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تعلمت أال أستبق األحداث وأال أطرح رأيا خالصا 
إال بعد أن تهدأ كامل ثورة جياع السياس���ة حول أي 
قضية يثيرونها في هذا البلد وبعد أن يعود اجلميع 
إلى ثكنات معسكراتهم، خاصة أنني ال أتبع أي معسكر 
من معسكرات املتناحرين، ليس لعدم قناعتي بأي من 
تلك املعسكرات السياس���ية الكويتية بل ألنني أعلم 
أن هناك نارا يح���اول كل فريق أن يدنيها من قرص 

مصلحته.
ال يوجد ش���يء واضح في أفق السياسة، خاصة 
هنا، فالش���مس قد تظهر في الس���اعة الثانية عشرة 
ليال، وليس ألحد احلق في أن يس���أل عن الس���بب، 
فالسياس���يون هنا لهم رأي حتى في توقيت خروج 
الشمس، وميكن لسلم رخامي مخالف أن يقيم الدنيا 
وال يقعدها، بينما قد ال يحرك خطر يتهدد مس���تقبل 

األمة شعرة في جلد أي سياسي.
ومن ب���ن القضايا التي أثارها السياس���يون قبل 
ش���هرين غالء األسعار، واكتش���فنا الحقا أن تبنيهم 
لقضية غالء االس���عار ما هو اال جبهة قتال يريدون 
فتحها في حرب اس���تجواب يعد لوزير التجارة، وال 
أب���رئ وزير التجارة هنا فاليزال يتحمل مس���ؤولية 
انفالت وحش غالء االسعار الذي ينهش جيوب اجلميع 
ليال ونهارا دون أن يرف له وال لوكالء وزارته رمش، 
ولكنني أس���تغرب من صمت القب���ور الذي ران على 
ألسنة النواب الذين أثاروا القضية ولم يعد أحد منهم 
يفتح فمه حول تلك القضية التي تهدد 3 مالين نسمة 

ال بخير وال بشر.
وتقرير اللجنة املالية حول ظاهرة غالء األس���عار 
جاء في 600 صفحة، ضمت تبادل اتهامات بن اجلهات 
احلكومية، كل جهة تلقي املسؤولية على األخرى، أما 
تقرير وزارة التجارة فجاء ككتاب تبرئة للتجار وإدانة 
للشعب، إذ ذكر ذلك التقرير أن سبب غالء االسعار هو 
موجة الغالء العاملية، وهذا ما ينافي املنطق والواقع، 
إذ ان احلقيقة أن »التج���ارة« لم تفّعل قانونا واحدا 
مما في جعبتها من قوانن ولو أنها فعلت »قوينينا« 
واحدا وال أقول كامل القانون ملا جترأت شركة أغذية 
على رفع أسعار بعض سلعها بن يوم وليلة، وطبعا 
مارس���ت »التجارة« قلب احلقائق بقولها ان أس���عار 
السلع في الكويت أقل من نظيراتها في دول اخلليج 
م���ع أن جهاز اإلحصاء املركزي الكويتي وقبل يومن 
أصدر تقريرا ذكر أن الس���لع الغذائية زادت بنس���بة 
0.7% في ش���هر مارس املاضي كما زاد الس���كن %1.2، 
وهذا في ش���هر واحد فمن نصدق جهاز اإلحصاء أم 

تبريرات وزارة التجارة؟
ال أعتق���د أن وزير التجارة وال النواب يش���ترون 
من اجلمعية بأنفسهم كما يفعل بقية خلق اهلل، وإن 
فعلوا فلن يحسوا بفرق زيادة ال� 100 وال� 200 فلس 
التي جتتمع في سلة مشتريات املوظف البسيط من 
اجلمعية لتشكل فرقا يعادل 30 دينارا من ميزانيته 
الشهرية التي ال تتجاوز بأي حال من األحوال ال� 500 
دينار بعد خصم األقساط، أما ميزانياتهم الشخصية 
»اللهم ال حسد« فيمكن أن تتجاوز ألف ضعف ميزانية 

املوظف املسكن.
Waha2waha@hotmail.com 

قالت لي صديقة ذات مرة ناصحة: ال تندفعي بعواطفك 
جت����اه اآلخرين، وال تعطي بال حدود حتى ال تصدمن حن 

ال جتدين ملا أعطيت صدى أو ملن وهبت عطاء.
صديقتي حن نصحت كانت تدرك جيدا ما أنا عليه من 
إخالص ملن أعز، ومن تضحيات وإيثار للغير على النفس، 

لكن لألسف النصيحة جاءت متأخرة جدا.
نحن ح����ن نعطي ال نفكر أبدا ف����ي األخذ، خاصة حن 
يكون العطاء ملن ميثلون عندنا أس����اس احلياة وس����بب 
الوجود والفرحة من أهل وأق����ارب وأصدقاء ومعارف فال 
ننظ����ر للموضوع من زاوية التبادل بل ننظر إليه على انه 
جزء من شخصياتنا وجزء من حق هؤالء علينا بل األكثر 
من ذلك أننا ال نحس بعبء العطاء بقدر ما نحس بسعادة 

العطاء.
نصيحة صديقتي جاءت بعد أن صدمت في أولئك الذين 
وهبتهم الغالي من املشاعر والنفيس من التواصل وخذلوها 
رمبا ألنها انتظرت التبادل، ورمبا ألن ما وصل إليها منهم 
كان أفظع من أن تتوقعه يوما. ال أدري أين اخللل لكن جل ما 
أدركه أن من تعود على العطاء صعب أن يغير طبعه، وأنه 
كبشر البد أن ينتظر رد فعل إيجابيا على ما أعطى، والشعور 
باأللم واحلسرة شيء طبيعي حن ينكر املقربون ما جادت 

به نفسه وتظل الصدمة حن النكران صعبة وقاسية.
احلياة بتعدد أنواع البش����ر الذين يعبرون حياتنا هي 
حياة تأخذ جانبن، فهي حلوة بهذه اللقاءات وبأنواع املعارف 
واختالف التج����ارب مع اآلخرين وهي صعبة حن منر مع 
هؤالء بتجارب مؤملة وصدمات غير متوقعة، لكن تظل هي 
احلياة بحلوها ومرها، بصعوبتها ويسرها باملخلصن من 
البشر وبالعابثن باملش����اعر والفكر..نحن فعال نشد على 
عدم التطرف في املشاعر وعدم االندفاع بالعواطف حتى ال 
نصدم كنصيحة من الصديقة املخلصة، لكن هل حقا منلك 
القدرة على التحكم في الذات أو في فرملة األحاسيس؟! هل 
منلك القدرة على أن نق����ول كفى لهؤالء أو على البخل في 
املشاعر أو حتى على االستفادة من التجارب السابقة؟هل 
نحمل اجلدد م����ن املعارف جتاربنا مع من خذلنا في البذل 
والعطاء.. مع من استنفد كل طاقات احلب واملشاعر اجلميلة 
فقابل كل ذلك بغدر وخس����ة؟! اإلجاب����ة ال أملكها ولكن قد 
ميلكها غي����ري وإال ملا تقدمت الصديق����ة بنصيحة كهذه، 
ألنها تدرك جيدا أن من هو على شاكلتي ال ينتظر لعطائه 
م����ردودا وال ميلك القدرة على التوقف، لكنه أكيد يتألم من 

هذه املعاناة ويصمت.
Kalematent@gmail.com
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اليوم سأقدم لكم قصة عجيبة ليست من 
نسج اخليال بل هي من الواقع املرير املعاصر، 
وهذه القصة عن وزارت���ي التربية والتعليم 
العالي حيث إنهما وزارتان منفصلتان ولكل 
منهما مرسومها اخلاص، ولكن لألسف الشديد 
مع مرور الوقت أصب���ح الدمج بينهما واقعا 
ال محال ولكن دون مرس���وم »قلة كراس���ي«، 
حتى أصبحنا نرثي املستقبل، نعم املستقبل 
الذي ال نعلم كيف سيصبح فيه حال التعليم 

والتربية عندنا.
باألمس القريب وعندما كنا نقرأ الصحف 
عن وجود شكاوى على الوزارتن كانت الذاكرة 
تأخذنا إلى الوراء لنتذكر املاضي اجلميل وما 
حظينا به من متيز في التعليم والتربية على 
أيدي مدرسن كانوا مثاال يحتذى بهم، ولكن 
اليوم وعند فت���ح البريد اإللكتروني اخلاص 
بي وجدت رسالة عن صدور موقع إلكتروني 
جديد متخصص في كتابة األبحاث والتقارير 
في جميع التخصصات العلمية واألدبية وقد 
عمم هذا املوقع عنوانه على كثير من الطلبة، 
باألمس كنا نحارب هذه املكاتب التي تقوم بتلك 
األبح���اث والتقارير ولم ننجح، أما اليوم فقد 
أصبحت هذه اخلدمة متاحة ومتطورة ومتقدمة 
»5 جنوم طال عمركم«، إذن فلماذا يعمل ويجتهد 
الطالب ويذاكر ويتعب؟ فما عليه اليوم سوى 
فتح ذلك املوقع اإللكتروني من حاسبه اآللي 
اجلديد املهدى له من الوزارة وكتابة البيانات 
وتزويدهم برقم حسابه البنكي »طبعا رواتب 
الطلبة زادت يعني السعر تغير طال عمركم 
بعد الزيادات« وخالل 24 س���اعة يجد البحث 
أو التقرير مبعوثا لبريده اإللكتروني اخلاص 
به، هذا هو املستقبل »تيك أوي«، والسؤال هنا 

أين دور الرقابة التعليمية والتربوية؟
وإذا بحثنا سنجد أن الرقابة سواء التشريعية 
أو التنفيذية اخلاصة بالتربية والتعليم تعمل 
من خالل شعار »ال أسمع ال أرى ال أتكلم« وهذا 
الش���عار ليس وليد اليوم بل هو وليد األمس 
وسيبقى إلى الغد لألسف.. واألدلة على ذلك 

كثيرة ال حتصى وال تعد وإليكم بعضها:
أين دور الرقابة التربوية والتعليمية عندما 
يقوم عضو هيئة تدريس )وافد( بالقذف والسب 
ض���د أهل الكويت لطالب امل���دارس وعقوبته 
تقتصر على 10 أي���ام فقط خصما من راتبه؟ 

ابتسم أنت في التربية والتعليم العالي.
أين دور الرقابة التربوية والتعليمية من 
الفوضى والتالعب والقرارات التعسفية التي 
حتدث في مركز الطفولة واألمومة منذ عام 1996؟ 

ابتسم أنت في التربية والتعليم العالي.
أين دور الرقابة التربوية والتعليمية من 
القرار رقم 2010/1808 الصادر من الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب واخلاص مبهمة 
رسمية إلى جنوب أفريقيا حلضور نهائيات 
كأس العالم؟ ابتسم أنت في التربية والتعليم 

العالي.
> > >

كلمة وما تنرد: إلى كل أعضاء السلطتن وكذلك 
القائمون على التربية والتعليم في الكويت، 
أذكركم بقول الرسول ژ: »من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن 
لم يس���تطع فبقلبه وذل���ك أضعف اإلميان«. 

صدق رسول اهلل.
atach_hoty@hotmail.com

ابتسم أنت في التربية والتعليم العالي

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

القراء  وردتنا رسالة من احد 
عبر البريد االلكتروني طالبا منا 
نشرها في عمودنا »ملسات« معبرا 
بها عما يحمله كثير من املواطنن 
من هموم وشجون ومعاناة نتيجة 
األوضاع التي يعيشها هذا الوطن 

الغالي.
استجابة لطلب هذا القارئ، وألن 

قراءنا أعزاء علينا وعلى »األنباء« التي يطلق عليها أحد 
الزمالء مقولة إن )»األنباء« منارة القراء(.

يبدأ صاحب الرسالة مبا يلي: 
نوابنا األفاضل ممثلي الشعب املوقرين

عبر صحيفتنا الغراء وبواسطة كاتبنا املوقر
إن لم يكن يعارض مصاحلكم االقتصادية، يرجى النشر، 
وللمطالبة بعدم تبديد اموال الدولة نخاطب اعضاء مجلس 
األمة الذين يضعون مصلحة الوطن فوق مصاحلهم في 

هذه الرسالة املتواضعة.
انا مواطن عمري 82 سنة، متقاعد على قد حالي، وامثل 
السواد االعظم من ذوي الدخل احملدود محبي هذه االرض 
للنخاع فقد ترعرعنا فيها ونش����أنا وولدنا في برها ولم 
نس����تفد من التثمن عندما مت توزي����ع الثروة على ناس 

وناس!
ألننا ال منلك عقارات، إمنا نعيش على املعاش وباإليجارات 
ش����أننا شأن اآلخرين من املعدمن الكويتين الذين كانوا 
يعيشون فيما يسمى اصطالحا ب�»العشيش« لذا لم نأكل 
حالنا حال غيرنا من كيكة احلكومة التي فصلت لغيرنا 
ولم نحصل على قس����ائم زراعية.. وبقدرة قادر تتوسع 
تلك القسائم قسيمة وراء قسيمة بحجة التوسعات وهكذا 
دواليك تباع القسيمة اجلديدة واملزرعة األم تلد غيرها من 
القسائم الزراعية وهكذا يزداد البعض ثراء فوق ثرائهم 
وهذه السياس����ة مازالت قائمة لآلن يحرم اي كويتي من 
تلك القس����ائم الزراعية ما لم تكن لديه قسيمة قدمية او 
يستطيع شراء قسيمة زراعية جديدة ممن وسع اهلل عليهم 
بس����بب تلك السياسة التي تكيل مبكيالن! باإلضافة إلى 
الدعم املالي الالمحدود لتلك املزارع بئر.. محميات.. زراعة 
نخيل.. منتوجات.. إلخ، والفقير له اهلل يعيش على الضنك 
رغم انه كويتي تأسيس من سنة 1960، ناهيك عن توزيع 
القس����ائم الصناعية على فئة معينة ازدادت ثراء.. ومنع 
الكويتيون اآلخرون منها، وال ننسى سياسة التوسعات 
ايضا للقسائم الصناعية! ومنح مزارع االبقار والشاليهات 
وحرم����ان الكويتين الفقراء منه����ا ايضا لعدم وجود اي 
عدالة اجتماعية في التوزيع من 1960 حتى 2009 فمازال 

الوضع على ما هو عليه ناس وناس!
هؤالء الذين ازدادوا ثراء اصبحوا ميلكون شركات واصبحوا 
اصح���اب رؤوس اموال وال يدفع���ون اي ضرائب للدولة وال 
يعينون غيرهم من الطبقة الكادحة وال تستفيد منهم الدولة 
في املشاريع التجميلية او االنشائية كتبرعات اسوة بالشقيقة 
السعودية التي جتبر امثالهم فيها طوعا او كرها على جتميل 

املناطق مقابل املناقصات او الترسيات.
عموما نحن السواد االعظم من الكويتين ذوي الدخل 
احملدود ال يعنينا تبديد ام����وال الدولة على حفنة جتار 

هربوا اموالهم للخارج.

نناش����د نواب مجل����س االمة 
االفاضل من الشرفاء الذين ميثلوننا 
رفض مثل هذه القوانن التي تبدد 

وتهدر أموال الدولة.
البل����د يفتق����ر ال����ى املقومات 
األساس����ية من البني����ة التحتية 
ويعاني من نقص في املستشفيات 
واملراكز الصحية ومن نقص في 
املدارس واجلامعات، واصبحت اجلامعة اليتيمة ال تكفي 
اوالدنا واحفادنا حيث يتم ارسالهم للدول العربية واألجنبية 
وباآلالف.. ملاذا كل ذلك؟ رسوم الدراسة ألحفادنا وألوالدنا 
ف����ي اخلارج باهظة جدا أال يجدر ان نبني بتلك املليارات 
جامعات.. حتما س����نجعل ديرتنا جن����ة »جنة اهلل على 
هاالرض« ولكن من يس����مع.. يبدو ان بعض املسؤولن 
سعداء بأن الدولة اغلب مبانيها مؤجرة ومؤقتة و»تفشل«.. 

»ليش ديرتنا محرومة من خير البترول«؟!
ال الوطن وال الشعب مستفيد من املليارات التي سوف 
يتم تبديدها على مجموعة أش����خاص يقال إنهم ميلكون 

شركات »خسرانة«؟ والدولة »شكو فيهم«.
الوطن واالرض اولى من هؤالء الذين هربوا فلوسهم 
للخارج وباستثمارات فاش����لة؟ شنو صار يوم وزعتوا 
فلوس الدولة قبل الغزو عند انهيار البورصة على مجموعة 
اشخاص وكذلك بددمت اموال الدولة على نفس االشخاص 
بحجة املديونيات الصعبة وذلك بعد التحرير ومازلنا على 

تلك السياسة العرجاء.
الشعب من السواد االعظم ال يرضى بتبديد اموال الدولة 
على التجار »يبا ابنوا مستشفيات وجامعات ومستوصفات 
ومباني حكومية بدال من املؤجرة.. الوطن يئن من االهمال 
مقارنة بالدول االخرى اخلليجية« نحن كش����عب على قد 
حالنا ال نرغب في مساعدتنا وال اسقاط مديونياتنا ولكن 
نرفض مس����اعدة التجار الذين هربوا فلوس����هم للخارج 

ويصيحون »خسرنا«.
ماذا دفع هؤالء للوطن او للش����عب؟ حتى الزكاة قد ال 
يدفعونها وال ضرائب، الشعب يتألم بشدة وهو يرى بعض 
املتمصلحن يتطلعون الى اقرار قانون النهب والس����لب 
وتفليس الدولة ولكن املنا كبير في النواب الشرفاء لرفض 
هذا القانون اجلائر بحق الوطن ألنه تبديد وهدر لألموال 
العامة وسرقة ما بعدها س����رقة »سرقة العصر« نرغب 
كشعب في حتويل تلك املبالغ لتجميل الوطن الغالي في 
قلوب البعض رغما عن انف البعض.. آه يا وطن.. وألف 

آه على جتاهلك!
وما نقول إال حسبي اهلل ونعم الوكيل.. البلد بحاجة 
الى بنية اساسية بدال من تبديد وهدر األموال على حفنة 

من الشركات؟
مواط����ن »ميث����ل الس����واد األعظ����م م����ن ذوي الدخل 

احملدود«.
Sout22@yahoo.com
فاكه�ة ال�كالم: يقول أحد احلكماء ح����ول آداب الكفاح في 
احلياة: عندما تخس����ر جولة في رحلة احلياة.. ال تخسر 
التجربة.. وانهض فورا مستبشرا.. فتلك هي أولى درجات 

النجاح.
Aliku1000@yahoo.com

كويتي حزين 
حتى النخاع

د.بدر نادر الخضري
لمسات

ونح����ن ف����ي موس����م الصيف 
واالجازات الس����نوية اجد نفسي 
مدفوع����ا الن اوجه كلم����ة البناء 
وش����باب هذا البلد العظيم حيث 
اناش����دهم أن يكونوا خير سفراء 
لبلدهم ويقدموا ص����ورة مثالية 
للشباب الكويتي امللتزم سلوكيا 
واخالقيا في كل تعامالته.. وحتى 

يعكس����وا الصورة احلقيقية للمجتمع الكويتي املتحضر 
والذي يحتفظ في نفس الوقت بعاداته وتقاليده ويتمسك 

بقيمه ومبادئه.
لقد شهدت السنوات املاضية مواقف ال احب ان احتدث 
عنها من عدد من شبابنا خالل تواجدهم في بعض البلدان 
االجنبية وايضا العربية تسيء لسمعة بلدهم قبل ان تسيء 
لسمعتهم هم انفسهم.. فالكويتي الصالح ملتزم بطبيعة 
احل����ال بدينه وخلقه وتعاليم ربه، فهو ال يتناول اخلمور 

وال يقدم على اي خطأ من اي نوع.

أثق متاما بشبابنا وابنائنا، وأثق 
بأن العدد القليل جدا منهم هو الذي 
يس����تجيب لنزوات����ه او اغراءات 
الشيطان وسرعان ما يشعر بالندم 
ويتراجع ويعود لسيرته احلميدة، 
واآلن نذكر مثل هؤالء بأن سمعة 

بلدنا فوق كل شيء.
اتذكر تعليمات ونصائح سمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد لالعبن خالل وجوده في 
نادي القادسية منذ عدة سنوات بضرورة االلتزام والظهور 
باملظهر املشرف حتى ينقلوا الصورة احلقيقية عن بلدنا 

الغالي وحتى ال يسيئوا السم الكويت الغالي.
لقد سئمنا منم قصص »الهواش« ومحاضر الشرطة التي 
يتم حتريرها لعدد قليل من ش����بابنا املنفلت في اخلارج 
بس����بب التهور او عدم االلتزام.. ول����و يعلم هؤالء حجم 
االساءة للكويت واملرارة التي نشعر بها جراء هذه االساءة 

ملا فعلوا ذلك.

الكويتي األصيل 
ال يسيء لبالده

فهد حمود العبدالوهاب

إشارة


