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د. فالح العمرة العجمي

م. غنيم الزعبي

فاطمة شعبان 

راعي احلرشا 
وراعي النحشة

نحن والفهد

معاناة 
املبتعثني

كان هذا العنوان متداوال في اجللسة 
املاضية ملجلس األمة، والتي كانت 

مخصصة الستجواب الشيخ أحمد الفهد، 
وقائل هذه الكلمات هو النائب مرزوق 
الغامن أحد مقدمي االستجواب، وكانت 

هذه الكلمات موجهه للشيخ أحمد الفهد 
عندما طلب حتويل االستجواب الى اللجنة 
التشريعية، وهذا من حق أي وزير وطلب 

مشروع، لكن الغامن الذي وعد أهل الكويت 
هو وزمالؤه بأن يكون االستجواب راقيا، 
خالف هو وكتلته هذا االلتزام وهذا الرقي 

حيث جن جنونهم عندما طلب الوزير الفهد 
إحالة االستجواب إلى اللجنة التشريعية ألن 
فيه محورين غير دستوريني، وهما محورا 
املجلس األوملبي والرياضة، وكنت قد كتبت 

في املقال السابق عن هذا األمر، وانهالت 
كتلة الغامن وهي كتلة العمل الوطني هجوما 

غير مسبوق بنسائها ورجالها وطاشوا 
وماجوا ووصفوا الوزير الفهد بأوصاف 

ال تليق وسنأتي على ذكر األسباب، ومما 

قالته الكتلة عن الفهد ما قاله مرزوق الغامن 
بنفسه »انك يا احمد الفهد راعي النحشة 
وليس راعي احلرشا«، بينما قال النائب 

عادل الصرعاوي للفهد »يا جبان ال تهرب 
يا سارق املال العام«، وقالت النائبة اسيل 

العوضي »تعال اعطيك دورة في املواجهة«، 
هل هذا هو االستجواب الراقي؟

ملاذا جن جنون كتلة العمل الوطني هكذا؟ 
ألنهم علموا ان احملاور التي يريدونها وهي 
أساس استجوابهم ستكون في مهب الريح 
ألنها غير دستورية، وهي اهم عندهم من 

محوري التنمية واإلسكان، فلو طارت 
هذه احملاور طار االستجواب وأصبح ال 

فائدة منه، ألنهم ال يجيدون الكالم إال في 
الرياضة والطمباخية، هذا هو سر الزوبعة 
التي صارت، ومع التجاوزات التي حصلت 
إال ان الفهد التزم األدب ولم يرد اال على 

مرزوق الغامن عندما قال انت راعي النحشة، 
فكان جواب الفهد ان راعي النحشة هو 

من هرب وترك زميله النائب العنجري في 

ديوان احلربش يوم ضرب النواب من قبل 
األمن.

وأقول لكتلة العمل الوطني كلها أيام 
معدودات وسيكون معروفا لدى اجلميع 

مدى دستورية استجوابكم من عدم 
دستوريته وسيتبني للجميع مدى احترامكم 

للدستور من مخالفتكم له من أجل حربكم 
على دولة أحمد الفهد كما حتبون ان 

تصفونه بها.
وأقول للنائب مرزوق الغامن يا بو علي، 

إن أحمد الفهد سليل الشهيد فهد األحمد 
الذي شارك في احلروب العربية والذي 

تقدم لقصر دسمان واستشهد فداء لألمير 
والوطن، وأحمد الفهد أخو عذبي الفهد 

الذي قاد املقاومة ضد العدوان العراقي وهو 
أخو خالد الفهد الذي أسر من قبل العراقيني 

أثناء االحتالل، فال يحتاج احمد الفهد إلى 
دروس في املواجهة، ألن الشجاعة تتدفق 
منه ورضعها منذ الصغر وهذا للعلم، وإن 

غدا لناظره قريب.

مخطئ الشيخ أحمد الفهد إذا ما اعتقد أنه 
هو الذي غيرنا وجعلنا نغير نظرتنا إليه، 

أو أنه هو الذي »سحرنا« بجاذبيته وذكائه 
السياسي، بالعكس يا شيخ أحمد، نحن 

الذين أثرنا عليك و»سحرناك«.
أما مؤامرة التأثير عليك يا شيخ أحمد، فال 

أخفيك سرا إذا ذكرت أن جميع أطياف 
الشعب الكويتي اشتركوا فيها، بداية 

ببعض الصحافيني والكتاب الذين توقفوا 
عن مهاجمتك وانتقادك بعد أن كنت املادة 

الرئيسية ملعظم كتاب املقاالت، خاصة 
في فترة احلكومة التي كان يشاركك 

فيها الوزير السابق الفاضل محمد بن 
شرار، وكمثال على مشاركة الكتاب في 

»مؤامرة التأثير على الشيخ أحمد« ما 
أورده األستاذ الفاضل محمد عبدالقادر 

اجلاسم في إحدى مقاالته: »والحظت أيضا 
أن هناك ما يشبه التواطؤ اجلماعي غير 

املعلن من قبل النواب والكتاب، مبن فيهم 
أنا، على عدم انتقاد الشيخ أحمد، أو عدم 
استهدافه على األقل، لذلك فقد عمل خالل 
السنة املنصرمة من دون أن يواجه عقبات 

تذكر«.
وكذلك يقول الكاتب فالح ماجد املطيري 

في مقالته بتاريخ 2010/2/5: »فرغم البروز 
القوي ألحمد الفهد كما أشرت سابقا، فإن 

مشواره لم يكن مزروعا بالورود على 

طول الطريق، بل إنه تعرض للكثير من 
األشواك التي جرحته وأدمته، وصنف 
قبل سنوات قليلة بأنه وزير »تأزمي«، 

وأصبح إخراجه من التشكيلة احلكومية 
مطلبا شعبيا، لكنه صبر وثابر وابتعد عن 

»ساحة اللعب«، ولم يبتعد عن »امللعب« 
وعاد أقوى مما كان«.

هذا جزء من »املؤامرة« يا شيخ أحمد. أما 
نحن )عامة الشعب( فبالتأكيد كانت تصلك 

إشارات االرتياح والسعادة من أفراد 
الشعب الكويتي وهم يرونك في حلتك 

اجلديدة، الشيخ أحمد بينهم ميزح معهم 
في أفراحهم ويواسيهم في أحزانهم.
أكبروا فيك تواضعك، وقدروا فيك 

حتسسك ملطالبهم احلياتية امللحة، التي من 
أمثلتها القرارات الشعبية التي كانت تعالج 

الكثير من املثالب في اجلهاز احلكومي.
نحن يا شيخ أحمد الذين عتبنا عليك 
في احلكومات السابقة هنأناك وهنأنا 

أنفسنا عندما شاهدناك تتحول إلى وزير 
نشط يتبنى خطة التنمية، ويراهن بكل 

رصيده السياسي عليها، وشاهدناك تتكلم 
بكل حماس وهمة عن عدد املستشفيات 

واملدارس والطرق والوظائف اجلديدة.
الشعب يرى فيك شيخا مبواصفات 

شعبية، شيخا مت احتضانه وااللتفاف 
حوله من قبل عشرات اآلالف من احملبني 

من بني وطنه، ودفعوه ووجهوه إلى 
طريق يحبون أن يروا حكامهم ميشون 
فيه، وهو نفس الطريق الذي مشى فيه 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، وهذا ما يفسر 
املكانة العالية واحملبة الكبيرة التي يكنها 

الشعب الكويتي لسموه، ولك يا شيخ 
أحمد في سمو األمير خير قدوة.

ولن تصدق يا شيخ أحمد إذا قلنا لك إن 
أكثر املشاركني نشاطا في »مؤامرتنا« هو 

من يعتقد الناس أنه ألد أعدائك وأكثر 
خصومك شراسة في مهاجمتك، النائب 
الفاضل عادل الصرعاوي، نعم النائب 

عادل الصرعاوي، الذي يعتقد كثير من 
الكويتيني أنه »قاعد لك على الوحدة«.. 

فالصرعاوي يطلق عشرات التصريحات 
واالنتقادات التي أعتقد شخصيا أنها 

نصائح ـ قد تكون قاسية قليال ـ ولكن 
قدميا قالوا »من حبك صدقك«، وأغلبية 

تصريحات ومالحظات الصرعاوي هدفها 
لفت نظرك إلى بعض مواضع اخللل.

في النهاية أود القول يا شيخ أحمد، إن 
الشعب يحبك، وقد أسرت قلوب الغالبية 
من أبناء هذا الوطن، ويطمح أن تستمر 
»في التأثير« فينا«، ويفرح فيك عندما 

يراك تبادر إلى خطوات في صالح الشعب 
حتى قبل أن يطالب بها الشعب.

نحن على أبواب نهاية العام الدراسي 
وأبناؤنا يستعدون لالختبارات ومنهم من 
سيلتحق بالدراسة للخارج، لذا أحببت أن 
أشير إلى معاناة أبنائنا املبتعثني وخاصة 
طلبة أميركا، لتقوم وزارة التعليم العالي 
بتخفيفها كي ال تلحق باملستجدين وهي:

٭ سوء التنسيق بني وزارة التعليم العالي 
ومكاتبها في اخلارج، وعدم إملام كثير 

من موظفي الوزارة بقوانني الدراسة في 
أميركا، ويكون الضحية الطالب املبتعث.
٭ الواسطة واحملاباة اللتان من دونهما 
ال تستطيع مترير أي معاملة في مكاتب 
التعليم العالي في أميركا وخاصة مكتب 

واشنطن فأبناء املوظفني تفتح لهم 
اجلامعات املغلقة من قبل التعليم العالي، 

بينما تغلق أمام الطلبة اآلخرين، وهذا ما 
حدث أمامي ولدي ما يثبت ذلك باألسماء.

٭ هناك لوائح وقوانني في التعليم العالي 
مثل بعثة املتميزين التي يستحقها الطلبة 
املتفوقون، ومكافآت التخصصات النادرة 

وقوانني أخرى، جميعها ال يطبق في حالة 
عدم علم الطالب بها، »يا غافلني لكم اهلل« 

والواقع يقول إن الوزارة عليها إرشاد 
الطالب إلى كافة حقوقه وهي حقوق 

مكتسبة فلماذا إخفاؤها عن مستحقيها؟!
٭ عدم إملام موظفي التعليم العالي بقوانني 

مكاتبهم في اخلارج كمكتب أميركا، 
فالقبول الذي يبلغون به الطلبة مبسجات 

»ألف مبروك مت قبولك في بعثة أميركا« 
يكون قبول دراسة اللغة وهنا تبدأ معاناة 

الطالب عندما يكتشف قبل إغالق باب 
التسجيل ببضعة أيام أنه غير مسجل 
باجلامعة وعليه أن يقوم بتلك العملية 

مبفرده، وغالبا ال يتقن اللغة اإلجنليزية 
بشكل جيد وعندما يلجأ إلى املرشد في 

املكتب الثقافي يقال له: هذا ليس من 
اختصاصي هل على الطالب أن يلتحق 

بالدراسة بصحبة ولي أمره؟! إذا كان كذلك، 
فعلى الوزارة أن تضع مخصصات لهذا، 

حيث إنه ال ميكن أن تتحمل األسرة نفقات 

السفر واإلقامة مع أبنائها هناك بسبب عدم 
ممارسة مكاتبها الثقافية أدوارها املخولة 

بها!
٭ املكاتب الثقافية هناك ال تتعاون مع 

الطلبة بالشكل املطلوب وتلقي بهم على 
املرشد األميركي، لذا يجد الطالب في بداية 
التحاقه صعوبة في التعامل معهم لضعف 
اللغة.. وعندما حتدثت أم إحدى الطالبات 

إلى موظفة في مكتب واشنطن وهي حتمل 
الدكتوراه ردت عليها تلك الدكتورة »إذا 
كانوا عيالكم ما يعرفون إجنليزي ليش 
تطرشونهم إلى أميركا؟!« رد غريب من 

دكتورة نسيت أنها كانت في يوم من 
األيام طالبة ال تعلم من اللغة حتى اسمها!
ناهيك عن أسلوب بعض قياديي التعليم 

العالي وجفائهم في التعامل مع أولياء 
األمور.

معالي الوزير إن »التعليم العالي« ومكاتبها 
بحاجة إلى نفض فهل سيتحقق ذلك؟ 

نرجو ذلك.

alamrah75@gmail.com

ghunaimalzuby@yahoo.com

fatimams_56@hotmail.com

شعلة قلم

في الصميم

جملة اعتراضية

ذعار الرشيدي

سامي الخرافي

»ملينتوا«.. تّرجلوا

الفروانية.. 
قنبلة موقوتة

أعزائي الفاسدين ممن انتفخت جيوبكم من املال العام، 
ايا كان منصبكم او صفتكم او وصفكم الوظيفي، وزراء 

او وكالء نواب أو ناشطني سياسيني او قياديني في 
حركات سياسية، لست بحاجة ألن اطلع على ارصدتكم 
البنكية ألعرف انكم »ملينتوا« من املال العام بطريقة او 

بأخرى، بشكل شبه شرعي او حتى »حرمنة« علنية، 
منكم من خاض غمار السياسة ال ميلك سوى صوته 

و»شوية« شعارات مع موهبة ال تنكر في العزف على 
أوتار الطائفية والقبلية والفئوية، واملعارضة املوسمية 

ايضا، وهنا ال احتدث عن البعض بل عن األغلبية، 
وخاصة اولئك الذين لم يعرفوا »الثالثة أصفار« في 

ارصدتكم البنكية واليوم يطاول رصيد بعضهم الصفر 
السابع )على اليمني طبعا(، وكله من مالنا العام او من 

املال اخلاص الذي مت وضع اليد عليه بطريقة او بأخرى.
لن نسألكم من اين لكم هذا؟ فهذا سؤال ينطوي في 
باطنه وظاهره على حسد، ولسنا من احلاسدين ان 
شاء اهلل، كما ان امة ال اله اال اهلل في الكويت تعلم 
من اين لكم هذا، واصبح احلديث عن كسبكم غير 

املشروع مشاعا ومتداوال ليس في الديوانيات فقط بل 
حتى في جلسات شاي الضحى التي تعقدها سيدات 

فاضالت متقاعدات بعضهن كان شاهدا حيا على فساد 
ممارساتكم.

منذ العام 2000 بل ورمبا قبل هذا العام، وممارسة تلد 
مناقصة، ومناقصة تبيض اخرى، وتنتفخ اجليوب وال 
يتم تعمير ما يستحق ان نطلق عليه مشروعا حقيقيا.

ولو طبق القانون بحذافيره ونصوصه وتفسيراته 
الضطررنا إلنشاء سجن جديد ليستقبلكم مبا فعلت 
ايديكم، من هنا فقط تفرض هيبة القانون وال تفرض 
مبنع مئات جاءوا للتظاهر، فاالخيرة ليست اكثر من 

استعراض قوة في يوم قائظ.
لم نعد نثق في اي شيء في هذا البلد، افقدمتونا 

االحساس بنزاهة اي مشروع يطرح كمناقصة حتى ولو 
كان التاجر الذي سينشئه تقيا ورعا عابدا صائما مصليا 

يقيم الليل.
يتحدث بعضكم عن شقق اشتراها فيما وراء اعالي 

البحار، وهناك عشرات اآلالف من الكويتيني ينتظرون 
بيت العمر حتت رحمة غبار مشاريع مشبوهة.

نعرف انكم »ملينتوا« وحققتم الصفر السابع، وحالل 
عليكم حتى لو حققتم الصفر الثامن والتاسع، لكن وبعد 

ان مللنا من انتظار حترك احلكومة ضدكم، فأرجوكم 
ترّجلوا، غادروا املشهد السياسي، فلن يذكركم التاريخ 

بسوى »شوية حرامية« رقصوا على جراح الوطن.
توضيح الواضح: ال شيء يذكر سوى اننا مللنا حتى 

بدأنا نتجرع اليأس كل يوم.

الكويت اشتهرت بأنها عروس اخلليج، حيث حباها اهلل 
تعالى بالكثير من اخليرات والنعم، التي تستوجب منا 

شكره عز وجل عليها، كما انها مالذ آمن لكل من يسكن 
عليها من مواطنني ووافدين على اختالف جنسياتهم من 

عربية وأجنبية.
والكويت التي أعرفها وأحبها، هي في نظري من أجمل 

البالد، وال أجد راحتي إال فيها، وأراها تختلف عن 
كثير من دول زرتها وقرأت عنها، ولذلك أشعر دائما ان 

احلفاظ عليها وعلى شوارعها وحدائقها ومرافقها هي 
مسؤولية حقيقية يتحملها كل من يعيش عليها، وبالتالي 

من املؤكد أن نكون حريصني على جمالها وروعتها.
منذ أيام قادتني الصدفة لزيارة أحد األصدقاء في 

منطقة الفروانية، وحتديدا في جنوب الفروانية ـ ق5 
احمليطة بإدارة السراج املنير، وجتولت مع صديقي في 
هذه املنطقة، وقد أدهشتني حالة شوارع املنطقة التي 
امتألت باحلفر واملستنقعات واملطبات، وانتشار تناكر 

املياه ألن املنطقة لم تصلها مياه الشرب بعد، وأدهشني 
اكثر ان هذه املنطقة مليئة بالعمالة اآلسيوية التي اختلط 

فيها احلابل بالنابل، حيث يسكن املنطقة الكثير من 
العائالت وسط هذه العمالة وهو ما يشكل خطرا حقيقيا 

عليها، ويروي لي صديقي ان املنطقة امتألت بهذه 
العمالة، منذ أحداث خيطان املعروفة، حيث انتقلت هذه 

العمالة الى الفروانية ومنطقة جليب الشيوخ، فكان عالج 
ما عانت منه خيطان هو نقل املشكلة الى مناطق اخرى 

من ديرتنا.
ما نريد ان نوصله للجهات املختصة ممثلة بالبلدية 

ووزارات األشغال والكهرباء واملاء والداخلية هو 
االلتفات الى هذه املناطق، كالفروانية وجليب الشيوخ 

وخيطان وغيرها من املناطق، وان يتم التعامل معها 
على انها بالفعل جزء من الكويت، وليست من عالم 

آخر، وبالتالي فإن أي شيء يحدث فيها سيهدد أمننا 
االجتماعي، وأي تلوث أو أمراض بسبب نقل املياه 

بالتناكر سيهدد صحة اجلميع، حيث بينت البلدية منذ 
فترة ان مياه الشرب غير صاحلة لالستهالك اآلدمي 

في بعض مناطق محافظتي الفروانية واألحمدي، وذلك 
بعد نتائج الفحص املخبري الذي قامت به إدارة الرقابة 
الصحية على عينات عشوائية مت االستدالل عليها من 
عدة مقار حكومية ومواقع لشركات ومطاعم في هاتني 

احملافظتني، فهل يسعى املعنيون باألمر الى سرعة زيارة 
هذه املناطق عن قرب ومعرفة ما يدور فيها ومشاهدة 

حال شوارعها والعمالة املنتشرة فيها قبل ان تقع الفاس 
بالراس، وتكبر املشكلة، وتنفجر تلك القنبلة املوقوتة 

كالتي انفجرت في خيطان سابقا؟
آخر الكالم: قرار وزارة التربية تقدمي امتحانات 

املرحلتني االبتدائية واملتوسطة لقي ارتياحا عاما من 
اجلميع، فشكرا لوكيلة التعليم العام منى اللوغاني على 

هذا القرار ألنه عالج الكثير من املشكالت التي تواجه 
اإلدارات املدرسية، ومن أهمها احلر الشديد الذي تشهده 

البالد حاليا فجزاكم اهلل خيرا على قراركم الشجاع ملا 
فيه مصلحة أبنائنا الطالب.

waha2waha@hotmail.com
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