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تأنيث
 االبتدائي

من  املنتصف!

في األسبوع املاضي ذهبت الى املدرسة االبتدائية 
الكائنة في منطقتنا وذلك ألسجل ابني فهد للعام 

الدراسي املقبل كونه لم يلتحق مبرحلة رياض 
األطفال، وذلك بعد أن أحضرت جميع األوراق 

التي طلبت مني بالرغم من أن بعضها كان غريبا 
بعض الشيء كإصرار املوظفة على إحضاري 

لشهادة اجلنسية علما بأن العبارة تقول: إحضار 
البطاقة املدنية أو شهادة اجلنسية، وحني سألتها 

عن سبب اإلصرار على شهادة اجلنسية ردت 
املوظفة قائلة: للتأكد من أن الطالب كويتي وحني 

أخبرتها بأن البطاقة املدنية توضح ذلك، ردت 
وزميلتها: ال نعلم ولكنه عرف لدينا، طبعا أمام 
إصرارهن حمدت ربي أن البيت قريب ولم أجد 
بدا من إحضار شهادة اجلنسية ولم أستغرب 

ذلك، خاصة أنني ال أؤمن باإلدارة النسائية وال 

أستغرب أي شطحات غريبة تصدر منها ولنا في 
وزارة التعليم العالي خير شاهد. 

خالل الوقت املستغرق لتسجيل أوراق ابني 
الحظت خالله مترد بعض الطلبة وعدم متكن 

املدرسات من السيطرة عليهم، وحني أثرت ذلك 
مع األخت التي كانت تستقبل أوراقي الفتا إلى أن 

املعلمات غير قادرات على السيطرة على الطلبة، 
أكدت ذلك هي أيضا وأفادت بأن الطالب يكون 

مؤدبا وهادئا في الصف األول والثاني فقط وبعد 
ذلك نفقد السيطرة عليه وال نتمكن من التعامل 
معه ألنه ال يهابنا مما يجعل املدرسة دائما في 

فوضى وأعصاب املدرسات مشدودة طوال اليوم 
الدراسي ويؤثر على حياتنا اخلاصة. انتهى كالم 

األستاذة أو األبلة كما هو دارج في املدارس، 
وعليه فإننا نأمل من وزير التربية أحمد املليفي 

القيام بزيارة إلى بعض مدراس البنني االبتدائية 
كأي ولي أمر يراجع املدرسة ليرى بعينيه حالة 

فقدان السيطرة، وبالتالي فإننا نقترح عليه تعديل 
نظام التعليم ليكون على أربع مراحل وكل منها 

مدته 3 سنوات فقط لتكون أعمار الطلبة متقاربة 
وتأنيث املرحلة األولى فقط وبالتالي تتمكن 

املدرسات من التعامل مع الطلبة والسيطرة عليهم 
ونقضي على حالة الفوضى في مدارس البنني 

االبتدائية.
> > >

كل الشكر لألخت أم احلسن املوظفة في املكتب 
الثقافي بسفارة الكويت في الرياض وذلك لتفانيها 

في خدمة الطلبة الكويتيني وتسهيل إجراءاتهم 
وتبسيطها و»الفال لوزارة التعليم العالي في 

الكويت ليحذوا حذوها.

اليوم فقط، سأتخلص من كل مقدمات املواضيع 
والتحايا. سأبدأ من املنتصف دون متهيد أو 

نشاط استهاللي كالذي كان في كتبنا »االبتدائية«، 
أو كالذي اعتدناه في كتابة املقال، رمبا ألننا قد 
نضجنا ـ بوحا ـ كما يقول دكتوري الفاضل. 

نضج البوح يعني أن الدم بأوردتنا، بشراييننا 
يتحرك بحرية تامة تامة تامة!

من املنتصف أبدأ، أي من الطموح الذي مازال 
قيد اإلنشاء والتعديل والتصميم والتنسيق. من 

املنتصف أي انني في باحة الكتب أتخير ما أشاء، 
وألنني أبوح من املنتصف فال أقرأ املقدمة وال 

الفهارس وال اخلامتة بل أتصفح منتصف الكتاب 
وأمارس دور الناقد ذي النظارات السميكة!

في منتصف الطريق غالبا نخشى اآلتي، غير 
أنني في هذا طريقي ـ املنتصف ـ سأستأنف 

السير املتباطئ ليس لرهبة ما، بل ألن متعة السير 
أزلية القدر فيه، سأستأنس باآلتي قبل مجيئه 
وباحلاضر قبل انتهائه. تعلمت في طريقي أن 

أشبع حواسي حسا ماتعا وشعورا راضيا، فللقلب 
طاقة تتبدى في اتساع خطواتنا.

هكذا نبدو في كل لقاء كما لو أننا ننسلخ عن 
كل عواملنا الذاتية بحثا عن عمق يستوعبنا، وعن 

مرافئ ال تهجر.. نتحادث مرارا ونفكر تكرارا، 
نقرأ كثيرا ونناقش أكثر، وال عزاء لكن تخلف 

لظرف ما أو تعذر.
في االسبوع الواحد نولد مرتني، مرة في كل 

أربعاء ومرة في كل اثنني، مواليدنا تزداد وال 
نناغي إال احلياة مبهدها، نتمنى األمنية لتتجاوز 

أحشاءنا وتتمدد في العني بصورة مرئية، 
محسوسة يراها السائل واملستفسر »من نحن 

ومن نكون؟«.
منتدى قلم املرأة الفكري، ينصف احلقيقة ويوغل 

في جنة العقول، 3 سنوات مضت من أرواحنا 
وهي في ركب السائرين، احلاملني ونحن على قيد 

إذكاء الطموح والرؤى حيث الثغرات التي نسد، 
والسنة الرابعة بهوادة تأتي، منشرحة اخلطى 

ولسان الدرب قائل: سنكون أكبر، سنكون أكثر، 
سنتجاوز الرصد العقيم، سنسلك ما عجز عنه 

الباقون.

Waha2Waha@hotmail.com

alharmal@hotmail.com

Sh_aljiran@windowslive.com

وزارة املالية
 وغالء املساكن

وضع
خطير

منى إلى علمي وعبر أكثر من طرف أن وزارة املالية لم 
تطبق قانون 8-9 بشأن فرض رسوم على من ميلك 
أكثر من 5 آالف متر مربع من املواطنني في السكن 
اخلاص بواقع 10 دنانير عن كل متر زيادة سنويا، 

وكذلك حظر القانون التملك على الشركات واملؤسسات 
التجارية في السكن اخلاص، ومن يخالف قرار 

القانون عليه رسوم سنوية.
وقام املشرع مبنح مهلة قانونية استمرت ملدة 3 
سنوات لتعديل أوضاع املخالفني التي انتهت في 

1 مارس املاضي، ومع ذلك مازالت وزارة املالية 
تتقاعس وتتلكأ في حتصيل الرسوم بحسب ما منى 

لعلمي وأمتنى مخلصا أن يأتيني تعقيب من وزارة 
املالية ينفي ذلك ويؤكد تطبيق القانون، وأنهم قاموا 
بتحصيل الرسوم، وقد مت توريد مبلغ كذا للخزينة 
العامة، ولكن ما وصلني فإن الوزارة مازالت تشكل 

جلانا وتبحث ومتحص وتدرس، ولم تكفها السنوات 
الثالث التي حددها القانون كمهلة، وحتى اآلن مضى 

3 أشهر منذ نفاذ القانون وال ندري إلى متى سيستمر 
هذا التقاعس الذي يتضرر منه املواطن بصورة 
مباشرة من خالل هذا االرتفاع اجلنوني ألسعار 

البيوت واألراضي التي باتت مشكلة تواجه الشباب 
الكويتي الساعي لتحقيق حلم بيت األسرة بل وتؤرقه.

وهذا هو بالتحديد غاية املشرع من إصدار هذا 
القانون أي أن القانون صدر للجم أسعار البيوت 
واألراضي، لكن وزارة املالية عطلت وأوقفت غاية 

احلكومة ومجلس األمة منه، كما أن هذا التقاعس أدى 
بالضرورة إلى إهدار أموال عامة مستحقة للخزينة 

العامة للدولة.
واحلقيقة أنني ال أدري إلى متى سيستمر هذا 

التقاعس الغريب واملريب الذي أخشى أنه يشي 
مبؤامرة لتعطيل تطبيق القانون بصورة مخالفة 
للدستور وعليه فإنني أطالب مجلس الوزراء بأن 

يلتفتوا بالسؤال إلى زميلهم السيد وزير املالية 
احملترم، وأطالب أعضاء مجلس األمة املؤزمني والعقالء 

بأن ينظروا لهذا األمر بجدية فهذه قضية شعبيه 
حقيقية واقعة أمامكم فيها خدمة كبرى للمواطنني، 
وفيها محافظة على املال العام فهل سنشهد مواقف 

تتصدى لهذا التقاعس الذي ينمي عن أمر مريب؟ وهل 
َسيُفعل هذين القانونني ويجدا طريقهما للتطبيق حتى 

يقطف ثمارهما األسر الكويتية الشابة؟ هذا ما أمتناه 
وأدعو العزيز القدير أن يحققه.

أثناء مناقشة االستجواب املقدم من النائب السابق 
عباس اخلضاري بحق وزير العدل واألوقاف 

آنذاك أحمد الكليب وقف النائب عدنان عبدالصمد 
ليتحدث معارضا لالستجواب وأطلق حينها 

مقولته الشهيرة »حكومة تستجوب حكومة« ليبني 
من خاللها أن احلكومة هي من دعت املستجوب 

الستجواب وزيرها. 
اليوم بعد كل هذه السنوات أصبح الوضع أخطر 

من السابق فبعد ان كانت »احلكومة تستجوب 
حكومة«، كما قال النائب عدنان عبدالصمد، تطور 

الوضع، وهذا التطور حتما ال يصب في صالح 
األسرة احلاكمة وال في صالح الشعب الكويتي، 

ولعله يدعونا ألن نفكر 2000 مرة فيما قاله الشيخ 
أحمد صباح السالم في شأن إعادة دمج رئاسة 

الوزراء بوالية العهد، خصوصا ما يعرف عن ابتعاد 
أبوسطام متاما عن اللعبة السياسية وعدم سعيه 

طوال حياته ألي منصب سياسي او مجد شخصي 
فالكل يدرك متاما ان هذا الرجل ليس لديه مشروع 

سياسي شخصي ولذلك نثق في صدق نواياه 
وجترده التام في وضع احللول املناسبه وفق ما 

يعتقد.
الشيخ أحمد صباح السالم لم يكتف بذلك بل نطق 
مبا يشعر فيه كل مواطن كويتي فدعواه الحترام 
نصوص الدستور وتطبيق القوانني واعتماد مبدأ 
املساواة ما بني املواطنني هو ما يتمناه كل مواطن 

فاالنتهاكات الدستورية وكسر القوانني من قبل 
احلكومة جهارا نهارا في السنوات اخلمس األخيرة 
هو ما يزعجنا ويؤملنا ويدخلنا في دوامات األزمات 

السياسية، فلو كان هناك احترام للدستور وللقانون 
ملا رأينا الفساد يستشري في كل أروقة الدولة ولو 
كان هناك بسط لسيادة القانون ملا نخرت الطائفية 
ومزقت جسد هذا الوطن الغالي.. باختصار الشيخ 

أحمد نطق مبا يشعر به كثير من املواطنني.
> > >

٭ نقطة أخيرة: معادلة يجــب أن يدركها 
اجلمــيع، الفساد والتأزمي مرتبطان ببعضهما 
البعض فكلما زاد الفساد زاد التأزمي السياسي 
ومتى انتهى الفساد كليا حتما فسينتهي معه 

التأزمي.

aljaser_b08@hotmail.com

m.almashan@hotmail.com

باسل الجاسر

محمد المشعان

رؤى كويتية

بيني وبينك

بالنسبة لشخص مثلي راتبه هو مصدر دخله 
الوحيد، فإن مبلغ 20 دينارا في يوم 23 من 

الشهر يعتبر مبثابة الـ 200 دينار قياسا على أيام 
الرخاء، وأعني حتديدا األيام األولى لـ »املعاش« ـ 
اهلل يطول بعمره، وباألمس كنت أضع 40 دينارا 

خارج محفظتي وعندما هممت مبغادرة منزلي إلى 
اجلريدة اكتشفت أن 20 دينارا قد طارت من املبلغ 

»اخلرافي« الذي أحمله، وبحثت في أنحاء الغرفة 
ألجد أن شخصا ما وضعها في محفظة قدمية لي 
احتفظ فيها بدرج مكتبي، ولم أكن بحاجة الى أن 

أحتول إلى شيرلوك هوملز الكتشف أن الفاعل ليس 
سوى ابني ذي األربعة أعوام جاسم ليدور بيني 

وبينه هذا احلوار:
٭ ليش حطيت الفلوس في البوك القدمي؟

٭ ألن هذا بوكي.. أنت عطيته لي.. وحطيت فيه 
فلوس عشان أصير نفسك!

٭ أي بس هذي فلوسي مو فلوسك؟
٭ أل.. هذي فلوسنا.. أنا وياك.

لم يصدمني تصرفه بقدر ما صدمتني جملته 
األخيرة التي حتمل نفسا اشتراكيا ال أحبه، ومع 

هذا كان محقا فهذي ليست نقودي وحدي بل 
نقودي ونقوده ونقود إخوته جميعا، فلم أعمل إال 
من أجلهم ولم »أكنز« األربعني دينارا إال من أجل 

عيونهم، وهي احلقيقة التي وضعتني أمامها جملة 
الطفل ذي السنوات األربع فنقودي هي نقودهم.

وهي ذاتها احلقيقة التي يبدو أنها غائبة عن 
احلكومة وعن خطتها التنموية، فهذه املليارات الـ 

37 هي »فلوسنا« يا حكومة، وتلك األموال التي 
دفعت مبئات املاليني إلنقاذ تاجر »غرز اقتصاديا« 

هي »فلوسنا« يا حكومة، وهذه األموال التي تصرف 
في الداخل واخلارج هي »فلوسنا.. وفلوسكم« يا 
حكومة، وهذه املنح والهبات والعطايات واألراضي 

التي توزع في الداخل واخلارج هي »فلوسنا« يا 
حكومة وليست »فلوسكم« وحدكم، البد أن يكون 

لنا رأي في كيفية صرفها، أو على األقل البد أن 
تكون هناك عدالة واضحة في طريقة توزيعها، فال 
يعقل أن تاجرا »توهق اقتصاديا« تنشلونه بـ 350 
مليون دينار »من فلوسنا«، وتتعززون وتتمنعون 

عن شراء فوائد القروض للفقراء الذين أحالتهم 
الفوائد إلى أجراء لدى بعض البنوك، واليوم تريدون 

أن حتيلوا زيادة الـ 50 دينارا إلى »الدستورية« 
وكله من فلوسنا، ونفهم ونتفهم بل ونتقبل فيما 
لو كان الصرف عادال ولكن أين العدل في أن ينال 
مواطن 350 مليون دينار )مليار دوالر( وهو مبلغ 

كاف لتسديد فوائد 50% من املقترضني البالغ عددهم 
75 ألف مدين، هل عتق رقبة شخص من دين أهم 

من عتق رقبة 50 ألف مواطن؟ هل رقبته مصنوعة 
من أملاس حر مثال ورقابنا مصنوعة من خشب 

مثال؟.
حكومتنا تصبح اشتراكية متى ما صار مزاجها 

اشتراكيا، وتتحول بني ليلة وضحاها إلى رأسمالية 
مطلقة متى ما رأت بالرأسمالية مزاجا عاليا، معظم 

قراراتها ال تستند إلى عقالنية، بل 99% من قراراتها 
ال تستند إلى املنطق البسيط، ومع هذا تريد أن 

تقنعنا بأنها تفهم بتصريف »فلوسنا« أكثر منا، بل 
ورغما عنا، وختاما أقول »ليست فلوسكم وحدكم 

ولم تكن يوما كذلك، هي مال عام وإن لم تفهموا 
مصطلح »املال العام« فعليكم مبستشاريكم الذين ما 

شاروا عليكم بخير.. خاصة في األيام األخيرة.
> > >

توضيح الواضح: قياسا على بعض مستشاري 
احلكومة خاصة أصحاب فكرة إطالق بيان تهديد 
»املتظاهرين« باحلبس في بيان الداخلية األخير، 
اعتقد أن ابني جاسم يصلح مستشارا للحكومة، 

وأنصح احلكومة به، فلن يكلفهم يوميا سوى 
»كاكاو بو جنوم« و»حليب كاكاو« وميكن ببراءة 
األطفال أن يفيدكم أكثر من بعض مستشاريكم 

خاصة أولئك الذين يبدأون حديثهم للقياديني بجمل 
كـ »شوف طال عمرك« و»سعادتك« و»معاليك«.

فلوسنا
يا حكومة.. 
واملستشار 
»جاسم«


