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الفقه هو العلم بالشيء والفهم 
له، والفطنة فيه، وغلب استخدام 
اللفظ مع علم الدين لش���رفه، كما 
ذكر القرآن الكرمي: )قالوا يا شعيب 
ما نفقه كثيرا مما تقول(، وقيل: هو 
عبارة عن كل معلوم تيقنه العالم 
عن الفكر، ويأتي تعريف الفقه في 
االصطالح على أنه: العلم باألحكام 

الش���رعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية الصحيحة 
وفق أصول فقهية سليمة. 

أما الفن فهو نتاج إبداعي إنساني ويعتبر لونا من الثقافة 
اإلنس���انية ألنه تعبير عن التعبيرية الذاتية وليس تعبيرا 
عن حاجة اإلنس���ان ملتطلبات حياته رغ���م أن بعض العلماء 
يعتبرون الفن ضرورة حياتية لإلنسان كاملاء والطعام، كما 
مت تعريف كلمة الفن للداللة على املهارات املستخدمة إلنتاج 
أشياء حتمل قيمة جمالية على تعريفه فمن ضمن التعريفات 

أن الفن مهارة، حرفة، خبرة، إبداع، حدس، ومحاكاة. 
تلك معاني »الفقه والفن« ووجب علي ذكرها قبل البدء فيما 
سأقصه عليكم اليوم، والذي يعد من نوادر وغرائب التعليم 
العالي، فبالرغم من كثرة الطرائف التي يرددها البعض في صورة 
انتقادات لوزارة التعليم العالي إال أن تلك النادرة التي حدثت 
تعد بالفعل أضحوكة توضح ما وصل إليه مستوى التعليم، 

وهاهي القصة كاملة من واقع املستندات التي بحوزتنا:
»أحد موظفي الوزارة من العاملني في املعاهد الفنية وجهت 
إليه دعوة من إحدى ال���دول العربية حلضور مهرجان فني، 
وركزوا معي في »فني« ألن املوضوع بأكمله نتجت أحداثه من 
تلك الكلمة، املهم أن هذه املهمة تتطلب أن يقوم املوظف بتقدمي 
ورقة تعقيب على عرض مس���رحي ف���ي ذلك املهرجان، وبعد 

مرور الدعوة الرسمية على القنوات 
اإلدارية والوزارية انتهت بتأشيرة 
أنه���ا مهمة علمية،  الوزيرة على 
وبعد توقي���ع الوزيرة وتوجيهها 
للجهة املختصة، قامت تلك اجلهة 
مبخاطبة دي���وان اخلدمة املدنية 
دون ذكر الرقم املدني للش���خص 
الذي سيقوم مبهمة تلبية الدعوة 
كما لو أن ديوان اخلدمة أصبح لديه جهاز التنجيم أو الطالع 
وميكنه معرفة م���ن هو املقصود في ذلك الكتاب، املصيبة لم 
تقتصر على ذلك فقط بل إن تلك اجلهة قامت بتحويل الدعوة 

من مهرجان فني إلى »دورة تدريبية فقه«!
وهاهو املوظف املكلف باملهمة ينتظر أن تقوم اجلهة املختصة 
بتعديل مس���مى الدورة لكي ال يطالب فيما بعد بش���هادة عن 
دورة لم يحضرها، والتي هي في األساس مهرجان فني وليس 
دورة فقه، وما يثير الدهش���ة كيف يذهب شخص متخصص 
ف���ي الفن حلضور دورة فقه، وما الفائدة التي س���تعود على 

عمله من تلك الدورة؟« 
هذا كان مختصر القصة أو الطرفة التي متتزج باألسى على 
ما وصلنا إليه من مس���توى في اللغة العربية وتلك احلرقة 
التي تأتي من القلب ملا وصل إليه مس���ؤولو التعليم العالي 

في الكويت: 
فإذا كان الفن حتول إلى الفقه فال تنزعج فإنك في التعليم 

العالي!
> > >

كلمة وما تنرد: »لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية« مادة 
2 من دستور الكويت.

atach_hoty@hotmail.com

التعليم العالي 
بين الفقه والفن

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

ثمة خطابان عندما يتعلق املوضوع 
باخلصخص���ة، األول »خطاب نظري« 
يتجه إلى احلديث عن مزايا اخلصخصة 
وأهميتها ودوره���ا في عملية التنمية 
وحتسني نوعية اخلدمات وغيرها. غالبا 
من يستخدم هذا اخلطاب هم املستفيدون 
بصورة مباشرة من عمليات اخلصخصة، 
أي من الرأسماليني اجلشعني. أما اخلطاب 
الثاني فه���و »خطاب واقع���ي« يتجه 
إلى س���لبيات اخلصخصة ويحاول أن 
يشخص اآلثار املدمرة لها على املستوى 
االجتماعي قبل االقتصادي، كما وينظر 
بواقعية إلى »واقع« البلد ودور احلكومة 
التي ال يدعو أداؤها املتواضع جدا ألي 
تفاؤل، ويستخدم هذا اخلطاب بالتأكيد 
عامة الش���عب ممن يعرفون أنهم أول 
املتضررين م���ن عمليات اخلصخصة، 
ولذلك ال غرابة أن يسموا اخلصخصة 
باسم »بيع البلد« ألنهم يعرفون متاما 
ماذا يحصل بعيدا عن التنظير واحلديث 
املثالي »املخادع«. فتجاربنا مع خصخصة 
بعض القطاعات لم تنتج أي شيء من تلك 
األحالم الوردية التي يتغنى بها »منظرو 
اخلصخصة«، فلم يتغير أي شيء في 
مستوى اخلدمات ولم تفتح فرص عمل 
جديدة للشباب الكويتي ولم تساهم في 
نهوض االقتصاد الوطني، بل على العكس 
متاما قام الرأسماليون اجلشعون بطرد 
الكويتيني وتخفيض رواتب من صمد 
منهم، ثم جاءت حكومتنا »الرشيدة« 
التي تتغنى اليوم بجمال اخلصخصة 
وقامت بدفع جزء من رواتب املوظفني 
املسرحني ملدة ستة أشهر ثم تخلت عنهم 
بعد ذلك، دون أن تفعل أي ش���يء ضد 
الرأسماليني اجلشعني الذين يتحايلون 
على قوانني التكويت وغيرها بألف طريقة 
وطريقة. من السهل جدا التنظير حول 
مزايا اخلصخصة وتصويرها وكأنها 
احلل السحري الذي سيقضي على كل 
مشاكلنا بضربة عصا سحرية بني ليلة 
وضحاها، غير أن هذا احلديث النظري 
املخادع لن ينطلي على الناس بالتأكيد، 
خاصة أن املس���ألة تتعل���ق بأرزاقهم 
ومس���تقبل أبنائهم. ولو كان التنظير 
كافيا فليس هناك أجمل وال أفضل من 
النظام الشيوعي على الورق، فالشيوعية 
نظريا أشبه باجلنة، بينما الواقع شيء 
آخر، فقر وجوع وامتهان لكرامة البشر. 
واحلال مع الرأسمالية أشد فتكا وضراوة، 
وما سنجنيه من عمليات اخلصخصة في 
ظل واقعنا احلالي لن يختلف عما جناه 
الس���وفييتيون من جتربة االشتراكية 
اللينينية والستانلينية، فسنجد أنفسنا 
نكدح الليل والنهار فقط لدفع فاتورة 

الكهرباء للرأسمالي اجلشع.
> > >

ال أظن أن هناك وقاحة واستخفافا 
بعقول الناس أكثر من محاولة تبرير 
اخلصخصة بالق���ول إن ترهل القطاع 
العام وانتش���ار الفس���اد فيه يدعوان 
إلى اخلصخصة، واألول���ى بدعاة هذا 
التنظير الس���مج أن يطالبوا احلكومة 
باإلص���الح بدال من إيج���اد التبريرات 
السخيفة التي تريد أن تعفي احلكومة 

من مسؤولياتها.
bodalal@hotmail.com

خطابان في الخصخصة

محمد هالل الخالدي

نظرات

عبدالهادي الصالح

شبكة التجسس.. 
والطائفية !

م.36

البعض ابتهج ابتهاجا شديدا بخبر قضية تفكيك شبكة 
التجسس على املنشآت األمنية والدفاعية الكويتية والتي 
نس���بت الى احلرس الثوري اإليراني! ووجه هذا االبتهاج 
ليس يقظة رج���ال األمن عندنا وقوة ش���كيمتهم، ولكن 
االبته���اج ان املتهم فيه هو »إي���ران«! ورأوا فيه ضالتهم 
ومنيتهم للنيل من إيران و»املوالني لها« بحسب تعبيرهم. 
فمشكلتهم هي مع إيران واملوالني لها، وهي فرصة إلطالق 
العنان للنيل منهم وغرس أنيابهم الكاسرة في حلومهم، 
فاألجواء االجتماعية واإلعالمية كلها تقول لهم »هيت لك«! 
كثيرا ما جرت اعتقاالت أمنية س���ابقة كانت أطرافها غير 
إيران و»املوالني لها« فكان حديثهم العطوف جدا والرقيق 
جدا ينصب للجهات املعنية للتعامل القانوني واحلضاري 

مع املتهمني، فنحن في دولة القانون!
لكن ينبغي التأكيد على أن الكويتي يرى في املس���اس 
بوطنه هو مساس بعرضه وشرفه وموطن آبائه وأجداده 
ومس���تقبل أوالده، والوطن جزء من كيان���ه ال يرى فيه 
بديال، هكذا س���طرته دماء الكويتي���ني قاطبة في معارك 
اجلهراء والرقة والصريف وحمض وهدية والصامتة وأخيرا 
ملحمة املقاومة الكويتية ضد الغزو الصدامي سنة 1990، 
والتي استبشر بها الكويتيون بدفن مشكلة اتهامات الوالء 
اخلارجي! ولكن، ويالألسف، يبدو ان هناك بعض الرواسب 

باقية في بعض النفوس!
نعم، هناك من يتعاطف م���ع إيران مثلما يوجد عندنا 
من يتعاطف مع مصر والسعودية وفرنسا وأميركا وكان 
عندنا من يتعاطف مع البعث العراقي الصدامي! بل عندنا 
من يجاهر اآلن »أشكره« مع الكيان الصهيوني ويدافع عن 
إسرائيل ضد حزب اهلل بطل املقاومة ضد مغتصبي القدس 
الشريف ومسجدها األقصى املبارك! وهذا التعاطف )عدا 
إس���رائيل( أمر يعود للحماس مع مواقفها السياس���ية أو 
ملتبنياتها لقضايا عربية وإسالمية مشتركة، أو لإلعجاب 
بحضارتها اإلنس���انية أو لفكر بعض قادتها وتنظيراتها 
ملعاجل���ة قضايا حضارية أو خلدماتها لعموم املس���لمني 
والناس..الخ وهذا التعاطف غير مجرم قانونيا وال دستوريا 
ألن اإلنسان حر في مشاعره ومواقفه وآرائه املجردة عن أي 
عمل مناف ملصالح الدولة. فاخلط األحمر املرفوض واملدان 
أن يتحول هذا التعاطف إلى عمل تخريبي داخلي للدولة 
ويقوض النظام الدستوري فيها وهذا هو اإلجرام بعينه!

ولو فرضنا جدال ثبوت تورط جهات إيرانية في قضية 
شبكة التجسس املطروحة بقوة في اإلعالم احمللي حاليا، فما 
دخل هذه القضية مع القضية الطائفية والكويتيني »املوالني 
إليران« وترشيح قضية حفل التأبني للعودة ثانية؟! هل 
التعاطف مع إيران يعني الرضا بهذه األعمال التخريبية؟! أو 
التستر عليها أو التعاطف مع أعمال تنتهي بتدمير منشآتنا 
وقتل رجالنا ال نبرر ذلك وال نهادن ولكن من املعروف ان 
أجه���زة املخابرات في كل دولة من دول العالم عملها ليس 
تناقل أخب���ار الفنانني وأخبار قصات العش���ر وموضات 
األزياء، ولكن الستخبار املعلومات األمنية والدفاعية، هكذا 
تعمل وكالة املخابرات األميركية والروسية والبريطانية 
وسائر الدول العربية، ولكن عندما يتم اصطيادها فحينئذ 
ُيعذر القانون عندما يجرمهم وينزل بهم أش���د العقوبات. 
مشكلتنا باختصار هي هذا املرض اللعني في بعض القلوب 
فدعوها إنها منتنة! وهذا هو مدخل من يتربص بنا عندما 
نفتح له ب���اب الفرقة والتناحر الفئ���وي، كما حصل في 

املاضي القريب.
a.alsalleh@yahoo.com

ارأف بحال العلماء وهم ميجدونك ويثنون عليك، وارأف 
بحال الشعراء وهم ينشدون بك الشعر! ولوالك يا قلم ملا 
استطعنا أن نرتقي بعلمنا، ولوالك يا قلم ملا استطعنا أن 

نوصل شعرنا.
ولو رفعوا أشرعة عقولهم قليال لتسبح في بحر مخيلتهم 
لوج���دوا غير ذلك نعم غير ذلك، فف���ي احلقيقة لوال هذه 
املادة الصابغة التي في جوفك يا »قلم« ولوال هذه املواد من 
األحبار والفحم وما شابه بعملها على مر الزمن وما شاب من 
التطور عليها ملا استطاعوا أن ينقلوا لنا أفكارهم وأشعارهم 
ومؤلفاتهم وعلمهم، لنرتقي ولنتعلم، وما استطاعت عقولهم 
أن تخزن عملهم وعلمهم وكتبهم وأشعارهم إال من فّضله 

ربي وأكرمه بذاكرة قوية.
مصيرك ي���ا »قلم« معلق مبا في جوفك فعندما ينفذ ما 
بجوفك فمصيرك إلى سلة املهمالت ويبقى الصبغ محتفظا 
بأفكارهم وعلمهم الذي وصل لنا، وهذا مثال ملنظومتنا غير 
املتكامل���ة في مجتمعنا الكويتي ووصف الثناء واملعروف 
املف���رد دون إنصاف اجلميع الذين ش���اركوا في بنائه من 
صغيره���م الى كبيرهم، فمنظومتنا البد أن تكون متكاملة 
وكل يؤدي دوره املهم دون تهميش وتصغير ممن لهم دور 
أعلى من���ه فعندما يتوقف هذا ال���دور الصغير )برأيكم(، 
سيحدث اخللل ولن يكون لدوركم الكبير؟ أي قيمة، فبناء 
الوطن قام بس���واعد اجلميع بأهل البحر وأهل البر وأهل 

العلم والعمل الكرمي!
 فاعدلوا وأعطوا كل ذي حق حقه دون تصغير وحتقير، 
وأنصفوا في ثنائكم وشكركم، فال حتقرن صغيرا قد يكون 

كبيرا وله الفضل.

همالن الهمالن

ال تحقرن صغيرًا
 قد يكون كبيرًا له الفضل

إشارة

سامحونا يا من ستعانون كثيرا يومها من 
صعوبة املعيشة فلقد شفطنا ونهبنا نحن 
بجشعنا وبطمعنا »وبكوادرنا« وبانعدام 
تفكيرنا بكم وباملس���تقبل ثروة كانت من 
املفترض ان يع���م خيرها ورفاهيتها حتى 

من سيأتي بعدكم.
سامحونا يا من ستعانون كثيرا وقتها من 
آفات خرق القوانني واحملسوبية والواسطات، 
فلق���د تفننا في اس���تخدامها وجعلها قدرا 

محتوما لكم.
سامحونا يا من ستعانون كثيرا يومها 
م���ن عدم تفريق الناس ب���ني املتعلم وغير 
املتعل���م، والكفؤ وغير الكف���ؤ وبني الذكي 
والغبي »فنح���ن« أول من »عمل وضغط« 
لفت���ح الباب على مصراعي���ه � لالعتراف � 
بش���هادات علمية ال مت���ت للعلم بصلة أو 

حتى بشعرة.
سامحونا يا من ستعانون كثيرا وقتها من 
ترسخ الكراهية والفرقة بني أفراد املجتمع 
فلق���د تركنا في أيامنا العنصريني � من كل 
عرق � يجاهرون دون خوف باطروحاتهم 

العنصرية البغيضة.
سامحونا يا من ستعانون كثيرا يومها 
من تفشي التعصب الديني واملذهبي بينكم 
فلقد سمحنا للمتعصبني وللمتطرفني في 
أيامنا بأن يسرحوا وميرحوا لبث تطرفهم 
وتعصبهم ولنش���ر أفكارهم اخلبيثة التي 

وصلت إلى أيامكم.
س���امحونا يا من س���تعانون بعدنا من 
صعوبة احلياة ومما أورثناه لكم من معاناة، 
فلقد كنا طماعني أكثر من الالزم وجشعني 
أكث���ر من الالزم، وال مبالني أكثر من الالزم 
ونرجسيون أكثر كثيرا من الالزم � لهذا من 
الالزم � أال تطلبوا الرحمة واملغفرة ألغلبنا 

الساحق.
Mike14806@hotmail.com

منذ فترة طويلة، وأنا ابتعد 
عن كتابة اخلاطرة باللهجة 
العامية، ولكن اليوم فاجأتني 
بقدومها للحياة، بالثوب الذي 
اختارته لنفس���ها، فلم أشأ 
إغالق الباب دونها.. وتركتها 

تعبر بحرية..
مو من اليوم 
وال من أمس

وال أظن بعد سنوات
اكتشف جهلي في احلياة

وحتتار فيني األسئلة
> > >

س���اعات تضي���ع من���ي 
الساعات 

وساعات أنفض من إيدي 
املسألة

التناق���ض  يجتم���ع 
والشتات

إذا جتاذب���ت األط���راف 
تتحمله

> > >
نش���تكي من ظلم أو من 

جرح
ونرفع االتهامات

بع���ض األحي���ان بيدنا 
السكني 

لكن العني تتغافله
> > >

الغض���ب يبع���د احلكمة 
مسافات

لو تبادلن���ا األدوار نفهم 
املشكلة

األزه���ار فيه���ا أحل���ى 
الصفات

وبعضنا يشوف الشوك 

املعضلة
مي���زان احل���ق م���ن رب 

السماوات
الرحمة  العاص���ي  حتى 

تشمله!
> > >

فصول السنة أربعة
والعمر في مدارات

نصعد.. نطيح والنفس 
تتحمله

م���ا يوقف زم���ن لو ملك 
مات

وال ينته���ي عل���م وربي 
مكمله

> > >
مو من اليوم
وال من أمس

وال أظن بعد سنوات
كلما ش���فت طف���ل أقبل 

عاحلياة
أقول هل يبكي من فرح

وإال من األيام املقبلة؟
مصنع السعادة في داخل 

الذات
واحلزن بيلقى طريقه لو 

األبواب مقفلة
> > >

أمبش���ي وأترك ألسئلتي 
مساحات

مرحل���ة بتنتهي وبعدها 
بتبتدي مرحلة

بتشرق الشمس باجر 
وللنور بدايات

واللي ينكتب له حياة 
لنهاية يومه.. تكمله!

Falcom6yeb@yahoo.com

أنوار عبدالرحمنمخلد الشمري

وللنهاية.. تكملة إلى المواطنين الذين سيولدون بعدنا !

فالكم طيبرؤية


