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 قالوا قدميا «العدل أساس 
احلكم» وهي حكمة عظيمة 
صاغهـــا حكيم فـــي زمانه، 
فمن منـــا اليـــوم يتفحص 

مدلولها؟
  هذه االستهاللة السريعة 
سببها أنني اعتبر ممن خدم 
بيت الزكاة أكثر من ربع قرن 

(٢٥ عامـــا أو يزيد) تبارك ربنـــا وحمانا، واعتقد ان 
العدل واإلنصاف في هذه املؤسسة يصل إلى ٨٠٪ أو 
أكثر، نعم واألدلة على ذلك كثيرة منها حق التقاضي 
السهل والسريع على أكبر شخص باملؤسسة، وميكن 
ان يقول قائل: كل مؤسسات الدولة حق التقاضي فيها 
مكفول؟ أقول نعم لكن بعض تلك املؤسسات تقاضي 
املسؤول ثم عليك حتمل تبعات هذا التقاضي، أما في 
بيت الزكاة فأقولها بحق انك ترفع القضية وتكسبها 
وتتسلم التعويض املناسب وتأخذ منصبك بكل حق 
كما كفله القانون ثم ترجع إلى مكتبك وال يكون لك مع 
القيادة تلك التبعات السلبية املتوقعة، كما سمعناها أو 

قرأناها من جتميد أو تهميش أو غيرها من أساليب.
  ومثال آخر أفضل وأقوى وأعمق داللة، حيث دارت 
أيام بيت الزكاة وتوافر منصب وكيل وزارة مســـاعد 
وفـــي الغالب يتنافس على هذا املوقع كل من يحق له 
ذلك من مديري إدارات أو مكاتب وبطبيعة احلال الكل 
يرفع رأسه مطال شـــامخا بحيث يقول لإلدارة العليا 
ومن ثم الوزيـــر «انني انا لها» ثم تتوالى التوصيات 
هنـــا وهناك والكل يبحث عن نائـــب أو متنفذ أو ذي 
مصلحة عند شخصيات معتمدة لدى احلكومة للتعيني 
بهذا املنصب، ثم يعتلي حصانـ  أو قل عرشـ  الوكالة 

احد مديري اإلدارات.
  كل هذا يا ســـادة يا كرام لم يكن في بيت الزكاة إال 
توصيات هنا وهناك، فماذا فعل بيت الزكاة لشـــغل 
هـــذا املنصب اجلديد؟ وهنا مربـــط الفرس ان اإلدارة 
العليا قامت حتى ترفع نســـبة الشفافية بتقدمي طلب 
إلى الوزير لكي يشكل جلنة حيادية من مجلس اإلدارة 
ملقابلة كل من يرغب في شـــغل هذا املنصب، وبالفعل 
تشـــكلت اللجنة وكانت ثالثية، بل ورباعية وانتظر 
جميع املديرين اليوم املوعود ومتتعت اللجنة بكامل 
احلرية، تسأل ما ترى وتسمع ما حتب، وعند السؤال 
يكرم املرء أو يهـــان وبالفعل كانت جتربة اللجنة في 
املقابـــالت جميلة وراقية واألســـئلة بعضها هجومي 
وبعضها ســـهل وبعضها به دهـــاء الكبار وبعضها ال 

ينبغي سؤاله!
  املهـــم متت املقابالت مـــع كل املديرين القدمي منهم 
واحلديـــث القبلي وغير القبلي، احلضري والكندري، 
وتوالت أيام االنتظار والقلـــوب تنتظر وأليام تدور 

واألسئلة تتوالى إلى اإلدارة 
العليـــا، متى الفرج يا والة 
األمر؟ ثم جـــاء الفرج بأن 
القرار النهائي لدى الوزير، 
ثم مكث قرار اللجنة احليادية 
والشفاف عند الوزير عددا 
من األشهر العصيبة ثم جاء 
القرار باختيار احد املديرين 
وكان األحدث تعيينا نوعا ما في منصبه، وغير امللتحي 
في بشرته وغير احملسوب على احد، وكانت النتيجة من 
أجمل النتائج، الكل رضي بهذا االختيار حيث اكتملت 
به كل العناصر الصحيحة أو لنقل القريبة من العدل 
واإلنصاف. وأخيرا وليس آخرا، االقتداء ببيت الزكاة 
له أســـبابه، وباعتقادي أهم ســـبب واضح وجلي هو 
توافر دالالت ما ذهبنا إليه في مســـتهل املقال «العدل 
أســـاس احلكم» وتوافر قيم وظيفية واضحة تســـير 

عليها هذه املؤسسة.
   وقبل اخلتام لنا رســـائل وبرقيات ســـريعة حتى 

نستفيد جميعا:
  الرســـالة األولى: إلى ديوان اخلدمة املدنية أال يتم 
السكوت عن أي جهاز حكومي إذا طال زمن فراغ املنصب 
القيادي على األقل سنتني فقط ال غير وال يكون عشر 

سنوات أو أكثر من ذلك.
  الرســـالة الثانية: على الـــوزراء وحكماء البالد ان 
يتخذوا القرارات في وقتها املناســـب ال ان تطول مدة 
اتخاذ القرار لفترة زمنية حتى يظن ان املوضوع اصبح 

في دائرة النسيان.
  الرسالة الثالثة: عدم االلتفات الى االنتماءات، وكأن 
أي إنسان له انتماء سياسي أو اجتماعي أو غيره هو 

في دائرة الشك وال يحق له اعتالء أي منصب.
  الرسالة الرابعة: الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء ممن 
لديه الرأي واحلكمة والرؤية الثاقبة ان يحدد زمن بقاء 
أي وكيل وزارة أو وكيل مساعد بعدد من السنوات بحد 
أقصى ٨ ســـنوات فقط حتى يترك املنصب لغيره فال 
ميكن ان يفهم ان يبقى البعض ثالثني سنة أو خمسة 

وعشرين سنة باملنصب.
  الرســـالة األخيرة: جتربة شـــغل املنصب القيادي 
بطريقة بيت الـــزكاة جميلة وراقية وحيادية، نتمنى 
ان تعم على جميع الوزارات (لألمانة التاريخية هناك 

جتربة راقية في معهد األبحاث العلمية).
  وأخيرا: هل سيقوم ديوان اخلدمة املدنية لبعض ما 
طرحناه أم نقوم بعمل لوبي على نوابنا ليكون تشريعا 
ملزما ونرفع شـــعارا ـ كما في ميدان التحرير مبصر 
حماها ربي ـ ونقول فيـــه «املوظفون يريدون تغيير 
النظام اإلداري» أو «الشعب يريد تغيير الديوان» أي 

ديوان اخلدمة املدنية ودمتم. 

 بعـــد املظاهرات التي قام 
بها بعـــض املقيمني بصورة 
غير قانونيـــة في منطقتي 
تيمـــاء والصليبيـــة كتبت 
مقاال بعنوان «بدون العراق 
للعراق» وشرحت فيه السبب 
الرئيسي الذي دعا بعض أبناء 
تلك الفئة للخروج على قوانني 

الدولة في مظاهرات تخريبية وليست سلمية كما يروج 
لها بعض االخوان املتعاطفني معهم ولعل مقاطع الڤيديو 
والصور التي رأيناها خير دليل على عدم سلمية تلك 

املظاهرات التي دعا إليها «بدون العراق».
  بعد نشـــر ذلك املقال الحظت كما الحظ غيري من 
الزمـــالء تعليقات مضحكة للغاية على مقالي من قبل 
املتضررين مما كتبت، فهم يعتقدون أن حمالت التشويه 
التي يقومون بها ضد معارضيهم في االنترنت كفيلة بأن 
ترهب كل من يتطرق ملمارساتهم العبثية و«البعثية» أو 
يحاول أن يبني تزويرهم وادعاءهم بحقهم في التجنيس، 
لذلك أود أن أوجه رسالة إلى «بدون العراق» ردا على 
ما قالوه في حقـــي ومنها مثال أنني حديث التجنيس 
ومزدوج اجلنســـية، إلى آخر تلـــك االتهامات التي ال 
تخرج إال من شخص «يرى الناس بعني طبعه»، فألنهم 
مزورون يعتقدون أن كل الناس مزورون مثلهم، وألنهم 
خبأوا أوراقهم ومزقوها يعتقدون أن كل الناس مثلهم، 
كما اتهموني بأنني أقول بوضع (آل) في آخر اســـمي 
متحكا و«تلزقا» بالعوائل الكويتية والتي أنتمي إليها 
وبـــكل فخر، ولكل هؤالء وقطعا لدابر الشـــك املوبوء 
بيقني احلقيقة أريد أن أوضح لهم ولكل من ذهب إلى ما 
ذهبوا إليه، ألن اسمي بالكامل هو محمد أحمد مشعان 
فهد املشعان، كويتي اجلنســـية بالتأسيس، وأنتمي 
لعائلة املشعان التي ارتبط اسمها باجلنسية الكويتية 

كون العم سليمان املشعان، 
رحمه اهللا تعالى وأســـكنه 
فســـيح جناته، كان وكيال 
للجنســـية واجلوازات في 
وزارة الداخلية، وهذا األمر 
هو محل أفخـــر به وأعتز، 
وأرجو مـــن كل معلق من 
أولئك البدون أال يرمي تهما 

جزافا ملجرد أن شخصا ما اختلف معهم في الرأي. 
  وأنا أكرر انني ال أختلف على أهمية حماية التركيبة 
االجتماعية وحمايـــة الوطن من الدخالء الذين مزقوا 
أوراقهـــم وادعوا أنهم «بدون» فـــي الكويت، في ذات 
الوقت ال ميكن إال أن أتعاطف مع املستحقني من أبناء 
تلك الفئة ممن خدموا في اجليش ويحوزون إحصاء 
٦٥ وقدموا خدمات جليلة ولعل أبرزها وأكثرها نفعا 
هي من قدموا أرواحهم فـــداء للوطن، أما من جاء في 
الســـبعينيات والثمانينيات بـــل وحتى من جاء بعد 
التحرير ومزق أوراقه الرسمية وادعى أنه «بدون» أمال 
في احلصول على اجلنســـية فأذكرهم بأن احلق أحق 
أن يتبع، وأنكم لستم بأصحاب حق، وأغلبهم بل ٩٩٪ 
جاء من العراق وهم يعلمون ذلك، وليست لدي مشكلة 
مع من أصولهم عراقية فلهم التقدير، ولكنني ضد أي 
شـــخص ميزق أوراقه وينكر بلده أمال في احلصول 
على جنسية بلدي أيا كان دينه وملته ومذهبه، وكما 
قلت: البدون املســـتحقني، القانون واضح، أما «بدون 

العراق» فللعراق.
  نقطة أخيرة: منذ دخولي شـــارع الصحافة لم اتطرق 
ملوضوع اســـمي وعائلتي ولكن بعد إحلاح من بعض 
االخوان الزمالء كتبت هذا الرد لبدون العراق فقط اما 

اهل الكويت فلهم مني كل محبة وتقدير.
  m.almashan@hotmail.com

 عبداهللا أحمد الحيدر

 االقتداء ببيت الزكاة

 أحوال

 محمد المشعان

 ردًا على بدون العراق
 

 بيني وبينك

 كثر استعمال كلمة «الشفافية» 
التربــــوي والتعليمي  في اخلطاب 
خــــالل اآلونة األخيــــرة وأصبحت 
تتردد بكثرة كلمــــا تعقدت األمور 
التربويــــة والتعليميــــة وصعوبة 
إيجاد حلول لقضايا كثيرة تتعلق 
العالي،  التربية والتعليم  بوزارتي 
وأصبح املخرج الوحيد ملسؤوليها 
هو كلمة «الشفافية» وتكرارها في 
تصريحاتهــــم اإلعالميــــة للخروج 
من أزمتهم ســــواء كانت تربوية أو 
تعليمية (املراد أصبحت الشفافية هي 
السالح واملخرج الوحيد للمسؤولني 

عن التربية والتعليم).
  في البداية البد أن نشرح معنى 
الشــــفافية التي هي من أصل غير 
عربي، فهــــي تنتمي للغة األجنبية 
وترجمت إلى العربية لتعني للبعض 
عن مرادهــــم (Transparence) الذي 
الرؤية  يعني اشــــتقاقا ما ميكــــن 
مــــن خالله أو ما ال مينــــع الرؤية، 
وما ال يحجب أو يســــتر أو مينع، 
مثــــل الزجاج ويضــــاد لفظ املعتم 
(Opaque) وفي االســــتعمال تعني 
عكس املعنى االشتقاقي، تهدف إلى 
التعمية والتستر والتغطية والتمويه 
والتضليل وإبعاد الناس عن الفهم 
والرؤية، وهنا الســــؤال ملن يهمهم 
األمر في وزارتي التربية والتعليم 

أين شفافيتكم في كل من: 
التربيــــة وحتريفهــــا    مناهــــج 
وحتويرها واحلذف واإلضافة دون 
أي مسببات وال ســــابق إنذار فقط 
االعتماد الكلي على طلبات املجلس 
النيابي وكل نائب أصبح مفتيا في 

مناهج التربية والتعليم.
  يأتي نائب ليتوسط وإذا لم تنفع 
الواسطة لوح بالسؤال البرملاني ضد 
مســــؤولينا في التربيــــة والتعليم 
والسبب أن فالنا وأخاه عالن يبون 

منصب البن عمهم تنتان.
الثــــورة    اجلامعــــة حتتويهــــا 
واملشاحنات واألنظمة تتحول ويأتي 
تصريح إعالمي من مسؤول تربوي 
وتعليمي يقول «خلنا نستانس اليوم 
وبعدين نشوف مشكلة االختالط» 

خوش خطة تربوية وتعليمية.
  ميزانية مبعثرة وشيكات طايرة 
وما في حســــيب وال رقيب وأخيرا 
يقولــــك اجلامعات مو معترف فيها 
والزم لنا جلنة للتقييم والرد والبحث 
«عفية وزارتني كلها جلان عيل وين 

موظفينها».
لهــــا ميزانية    كاميرات مرصود 
مدفوعة بس لألســــف فالشاتها ما 
تشتغل وسالم مربع على الشفافية 

وعلى جلنة التعليم البرملاني.
  كلمة وما تنرد: من أشعار اإلمام علي 

گ:
   الناس موتى وأهل العلم أحياء
  والناس مرضى وهم فيها أطباء

العلــــم    والنــــاس أرض وأهــــل 
فوقهم

  مثل السماء ومافي النور ظلماء
  وزمرة العلم رأس اخللق كلهم

التمثال  فــــي  النــــاس    وســــائر 
أعضاء

  atach_hoti@hotmail.com    

 شفافية التعليم والتربية
 

 د. نرمين يوسف الحوطي

 محلك سر 

 اطلعت على املطالب الستة التي قرر أن يعتصم من أجل حتقيقها 
أبناؤنا وإخواننا من شباب جماعات كافي والسور اخلامس والكويتي 
التقدمي، وكلها جماعات سياســـية جديدة ظهرت مؤخرا على ساحة 

العمل السياسي. 
  وكنـــت أمتنى أن توجه طاقات هذا الشـــباب الطيـــب الذين أدرك 
مراميهم وغاياتهم النبيلة التوجيه الصحيح املنتج لهذا الوطن العزيز 
وهذا الشـــعب الكرمي وليس نحو مثل هـــذه املطالب وبهذه الطريقة 
غير املناســـبة لتحقيقها، ومع ذلك سأستعرض هذه املطالب متبوعة 

بالتعليق والتعقيب.
  حقيقة األمر أنني لم أستطع فهم بعض هذه املطالب وكيف ستتحقق، 
فعلى ســـبيل املثال املطلب األول (١) جاء فيه اننا نتطلع لرأب صدع 
الوحدة الوطنية وآثار التمزق املجتمعي الذي أحدثته احلكومات األخيرة 
خالل ســـنواتها اخلمس بسن قوانني وتشـــريعات حتاسب وتعاقب 
املثيرين لنفس الكراهية والشقاق والتقسيم بني فئات املجتمع. أي أنهم 
يريدون تغليظ العقوبات على املتجاوزين بيد أنهم وفي نفس املطالب 
جاء اآلتي في البند الرابع (٤) تعديل قانون املرئي واملســـموع بإلغاء 
عقوبة احلبس على الرأي فال ميكننـــا القبول بتقييد حرية التعبير 
ومصادرة الرأي ومالحقة املعارضني لسياســـات احلكومة باالعتقال 
املتعســـف، فاملادة (٣٦) من الدستور نصت على هذا احلق اإلنساني 
األصيل الذي ال ميكن التفريط فيه أو القبول بالتضييق عليه ســـواء 
بوجود عقوبات باحلبس ألصحاب الرأي أو بالعقوبات املالية املبالغ 

فيها أو بالتشدد في إصدار التراخيص واملوافقات.
  فما جاء باملطالبة رقم ١ من جتاوزات على الوحدة الوطنية من مثيري 
النفس اململوء بالكراهية والشقاق وتقسيم فئات املجتمع، لم تأت كل 
هذه وغيرها إال مع املرئي واملسموع ومع أجواء احلرية املفرطة التي 
تريدون توسيعها وجعلها مطلقة في البند الرابع من مطالبهم كما أنه 
وهو األهم كيف يأتي تشريع يعاقب بقوة من جهة، ومن جهة أخرى 
يلقي باحلبل علـــى الغارب؟! وعليه فإن هذين املطلبني أؤكد ألبنائي 
وإخواني الشـــباب أنهما لن يتحققا أبـــدا حتى لو كانت هناك اإلرادة 
الصادقـــة لتحقيقهما فإما أن يتحقق البند األول أو يتحقق الرابع أما 

االثنان معا فهذا محال قطعا. 
  أما عـــن املطلبني الثاني والثالث وهما يتعلقان بإشـــهار األحزاب 
وحتويل الكويت لتصبح دائرة واحدة، فإنني أســـتغرب من شبابنا، 
أمل مســـتقبل الكويـــت وأملنا أن يكونوا بهـــذه الدكتاتورية، فحتى 
وعلى ســـبيل اجلدل اعتصموا وأتى معهم ١٠ أو ٢٠ ألف كويتي فهل 
يتيح لهم هذا أن يفرضوا علينا وجهة نظرهم بقوة االعتصام؟ وهم 
األقلية (باملقارنة مع مـــا يزيد على ٣٠٠ أو ٤٠٠ ألف ناخب وناخبة) 
وهل يتيح لهم هذا أن يطلبوا تعديل الدســـتور خارج القنوات التي 

رسمها الدستور؟
  أما مطالب البندين اخلامس والسادس فهي معقولة ولكن حتقيقها 
ال يتأتى من خالل االعتصام ولكن من خالل الدميوقراطية والقنوات 
التي رسمها الدستور، ويتأتى هذا من خالل تنظيمكم ألنفسكم سياسيا 
ونشـــر أفكاركم على أوسع شرائح وقطاعات املجتمع ومن ثم طالبوا 
ممثليكم بالبرملان بتبني هذه املطالب، وان تعذر هذا فلديكم الفرصة 
واملجال الواسع في انتخابات ٢٠١٣ إليصال ممثلني جدد منكم أو ممن 
تختارونهم إليصال هذه املطالب للمكان الشرعي والدستوري.. فهذا 
هو الطريق السليم لتحقيق مطالبكم سواء كانت عادلة أو غير ذلك، 
فالدميوقراطية احلقة الســـليمة تعني انصياع األقلية لرأي األغلبية 
أما عكس ذلك فهي الدكتاتورية البغيضة التي تكرهونها كما أكرهها.. 
فاتقوا اهللا أبنائي وإخواني في أنفسكم التي تتوق للدميوقراطية واتقوا 
اهللا في وطنكم وأمنه وأمـــان مواطنيكم واتقوا اهللا فيمن يجاوركم 
من محال ودكاكني تدفع إيجارات وعليها التزامات فال تضيقوا عليهم 

وتزعجوهم.. وأقول لكم بكل احلب والتقدير كافي وكافي وكافي... 
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 لئال تكون كومبارسا تتقن أدوارا هامشية، تستبدل بكل سهولة، وتؤدي 
دورك بال أحقية ســـوى أنك املتواجد الوحيـــد، وحتى حتترف البطولة 
العالقاتية في حياتك احلالية وتلفظ وترفض أدوارك الكومبارسية املعتادة 

اململة في عالقاتك، عليك أن تفهم وتتفهم األمر جله.
  عندما تؤلف األدوار بني الطرفني بالعالقة ويعتادها أصحابها، نشتهي 
أقواال جديدة وأفعاال حميدة، نقتبس من أحدهم ما نشاء ومنثله بإتقان، 
كبعض ألفاظ وعدة عبارات، وأسماء الدالل وكل ما نوده بعد االعتياد هو 
مكتسب عندما ينضب رصيدنا الفطري في التعامل املعتاد في عالقاتنا، 
فندخل أســـماء جديـــدة وألقابا حديثة ال متل لتجعل من العالقة نفســـا 

مغايرا مختلفا.
  إن االستزادة بلغات أخرى وبطرق مختلفة للمضي في إذكاء الشعور 
بالعالقة دليل على أن حاجتنا ممتدة ال تنتهي، وأضف إلى ذلك قدرة الشخص 

في استجداء الشعور وحفظه وإنعاشه لئال يكون اعتيادا بال لذة.
  فليس الكل قادرا على تلمس العادة وامللل، وليس من الســـهل إدخال 
مبـــادرات جديدة من نوعها في العالقـــة، تلك التي تكون جديدة وفريدة 

وليست سابقة ولم تؤد من قبل.
  إن فرضية الفقد فـــي عالقاتنا أزلية تراثية، قـــد ابتلعناها وقبلناها 
دومنا مضغ واجتباء منا لها، إمياننا بتلك األزلية يوصمنا بفشل استمرار 
عالقاتنا مهما كانت ســـوية وإنســـانية بعيدة عن املراهقة العاطفية، لذا 
فنحن غالبا متوجســـون ألي حدث طارئ أو حتد كبير، نحن أمام ميدان 
شاسع لنثبت أن هناك عالقات تدوم ودية، متجددة في ارتباطاتنا األسرية 

وبني شبابنا وصحبهم.
  وألن خرافة الفقد وأســـطورته أزليـــة ال تنتهي ومتجددة ال تنضوي 
لذلك ال تكن كومبارســـا وأقبـــل على اجلدة واإلنعاش بـــدال من التقادم 

واالحتباس.
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