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 إذا صـــدق وعد كتلة التنمية واإلصـــالح فذلك يعني أننا على 
موعد مع اإلثارة السياسية املرتقبة عبر استجواب وزيرة التربية 
د.موضي احلمود، كما تنص عليه املادة ١٠١ من الدستور والتي تبرر 
مســـاءلة الوزير حسب ما يقتضيه الدستور، وهو ما ترجمه أحد 
أعضاء الكتلة النائب د.جمعان احلربش في بيانه لوسائل اإلعالم، 
حيث أكد أن الوزيرة أخفقت في أكثر من ملف، أهمها املماطلة في 
حسم قرارات الشواغر لبعض املناصب في جامعة الكويت، مرورا 
بالهيئـــة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وصوال إلى مديري 
املناطق التعليمية، مما سبب سابقة أولى على املستوى التعليمي 
واألكادميي، وهو ما اضطر الكتلة إلعالن املساءلة في نهاية املطاف، 
انتهى تصريـــح النائب، مما يدلل علـــى أن اجلماعة أعدوا العدة 
وما بأذنهم ماي، وعلى الطرف املواجه جند أن السلطة التنفيذية 
اســـتمعت في اجتماع مجلس الوزراء رقم ٢٠١٠/٤٩ حيث وصفت 
الوزيرة اعتصام املعلمني بأنه انتهى دون نتيجة تذكر وأن الوزارة 
ترحب بجميع وجهات النظر ومناقشتها عبر القنوات الرسمية وفق 
األطر القانونية، وما ســـبق كان آخر العهد حلضور الوزيرة على 
املســـتوى اإلعالمي مما يعني أن قراءات السلطة التنفيذية خارج 
التغطيـــة كاملعتاد، وبعيدا عما ســـتؤول إليه األحداث لنا تعليق 
فيما ســـبق من وجهة نظر محايدة نبدأ مع عدد املتجمهرين أمام 
الوزارة والذي جتاوز ٣٠٠ معارض، وهو ما تراه الوزيرة عددا ال 
يذكر، ولكن في احلقيقة هو مؤشر على وجود معارضة ناقمة من 
القرارات املزاجية، وللعلم لو لم تصدر األوامر الشفهية من بعض 
القيـــادات التربوية احملذرة واملتوعـــدة، في حال تطبيق املعلمني 
إضرابهم لرأت الوزيرة النســـبة احلقيقيـــة الرافضة، ولو متعنا 
قليال في السبب وراء اإلضراب، وهو إطالة اليوم الدراسي والذي 
تبرره الوزارة دائما بأنه جاء تلبية لرغبة تطبيق توصية البنك 
الدولـــي وهو كالم طيب ولكن ملاذا لم ينظر لباقي التوصيات في 
ورقة البنك الدولي ومنها زيادة رواتب املعلمني التي تتالعب بها 
الوزارة منذ أمد، فسنالحظ في حقيقة األمر أن املوضوع ال يعدو 
ســـوى ضحكة كبيرة بعد أن أكدت املصادر من داخل املدارس أن 

هذه الفترة من اإلطالة ما هي إال ضياع لوقت املعلم والطالب.
  لذا نتمنى من الوزيرة ان تطلعنا اليوم بعد انقضاء هذه الفترة 
من تطبيق اإلطالة عبر استبيان أو رصد قامت بها أجهزتها التربوية 
على الفائدة من هذا البرنامج وما اجلدوى التي عادت على املؤسسة 
التعليميـــة والتي أصبحت ال تتحمل تخبطـــا جديدا من قرارات 

القياديني. 
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 «قبيلة سبيع» قبيلة عدنانية من عامر بن صعصعة بن معاوية 
بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيالن 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، إلى سيدنا إسماعيل بن سيدنا 
إبراهيم عليهما السالم، إذن فنحن أحفاد سيدنا إسماعيل لذلك فجدتنا 

ـ أم إسماعيل ـ هاجر املصرية، (أبونا آسيوي وأمنا أفريقية).
  أثناء دراستي في جامعة القاهرة عانيت األمرين بنطق وكتابة 
«السبيعي» فالكل يعتبرها «السباعي» وكنت أعذرهم، اعتقادا بأن 
االسم غريب عليهم، ولكن منذ أيام قرأت اسم أحد املرشحني لعضوية 
مجلس الشعب مبصر عن دائرة املنيا في الصعيد وهو األستاذ عالء 
السبيعي، لم أصدق جلأت للكمبيوتر وبحثت وإذ باالسم صحيح، 
(أين أنت يا عالء أيام دراســـتي ألستشهد بك). ومبا أن لنا ابن عم 
(مـــن القبيلة) وفي نفس الوقت ابن خال (من أمنا هاجر) مبصر، 
فإنني سأدعمه بقلبي (وهو أضعف اإلميان)، وأنخي كل السبعان 
بدعمه بالفزعـــة القبلية، واألقربون أولى باملعروف خصوصا أنه 
مرشح احلزب الوطني احلاكم، والذي سنعتمد عليه بانتخاب رئيس 
اجلمهورية، ومبا أننا كويتيون نحترم دستورنا ونوقره وخصوصا 
املادة الرابعة، والتي تنص على أن احلكم لذرية «مبارك»، فيتوجب 
علينا مســـاندة ابن العم عالء السبيعي حلثه على انتخاب ـ ذرية 
مبارك ـ الرئيس محمد حســـني «مبارك» (الذي لن ننسى مواقفه 

مبساندة احلق الكويتي عند احتالل الكويت).
  من ناحية أخرى كوننا اكتشفنا أن لنا أبناء عم بأرض الكنانة 
وكذلك في الشـــام (الفنان رفيق الســـبيعي) ورمبا في البوسنة 
والهرسك ودول أخرى فإنني أرجو من األخ الكبير (هو األكبر وأنا 
ولدت قبله) األخ مبارك الدويلة أن ميدني بخبرته ويعينني على 
إنشاء منظمة سبيع العاملية أسوة وتقليدا ملنظمة عبس العاملية التي 
يرأسها األخ أبو معاذ، أما متويل إنشائها فعلى اهللا ثم على األجواد 
(يا اهللا يا من مال اهللا) وكروتنا (إجرتنا) أنا وأبو معاذ كروة أهل 
ســـدير «جزاك اهللا خيرا»، ما رأي سبيع الغلبا بهذا االقتراح؟ مع 
العلم أن لدي شرطني: األول أن أكون أنا أمني الصندوق والثاني: ال 
دخل لديوان احملاسبة وال مجلس األمة بأمورنا خصوصا النائبني 
مسلم البراك وفيصل املسلم، وال نعترف بنظرية محمد اجلويهل 

«وأنا بأكل معاكم» وستجدون ما يسركم.
  بعد كتابة هذا املقـــال وفي صبيحة عيد األضحى فجعت بخبر 
وفـــاة األخ الوزير والنائب كمال الشـــاذلي رحمه اهللا، لذلك أتقدم 
بخالص العزاء للرئيس محمد حســـني مبـــارك رئيس جمهورية 
مصـــر العربية ورئيس احلزب الوطنـــي، في فقيد مصر واحلزب 
الوطني الوزير والنائب (أقدم نائب في العالم منذ ١٩٦٤) الســـيد 
كمال الشاذلي (أبو محمد ومعتز) تغمده اهللا بواسع رحمته، وألهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان.. والعزاء موصول ألستاذي بالكلية 
د.محمد عامر بروفيسور األمراض اجللدية ورئيس جامعة الزقازيق 
السابق ورئيس نادي الزمالك السابق وشقيق حرم املرحوم كمال 

الشاذلي.
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 طالل الهيفي

 «التربية» تفتتح موسم 
االستجوابات

 السموحة

 سالم إبراهيم صالح السبيعي

 انتخبوا عالء السبيعي 
(الصعيدي)

 لمن يهمه األمر

 ندعو وزارة األوقاف والقائمني عليها 
الى ان يجدوا وسيلة النقاذ الركع السجود 
من ظاهرة االزعاجات الصوتية بسبب 
التلفونـــات (النقالة) والتي حولت دور 
العبـــادة الى ســـنتراالت تلفونية تعج 
باالصوات التي في بعض االحيان تخرج 
عن اخالقيـــة اآلداب العامة، فما بالك اذا 

كانت في بيوت اهللا؟!
  وقد ذهبت الى الوزارة املوقرة حامال 
اقتراحا ووجهة نظر لعل وعسى ان حتد 
من ذلك االزعاج ولكني لم اجد املسؤول عن 
املساجد النشغاله في موقع آخر وكلمته 
هاتفيا وقدمت له االقتراح اآلتي «ان يصدر 
تعميم عام الئمة املســـاجد بأن يقوموا 
بتذكير املصلني عند اقامة الصالة بإغالق 
التلفون»، وأكرر كلمة التلفون الن االجانب 
املصلـــني في املســـاجد ال يعرفون كلمة 
النقال، متوقعني اذا اعتمد هذا االقتراح 
التذكيري ملدة سنة ان يتعود الناس على 
االلتزام بهذه الطريقة ويكتب ملن سعى 
في تنفيذها االجر والثواب، ولكن املسؤول 
قال لي ان بعض املصلني ال يأتي اال بعد 
االقامة فقلنا لـــه اذا تأخر في هذه املرة 
فسيلحق بها مبرات اخرى وفي مسجد 
آخر ووعدنا خيـــرا، ونرجو اال يصيب 
املســـؤولني في وزارة االميان ما اصاب 
املسؤولني في بعض املؤسسات االخرى 
الذين دائما يتنعمون بجعل املواطن يتجه 
الى الواسطة والتوسط حتى يتسنى لهم 
التعرف على االعضاء وكسب اجلميل بهم 
عندما يحتاجونهم في عمل ما او تغطية 
بعض املخالفات التي تنسب اليهم، ونحن 
نرجو اال يصيب هذه الوزارة ما اصاب 
بعض مؤسساتنا واملسؤولني فيها واهللا 

املوفق.
< < <  

  العدالة والشـــفافية املائلـــة: اتهمت 
منظمة الشفافية العاملية دوال بالتقصير 
من النواحي االنســـانية فيما يتعلق في 
بلدانهم بحقوق االنسان، ولكنها نسيت او 
تناست االسباب احلقيقية واملسبب لهذه 
االتهامات، وهذا يعطي دليال واضحا على 
عدم شفافيتها وعكس مسماها واملبادئ 
التي تدعي انها أنشأت من اجلها ونحن 
ال نستغرب مما فعلوه او قالوه في هذا 
العصر، والذي اصبح فيه القاتل ميشي 
فـــي جنازة من قتلـــه، النهم محكومون 
من قنوات صهيونية تقلب احلق باطال 
وتسعى لفصل وجتزئة الدول الى كيانات 
مصغرة ليسهل التحكم والسيطرة عليها، 
مثل هـــذا الكيان الذي ينوون فصله من 
اجلسم السوداني لكي يتحكموا في منابع 
النيل وحتويلها الى اجتاهات اخرى وال 
يوافق على ذلك من هذه االمة اال من اراد 
ان يطلي وجهه بالسواد التاريخي الى يوم 
الدين فاحذروا انشاء كيان صهيوني آخر، 

ترى احلبل على اجلراء اللهم فاشهد. 

 مطلق الوهيدة

 رأي
 يبدو أن وزير املواصالت وكل املسؤولني 
في الطيران املدني ومؤسســـة اخلطوط 
اجلوية الكويتية التي أكملت أضالع املثلث 
بعد أن أصبحت شريكة في تلك املخالفة 
اجلسيمة لقوانني «األياتا الدولية» قاموا 
بإعطاء أمر بإصالح الطائرة فيلكا وجعلها 
حتلق مرة أخرى قبل أن يتم التحقيق في 
موضوع هبوطهـــا االضطراري األول من 
قبل شركة االيرباص وانتهاء التحقيق مع 

قائد الطائرة في حادثة الهبوط األولى، ما يثير العديد من 
عالمات االستفهام حول االستعجال في إصالح الطائرة من 
قبل مهندسني كويتيني إلخفاء حقيقة ما، وإقناع الناس 
والرأي العام بأن الطائرة سليمة والتأثير على مجريات 
التحقيق وحتميل قائد الطائرة املسؤولية كاملة، إال ان 
الســـحر انقلب على الســـاحر حني عادت نفس الطائرة 
املتجهة الى نفس الوجهة وباخللل نفسه ولكن هذه املرة 
مبجازفة كبيرة خاصة ان الطائرة معروف سلفا بوجود 
عطل بهـــا، ففي املرة األولى هبطـــت الطائرة بعد إقالع 
١٥ دقيقة وهو أمر مقبول نســـبيا ولكن في املرة الثانية 
هبطت بعد قرابة الساعة من اإلقالع أي أن الطائرة كانت 
خارج حدود الكويت ولـــو أن قائد الطائرة توغل قليال 
لـــكان لزاما عليه أن يهبط في األراضي اإليرانية وكانت 
الطائرة ستحجز حلني وصول فريق حتقيق من االيرباص 
وكانت املؤسسة ستتحمل أرضية الطائرة وتوفير سكن 
للركاب وطائرة بديلة وفي هذه احلالة تكون اخلســـائر 
على مؤسسة اخلطوط الكويتية أكبر منها في حال وقوع 
الطائرةـ  ال سمح اهللاـ  ألن شركات التأمني ستتحمل بعض 
املبالغ، وهنا يبقى السؤال معلقا ما الذي دفع مبؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية للتورط ووضع نفســـها في 

هـــذا املأزق؟ هل هو وجـــود التداخل في 
الصالحيات وتعارض املصالح كون رئيس 
األمن والسالمة في الطيران املدني أساسا 
مهندسا منتدبا مؤسسة اخلطوط الكويتية 
منذ ١٥ عاما؟ أي أنه هو احلكم واخلصم في 
الوقت نفسه؟ أم أن األمر يتعلق مبجريات 
التحقيق كما ذكرنا آنفا؟ أم انها ضغوط 

متنفذين؟ في رأيي كلها مجتمعة. 
  ما أضحكني فعال في جميع التصريحات 
هو كلمة «خلل حقيقي» يا سبحان اهللا، إذا ما كان اخللل 
السابق وهميا فلماذا تكرر حدوثه خالل أيام، وفي جميع 
األحوال يدل علـــى وجود تراخ في إجـــراءات الصيانة 
والسالمة، ثم ماذا عن إفادة مساعد قائد الطائرة في املرة 
األولى والذي مت التحقيق معه وأكد وجود دخان ورائحة 
عطب فـــي قمرة القيادة، فمن هو الكاذب في هذه احلالة 

اإلنذار أم غيره؟ أجزم بأنه ليس اإلنذار.
  نقول للمسؤولني كفى استخفافا بعقولنا واستهتارا 
بســـمعة الكويت وبأرواح البشر، فالوضع املتدهور في 
كل من املؤسسة والطيران املدني معا لم يعد خفيا حتى 
على عمال النظافة وحاملي األمتعة من إخواننا البنغال 
في مطـــار الكويت، ونعلم ان األمور تدار على أســـاس 
(تســـرح ويهدفها البخت) كما هو حال البلد ولكن احذر 

فالثالثة ثابتة.
  حتية إجالل وتقدير ملساعد قائد الطائرة البطل أحمد 
املساعيد الذي اُتهم زورا بهروبه بالرغم من تعرضه لكسر 
بالســـاق أثناء تقدميه املساعدة للركاب في هبوط فيلكا 
األول والـــذي نتمنى أن يتوقف وال يصبح كعدد حلقات 

مسلسل تركي.
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 سعد فهد الحرمل

 الثالثة ثابتة
   يا وزير المواصالت

 تحت المجهر

 كم كانـــت الكويت جميلة 
رغم صعوبة وقساوة املعيشة 
فيها قدميا، كـــم كانت كويت 
املاضي واألمجاد جميلة، جميلة 
بتكاتف أهلها، جميلة بقلوب 
أهلها الطيبني، جميلة بعادات 
أهلها احملافظـــني وتقاليدهم، 
جميلـــة مبعاني اإلنســـانية 
التي لم يكتسبوها، إمنا كانت 

في قلوبهم مزروعة، أمثلة عديدة لم ولن نســـتطيع أن 
نعدها عبر الســـنني، نعمة من نعـــم اهللا التي أنعم بها 
علينا (وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها) لقد بنى أهل 
الكويت حولها ٣ أسوار من الطني واحلصير والتي ردت 
أعتى الغزاة واملجرمـــني، وكان كل من أراد بها وبأهلها 
السوء مدحورين، أسوار الطني التي بنيت لم تكن حتمي 
ذهبا أو نقودا، إمنا كانت حتمي أناســـا بقلوب أغلى من 
الذهب، وأنفسا جوهرها كان من األملاس، وكان زاد تلك 
القلوب اإلميان والتي امتزجت باإلنسانية والعزة واألنفة 
والكرامة، وسرت في دمائهم أصالة احلضارة اإلسالمية 
والتي أرسى قواعدها ومنهجها نبي فضله اهللا عز وجل 
على كل املرسلني، شواهد نحتت في أجساد كل من عاش 

على أرض الكويت املباركة. 
  وقامت هذه األرض بأهلها وازدهرت بســـواعد رجال 
ونساء كانوا يبنون مستقبال أفضل ألبنائهم بدافع من 
حب الوطن واإلخالص في العمل، جيل من الرجال والنساء 
رفعوا مكانة هذا البلد إلى عنان السماء، فمن كويت من 

الطني كانت الى دانة اخلليج وعروسها أصبحت.
  رحم اهللا رجاال ونساء مضى زمنهم، وبكل ألم نلتفت 
في حاضرنا وبكل تخوف نتســـاءل عن املستقبل، فلقد 
غزت الكويت جيوش عديدة خلفت فيها الدمار واخلراب، 
جيوش كان سالحها احلسد وزادها الكره والضغينة وحب 
الذات، فأصبحنا نرى من يسعى لنفسه متجاهال حقوق 
اآلخرين، وأصبحنا نسمع عن مفردات لم تكن في ماضينا 
السعيد، مفردات كالفساد وأشخاص لقبوا باملفسدين، 

بعدما كنا نسمع عن أناس خيرين ومحسنني.
  كم هو أليم حاضرنا وكم هي مزمنة أمراض مجتمعنا، 
مخدرات وخمور، وحب الـــذات، وظلم اآلخرين أصبح 
ظاهرة مـــن ظواهر العصر، نحـــن ال ندعي الكمال ألن 
الدنيا فيها الزين والشني، ولكن إذا ما قارنا بني ماضينا 

وحاضرنا فسنعرف الفرق.
  كانت روايات املاضي تروي عن أبطال صنعوا أمجادا 
في اإلخالص حلب الوطن، أبطال ضحوا بأموالهم ودماء 

ابنائهم من أجل أن يبقى الوطن.

الواقع    وهاهـــي قصـــص 
أمامنا مـــن مديرين  مصورة 
ومســـؤولني ضحـــوا مبـــن 
حولهم لكي تبقى لهم السلطة 
والنفـــوذ، متنعمني مبا ليس 
لهم حق فيه، مترفعني به عن 
اآلخرين، جالسني في مكاتب 
باردة كمشاعرهم، متخذين من 
فرعون مثـــال، مرددين مقولة 
الطاغوت.. «أنا ربكم األعلى» ولكن لكل بداية نهاية ولكل 
رواية خامتة، واجلزاء دائما يكون من جنس العمل، ألم 
يحن األوان للكل أن يعتبر؟ فأين هو الطاغوت؟ وأين هي 
أجساد من سبقونا؟ أين أموالهم وأين نفوذهم؟ فكم من 
مسؤولني هم اآلن حتت التراب، وال تخلد األسماء باملال 
واملناصب، إمنا تخلد باألعمال احلســـنة وصنيع اخلير 
وجلب املنفعة إلى الناس، ان أبناء الكويت هم أحفاد من 
عملوا بإخالص بدافع حب الوطن، أحفاد من أنكروا اسماءهم 
لكي ال يكون هناك اسم غير اسم الكويت، أحفاد من بنى 
أسوار القيم واألخالق واإلنسانية والعدالة االجتماعية، 
أحفاد من كان قويا يحترم ويساعد الضعيف قبل القوي، 
والصغير قبل الكبير، أحفاد من كان يســـهر خوفا على 
بيت جاره أثناء غيابه، أحفاد أصحاب اخللق والتقوى 

والدين اإلسالمي والعادات العربية األصيلة.
  ديننا اإلسالمي الذي استمد أهل الكويت منه عاداتهم 
وقيمهم األصيلة، وكثير منهـــم يدعون انهم أبناء هذه 
األرض وأنهم منها، فليس السارق منها، وال الكاذب وال 
الراشي وال املرتشـــي، وليس منها من خان وطنه ولم 
يخلص فـــي عمله، وليس منها من اســـتغل نفوذه في 

مصلحة شخصية أو ضرر لآلخرين.
  يدعون أنهم كويتيون، يدعون أنهم من هذه األرض، 
يدعون وهم من استغلوا ضعف الناس، وكم هم املدعون، 
لم تكن الهوية الكويتية يوما عند الكويتيني مجرد اسم 
في األوراق الرســـمية لتدل علـــى موقع بلد في خريطة 
العالم، إمنا تظل الهوية الكويتية اسما يدل على العديد 
من املعاني الســـامية، وستظل رغم كل من يدعون أنهم 
كويتيون. هذه الدعوة لنفســـي أوال ثم لآلخرين للنظر 
فيما عملنا لبلدنا من اجناز وإخالص وتفان؟ كل حسب 
مكانه، ان كان فراشـــا هل عمل بإخالص وتفان؟ أو كان 
وزيرا ماذا عمل لبالده؟هـــل التمس حاجة الناس وقام 
بتطوير اخلدمات ألهل ديرته؟ يقول املصطفى ژ: «كلكم 
راع وكلكم مســـؤول عن رعيته» وكما قال أيضا نبينا 

الكرمي «أال هل بلغت.. اللهم فاشهد». 
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