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أخرجت هاتفي النقال من جيبي ووضعته على الطاولة وبش���كل 
آلي أخرجت علبة س���جائري وأش���علت لفافة وارتشفت من فنجان 
القهوة الذي للتو وضعت���ه النادلة أمامي قبل أن أنفث دخان النفس 
األول، وبش���كل غير مقصود س���معت مقتطفات من حديث كان يدور 
بني سيدتني جتلسان على طاولة تقع خلف طاولتي، وفي احلقيقة لم 
استطع منع نفسي، ألن صوتيهما أثناء احلديث أشبه باالستماع إلى 
سيدتني تغنيان أوبرا بلهجة كويتية خاصة ان صوتيهما من طبقة ما 
فوق السوبرانو، وكانت إحداهما تتحدث والثانية تلعب دور احملقق 

مع جملة كررتها 16 ألف مرة »ها وبعدين؟«.
احلديث الذي كانت تدير دفته األولى كان حول كيف استطاعت أن 
تلف رأس مديرها الستيني وتقنعه بأن حتصل على عالوات ومهمات 
عمل رسمية وإعفاء من بصمة احلضور واالنصراف وإدخالها في جلان 
وزارية ال تعرف مقرها وكل هذا دون أن تدفع أي ش���يء في املقابل ل� 
»أبو الش���باب« سوى ضحكة وجملة تلقيها على مسامعه كل صباح 
ال تبعد كثيرا عن جملة »هي هي يا سي قحطة«، ومن بني ما سمعته 
من أرقام أن مرتبها األصلي ال يتجاوز ال� 440 دينارا بينما مع كل تلك 

البدالت ميكن أن يصل أحيانا إلى 1000 دينار.
انتهى احلديث متقطعا على شواطئ أخرى غير التي انطلقت منها 
ليرس���و على موانئ احلديث عن الس���فر واملوضة بينما التزال أذني 
»مقطوطة« على طاولة الس���يدتني كأنني جاسوس في أول يوم دوام 
له ذلك ألنني فشلت في أن أعرف في أي وزارة تعمل تلك السكرتيرة 

ولو حتى بتلميح من خالل حديثها.
لم يسبق لي العمل في احلكومة وهلل احلمد ولم أقبض منها دينارا 
واحدا كراتب أساسي، فعملي كان بني القطاعني اخلاص والنفطي، ولكن 
من خالل عملي كصحافي استطعت تكوين شبكة من املصادر ال بأس 
بها وأعلم أن عناصر الفساد األولى تتكون من مكاتب املسؤولني وليس 
من األسفل، وأعلم يقينا أنه لو مت مسح عشوائي على مكافآت ومنح 
وعالوات اللجان في جميع الوزارات لوجدنا نصف املسجلني بها من 

السكرتيرات وخاصة سكرتارية القياديني في تلك الوزارات.
فال أعتقد أن أحدا ميكن أن ينس���ى حكاية الس���كرتيرة التي كانت 
تقبض 4000 دينار، أي أعلى من راتب الوزير نفسه الذي قام بتعيينها، 

غفر اهلل له.
عالم الس���كرتيرات في القطاع العام عالم أشبه بحكايات ألف ليلة 
وليلة، فبعض السكرتيرات ميكن أن تقوم مقام املدير أو حتى الوكيل 
املساعد نفسه وتتخذ القرارات وترسم سياسات اإلدارة بل ويخشاها 

املوظفون أكثر من خشيتهم من املسؤول نفسه.
ولعالم السكرتيرات جانب مظلم إذ إن بعضهن يتعرضن ملضايقات 
من مسؤوليهن ال يعلمها إال اهلل وهذا ما سأتناوله في مقال الحق، على 
اجلانب اآلخر وحتى ال يفهم مقالي خطأ هناك س���كرتيرات يساوين 
في عملهن وعلمهن وإدارتهن ملكاتب مس���ؤوليهن ألف وكيل مساعد، 
ولكنني فق���ط أردت أن أعرض اجلانب املظل���م فقط مع قناعتي بأن 

اجلانب املضيء في عاملهن يشكل ما نسبته أكثر من %90.
Waha2waha@hotmail.com

ذعار الرشيدي

سكرتيرة وجاسوس 
و»سي قحطة«!

الحرف29

أحالم مواطن بسيط

موسى أبوطفرة المطيري

حادث وحديث

وسط االجواء السياسية امللتهبة 
وتكاثر االستجوابات ضد الوزراء 
والصعود واملواجهة، تقف الكويت 
مع كل ذلك متفرجة على ما يحدث، 
وبني املضي نحو املزيد من االنفاق 
املظلم���ة وتالطم امواج احلالة بني 
الس���لطتني النزال نترقب وكذلك 
نحسب ماذا س���يحصد الناس من 

كل هذا؟
فالبلد ش���ل كثيرا في مجاالت 
متعددة وهي حقيقة ال ميكن ألي كان 
ان يغفلها، فعجلة التنمية وان اوحى 
البعض انها تس���ير اال انها تسير 
ببطء وبطء شديد كذلك، وفي اغلب 
املجاالت والتي يعرفها كل مواطن 
على هذه االرض وبعيدا عن اللوم 
وكيل التهم نقف نترقب ان تنجلي 
هذه الغمة ان صح وصفها، فاملواطن 
البسيط جل اهتمامه ان يجد العناية 
الطبية املالئمة وان يقر عينا بتعليم 
امثل البنائه وان يتمتع بسكن يأتيه 
بعيدا عن االنتظار اململ وان يسير 
في ش���وارع ال يدكها الزحام، الذي 
وصل لبعض الش���وارع الداخلية 
للمناطق، وان تنجز معامالته دون 
اللجوء للواسطة و»حب اخلشوم«، 
وكذلك بعيدا عن »جايك من طرف 
فالن« وان يعان على مواجهة الغالء 
املس���تمر والذي يأتي دون سبب 

ويرحل ايضا دون سبب.
املواطن البسيط ال يحلم بخدمات 
فندقية في املستوصفات وال يريد 
ان يبتعث ابناؤه الصغار جلامعات 
هارفارد وال يتمنى ان يحصل على 
مزرعة وقسيمة الف متر او يطمع 
ألن يصع���د مترو انف���اق يوصله 
من منزله الى مجمع الوزارات في 
دقائق، فاالحالم يا سادة ابسط مما 
تتوقعون، واالماني على قدر الرضاء 

والقناعة.
افال يعقل ان حتقق هذه احلكومة 
بكل املليارات التي متلك واجليش 
اجلرار م���ن القابعني خلف املكاتب 
املطلة على البحر تلك االماني؟ أفال 
يحقق االعضاء وهم يسيرون على 
س���يارتهم البي.ام بعضا من تلك 
االحالم البسيطة ملواطنني مازالوا 
العيش وهم  بالقليل من  يحلمون 
الق���درة املالية  يعلم���ون ويعون 
والفنية واالدارية لدولة قادرة ومتلك 

الكثير من املقومات؟
وبعيدا عن كل ذلك، تبقى االماني 
واالحالم جزءا من يقظة هذا الشعب 
الذي عاقبه البن���ك املركزي برفع 
الفائدة وخدع���ه القدر بعدم قدرة 
اللجنة املالية عل���ى احالة قانون 

اسقاط تلك الفوائد.
ويبقى هذا الشعب احلالم منتظرا 
ملا تفضي اليه جلسات االستجواب 
واملواجهة حتى نتنفس قليال بعض 
االمل ونظن انه ق���د »يهدي« اهلل 
السلطتني للعمل معا ويحركوا بعضا 

من هذا التوقف الذي »بيدنا«!
botafra@hotmail.com

من يتابع التشكيالت احلكومية السابقة 
واألسلوب املتبع في طريقة اختيار الوزراء، 
الشك أنه ستتولد عنده قناعة أن الطريقة 
واح���دة ولم يطرأ عليه���ا تغيير منذ زمن 
طويل، خصوصا من بعد حترير الكويت، 
والتش���كيل احلكومي ال يس���تمر أكثر من 
سنتني في أحسن األحوال، والسبب بالطبع 

مجلس األم���ة ألن هناك من يتابع ويراق���ب أداء الوزراء، 
وهذا ال شك أنه شيء جيد ألنهم يجدون بعض التجاوزات 
والقصور في عمل الوزراء وعملية متابعتهم ملا يجري داخل 
وزاراتهم بالشكل املطلوب، وطبيعي أنه لوال مجلس األمة 
الس���تمر عمل احلكومة وأكملت دورتها التي من املفترض 
أن تكون 4 س���نوات، والسبب أنها لم جتد من يقيم أداءها 
أو ينتقدها أو يحاسبها حتى لو كان عملها سيئا، رمبا أن 
البعض يعتبر هذا األمر تش���ددا من مجلس األمة ويرمي 
باللوم على أعضائه، وآخ���رون يرون أن اخلطأ يقع على 
احلكومة، لكن حتى نكون منصفني فإن املسؤولية يتحملها 
الطرفان، إال أن وجود مجلس األمة ورقابته وعملية تقدمي 
األس���ئلة للوزراء واستجوابهم أمر مهم ومطلوب حتى لو 
تغير الوزراء كل شهر وليس كل سنة، ألنه من غير املعقول 
السكوت عن السلبيات وما يتبعها من ظلم للمواطنني، سواء 
من املوظفني في هذه الوزارات أو متلقي اخلدمات وطريقة 
التعامل معهم بحيادي���ة وإنصاف دون تفرقة بني الناس، 
وهذه األمور حتدث حتى في وجود مجلس األمة، لكن على 
األق���ل جتد من يواجهها ويرجع احلق إلى أصحابه، أما إذا 
لم يكن هناك مجلس أمة فاألمور الشك أنها ستنقلب رأسا 
عل���ى عقب، والدليل عندما مت ح���ل مجلس األمة حال غير 
دستوري في الثمانينيات من القرن املاضي تعقدت معظم 
األمور وكل ش���يء تعطل، ومنهم م���ن لعب في املال العام 
ولم يجد من يحاسبه أو يردعه. كثيرون ظلموا، وحقوق 
أفراد س���لبت وغيرها من األمور التي يطول الشرح فيها 
نحن ال نود أن نش���به البلد بغابة في حال مت حل املجلس 
حال غير دس���توري إال أنها في احلقيقة ال تبعد كثيرا عن 
هذا التشبيه، والغريب أن هناك من يطالب مبثل هذا احلل، 
والسبب أنه لن يتأثر بهذا احلل بل رمبا يستفيد ومتشي 

مصاحله أكثر وأكثر، خصوصا بعض الفئات 
من التجار الذين شاهد الناس أفعالهم من 
خالل الزيادات املجنون���ة وغير املنطقية 
في األسعار بحجة األزمة االقتصادية على 
الرغم من أنهم أنفسهم يدعون أنهم يطالبون 
باحملافظة على الدستور ويحرصون على عدم 
التعرض له، وهذا الشك أنه كذب يتظاهرون 
به وفي اخلفاء يتمنون متزيقه وإلغاءه حتى يجعلوا الناس 
يعيشون في توهان وتفكير مستمر. رمبا أننا تشعبنا عن 
موضوعنا الرئيسي بعض الشيء بسبب املرارة التي نشعر 
بها ويشعر مثلنا بها الكثيرون نتيجة التشكيل احلكومي 
املستمر الذي نراه مرة على شكل تعديل، وأخرى على شكل 
تغيير أو تبدي���ل بني احلقائب، ومرة حل حكومة بالكامل 
بسبب حل املجلس، وكلها تأتي في قالب واحد وترجع نفس 
الوجوه في الوزارة احلالية أو احلكومات السابقة وكأنه ال 
يوجد في البلد غير هذا الولد والتجربة األخيرة أعتقد أنها 
القش���ة التي قصمت ظهر البعير عندما علق عمل مجلس 
األمة السابق ألكثر من ش���هرين بحجة التشكيل الوزاري 
اجلديد والبحث عن وزراء وبعد هذه الفترة الطويلة التي 
ل���م حتدث وال مرة واحدة ف���ي تاريخ الكويت بعد كل هذا 
االنتظار والتعطيل ترجع احلكومة بكامل وزرائها وبنفس 
مناصبهم إال واحدا أو اثنني خرجا بناء على طلبهما. احلمد 
هلل أنني لم أكن عضوا في مجلس األمة في تلك الفترة ألنني 
كنت سأكون بني خيارين: إما أنني كنت سأموت من الغنب 

والقهر أو أنتحر والعياذ باهلل.
وحقيقة مازلت أحسد نواب تلك الفترة على سعة صدرهم 
وحتكمهم في أعصابهم، أن احلكومة عندنا مثل فريق كرة 
القدم ال يتغير، العبون اساسيون والعبون احتياط وفي كل 
لعبة � عفوا في كل حكومة � يكون هناك اساسيون ثابتون، 
هجوم ودفاع واخلط الوسط من االحتياط اللي ما عندهم 
شغل ناطرين بس االتصال، والالعب إذا انتهت صالحيته 
وانكشفت أوراقه أصبح مستشارا وفي الكرة يصبح إداريا 
أو مدربا، يعني ال توجد خسارة، داخل واكل وطالع واكل 

وكل حكومة واجلميع بخير!
zaben_900@hotmail.com

� بعض األحيان أش���عر بأن كل 
ما ف���ي الطبيعية من نبات وجماد 
يتحدث إلين���ا ولكن ال نلتفت إلى 

صوتها.
� كيف ذلك أيها اخليالي؟

� لو متعنت للحظات فيما حولك، 
لعرفت أن هناك منهجا علميا عميقا 
ف���ي املعنى، لم يفص���ل في الكتب 

الدراسية.
� وما هذا املنهج؟

� إن كل ش���يء ف���ي الك���ون له 
صورتان: بدائية ونهائية، أو أولى 
وآخرة، وب���ني كل صورتني هناك 
صورة مهم���ة أال وه���ي الصورة 

الوسطى.
� ممكن أن تفصل لي املعنى من 

ذلك، أيها الفيلسوف؟
� قل لي أوال.. م���اذا بني الرأس 

واجلسد؟
� العنق.

� وماذا بني السماء واألرض؟
� أفق.

� هل استنتجت من ذلك شيئا؟
� ف���ي احلقيق���ة ال أدري م���اذا 

تعني؟
� أعني.. أن ما بني كل صورتني 
أو أمرين، في كل ش���يء باحلياة، 
هناك طري���ق مهم يربط بني األول 
واآلخر، ل���واله ال ميكن أن تفصل 
بني اجلزأين، وجتد لهما معنى أو 

عبرة أو هدفا.
� وماذا أيضا؟

� هناك لغة تربط بني اإلنس���ان 
واحلي���وان والنب���ات، القليل من 
يعرفها، والبعض يتعامل معها من 

دون أن يدري بأنه ميارسها، أال وهي 
لغة احلب.. النابعة من الروح.
� امممم.. كأنك بدأت تهذي.

� أنا ال أهذي ولكنها حقيقة، خذ 
نظرة دقيقة ملن يتعامل كل يوم مع 
احليوانات أو النباتات، وقارن مبن 
يعاملها بحب أو بقس���وة، فحينما 
يتحدث إنس���ان كل ي���وم إلى أي 
حيوان ما بلهجة لطيفة فيها رحمة 
وود، سيبدأ ش���عور احليوان هذا 
تدريجيا بالتغير نحو اإلحس���اس 
باألمان واالطمئنان للمتحدث إليه، 
ثم ي���روض، ويفه���م حديث ذلك 
الرضى  اإلنس���ان، وحتى عالمات 

والزعل الصادرة منه.
� صحي���ح.. صحيح، وماذا عن 
النباتات، وكيف تفهم لغة اإلنسان 

أو هو يفهمها\؟
� ه���ذا ما عبر عن���ه كثير ممن 
يتعام���ل م���ع األرض والنباتات، 
ويقومون بالتحدث إلى الورود أو 
السنابل أو األشجار وغيرها، بطريقة 
لطيفة وملسة حانية، يجدون بركة 
هذا الود، م���ن خالل صحة النبات 

وعمره، ومستوى إنتاجه.
� هذا شيء رائع جدا.

� وماذا تستنتج من ذلك كله؟
� ممم.. أترك االستنتاج لك.

� نستنتج أن الروح سر من أسرار 

الكون التي ل���م يعرفها أحد، ولن 
يصل أحد إلى ماهيتها، ولكنها هي 
التي حتول امل���ادة امليتة إلى مادة 
حية، في النبات واحليوان واإلنسان، 
إذ إنها عامل مش���ترك بني كل حي، 
وتتعامل بلغة واحدة وإن اختلفت 

ألسنتنا. 
� أش���عر بأنك فتحت لي نافذة 
جديدة للحياة، وأجد رغبة كبيرة 

في معرفتها أكثر.
� هل سألت نفسك ما سر جمال 

قوس املطر؟
� أرى أن س���ر جماله، في تعدد 

ألوانه السبعة.
� وماذا تستنتج من ذلك أيضا؟

� ممم.. لم أفكر في ذلك بعد.
� أنا استنتجت أن جمال احلياة 
جاء من تعدد ألوان فكر اإلنسان، 
وأن من الظلم أن نرغم غيرنا على 
تبني أفكارنا، أو نسير اآلخرين على 
نهج واحد، ما لم يتعد في ذلك على 
الدين أو األخالق، ولوال االختالف 
في االهتمامات واألذواق، لم تتعدد 
االختيارات، ولم نش���عر بطعم ما 

نختار وما ننتقي.
انني  � هذا صحي���ح.. والدليل 
مستمتع برؤيتك اجلديدة للحياة.

� إذن.. ابدأ أنت أيضا بالنظر إلى 
وجود األشياء وسر جمالها، مبنظارك 
اخلاص، وأمتعني برؤيتك املختلفة 
عني وأعطني من اس���تنتاجاتك، 
وأضف إل���ى معلوماتي معلومات 

أخرى من فكرك اجلديد.
� لك ذلك.. في لقائنا الثاني.

Falcom6yeb@yahoo.com

زبن حمد البذال

التشكيل الحكومي

إضاءة

أنوار عبدالرحمن

نظرة أخرى

فالكم طيب

ال شك أننا جميعا في الكويت ننشد الرقي والتطور في جميع املجاالت، 
للنهوض ببالدنا وجعلها في مصاف الدول املتقدمة والراقية التي تضع 
املواطن الصالح غايتها وهدفها، واألس���اس احلقيقي ألي استثمار ميكن 

أن نقوم به.
وكما هو معلوم أننا ال نستطيع حتقيق ذلك ما لم ننهض أوال � وقبل 
كل شيء � باملس���توى التعليمي في البالد، ونضعه على سلم أولوياتنا، 
ويكون ذلك هدفا حكوميا ونيابيا وش���عبيا، بحيث يسعى كل هؤالء إلى 
رفعة ش���أن التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتقدم الدول، وهذا يتطلب 
جهدا كبيرا، ورؤية واضحة املعالم، من خالل االستعانة باخلبرات الوطنية، 
والعربية والعاملية إذا تطلب األمر، النتشال وضعنا التعليمي مما يعانيه 

منذ سنوات ليست بالقليلة.
فتقرير رئيس الوزراء البريطاني الس���ابق توني بلير عن التعليم في 
الكويت، الذي حذر فيه من أن تعليمنا في خطر، أشار إلى أن إنفاقنا على 
التعليم يكاد يكون األعلى عامليا، ورغم ذلك فإن مستوى تعليمنا اليزال 
متدنيا، ومازلنا في املراكز األخيرة في االختبارات الدولية )كالرياضيات 
والعلوم واللغة العربية(، مما يضعنا في دائرة اخلطر، ويتطلب منا دق 

جرس اإلنذار، وااللتفات إلى هذا األمر بجدية وروح املسؤولية.
فمناهجنا التي طالبنا كثيرا بتغييرها، مت تعديلها إلى األس���وأ، وكان 
التغيير ملجرد التغيير فقط، ولتحقيق مطالب الكثيرين الذين طالبوا بذلك، 
دون النظر في احملتوى، أو استشارة أهل امليدان من املتخصصني، وفيما 
إذا كانت تناس���ب املرحلة العمرية للطالب، فازداد األمر سوءا على سوء. 
كما أن زيادة عدد احلصص اليومية، في ظل عدم وجود بيئة مدرس���ية 
جاذبة، جعل طالبنا يترقبون حلظة قرع اجلرس لالنصراف إلى منازلهم، 
أضف إلى ذلك ان مهن���ة التعليم للكويتيني أصبحت مهنة طاردة، حيث 
يجد خريجو كلية التربية أن االنخراط في عمل آخر ووزارة أخرى، ومبا 

فيها من مميزات، أفضل بكثير من ممارسة مهنة التعليم وبالويها.
إن اجلهود التي تبذلها وزارة التربية إلصالح التعليم كبيرة ويش���هد 
لها اجلميع، كما أن ما تنفقه حكومتنا على هذه القضية من مبالغ طائلة 
ال ميك���ن أن ينكره أحد مقارن���ة مع الدول األخرى، وما يريده كل منا هو 
النهوض مبستوى تعليمنا وإصالحه. إال أن هناك أسئلة تؤرقني وتشغلني 
كثيرا ومازلت أبحث عن إجابات مقنعة عنها، وهي: إذا كنا فعال نحن نفعل 
كل ذل���ك من أجل التعليم فأين اخللل إذن؟ ومل���اذا ال نزال نراوح مكاننا 
ولم نتقدم بعد ولو خطوة واحدة في طريق اإلصالح؟ وهل من املمكن أن 
نكون قد وصلنا إلى مرحلة مستعصية أصبح اإلصالح فيها بعيد املنال؟ 
ومتى نأخذ بكل التوصيات والدراسات والتقارير التي حذرتنا من تدني 
تعليمنا ووضعت لنا سبل العالج التي لم نلتفت إليها؟.. أفيدونا أفادكم 

اهلل وأدام فضلكم.
Samy-elkorafy@hotmail.com

سامي الخرافي

هل تعليمنا ـ فعاًل ـ 
في خطر؟

شخصيات


