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فيصل حمد إبراهيم المزين د. خالد فهد الجار اهلل

شيخة أحمد الجيران

سعد فهد الحرمل

احلل
 في قاعة 

عبداهلل السالم
الفساد

 له تاريخ

لكل مقام 
سؤاله يا سائل

»االبتدائية 
بنني« بالعمرية

كثر الكالم عن الفساد في اآلونة األخيرة وعن الرشاوى 
املليونية لبعض النواب، وكيف أن املؤسسة التشريعية 

أخيرا استشرى فيها الفساد، وأن أبطال األقلية املعارضة 
هم من سيتصدى ويعري ويكشف هذا الفساد، فتارة 

نسمع باملطالبة بحل املجلس، ثم نسمع االشخاص 
أنفسهم يقولون ال حلل املجلس، بل يجب إعفاء احلكومة 

بكاملها ألنها هي التي أفسدت البالد والعباد.
يذكرني هذا الكالم بأيام االحتالل العراقي الغاشم، حينما 

كنت أتناقش مع بعض اإلخوان العرب الذين كانوا ضد 
التواجد الصليبي وتناسوا احتالل الكويت، وقالوا إن 
الغرب هو من قرر وورط صدام حسني في احتالل 

الكويت، الفاسد فاسد، والشريف شريف، ال يستطيع أحد 
إفساده ألجل املال وغير ذلك، فال نلوم إال من أجرم بحق 

نفسه وحق ناخبيه وحق الكويت. 
فمن يزعم ان احلكومة فيها فساد فهذا صحيح واحلكومة 

اقرت بذلك، لكن االدهى واالمر ان البعض ممن يشرع 
ويراقب يعلم علم اليقني ان الفساد كان حاضرا وبقوة 

في املجلس، لكن ماذا حصل االن وملاذا مت تسليط الضوء 
وملاذا عقد املظاهرات والندوات والنزول الى الشارع من 
أجل كشف الراشي واملرتشي، وإسقاط حكومة الفساد؟!
برأيي أن الكبار اختلفوا على الكيكة، ودفع الصغار ثمن 
هذا اخلالف، القضية ال تعدو تضارب مصالح سياسية 

واقتصادية استثمرت إعالميا، لكن األهم من هذا وذاك أن 
الثقة أصبحت معدومة بجميع األعضاء، ليس فقط بسبب 

شبهة التكسب املالي، بل لشبهة السكوت وغض النظر 
عن الفساد املالي والفساد بكل أنواعه في مجلس األمة، إال 
عندما أثير املوضوع إعالميا، فأين كنتم أيها املعصومون 

وأين كنتم أيها األبطال ويا حماة املال العام؟!
أكنتم في سبات املصالح املشتركة؟ أم كنتم أقلية فال حول 

وال قوة لكم؟ ملاذ لم حتركوا ساكنا عندما قال الوزير 
السابق الشيخ أحمد العبداهلل في مقابلة تلفزيونية ان لكل 

تصويت ثمنا؟ وملاذا لم تنزلوا الشارع وتعقدوا الندوات 
ملكافحة الفساد عندما صرح بلقاء تلفزيوني رئيس 

جهاز أمن الدولة السابق الشيخ مشعل اجلراح حينما 
قال مت دفع 7 ماليني من أجل إقرار قانون حقوق املرأة 
السياسية؟ اين كنتم منذ اقتراح إقرار الذمة املالية عام 

1996 إلى يومنا هذا؟ أين كنتم عندما كنتم ومازلتم ترون 
بأم اعينكم أن زمالء لكم في املجلس دخلوه وهم على قد 
احلال، وخالل فترة اصبحوا اصحاب اجلاه واملال، فرأيتم 

السيارات الفاخرة، والڤلل الفارهة، والشركات الكبيرة، 
وامتالك الشاليهات، وكانوا قبلها ال يستطيعون تأجير 

شاليه على البحر مباشرة اال بالقطية، والسفر إلى باريس 
وجنيڤ وڤيينا وموناكو ولندن، وقبلها ال يستطيعون 

السفر اال كل جم سنة مرة ولفترة قصيرة لدول ال تبعد 
إال ساعة بالطيارة؟! 

فلماذا لم حتركوا ساكنا يا حماة املال العام؟ وملاذا لم 
يتقدم احد ببالغ للنائب العام عن التضخم املفاجئ في 

ثروة هؤالء؟! هل صحت ضمائركم فجأة؟ وملاذا كل هذه 
الضجة واالمر بني يد القضاء العادل؟!

كمواطن اعتقد بأن احلكومة واملجلس شركاء في هذا 
التخلف والفساد وآن األوان أن يتغيروا، ألن األوراق 

أصبحت مكشوفة والساكت عن أي جرمية وهو يعلم بها 
هو شريك فيها، علينا حسن االختيار مستقبال فهذا نتاج 
اختيارنا. أكرمونا أيها األبطال مبمارسة دوركم في قاعة 
عبداهلل السالم، فالكويت واستقرارها أكبر من تكسباتكم 

السياسية وطموحاتكم االنتخابية واهلل املوفق.

في أول عدد ملجلة الرائد في شهر مارس عام 1952م 
)حقبة تدفق عائدات النفط( نشرت هيئة التحرير 

قصة لألديب الراحل فهد الدويري حتت عنوان »هكذا 
أضيئت بكني« نوردها كما نشرت: »حدث في قدمي 

الزمان أن ذهب إمبراطور الصني إلى أوروبا في رحلة 
استطالعية فلفت نظره بوجه خاص أن عواصمها 

تضاء باألنوار ليال حتى الصباح وأعجب بذلك أميا 
إعجاب ووطد العزم على أن يدخل هذه الناحية 

اجلميلة من نواحي اإلصالح في بالده.
وملا قفل راجعا إلى بالده كان أول ما عمله أن استدعى 
رئيس وزرائه وقال له: اسمع إنني أود أن تضاء بكني 

باألنوار ليال فخذ هذا مليون جنيه أنفقه على املشروع 
وابدأ بالعمل حاال، وانصرف رئيس الوزراء يحمل 
املال إلى مكتبه واستدعى وزير الداخلية وقال له: 

لقد أمر موالنا اإلمبراطور بأن تضاء بكني باملصابيح 
ليال وقد قدم جاللته نصف مليون جنيه لإلنفاق 

على املشروع، وسلمه نصف مليون جنيه، وذهب 
الوزير باملال وطلب وكيل وزارته فلما أتاه قال له: إن 

اإلمبراطور يأمر بأن تضاء بكني ليال وقد خصص 
للمشروع ربع مليون جنيه، ودفع لوكيل الوزارة ربع 
مليون جنيه. وذهب هذا إلى مكتبه واستدعى محافظ 

العاصمة وقال له: إن موالنا اإلمبراطور يريد ان 
تضاء بكني باملصابيح وقد رصد جاللته مائة وخمسة 

وعشرين ألف جنيه لإلنفاق على مشروع اإلضاءة، 
فتفضل هذا هو املبلغ وعليك أن تنفذ املشروع 

بسرعة.
وأصدر احملافظ أمره بأن يجتمع به كل املختارين 

باملدينة فلما مثلوا بني يديه أخبرهم بأمر اإلمبراطور 
وقال انه خصص لهذا املشروع ستني ألف جنيه 

ستوزع بينهم للقيام بتنفيذ األمر املطاع، واقتسم 
املختارون املبلغ.

وفي الغد مر كل مختار على بيوت محلته وطلب 
من الناس أن يعلقوا على واجهات بيوتهم ومحالتهم 

فوانيس تضاء حتى الصباح.
ورأى اإلمبراطور في الليلة التالية أن عاصمته اجلميلة 

مضاءة كلها. وهكذا أضيئت بكني .
انتهت القصة، تاركا لكم متعة التأمل والتعليق.

لو كان التاريخ كالنحو، والفن كاالقتصاد، والشريعة 
كالعلوم املادية النحدرنا من ساللة شاذة مميزة إلى 

حد االزعاج والفوضى املعرفية. ولن نصل لشيء أكثر 
من طالسم في الكتب املمتدة والتداخالت العقيمة بني 

العلوم املختلفة تلك التي ال تزيد املكتبة غير كم يشمئز 
منه القارئ واملطلع! 

إن لغات العلوم واملعارف تختلف باختالف تخصصاتها 
وأقسامها وتصنيفاتها، وإن تقسيم اللغات إلى عربية 

وأجنبية لهو تقسيم ناقص، قدمي وغابر من وجهة 
نظري، ذلك أن هناك تقسيمات أدق وأكثر تفصيال 

واختالفا والتي تنشئ مصطلحات لعلم بحد ذاته 
وأساليب نقاش لكل تخصص بحاله. 

عندما تختلف ردود أفعال األشخاص جتاه موقف 
واحد، وفعل واحد بزمان ومكان واحد فذلك يعني أن 
لكل شخص لغته وألفاظه وتاريخه اخلاص بحروفه 

ومصطلحاته، ولو أنصت ألسئلة احلضور عند نهاية 
دورة أو إمتام محاضرة حتما سأجد هذا االختالف 

والتباين والتعدد ومن هنا نؤصل مبدأ االختالف في 
املصطلحات واحلديث عن كل ذي تخصص، فلنفطن 

لذلك. ومن لغة التعدد واالختالف نؤصل »ثالثية السؤال 
الصحيح« تلك التي تبعدنا عن تعدد األقوال واختالف 

املقاصد واأللفاظ وتقربنا من احلجة والرد الواضح 
الصريح، ثمة عالقة بني السائل والسؤال واملجيب، 
فلو كانت العالقة مبتورة أو شبه نائية بينهم فلن 

يشبعك أي رد كيفما كان، ولو سألت مؤرخا عن آخر 
ما توصلت إليه الفيزياء، فهو بإحدى احلالتني: إما أن 

يجيبك بواد بعيد قصي عن مرادك، وإما أن يفتيك 
بجهله، وفي كلتا احلالتني سترجع بخفي حنني، لذا 
نقول كيفما كانت العالقة بني تلك األضالع الثالثة 

)السائل والسؤل واملجيب( ستتنبأ مبصير اجلواب 
اآلتي.

يا من تطلب اجلواب الشافي، ويا طالبا للعلم أحسن لغة 
سؤالك ولكل مقام سؤاله يا سائل.

بالرغم من تأكيد وزير التربية ووزير التعليم العالي 
أحمد املليفي في بداية هذا العام على أن جميع 

االستعدادات الالزمة الستقبال العام الدراسي اجلديد 
قد اكتملت وانه سيكون عاما مختلفا ومميزا عن 

سابقيه حيث سيتخلله توزيع الفالش ميموري على 
الطلبة بجانب الكتب باإلضافة الى وجود خطط 

مستقبلية لتوزيع اآلي باد أو أجهزة احلاسب اآللي 
احملمولة على جميع الطلبة جند أن مباني بعض 

مدارس وزارة التربية مازالت تفتقر الى األساسيات 
ولم تصل بعد إلى عصر الفالش ميموري. فمن يقرأ 

تصريح الوزير يظن أن جميع احتياجات مدارسنا 
الضرورية قد مت توفيرها، وان زمن حقيبة الكتب 
التي ترهق أجساد اطفالنا الغضة قد ولى الى غير 

رجعة، وانه لم يعد ينقص مدارسنا سوى تلك األمور 
الكمالية، وإن كانت هناك تفرقة من قبل الوزارة في 

جتهيز املدارس حسب احملافظات إال أننا لسنا بصدد 
ذلك اآلن، ففي أول يوم دراسي في مدرسة العمرية 

االبتدائية للبنني وأثناء قيام املدرسات بتعريف الطلبة 
مبكان فصولهم ودورات املياه القريبة منها، دخلت 

إلى دورات املياه لتفقدها ألجدها في حال مزرية 
ومتهالكة وكذلك صنابير مياه الشرب، اجتهت بعدها 
الى مديرة املدرسة والتي لم تنكر الوضع أو حتاول 

جتميله، بل أكدت أنها عانت األمرين مع الوزارة ومع 
منطقة الفروانية التعليمية، وأنها قامت مبخاطبة 

املنطقة التعليمية عدة مرات ولكن ال حياة ملن تنادي، 
بل األدهى من ذلك أنها حينما أرادت ان تتصرف 

عندما طفحت مياه الصرف الصحي بإحضار سيارة 
لشفطها مت منعها من إدارة الصيانة بحجة ان ذلك 

يعد إخالال ببنود العقد مع الشركة املوكل إليها عقد 
الصيانة والتي حسب علمي محسوبة على احد 
قياديي الوزارة. »ويا بخت من الوكيل قريبه«.

والسؤال الذي نوجهه لوزير التربية وأيضا للوكيل 
املساعد لقطاع املنشآت التربوية م.محمد الصايغ 

والذي يعمل جاهدا على متابعة مناقصات الصيانة 
في كل من جلنة املناقصات املركزية وديوان 

احملاسبة والتي تقدر مبالغها مباليني الدنانير، 
السؤال هو: أين تلك املبالغ املخصصة ملناقصات 

الصيانة من صيانة مدارس طالبنا وطالباتنا وتركها 
بتلك احلالة السيئة؟

أخيرا وليس آخرا، بالرغم من اجلهود التي نبذلها 
لترغيب أبنائنا في املدرسة خاصة في السنة األولى 

منها إال أن كال من مدرسة مادة اللغة العربية 
ومدرسة مادة الرياضيات في صف أولى خامس 
تقمصتا دور »شيخ اخلفر« وتستخدمان عصا 

طويلة إلرهاب الطلبة وضربهم لتزداد معاناة أولياء 
األمور مع اطفالهم باصطحابهم للمدرسة في صبيحة 

اليوم التالي، ومنا الى مديرة املدرسة النشيطة 
هنادي محمود.

كلمة صدق تواصل

سقاية

حتت املجهر

فهد منصور الحجي

أنوار عبدالرحمن

د.نرمين الحوطي

إدارة
 العمالة 
املنزلية

صباح اخلير..
 يا وزارة

اللي يشوف
غير اللي يقرأ

ال أظن أن هناك كويتيا واحدا لم يذهب الى ادارة 
العمالة املنزلية إلجناز معاملة خادمة وبالتالي فهو 

يعرف جيدا ما تعانيه تلك اإلدارة املظلومة.
وملن لم يحالفه احلظ بزيارة تلك اإلدارة نقول 

له: هي تقع في منطقة بيان فوق املخفر وليست 
كما يخطر على البال بأنها في مكان واسع فيها 

مكاتب رحبة وصاالت الستقبال املراجعني.
تلك اإلدارة عبارة عن دور ينحشر فيها 

املوظفون واملراجعون ففي الغرفة املخصصة 
للتحقيق يوجد 3 محققني يستقبلون يوميا 

آالف املراجعني وال غرابة في ذلك فهذه اإلدارة 
مخصصة لكل محافظات الكويت وإذا ما احتاج 

مواطن او مقيم يسكن في اجلهراء أو في 
األحمدي أو في اي محافظة أخرى الى إجناز 
معاملة خدامة فإنه يضطر للذهاب الى ادارة 

العمالة املنزلية في بيان، فلماذا ال تكون هناك 
مراكز موزعة في كل احملافظات أسوة مبراكز 

خدمة املواطن ليتم إجناز العمل بيسر وسهولة؟
هذه اإلدارة احملشورة في دور صغير مسؤولة 
عن 370 مكتب خدم في الكويت ومسؤولة عن 

متابعة معامالت وقضايا 600 ألف خادمة وليس 
فيها سوى عدد قليل من الضباط وعدد أقل 

من األفراد وليس فيها باصات وال سيارات وال 
إمكانيات للقيام بعملها، أما اخلادمات الهاربات 
فيتم حجزهن في نظارة مخفر بيان حيث ان 

اإلدارة املذكورة واملخفر يتشاركان في النظارة.
ولكي نكون منصفني فإن العاملني في هذه 

اإلدارة يبذلون أقصى ما في وسعهم إلجناز 
املعامالت لكنهم يواجهون مسؤوليات أكبر بكثير 

من إمكانياتهم، وال ننسى اجلهود التي يبذلها 
مديرها العميد عبداهلل العلي هذا الرجل املجتهد 

املثابر الذي يحرص على خدمة املراجعني من 
مواطنني ومقيمني وتسهيل أمورهم ويحاول 

القضاء على أي مظهر من مظاهر الروتني والكل 
يشهد له بذلك لكن اإلمكانيات املتواضعة لهذه 

اإلدارة تقف عائقا أمام اجناز العمل بالشكل 
املطلوب ومع ذلك لم نسمع نائبا حتدث عن هذه 
اإلدارة أو طالب بتخفيف األعباء عنها ألن نوابنا 
األفاضل مشغولون بأمور أخرى يرونها أهم من 

معاناة الناس وهمومهم.

ها هي السنة الدراسية قد بدأت ولي أمنيات 
كثيرة، أمتنى من اهلل عز وجل أن تكون وزارة 

)التربية( والتعليم قد حققتها من دون نشر 
الشكاوى عبر الصحف، أو اإلذاعة والتلفزيون 
أو تويتر وفيسبوك أو البي بي ام واآلي فون، 
في شي ثاني ما ذكرته.. ميكن لذا أقدم سلسلة 

أمنياتي لهذا العام بكل بساطة:
٭ أال يكون هناك عمال للصيانة أو الترميم في 

املدارس مع دوامات الطلبة والطالبات.
٭ أال يكون هناك نقص في األدراج والكراسي 

في بعض الصفوف.
٭ أال يكون هناك نقص في الهيئة التدريسية في 

بعض املدارس.
٭ أال يكون هناك شكوى من تعطل التكييف.
٭ أال تكون هناك زيادة عن احلد األعلى من 

الطالب في الفصل الصف الواحد.
٭ أال يكون هناك نقص في مكاتب املدرسني في 

بعض األقسام.
٭ أال تكون هناك دورات مياه مزرية في املدارس، 

ال تليق مبكان تربوي وتعليمي.

٭ أال يكون هناك تعطل في برادات املياه.
٭ أال تكون هناك شكوى من تكاثر احلشرات أو 
الفئران في الصفوف ومكاتب الهيئة التدريسية.

٭ أال تكون هناك معلمون أو معلمات غير مؤهلني 
للتعامل مع الفئة العمرية التي يتم تدريسها.

٭ أال تكون هناك مكاتب سيئة ال تليق مبعلم له 
مكانته في املدرسة.

٭ أال تكون هناك في املقاصف مواد غذائية غير 
صحية تباع للطالب.

٭ أال يكون هناك مدير مدرسة يسن القوانني 
وهو غير قدوة لبقية األسرة املدرسية، ويفرض 

على املدرسة فرضا.
٭ أال يكون هناك غض بصر عن مالبس املعلمات 

غير احملتشمة أو غير املناسبة لصرح تربوي 
كهذا.

٭ أال يكون هناك جدول مهمل لألنشطة 
واحملاضرات التي تعنى باجلانب التربوي.. نعم 

باجلانب التربوي يا وزارة التربية!
األمنيات أكثر من هذه.. ولنا عودة معك وبقوة.. 

يا وزارة!

النظر والقراءة كالهما مصدره العني ولكن قد 
تفترق الكلمات عن املشاهد، ذلك ما حدث »يوم 
األربعاء 2011/9/21«، جتمع »الراشي واملرتشي« 

الذي كنا نأمل في أنه يكون جتمعا حضاريا 
يجمع كل املجتمع الكويتي ذلك كان بالفعل 
شعاره في السابق ولكن عندما دقت ساعة 

التجمع والتجمهر وأضاءت »فالشات« اإلعالم 
بكل وسائلها تغيرت الصورة وتغيرت الشعارات 

وأصبح التجمع صفعة ملن حضر، نعم كنت 
أتواجد في ذلك التجمع وما شاهدته وسمعته 

خطر على الكويت وعلى املجتمع الكويتي 
بجميع فئاته وأخص املرأة الكويتية، بدأ التجمع 

مع بداية غروب الشمس وبرغم من اختفاء 
نورها إال ان نور احلقيقة ساطع للكل.

بدأ التجمع برفض دخول بعض النساء إليه 
والسبب عدم الثقة فيهن، هذا ما قالوه بعض 
املنظمني الذين يرتدون أقنعة الوحدة الوطنية 

والسؤال لهم: ملاذا تخافون من تواجدهن 
أليس شعاركم في جتمعكم هو الشفافية؟ أم 

شفافيتكم مرسومة على أجندات خاصة تريدون 
بث سمها في شباب الكويت. 

جلسنا نشاهد بداية املسرحية الهزلية لنعلم 
إلى أين سيأخذون الكويت هؤالء؟ بدأت األدوار 
تتالعب باأللفاظ غير الواضحة إال بشيء واحد: 

الدفاع عن النفس، إلى أن ظهر من ينادي 
بتطبيق الشريعة اإلسالمية كما لو أننا نعيش 

في مجتمع كافر، »ال تعليق« على ذلك النائب 
الذي ينادي بتطبيق الشريعة نتناسى قوانني 

الدستور لذلك نذكره مبراجعة مادة 35 من 
الدستور.

الفصل الثاني كان ذروة احلدث من خالل 
الصراخ وإلقاء الغترة لإليحاء بفيض الكيل 
للجمهور، لعب النائب الدور بحنكة درامية 

متميزة ليسرق األضواء اإلعالمية من خالل ما 
فعله وتناسى ما معنى الرقي السياسي، ولكن 
يا »سيدنا نذكرك مببادئ اإلسالم وهي آداب 
احلديث«، ذلك من صرخ ومزق ليصبح بطل 

املسرحية وجدنا، أنه يلقي بالتهم على أن أساس 
مشكلة الكويت هو املوافقة على قانون املرأة 

عام 2005، أليست املرأة هي من أجلستك على 
الكرسي األخضر »يا سيدنا«.

وتتوالى الكلمات بالتهديدات والوعيد إلى أن 
تنتهي املسرحية بخديعة لبعض من حضر ظنا 

بأن هؤالء مصدر ثقة، بل املعيب عليهم أنهم 
لم يعطوا البعض حق الكلمة والتعبير وأخص 
املرأة، وخير مثال تلك الفتاة التي حاولت أن 
تعترض عليهم فقاموا بتوبيخها وإلقاء أبشع 

األلفاظ عليها »انتوا وين واحلرية الرأي وين« 
وتنتهي املسرحية بكشف أقنعة هؤالء للمجتمع 
الكويتي بنواياهم السيئة للكويت، ذلك ما حدث 

يوم األربعاء 2011/9/21 ولم يكتب.
٭ كلمة وما تنرد: »الصيت عالي والبطن خالي«.
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