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تنتشر في هذه األيام بشكل واضح 
ظاهرة »الرشاوى« في كيان املجتمع 
الكويتي، بحيث اقتحمت هذه اآلفة 
الكثي���ر من مؤسس���ات ووزارات 
وجه���ات الدول���ة املختلفة بطرق 

متعددة االستخدام بني الناس.
الكل يعرف ان كلمة »رش���وة« 
تطلق على كل من يأخذ بعض املال 
غير الشرعي من طرف آخر بعيدا 
عن الضمير، في س���بيل الوصول 
الى منفع���ة مصلحية، مخترقا كل 
الضواب���ط واألع���راف واملعايير 
القانوني���ة لنيل بعض  واللوائح 
املكاس���ب غير املش���روعة، والتي 
ليس له احلق باقتنائها وهذا يدخل 
الى اجلانب املادي. واملتابع للحالة 
الكويتية في الوقت احلالي، انتشار 
نوع مميز من »الرشوة املقننة« أو 
باألحرى »املبطن���ة« ملتفة بغطاء 
األهواء الشخصية، وهي منتشرة في 
بعض املؤسسات واجلهات العلمية 
واألكادميية بشكل خاص، فنجدها 
تستخدم من خالل ترسيم وتثبيت 
أفراد غير مناسبني في مواقع مرموقة 
متعدين الضوابط واملعايير واألسس 
احملددة، وهنا نوع من »الرش���وة« 
الكفاءات  التج���اوز على  يتم فيها 
والقدرات في ترقية أحد األشخاص 
الى درجة علمية أو منصب قيادي 
ال يس���تحقه في سبيل إسكاته عن 
مواجهة الباطل، والعمل على كشف 

األالعيب والتحركات اخلاطئة.
الدور  ولألسف من ميارس هذا 
املش���بوه هم من بعض القياديني 
املتبنني في نفوسهم مناهج الطائفية 
والقبلية واملناطقية والعائلية في 
جلب من يس���اندهم بهذه املناهج 
الفاس���دة. من هنا ندعو أصحاب 
األيادي البيضاء إلى العمل على رفع 
مكانة املؤسسات واجلهات والوزارات 
التي يعملون فيها، واحساسي يؤكد 
ان هناك أغلبية تسعى حملاربة هذه 

النوعية من الرشاوى املصلحية.
> > >

فاكهة ال���كالم: ينق���ل أن هناك 
رجل شرطة له ولدان كسوالن في 
املدرسة، وحني ظهرت شهادتيهما، 
جاء الولد األول بالشهادة ألبيه الذي 
وجد ان عالماته ضعيفة فأخذ عقاله 
ونزل ضربا في���ه، وبعد ان انتهى 
من الضرب، تقدم الولد الثاني منه 
وأعطاه الشهادة، فالتفت اليه وقال: 
عالماتك زفت بس روح هاملرة، ميكن 
السنة األخرى تكون عالماتك أحسن، 
استغرب الولد األول من هذا التصرف 
وقال ألخيه: نفسي أعرف ليش ما 
ضرب���ك مع ان عالماتك أس���وأ من 

عالماتي.
الثاني: بس���يطة، حطيتله  قال 
في الش���هادة تذكرة دخول مباراة 

برشلونة!
Aliku1000@yahoo.com

الرشوة المصلحية!

د.بدر نادر الخضري

لمسات

 حتية للهند ولكل مواطن هندي مبناس���بة الذكرى 
ال� 60 لتأسيس جمهورية الهند احلديثة، تلك اجلمهورية 
الدميوقراطية ذات املليار وثالثمائة مليون إنسان متعددي 
األعراق والديانات واللهجات اال انهم يتفقون على حبهم 
ووالئهم العظيم لوطنهم الس���احر اجلميل الهند، »هذا 
البلد« الذي ميضي ويس���ير بصم���ت وهدوء ليصبح 
قريبا جدا احد أهم بل���دان العالم في املجاالت العلمية 

والصناعية واالقتصادية.
الهند بلد ساحر ومبهر وعجيب، جتد فيه كل شيء، 
ولو قضى فيه س���ائح سنوات وعقودا فلن ينتهي من 
اكتش���افه، واألكثر من ذلك إبهارا وسحرا وجماال تلك 
الدميوقراطية العظيمة الراسخة هناك، حيث يحترم كل 
املواطنني الهنود نتائج صناديق االقتراع التي جتوب 
بها السلطات الهندية البالد وتوصلها الى أصعب وأبعد 
مكان في الهند ليضع فيه املواطن ورقة تصويته حتى 
لو كان ذلك املكان قرية نائية معزولة ال ميكن الوصول 

إليها إال باستخدام األقدام أو الركوب على الدواب.
الهند بلد يعتمد على نفسه في كل شيء تقريبا، فمن 
النادر ان تقرأ أو تسمع ان الهند قبلت هبات أو منحا أو 
مساعدات خارجية وحتى أثناء كارثة سونامي الرهيبة 
التي ضربت ش���واطئها ومعها بعض الدول اآلسيوية 
ودمرت كل شيء أمامها، رفضت الهند قبول املنح وأي 
مساعدات من أموال ومواد إغاثة، متمنية ان توجه تلك 
املساعدات واألموال إلى دول مجاورة متضررة من الكارثة 
وال متتلك ما متتلكه من مقدرات للتصدي لكارثة سونامي، 
ضاربة بذلك مثال في »الكرامة الوطنية« التي تتناساها 

بعض الدول حتى في حال عدم وجود كوارث.
الشعب الهندي شعب متواضع وخلوق وجاد ومتفان 
ومحب للعمل وللحياة وهذا م���ا يعرفه عنه اجلميع، 
إضافة الى فكرة شخصية لدي كونتها زيارات متعددة 
للهند وقرأت عن الهند وعن عالقته التاريخية املشهورة 
مع الكويت »قبل« اكتشاف النفط وبعده، باإلضافة الى 
التعامل اليومي الشخصي مع مواطنني هنود في الكويت 
أمثال السيد نانا الطيب صاحب محل مصبغة املالبس 
في الفريج في الس���بعينيات، ومرورا بالس���يد ماكس 
اخللوق جدا الذي اس���تأجر وعائلته امللحق في منزل 
عمي بالثمانينيات والذي كان يرسل لنا كيك عيد امليالد 
في أعياد الكريس���ماس، الى جانب االحتكاك بكثير من 
الزمالء الهنود اجلادين في العمل خالل 20 عاما زمالة 
معهم في الوظيف���ة، وفوق ذلك احلق يقال ان اجلالية 
الهندية التي تعتبر أكثر جالية عددا في الكويت تقول 
كل االحصائيات انها أقل جالية ممارس���ة وتسببا في 

املشاكل واجلرائم بالكويت مقارنة مع عددها.
 فتحية عظيمة جلمهورية الهند في عيد تأسيس���ها 
ال� 60 م���ن مواطن كويتي معجب بتجاربها ومجتمعها 
على كل املستويات والتي أهمها التجربتان الدميوقراطية 
والعلمية، وهارد لك لكل الدول والشعوب العربية دون 

استثناء.
Mike14806@hotmail.com

ال يعدو الهجوم على غرف���ة صناعة وجتارة الكويت 
أن يكون جزءا من احلرب السياسية الشاملة الدائرة بني 
املعسكرات الطامحة للنفوذ التي طالت معاركها شتى ميادين 
حياتنا اليومية وفرضت نفس���ها على مشهدنا السياسي، 
فمن السياس���ة أصل املعركة إلى الرياضة إلى الفنون إلى 
القوانني االقتصادية إلى البورصة وحتى املناصب القيادية 

وأخيرا وليس آخرا معركة الغرفة.
ليس من هدف واضح للهجوم على الغرفة س���وى أن 
األمر جزء من خطة حرب ش���املة لالس���تحواذ تدور بني 
املعسكرات التي أصبحت هي السيد واحلكم واخلصم في 
املشهد السياسي، واهلل لو كان الهجوم على الغرفة يتحدث 
عن جتاوزات ألعض���اء مجلس إدارتها أو أخطاء مالية أو 
ضرر أحلقه جتاره���ا باقتصاد البلد لوقفنا معكم جميعا 
ولرجمناه���م حتى ولو كنا نحمل من اخلطايا ما ال حتمل 
جب���ال تهامة، ولكن أن تكون قاعدة االنطالق ضد الغرفة 
شخصية سياس���ية لصالح معسكر ضد اآلخر فهذا ما ال 
نقبل، بل وما ال حتتمله البلد التي التهمت نيران صراعاتكم 
كل أركانها التي طالت حتى اجلمعيات التعاونية وبعضا 

من االنتخابات الفرعية.
وعلى اجلميع ممن يخوضون معارك االستحواذ ومعارك 
كسر العظم في كل املجاالت أن يتوقفوا اآلن فهم أكثر واشد 
ضررا على البلد من أصح���اب الدعوات الطائفية وملوك 

الصراعات الفئوية.
ارفعوا أيديكم عن البلد ولتعيدوا عساكركم إلى ثكناتهم 
واتركوا البلد تديرها املؤسسات الثالث، فالبلد بلد مؤسسات 
وليس بلد معسكرات كما تريدون وتتمنون وتخططون.

واهلل ل���و أنك���م اس���تخدمتم ولو جزءا بس���يطا من 
استراتيجياتكم في حروبكم ضد بعضكم البعض ملصلحة 

البلد ألصبحنا البلد رقم واحد في العالم وفي كل شيء.
ال أطلب منكم سوى الكف عن البلد وأن توقفوا ممارساتكم 
التي أعادتنا 50 عاما إلى الوراء، فليست الدميوقراطية هي 
سبب بالئنا وليس الدستور وال حتى التناحر السياسي 
احملمود بني احلكومة والبرملان، بل أنتم سبب كل ما يحصل، 

فهال توقفتم حبا هلل وإكراما للوطن.
 Waha2waha@hotmail.com

الهند وما أدراك ما الهند!

مخلد الشمري

رؤية

المعركة »غرفة« 
والحرب دائرة

ذعار الرشيدي
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هذه األيام م���ا إن تقرأ افتتاحية 
صحيفة أو مطلع تصريح أو مقدمة 
مق���ال يؤكد عل���ى أهمي���ة الوحدة 
الوطنية، أو يحذر من ش���ق الصف 
الكويت���ي، إال وتضع يديك االثنتني 
على قلبك حتسبا ملا ستقرأ بعد ذلك 
في صدر املوضوع وخامتته التي قد 
تناق���ض أوله وتهدمه، وتظل تلهث 

بس���ؤال اهلل السميع العليم الس���تر واألمن والعافية، من تتمة 
التصريح وباقي املقال.

الكثير صار يضرب الوحدة الوطنية بشعار الوحدة الوطنية، 
ويشق الصف مبسمى وحدة الصف، ويسفه اآلخر بدعوى احترام 
اآلخر، وص���ارت القضية عند البعض هي امتثال املثل املعروف 
»طقني وبكى وسبقني واشتكى«، فمن يتباكى أوال على الوحدة 
الوطنية يظن أنه بذلك سيخدع األخرين بشعار املظلومية، لكن 

هذه اخلدعة باتت مكشوفة للعقالء.
 انظر على سبيل املثال إلى مقترح طلب جلسة خاصة للوحدة 
الوطنية، وانظر كيف يتجرأ القاتل فيمش���ي في جنازة القتيل، 
انظر إلى بعض األس���ماء التي موه به���ا املقترح لترى أن منهم 
الطائفي الذي ال يرى س���وى أبناء طائفته، ومنهم الطبقي الذي 
يرى الناس كلهم »لفو« إال ربعه، وبعدين يقولون وحدة وطنية، 

أي وحدة وأي بطيخ!

إل���ى تصريحات البعض  وانظر 
ومقاالته���م، فأحده���م عودن���ا في 
تصريحاته الكثيرة التي جتلب الصداع 
بالتأكيد على والئه املطلق للكويت 
قيادة وش���عبا، واحلث على أهمية 
رص الصفوف وضرورة احترام اآلراء 
املخالفة، ثم يختم تصريحه بوصف 
خصومه مببغضي احلسني بن علي 
رضي اهلل عنه، وس���بحان اهلل من هم مبغضي احلسني؟ وأين 
هم؟ وملاذا ال يسمهم؟ وهل هناك مسلم حقيقي ال يوالي احلسني 
وأبا احلس���ني وجد احلسني ژ؟! ولو قدر وجود مثل هؤالء في 
مجتمعا الكويتي احملافظ واألصيل، أال يحق لهم أن حتترم آراءهم 
ووجهات نظرهم كما يزعم صاحب التصريحات، خاصة أنه دائما 
ما يضع يده في أيدي منكري نبوة ورسالة محمد صلى اهلل عليه 

وسلم من امللل األخرى حتت مسمى وحدة األديان.
أخيرا: صدام حس���ني دش الكويت بش���عار حترير فلسطني! 
وبوش وهق اجليش األميركي في أفغانس���تان والعراق بشعار 
نش���ر الدميوقراطية واحلرب على اإلرهاب! ونحن في الكويت 
على أبواب فتنة طائفية خطيرة حتت شعار الدفاع عن الوحدة 
الوطنية تارة، وحرية الرأي والصحافة تارة أخرى، ومشكلتنا 

ومصيبتنا من الذي ال يتعلم من أخطائه وال من أخطاء غيره.
dhari0395@hotmail.com

»الوحدة الوطنية« 
أصبح شعارًا مخيفًا

م.ضاري المطيري

رياح التفاؤل

قد يكون أهم وأخطر سؤال يوجهه اإلنسان إلى 
نفسه هو »ماذا أريد؟« فحينما يطرح شخص ما هذا 
السؤال على ذاته وال يجد اإلجابة عنه، فإنه قد ينحني 
به املطاف إلى طريق خطر واختيار فاش���ل ومضر، 
فاحلياة التي نعيشها حتتاج منا إلى خريطة جغرافية 
نرسمها بإتقان، وبوصلة آمنة نتبع اجتاهاتها، فأغلب 
الذين ال يدرون ماذا يريدون؟ وملاذا هم يعيشون؟ 
فإن اإلحساس بقيمة الذات يتجه إلى األسفل ويقل، 
وأقرب فكرة تطرأ على العقل، عندما يجد اإلنس���ان 
أنه ال ش���يء، وأن وجوده ال يشكل شيئا فهو أمام 
فكرة املوت، وأس���هل اختيار له في هذه احلالة هو 

الضياع.
املصيبة الكبرى أن كثيرا من شبابنا وحتى كبارنا، 
عندما تس���أله ما هدفك في احلياة؟ وماذا تريد من 
نفسك؟ جتده يحتار في اإلجابة، ورمبا يجيبك عن 
أش���ياء مادية يسعى إلى شرائها، أو شهادة يعلقها، 
ولكن ماذا بعد شراء هذه احلاجة، واحلصول على تلك 
الشهادة؟ السؤال الذي يقول ماذا أريد؟ أو مبعنى آخر 
ماذا تعرف عن نفسك، وماذا تريد أن حتقق من أهداف 
وإجنازات؟ فمعرفة الذات هي األصل، وعلى أساسها 
جنيب عن »ماذا أريد؟«.. فكلنا خلقنا لهدف، وأغلبنا 
ال يعرف ما هذا الهدف، وعندما نعّلم أبناءنا أننا خلقنا 
لنعبد اهلل وحده، فإن إعمار األرض هو رس���الة كل 
مؤمن، ولكل إنس���ان بصمة مختلفة، وطاقة ترتفع 
مع ارتف���اع الهمة، وعندما تتحد الطاقات واجلهود، 
وتتفرع األحالم، فإننا بذلك نبني أوطانا ونعمرها 

بعقلية اإلنسان الواعي والطموح.
برأيي اخلاص مثلما نضع مناهج مختلفة ألبنائنا 
في املدارس، من املواد العلمية واألدبية، يجب أن نضع 
لهم منهجا يزرع فيهم قيمة احلياة التي وهبها اهلل 
لهم، وميزهم عن باقي املخلوقات، وأن وجود كل واحد 
من���ا على هذه األرض فيه حكمة، وعليه فإن حماية 
الذات من التخبط والضياع أول مهمة يجب أن يقوم 
بها اإلنسان جتاه نفسه، وحينما يصح الفكر يقوى 
البنيان، وتصبح اإلجابة عن سؤال »ماذا أريد؟ هي 
خطة واضحة وسهلة وناجحة ملسيرة اإلنسان في 
حياته، فكل شخص يحمل اسمه واسم والده وعائلته، 

ولكم ما الذي مييزه عن باقي إخوته واآلخرين؟
أخيرا، إن اإلجابة عن من أنا؟ ومن أكون؟ وماذا 
أريد؟ ليس���ت صعبة وال معق���دة، ألنها دليل على 
إحساس بقيمة النفس، وبقيمة احلياة التي نعيشها 

على سطح األرض، ولنترك على أوراقها بصمة. 
Falcom6yeb@yahoo.com

حني يفرض عليك عملك كثرة الترحال والس���فر متر 
عليك فئات مختلفة من البش���ر في مطارات العالم. هناك 
من يفرض عليك احترامه ألدبه وأخالقه وهناك من يزعجك 

مجرد مروره أمامك أو بجانبك.
أش���كال مختلفة لثقافات مختلفة متتزج بك، بعضها 
يشعرك بضآلتك خاصة حني تناقشه فتلمس علما رائعا 
منه وثقافة محترمة والبعض اآلخر يشعرك باخلجل ملا 
يحمله من لسان رطب وكلمات أنيقة ومنمقة وهناك من 
ترى فيه طبيعة البيئة التي تربى فيها سواء كانت طيبة 

أو خبيثة. 
لكن املطارات تنقلك ألجناس متعددة تتعجب فيها من 

خلق اخلالق وقد كنا يوما من أب واحد وأم واحدة.
ألوان وأشكال ولغات وأديان، تسعدك بعضها خاصة 
حني يصادفك بعض املسلمني وهم يرتدون مالبس اإلحرام 
متماس���كني مع بعضهم خشية الضياع يعطيك االنطباع 

بأنها السفرة األولى واالنتقال األول.
كل بلد يوضح قيمه وأخالقياته ومستواه من خالل ناسه 
ومواطنيه. يتناسى البعض لألسف أنهم سفراء له خاصة 
حني يسيئون متثيله. تتعلق بأنواع تلعن أحيانا ساعة 
اللقاء تلك التي جمعتك بهم وتقترب من آخرين تتواصل 

معهم عبر هاتفك النقال أو امييلك عند العودة.
ويشدك من يقرأ حتى يس���تغل كل دقيقة في تثقيف 
الذات وتنمية النفس، وتتعجب من هؤالء الذين يدخنون 
ف���ي املطار رغم التنبيه���ات أو ال يغلقون هواتفهم داخل 

الطائرة.
ثقافات شديدة التنوع غريبة األشكال.

يسألك البعض عن سبب س���فرتك يناقشك مبنطقية 
س���ليمة وأبعاد سليمة عن طبيعة املهمة ومدتها ويثرثر 
اآلخر ملجرد الثرثرة وقضاء وقت ال فائدة تعود على كال 

الطرفني.
تعودت أنا أن يرافقني دفتري وقلمي.. أدواتي القدمية 
التي ال تقيدها أنظمة املطارات أو الطائرات أكتب ما يسيطر 
عل���ى فكري ويلح علي بكتابة قصة أو مقالة للجريدة أو 
تدوين ملحوظات مهمة وإعداد تقرير. أحب استغالل الوقت. 
أشعر بنوع من احلرية في التحرر من أركان املكان املغلق 
املعتاد للكتابة أسجل ما يصول ويجول في فكري أشغله 
مبهمات أموت عش���قا فيها بالتزام مع مجلة أو جريدة أو 
مهمة عمل أو دراسة أشغل بها الفكر والعني عن رؤية ماال 
يسعدني أو النزوح ناحية ما يقلقني فأستفيد من سويعات 
السفر وساعات االنتظار في مطارات العالم مبا يعيد للنفس 

املنهكة توازنها فأنهي مهاما هي واجبة علي. 
Kalematent@gmail.com

ماذا أريد؟

أنوار عبدالرحمن

فالكم طيب

»مجرد رؤية«

هيا علي الفهد

كلمات


