية ينبئ بفصول سيكون لها الطريق نحـو احلــل وهو 
ما أكده لي أحد األســــاتذة ممن شــــاركوا في عملية التقييم 
األكادميي والذي سجل تقييمه على عدم مطــابقة هذه اجلامعات 
ملقاييس اجلودة املطابقــــة للجامعـــات، موضحا أن اخللل 
يعلمه اجلميع، إال أن األغلب متواطــئ حتى من بعض أعضاء 
مجلس األمة، ويختتم تعليقـــه بهــذه اجلملــة التشاؤمية 
«ما دامت الضغوط والتدخالت السياسيــة هي صاحبة اليد 
الطولى في رحم املؤسسة التعليميــــة فلــن تـتغير األمور 

وستبقى كما هي عليه»
  والســـؤال الذي يتبادر إلى األذهان: مع كل هذه املشـــاكل 
اجللية والواضحة من الفســـاد والتردي والتخبط في جسم 
أهم مؤسســـة معنية ببناء الوطن، تتداعى، وأصحاب القرار 

يقفون فإلى متى؟
 Talal-alhaifi@hotmail.com  
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