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أحمد طاهر الخطيب

مؤمن المصري

نشكر مجلسنا.. 
أبقى تعليمنا التطبيقي 

وأقّر جامعة جديدة

مدينة صباح األحمد 
السكنية

صانعو الطواغيت

ال يخفى أن المادة الرابعة من قانون جامعة جابر للعلوم 
التطبيقية قبل التعديل كانت أخطر مادة فيه، ألنها كانت تنص 

على ضم جميع كليات الهيئة إلى الجامعة مما يعني إغالق 
رافد التعليم التطبيقي في الكويت بعد 30 عاما من التجربة 
والخبرة والعطاء وحرمان مخرجات الثانوية ذوي المعدالت 
المتواضعة من فرص التعليم، إال أن تخوفنا زال بعد تعديل 

مجلس األمة تلك المادة من القانون في مداولته الثانية، حيث 
ضمن التعديل بقاء كليات التعليم التطبيقي كما هي تابعة 

للهيئة ماعدا كلية التربية األساسية التي أصبحت إحدى كليات 
جامعة جابر مع إنشاء كليات جديدة أخرى هي الهندسة 

والحقوق والعلوم اإلدارية.
وبفصل أكبر كلية في الهيئة وهي كلية التربية األساسية 

بأهدافها التربوية المغايرة ألهداف الهيئة ومخرجاتها التي 
ال تنتمي إلى العمالة الوسطى وبرامجها التي تمتد إلى أربع 

سنوات تكون الهيئة، بذلك قد تحررت من جانب كبير 
مما تشكله كلية التربية األساسية من أعباء إدارية ومالية 

وأكاديمية عليها لتصبح كلياتها أكثر انسجاما فيما بينها من 
حيث طبيعة مدخالتها ومخرجاتها وبرامج السنتين فيها ذات 

الصفة التطبيقية. وبعد تعديل المادة الرابعة كان البد من 
تعديل وقد تم مسمى الجامعة ليصبح )جامعة جابر األحمد( 

فقط دون فقرة )للعلوم التطبيقية( لتأكيد استقالليتها كجامعة 
مستقلة وفك أي ارتباط لها بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، 

وبذلك وبفضل التعاون البناء بين مجلس األمة وباألخص 
اللجنة التعليمية برئاسة النائب د.جمعان الحربش ووزير 

التربية د.نايف الحجرف اللذين وفقا في تفهم خطورة المادة 
الرابعة وتجاوز مطباتها وصمودهما في مواجهة الضغوط 

الشديدة نكون قد أنهينا فصال طويال من الجدل الدائر حول 
مصير التعليم التطبيقي في الكويت فقد ربحت األجيال 

القادمة تعليما جامعيا دون أن تخسر تعليما تطبيقيا.

قبل ما يقارب األسبوعين 
وأثناء اتجاهي إلى الوفرة، 
مررت على مشروع مدينة 

صباح األحمد السكنية وهو 
بال شك مشروع ضخم 

ويعتبر من أكبر المشاريع 
الحالية بالدولة، وأهم ما 

يحتاجه هذا المشروع هو 
تفادي أخطاء المشاريع 
السابقة، وكونها مدينة 

جديدة فالبد من التنويه 
والتذكير باالهتمام بالطرق 
التي تربط بين هذه المدينة 

والمدن األخرى مثل 
األحمدي والجهراء والكويت 

والفحيحيل إضافة إلى 
التأكيد على توفير كل ما 

يحتاجه سكان هذه المدينة 
من خدمات كالمنشآت 

الحكومية والمؤسسات 
والمستشفيات والمالعب 
والحدائق وأماكن الترفيه 

والتسوق وسبل الراحة وإذا 
تكملونها بعد وتسوون لهم 

بحيرة صناعية تصيرون 
فلتة!

ألهاجس الذي يؤرق الشباب 
الموعود بالسكن بهذه 

المدينة هو بعد المسافة 
بين مدينة صباح األحمد 

وأماكن عملهم والتي يكون 
اغلبها في مدينة الكويت، 
لذلك البد من العمل على 

حل مثل هذه المشاكل 
بإيجاد أماكن عمل بديلة 
عنها في أماكن سكنهم، 

لتسهيل سير حياتهم 
اليومية وكذلك للتخفيف 
من الضغط الذي تعانيه 

مدينة الكويت من الزحام 
المروري. وحسب ما فهمت 
من بعض هؤالء الشباب ان 
المسافة بين مدينة صباح 

األحمد ومدينة الكويت 
ال تعد عائقا بالنسبة لهم 

مادامت أماكن عملهم قريبة 
من سكنهم خصوصا من 

لديه أطفال يقوم بتوصيلهم 
للمدارس.

شيء آخر مهم هو الحرص 
على عملية تشجير المدينة 

وخاصة حدودها كونها 
عرضة للرياح والغبار الذي 

اعتدنا أن يغطي )السافي( 
جزءا كبيرا من الشارع 

المؤدي إلى الوفرة بسبب 
طبيعة األرض المكشوفة 

على الصحراء، لذلك يفضل 
أن يتم البدء في التشجير 

من اآلن حتى تكون 
األشجار قد نمت جيدا 

لتعمل على صد األتربة عن 
ساكني المدينة.

نتمنى أن تقوم الجهة 
المعنية بعرض المخطط 

الخاص بمدينة صباح 
األحمد يبين مرافق المدينة 
وطرقها وخدماتها ومحاولة 

إشراك مجموعة من 
المستحقين لهذه الرعاية 

السكنية لالستئناس بآرائهم 
حول الخدمات، وأخص 
بالذكر ذوي االحتياجات 

الخاصة.
٭ القصد: نتمنى أن تكون 

مدينة صباح األحمد 
نموذجية وتغطي جميع 

احتياجات ساكنيها حتى ال 
يضطر سكانها إلى النزول 

لمدينة الكويت لمجرد 
قضاء حاجة بسيطة يأخذ 

فيها يوما بأكمله. 
اللهم احفظ هذا البلد وكل 
من على أرضه من كل شر 

وأدم علينا نعمة األمن 
واألمان.

هناك أناس نراهم على شاشات التلفزيون في دول العالم 
الثالث بصفة خاصة وهم يقومون بالتصفيق والتهليل 

ومسح الجوخ للحكام وكبار المسؤولين، هؤالء الناس هم 
الذين يصنعون الطواغيت في هذه الدول التي تعاني من 
الفساد السياسي والعسكري واالقتصادي واالجتماعي.

فعندما يرى الحاكم أو المسؤول أن المحيطين به يقومون 
باإلطراء والثناء على ما يقوم به من أعمال، مهما كانت 

تفاهتها، يعتقد أنه ملهم. ومع مرور األيام يصدق نفسه 
ويبدأ في استغالل هذه الموهبة الفذة في إعطاء األوامر 
والتعليمات في كل األمور حتى يصل إلى درجة الزهو 
بنفسه ويصدق أنه حاكم فذ ال يقدر أحد على ما يقدر 

عليه، ويعتقد أنه منزه ال يخطئ. 
واألمثلة كثيرة على مثل هؤالء الحكام الذين مألوا الدنيا 
ظلما وفسادا، منهم في منطقتنا العربية كل الحكام الذين 
قامت ضدهم ثورات الربيع العربي كما يسمونها، وهناك 

حكام من هذا النوع في عدد من دول أميركا الجنوبية 
وأفريقيا وآسيا، وإذا أردت أن تتعرف على هؤالء بسهولة 
فعليك أن تتتبع تقدم أو تأخر هذه الدول، فتقدم الدول أو 
تأخرها يقترن بشكل كبير بسلوك الحكام تجاه الشعوب.

ومادامت هذه الطغمة الفاسدة حول الحكام موجودة، ستجد 
الفساد ينخر في هذه المجتمعات وسترى مدى التدهور 

في كل شيء، فالحاكم لديهم ال يستمع لصوت الشعب وال 
يدري ماذا يدور في بلده ألن تلك الفرقة المحيطة به تمنعه 

من الوصول إلى شعبه وتمنع أفراد الشعب العاديين من 
الوصول إليه.

لقد الحظنا خالل فترة الترشح النتخابات الرئاسة في 
مصر مثال أن أتباع اللواء عمر سليمان عندما توجه إلى 

اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية لتقديم التوكيالت الخاصة 
بترشحه كيف كانوا يحيطون به بطريقة مثيرة لالشمئزاز، 

وشاهدنا على شاشات الفضائيات مدى االنبطاح من 
البعض للتوجه إليه محاولين لمسه أو السالم عليه وكأنهم 

عندما يلمسونه سيدخلون الجنة، رغم أنه لم يبال بأحد 
منهم وكأنهم غير موجودين أصال.

وفي نفس الوقت كنا نشاهد أتباع المرشح حازم صالح 
أبو إسماعيل وكيف كانوا ومازالوا يتعاملون معه، أعلم أن 

هذا السلوك ال يرضي أبو إسماعيل نفسه ولكنه سكت عنه 
ولم ينهرهم على ما يفعلونه وكأنهم يقدسونه، فهو أوال 

وأخيرا مجرد بشر.
إن هذه النوعية من البشر هي التي تصنع الطواغيت، إننا 

ال نريد في المرحلة القادمة في مصر أن يأتينا حاكم يعتقد 
أنه ال يخطئ وأن كالمه أوامر ومن ال يطعه يدخل النار أو 
على أقل تقدير يدخل المعتقل، ولن نحقق أبدا هذا األمل 

إال إذا تمكنا من الشعور بأننا بشر متساوون في الحقوق 
والواجبات مع من يحكموننا وأن الفارق بيننا وبينهم أنهم 

يشغلون مناصب مختلفة.
إننا في حاجة ماسة ألن نفهم أن رئيس مصر ال يزيد شيئا 

عن أي فرد من أفراد الشعب المصري بل ال بد أن نعلم 
ونتعلم أنه مجرد موظف تم اختياره بدقة لكي يقوم بخدمة 

شعب مصر بأكمله.
نتمنى أن يأتي اليوم الذي نرى فيه رئيس مصر خالل 
مؤتمر صحافي وهو يستمع ألحد منتقديه بسعة صدر 

ويكون هذا الصحافي على يقين بأنه لن يخرج من المؤتمر 
الصحافي إلى السجن أو المعتقل أو يخرج إلى حتفه.

يجب أن نتعلم أن منصب رئيس الجمهورية شأنه شأن 
أي منصب، وال ينبغي أن يتعامل المصريون مع الرئيس 

على أنه شخص منزه وأن منصبه يعطيه الحق في أن 
يذل شعبه أو أن يقهره، وينبغي أن يعرف الشعب أنه هو 
المسؤول عن صناعة هؤالء الطواغيت الذين حكموا مصر 

وتحكموا فيها على مدى ستة عقود.

القصدفكرة

وراء األفق

ذعار الرشيدي

مصيب نجم

أنوار عبدالرحمن

فهد محمد الشمري

فايز وفوزي 
وسائق بن الدن

»عش رجبًا 
ترى عجبًا«

انتبه.. 
إنها حدودهم!

ما لنا غيرك 
يا اهلل

املسألة ليست صعبة وال معقدة، وال 
حتتاج إلى جوالت مكوكية وال مخاطبات 

ديبلوماسية رفيعة املستوى، وال إلى 
زيارات متبادلة بني البلدين، بل بحاجة إلى 

طلب جاد وحقيقي من حكومتنا مفاده: 
»فوزي العودة وفايز الكندري مواطنان 

كويتيان محتجزان لديكم في غوانتانامو 
من 10 سنوات دون تهمة، إما أن توجهوا 
لهما اتهاما وتشرعوا في محاكمتهما أو 

أن تطلقوا سراحهما فورا«. هذه الرسالة 
التي يجب أن يحملها وزير خارجيتنا إلى 

نظيره األميركي، نعم نحن لسنا دولة 
عظمى لنخاطب إدارة العم سام املهيمنة 

على العالم بهذه الطريقة، ولكن العم سام 
مهما بلغ طول يده تبقى قاصرة عن 

احلق، ونحن مبطالبتنا بفوزي وفايز 
أصحاب حق.

وزارة اخلارجية بعدم إعالنها أي إجراءات 
جدية لإلفراج عن فوزي وفايز تثبت أن 

املواطن الكويتي في نظرها ال يساوي كتاب 
استفسار رسميا، هنا ال أحتدث عن كيفية 

تطنيش وإهمال السفارات والقنصليات 
الكويتية ملواطنيها في الدول التي تعمل 

بها، والدليل انه ال توجد لدى أي من 
سفاراتنا خط ساخن الستقبال اتصاالت او 
استفسارات او استغاثات الكويتيني. ولكن 

أحتدث عن قضية مفصلية ومستحقة 
وعادلة وواضحة، مواطنان احتجزا دون 

توجيه تهمة لهما، ال يوجد قانون في العالم 
وال أي اتفاقية في العالم كله جتيز احتجاز 

شخص دون توجيه اتهام رسمي له.
أما وان الواليات املتحدة كثيرا ما تهرب 

من قانونها املثالي الداعم للحريات الفردية 
في أراضيها، وحتتجز من تشاء من خلق 

اهلل في غوانتانامو ملجرد أن إدارتها تعتقد 
بال يقني وال دليل وال قرينة أنهم يشكلون 

خطرا عليها، فهذا ما ال يقره ال عقل وال 
منطق وال دين وال يرضاه ال أميركي عاقل 

وال غير أميركي!
سائق بن الدن والذي يدعى سالم بن 

حمدان مت إطالق سراحه من املعتقل السيئ 
الذكر بعد أن حوكم أمام محكمة عسكرية 

في غوانتانامو وأصدرت عليه بالسجن 66 
شهرا بعد أن أدانته احملكمة بتهمة تقدمي 
خدمات خاصة تدعم اإلرهاب متثلت في 
قيادة سيارة بن الدن وحراسته، وأطلق 

سراحه بعد احملاكمة مباشرة كونه كان قد 
قضى مدة السجن الـ 66 شهرا في معتقل 
غوانتانامو قبل محاكمته، وغادر إلى بلده 

اليمن.
حسنا، اعتبروا فوزي وفايز سائقني أو 
حارسني لـ »بن الدن« أو حتى صديقني 

شخصيني له رغم أن أيا منهما لم ير بن 
الدن، وحاكموهما، ال يجوز أبدا تركهما 
ألكثر من 10 سنوات معلقني دون أدنى 

اعتبار إنساني، وال يجوز أن يكون صمتنا 
احلكومي والشعبي جتاه هذين الشابني هو 

مالذنا.
توضيح الواضح: ال أدافع عن فوزي العودة 

وال عن فايز الكندري، بدليل أنني أدعو 
حملاكمتهما، ولكنني أرفض أن يتركا هكذا 
محتجزين دون حتى تهمة إساءة استخدام 

هاتف لهما.

صدق من قال »عش رجبا ترى عجبا« 
والعجب ان هذا ينطبق على بعض النواب 
عندما بدأ أحدهم باإلعالن ان سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك هو آخر 
رئيس للوزراء من أسرة الصباح، ومن ثم 

بدأ آخرون في تأييده ومساندته فيما ذهب 
اليه.

هل هؤالء األعضاء على علم بالدستور 
واختصاصات صاحب السمو األمير؟ أم انهم 
ال يقرأون أو ما يفهمون األعراف في الكويت 

في اختيار رئيس مجلس الوزراء ومن هو 
املسؤول واملختص باختياره.

أليس هناك عاقل بينهم ليفهموا طريق 
الصواب في تقدمي مقترحاتهم ومطالبهم 

حتت قبة البرملان وفي قاعة املرحوم الشيخ 
عبداهلل السالم الصباح أبوالدستور؟

وهل يظن هؤالء البعض من األعضاء ان 
الشعب الكويتي سيوافق على طرحهم 

ويقف مكتوف األيدي امام مثل هذا العبث 
والتعدي على اختصاصات صاحب السمو 

األمير؟ الكل يعلم ان لهؤالء البعض أجندات 
ينفذونها من قبل كتلهم أو أحزابهم الداخلية 

واخلارجية لبلبلة األمن واالستقرار في 
الكويت واشغالها بتلك األمور لعدم متكني 

احلكومة والسلطة العليا من القيام بواجبها 
الداخلي لالهتمام باألمور املهمة للمواطنني 
مثل االهتمام بالتعليم واالقتصاد واملجتمع 
واألمن، والتفرغ للتنمية واالزدهار وجعل 

الكويت مركزا اقتصاديا في اخلليج كما طالب 
صاحب السمو األمير في عدة مناسبات وحث 

أعضاء املجلس واحلكومة على العمل معا 
لتحقيق ذلك.

أين هؤالء األعضاء من الدين وكتاب اهلل الذي 
يحض على طاعة أولي األمر فيهم؟ وهل 

هذا السلب من اختصاصات األمير من طاعة 
أولي األمر؟ أم ان لديهم ولي أمر آخر غير 

صاحب السمو األمير، فإن كان فليعلنوا ذلك 
لناخبيهم الذين أوصلوهم الى قبة البرملان 
لكي يعرف الكويتيون جميعا من هو ولي 
أمرهم، هل بدأ البعض في تنفيذ أجنداتهم 
املعدة لهم من أولياء أمورهم من الداخل أو 
خارج البالد أو من أحزابهم وكتلهم ومن 

يتبعونهم إلحداث القالقل وتعطيل التنمية 
االقتصادية والتعليمية واالجتماعية واألمنية، 

وهل سنرى في الفترة املقبلة أمورا تتعدى 
تعيني رئيس مجلس الوزراء.. هل سنعيش 

رجبا آخر لنرى عجبا آخر؟!
همسة ملن يهمه األمر.

كتبت سابقا عن أكثر اإلشكاليات 
التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية 

واخلليجية بالذات، هي عدم فهم معنى 
احلدود بني أفراد األسرة الواحدة، أو في 

التعامل مع اآلخرين بالشكل الصحيح، 
وأستغرب معارضة البعض لهذه املسألة 
وكأن تقبله لهذا احلق يعتبر نقصا في 
حقوقه، فإذا كانت احليوانات في الغابة 

تضع حدودا ململكتها، والذكر يضع حدا 
لعدم التعرض إلناثه من قبل احليوانات 
األخرى، وكل واحد يعرف مهامه دون 

التعدي على مهام اآلخر، فما بالنا نحن 
البشر!

أوجه هذا احلديث ملن يجادل في هذا األمر، 
ونحن املسلمني الذين أنزل علينا القرآن 
الكرمي للتشريع ووضع احلدود وميزان 
العدل، ال نعرف كيف يتعامل البعض مع 
اآلخر، في مسألة احترام احلدود وعدم 

التعدي على احلقوق، ورمبا منكم من يرى 
أن كلمة احلقوق هي فقط لألمور املتعارف 

عليها، ولكنها تعني أكبر من ذلك، فحق 
األبناء على الوالدين )كمثال( ال يقل أهمية 
عن حق الوالدين على األبناء، فاألب أحيانا 
يريد أن يأخذ أكثر مما يعطي، فانا أعرف 
بعض النساء الالتي اشتكني لي عن الظلم 

الذي يقع عليهن من قبل والديهن، في أخذ 
رواتبهن في كل شهر، وأيضا في منع 

الزواج عنهن، من غير معرفتهن حتى في 
األمر أو إبداء رأيهن فيه، ومنهن من تعدت 
سن الثالثني أو األربعني وقد يكن مطلقات 

أو أرامل يعشن في أوضاع غير مريحة.
وهنا تعد واضح على حدود أقرها اهلل 

سبحانه لهؤالء النساء، في أخذ مالهن أو 
منع الستر عنهن، أو أحيانا في حتميلهن 

مسؤوليات مالية ضخمة عن طريق 
إجبارهن على أخذ القروض، أو حتمل مهام 

الزوج وأخذ دوره في إدارة املنزل وبنائه، 
لكثرة سفره وغيابه عن البيت، فاحلدود 
يجب أن تعرف وحتترم واحلديث عنها 

واسع ومتشعب.

لكن في رأيي أن معرفة هذا كله يجب أن 
تبدأ من داخل األسرة، في تطبيق الوالدين 
لهذا الواجب الشرعي، وتعليم أبنائهما لهذه 

احلدود، فال يتعدى األخ بالضرب على 
إخوته ألنه األكبر، أو يستولي على حاجاتهم 

ويتصرف بها كيف يشاء، أو يفرق في 
العطاء بني األبناء فتحدث الغيرة واحلسد 
والتنازع، فما يتعلمه اإلنسان في املنزل 

البد أن ينعكس خارجا، فاألسرة جزء من 
املجتمع، منهم الطالب الذي ينافس أقرانه 

في مدرسته أو جامعته، ومنهم املوظف 
الذي يعمل في إدارته مع موظفني أمثاله 
ومراجعني، ومنهم املسؤول الذي يصدر 

القرارات ويؤثر على من حوله.
باختصار، إنها دائرة، ولكل دائرته، واحترام 
احلدود واجب وليس فضال ومنة، فلنطبق 

ما جاء في شرع اهلل سبحانه، ولنعرف 
معنى احلقوق والواجبات مثلما جاءت في 

اآليات الكرمية، ولن نندم أو نخذل أو يكثر 
النزاع والفرقة.

»ما لنا غيرك يا اهلل« هي العبارة التي 
يرددها أحرار سورية في مظاهراتهم 

اليومية ضد النعجة السوري، 
مستنجدين بالواحد القهار امللك اجلبار 

لنجدتهم من هذا الطاغية الذي مارس 
أبشع وأشرس أنواع التعذيب والقتل 

هو وحلفاؤه ومرتزقته لقمع هذه الثورة 
السلمية التي تطالب بحريتها وكرامتها 

وأن تتحرر من نظام مستبد استمر 
ألكثر من أربعني عاما ميارس حكمه عن 
طريق األجهزة األمنية التي تطالب هذا 

الشعب احلر بتمجيده وعبادته »والعياذ 
باهلل« والرضا به ومبن يأتي من بعده 

رئيسا لهم.
ولكن أحرار وأبطال ونشاما سورية 

كبارا وصغارا رجاال ونساء قالوا كلمتهم 
التي ال رجعة فيها »لن نركع إال هلل« 
وماضون في مسيرتهم لتحرير بالد 

الشام من هذا النظام ومن يسانده مهما 
كان الثمن الذي سيدفعونه إميانا منهم 
بأن اهلل عز وجل سينصرهم على هذا 

الطاغية الذي استخدم جميع أنواع 

األسلحة لقمع هذه الثورة ولكنه لم يفلح 
ألن سالح الثوار هو اإلميان والعزمية 

والصبر.
كما أدعو جميع إخواني املواطنني 

واملقيمني إلى نصرة هذا الشعب البطل 
الذي يسطر اليوم أروع البطوالت بوجه 
هذا النظام بدعمهم باملال والدعاء وكل ما 
يحتاجونه وهذا أقل شيء نقدمه لهم في 

ظل ما يتعرضون له من هجمة شرسة 
إلبادتهم ألنهم طالبوا بحريتهم وكرامتهم 

للتخلص من هذا النظام القمعي.

waha2waha@hotmail.com

falcom6yeb@yahoo.com

fahad@alnajat.com.kw
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