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فهد الحجي

أسامة دياب

تصرف وزارة التربية إعانة شهرية للطلبة 
اجلامعيني وطلبة املعاهد قدرها 200 دينار 

شهريا، لكي يستعينوا بها على نفقات الدراسة 
ومتطلبات احلياة.

لكن هذه اإلعانة تتحول في أحيان كثيرة إلى 
إهانة ولألسف الشديد.

فالطلبة ال يتسلمونها شهريا، وقد مير شهران 
أو ثالثة قبل أن يتسلموها، رغم أن عليهم 

التزامات مادية كثيرة وثقيلة.
كما أن أولياء أمورهم، من ذوي الدخول 

احملدودة، وال يستطيعون توفير املبالغ املالية 
التي يحتاجها أبناؤهم، وبعض هؤالء الطلبة 

يدرسون في جامعات خاصة، وهم مضطرون 
لشراء الكتب، ومعروف أن الكتاب اجلامعي 
يتجاوز سعره األربعني  دينارا، ومعنى ذلك 

أن املعونة التي تصرفها وزارة التربية للطالب 
ال تكفيه ثمن الكتب، فماذا يفعل حني  يتأخر 

صرف املبلغ املستحق؟
وماذا يفعل هذا الطالب إذا احتاج بعض اللوازم 
الدراسية، وهو لم يقبض مبلغ اإلعانة، وأسرته 

غير قادرة على توفير املبلغ املطلوب؟
قد ال يصدق أحد أن الطلبة الكويتيني يعيشون 

هذا الواقع املؤسف، مع أن الكويت معروفة بأنها 
بلد الرفاه واالزدهار، وان شعبها يعيش في 

بحبوحة من احلياة، وال ينقصه شيء.
كلنا أمل في أن ينهي وزير التربية اجلديد د.بدر 
العيسى هذا الواقع املزري للطلبة الكويتيني فهو 
األقرب إليهم، واألكثر معرفة ودراية بأوضاعهم 

وأحوالهم، نظرا ألنه كان مدرسا في جامعة 
الكويت، وكما يقال فإن أهل مكة أدرى بشعابها.

نتمنى أن يتخذ الوزير العيسى قرارا ينصف 
الطلبة ويضمن لهم حقوقهم املادية، لتتسنى لهم 

مواصلة دراستهم وحياتهم بكرامة.
اآلمال معقودة على الوزير األكادميي الذي 

يعرف جيدا معاناة الطلبة، وهو بالتأكيد كفؤ 
لهذه املهمة.

تعيش الشعوب العربية في بلدان ما اصطلح 
على تسميته بالربيع العربي حالة إحباط كبيرة 
بعد أن تبخرت أحالمهم في إقامة دولة العدالة 
واملساواة.. دولة احلرية والدميوقراطية.. دولة 

العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان.
فاملتابع لألحداث على صعيد هذه الدول يجد 

أنها تتعرض - من وجهة نظر اجلغرافيا - لهزات 
ارتدادية في أعقاب الزلزال الكبير الذي عصف 

بعروش رؤساء وأطاح بديكتاتوريات جاوز عمر 
بعضها الـ 40 عاما.

ومن وجهة نظر التحليل النفسي جند أن هذه 
البلدان تعيش اآلن حالة »نكوص« إلى مراحل 

سابقة لم تشعر فيها باإلشباع. 
ومن وجهة نظر علم االجتماع جند أنها تعيش 
حالة حنني ونوستاجليا بالتحسر على األمس 
والبكاء على أطالل املاضي وهي حالة سلبية 

تنقل صاحبها ملاض ذهب ولن يعود.
ومن وجهة نظر السياسة تعيش حالة هلع 
وخوف من املجهول ومن مخاطر املخاض 

العسير واالنتقال الصعب من الديكتاتورية الى 
احلرية.

ومن وجهة نظر املوروث الشعبي جند أنها متيل 
ملن تعرفه وان كان ظاملا بدال من األقدام على 

اختيار وجتربة وجه جديد حتى وان كان مؤهال.
الهزات االرتدادية والنكوص والنوستاجليا 

واخلوف من املجهول ُطعم بلعناه وفخ دبره بليل 
أذناب األنظمة السابقة واكلو حلوم الشعوب 

بسيناريوهات محكمة خلقت في نفوس الطبقات 
العريضة من تلك الشعوب حنينا للديكتاتورية 

واشتياقا لالستبداد في مقابل خبز وأمان ورحم 
اهلل تشي جيفارا الذي قال إذا أمطرت السماء 

حرية لرفع بعض العبيد املظالت.
في مصر متكن عدد من رموز نظام مبارك 

الذين أفسدوا احلياة السياسية على مدار 30 
عاما، من اخلروج للحريةوها هو أحمد عز يعود 

للمشهد السياسي مزهوا ومتسربال في ثياب 
الفخامة ليعلن عودة احلزب الوطني القدمي

 بـ 230 نائبا سابقا من أصل 450 عضوا هم 
قوام مجلس الشعب القادم وعن املال السياسي 
حدث وال حرج. وها هي قطع مصر األثرية في 

متحف الشارع السياسي عادت لتؤسس تكتالت 
وحتالفات ظل يعيدون بها إحياء النظام القدمي. 
وها هي تونس حتن حلزب بن علي وتستدعي 

أرواح نوابه ومومياوات رموزه أو شخوصه بعد 
فوز نداء تونس باالنتخابات النيابية.. وها هو 

علي عبداهلل صالح الزال حزبه جاسما على صدر 
املشهد السياسي اليمني وها هي ليبيا حتت نير 
االقتتال تتحسر على أيام القذافي، باختصار ال 

طبنا وال غدا الشر وباللهجة املصرية يا ريتك يا 
أبوزيد ما غزيت.

ال اعرف ملاذا قامت ثورات الربيع العربي؟ وملاذا 
احرق محمد البوعزيزي نفسه؟وملاذا سالت كل 

هذه الدماء العربية - التي كنا نحسبها اريقت 
في سبيل احلرية - مادمنا سنستدعي األنظمة 

السابقة بكامل شخوصها؟ ولكن ما أفهمه 
وأعيه جيدا ان فشل اإلخوان في اإلدارة في 
مصر وتونس ليس مبررا الستدعاء األنظمة 
االستبدادية القدمية، فليذهب اإلخوان ويأتي 

ألف فصيل غيرهم ولكن ملاذا يكون البديل دائما 
حنينا الى الذل واالستبداد؟ يا جماعة اخلير 
لنصحح مفاهيمنا، فاحلرية هي احلق في أن 

تختار وتوجد لنفسك بدائل اختيار.
أما احلقيقة التي ال تخطئ العاقل ان الشعوب 

العربية تعرف جيدا مدى ضعف ذاكرتها 
السياسية، ومزاجها املتقلب، فهم عادة ما 

يتبعون نظرية »عاش امللك، مات امللك« فهم مع 
كل رئيس في السلطة، وكل وزير في الوزارة، 

لكنهم سرعان ما ينقلبون ضد أي »مخلوع« أو 
»معزول« أو»مقال«.

خالصة الكالم:  ٭
قال بنجامني فرانكلني من يضحي بحريته في 

مقابل امنه ال يستحق حرية وال أمنا.
وقيل أيضا ما فائدة الدنيا الواسعة، إذا كان 

حذاؤك ضيقا..دمتم بالف خير وأحالم سعيدة. 

إعانة أم إهانة؟

نكوص وهزات 
ارتدادية

حتت احلزام

مالمح

كلمة حق تقال وبشهادة محرري الصفحات 
املفتوحة التي تعنى بشكاوى املواطنني إن وزارة 

الداخلية من أكثر وزارات الدولة استجابة وتفاعال 
مع كل موضوع يخصها ويثار في الصحافة 

احمللية ولديها إدارة عالقات عامة متميزة، وهنا 
في هذه املقالة أود لفت انتباههم ألمر خطير تقوم 

به مكاتب اخلدم وهو االحتفاظ بالبطاقات املدنية 
األصلية للمواطنني، والقصة هي كالتالي:

يوجد أكثر من 200 ألف خادمة في البلد ويوميا 
حتدث مئات اخلالفات بني الكفيل الكويتي 

واخلادمة وترفض العمل ثم تطلق تلك العبارة 
املوحدة التي اتفقت على صياغتها كل خدامات 

الكويت مبختلف لغاتهن »بابا ودي مكتب« 
وتضرب عن العمل فال يجد الكفيل أمامه أي 
خيار ثان غير اصطحابها ملكتب اخلدم الذي 

سيفرح كثيرا بهذه الزيارة، ففيها عمولة كبيرة 
قادمة، حيث يرسلها لبيت ثان ليجربها 3 أيام 

وإذا »جازت« له تبدأ إجراءات نقل الكفالة، حيث 
يطلب من الكفيل توقيع ورقة تنازل وترك بطاقته 
املدنية األصلية لديهم وهو شرط ال يتنازلون عنه 

أبدا حتى لو أدى إللغاء العملية برمتها فيضطر 
الكفيل مجبرا »يبي فليساته املسكني« ثم يتصلون 

بالكفيل اجلديد ويعطونه البطاقة املدنية وورقة 
التنازل ليكمل إجراءات التحويل وقد تبقى البطاقة 

املدنية لدى الكفيل اجلديد في عدة حاالت إلى 
أسبوع بحجة أنه مشغول أو لم يستطع الذهاب 

ملركز اخلدمة في الوقت املناسب، وهنا مكمن 
اخلطورة والنقطة التي أمتنى أن تقف وزارة 

الداخلية موقفا حاسما وصارما ضدها، فالبطاقة 
املدنية لم تعد فقط هوية إثبات، بل أيضا هي جواز 

سفر يستطيع من يضع يديه عليها أن يسافر 
ألي بلد خليجي.. تصوروا وقوعها في يد شخص 
سوابق وعليه أحكام كثيرة، هي فرصة له للهرب، 

وهي كذلك وسيلة ضمان لتأجير سيارة ويستطيع 
ـ إن لم يكن لديه ضمير ـ من يحملها وهي ليست 
له أن يذهب خلمسة مكاتب تأجير سيارات ويؤجر 

كل واحدة على حدة ويدبسها في ظهر صاحب 
البطاقة املسكني، والكارثة أيضا أنه يستطيع عمل 
توكيل عام أو خاص فيها يستطيع ـ وهذه ليست 

نكتة بل حقيقةـ عن طريقه تزويج صاحب البطاقة 
من يريد بحكم أن لديه وكالة عامة منه.

ما سبق أمثلة خلطورة بقاء البطاقة املدنية اخلاصة 
عند شخص ال تعرفه وهي جرمية تتحملها مكاتب 

اخلدم التي ال تريد الكفيلني أن يتقابال حتى ال 
يعرفا كمية النصب التي متت عليهما فاألول تنازل 
عن اخلدامة مقابل 700 دينار والثاني حصل عليها 

بألف ومائتي دينار.
احلل هو بيد وزارة الداخلية وهو التعميم على 

جميع مراكز اخلدمة بعدم حتويل الكفالة إال 
بحضور الكفيل وعدم االكتفاء ببطاقته املدنية 
التي يجب أن تظل معه وال يضعها حتت أيدي 

غرباء قد يدبسونه في مصيبة بواسطتها.

على مر التاريخ، واإلنسان كلما علت مكانته العملية زادت 
انشغاالته، وفي املقابل قلت لديه فرص الراحة من عناء 

اإلرهاق اليومي.. وأصبح همه الشاغل هو إنهاء املعامالت 
املتراكمة على مكتبه والتي تعتبر من أهم أولوياته، 

فليست هناك فرصة لتقسيم الوقت واملهام.. وليس هناك 
وقت للتفنن في أداء العمل أبدا.

حتى من كانت جتمعنا بهم عالقات وثيقة سابقا وحتديدا 
قبل ترقيتهم بالسلم الوظيفي، عادة ينشغلون عنا بحجة 

الوقت وكبر حجم املسؤولية.
ونحن هنا ال نلومهم أبدا خصوصا أن القيادة حتتاج 

إلى تضحية اإلنسان بجزء كبير من رغباته واحتياجاته 
الشخصية وتبديته املصلحة العامة على اخلاصة.

والقيادة مبفهومها العام هي عملية التأثير في الناس 
وتوجيههم إلجناز هدف ما.. وهي حتديدا النظرة التي 

تبناها مؤخرا وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود مشكورا.

حيث وصلتني منذ أيام معدودة دعوة عامة حلضور 
االجتماع االستثنائي الذي يقيمه الوزير ملوظفي وزارة 

اإلعالم الذين يحملون مشاكل أو شكاوى خاصة 
ويريدون تقدميها له بشكل مباشر.. ال أخفي عليكم مدى 

انبهاري وتعجبي من هذا التصرف الذي لم أشهده من 
وزير سابق طوال سنواتي التسع التي عملت بها في هذه 

الوزارة.
والسؤال الذي يطرح نفسة بقوة هو: كم  وزيرا في 

وزارات الدولة األخرى لديه القدرة على فتح بابه )للجميع( 
دون عنصرية وتطرف؟ وكم وزيرا ميلك القوة على 

مواجهة اجلميع )صغيرا وكبيرا(؟ وكم وزيرا تعمد زيادة 
أعماله بفتحه ملفات جديدة؟ 

وأعلنها صراحة ان تصرف الوزير أثار إعجابي بشكل 
كبير وزاد من احترامي لشخصه كونه فتح بابه وقلبه 

للكل.. وكل ما أمتناه اآلن هو أن أرى جميع الوزراء 
يحذون حذوه ويخصصون أوقاتا معينة لسماع مشاكل 

أبنائهم املوظفني من خالل تبينهم سياسة فتح الباب.. ألن 
اإلنسان في حياته كلها ال يتمنى اكثر من الذكر الطيب 

وهو الشيء الوحيد الذي سيبقى من بعده.
وفي النهاية ال يسعني إال أن أذكر مقولة الكاتب اإلجنليزي 
فرانسيس بيكون التي تقول: »إذا أردت الوصول إلى ما لم 

يصل إليه احد، أسلك طرقا لم يسلكها أحد«.
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حبيبة العبداهلل

لعناية وزارة الداخلية.. 
مع الشكر

سياسة فتح الباب

في الصميم

 حتت الشمس

حسن الهداد
أثناء ممارسة شقاوتي في ساحة »تويتر« بإطالق 

تغريدات ذات لون سياسي ناقد للشأن احمللي.. 
جاءني رد من مغردة غاضبة كتبت لي »يا أخي 

أنتم ما عندكم سالفة إال التغريد السياسي الفارغ 
اللي ما يقدم وال يؤخر يا أخي هناك فئة من 

خواتكم الكويتيات يعشن حياة مأساوية وال فيكم 
من يكتب عن معاناتهن ألنكم بال مصداقية فقط 

تهرولون وراء مصاحلكم«. 
عندما تلقيت هذه الكلمات من املغردة الغاضبة، 
بصراحة أهم ما لفت انتباهي في ردها حتديدا 

عبارة »خواتكم الكويتيات يعشن حياة مأساوية« 
األمر الذي جعلني أقف حلظة مع نفسي عند هذه 
النقطة حتديدا، التي كانت تعبر عن حالة إنسانية 
مجهولة، وفي مثل هذه احلاالت واجبنا األخالقي 

يحتم علينا معرفة هذه احلالة حتى ننقلها 
للمسؤولني بأمانة، وفعال استطعت معرفة القصة 
من املغردة والتي تتمثل في مأساة كويتيات، ولم 

أتوقف عند هذا احلد، بل تفحصت هذا األمر 
من عدة أطراف، وجميعهم أكدوا لي صحة هذه 

احلاالت. 
واآلن اجعلوا خيالكم معي حلظة في سماء هذه 

احلالة.. والقصة كانت كالتالي: »هناك فئة من 
الكويتيات جتاوزن سن 45 من عمرهن من دون 

زواج، بعضهن لم يحالفهن احلظ، وأخريات ال 

يرغنب في الزواج ألسباب وظروف خاصة بهن، 
ومن هنا بدأت رحلة احلياة اجلديدة، ومالت بهن 

احلياة إلى مناخها القاسي، وأصبحن اليوم بال 
سكن خاص بهن بعد بيع بيت األسرة عقب وفاة 
الوالدين، قد يسأل سائل.. كيف حدث هذا األمر؟
بعد وفاة الوالدين، دائما ما ينتفض الورثة على 
بعضهم وتتكرر مطالباتهم في بيع بيت األسرة، 

لتقسيم اإلرث عليهم، ليأخذ كل منهم نصيبه 
ويرحل لسكنه اخلاص بعيدا عن باقي أفراد 

أسرته، ولألسف ضحية هذه االنتفاضة دائما 
ما تكون املرأة غير املتزوجة التي ال جتد من 
يحتويها من أفراد أسرتها، وهنا تبدأ املعاناة 

احلقيقية، عندما تصطدم بأن نصيبها من االرث 
ال يوفر لها شراء شقة تسكنها.

وأيضا هنا تبدأ األسئلة التي حتاكي املعاناة.. هل 
يعقل أن وزارة اإلسكان ال تتفهم مصيبة هذه 

احلاالت التي متس حياة املرأة الكويتية؟ والسؤال 
األهم.. نطرحه على النواب وحتديدا على جلنة 

شؤون املرأة واألسرة البرملانية، أين تشريعاتكم 
من هذه احلاالت اإلنسانية؟ وأنا على يقني بأنكم 

تعلمون هذه املعاناة ووصلت إلى مسامعكم، 
ولكن ال حياة ملن تنادي، هذا كان حال لسان 

الكويتيات.
ال ميكن السكوت عن هذا التراخي والتجاهل 

احلكومي النيابي، مادامت أخواتنا الكويتيات 
غير املتزوجات يسكن في شقق ويتحملن عبء 

إيجارات غير منطقي، في ظل ارتفاع فاحش 
في اإليجارات، يجب أن يوضع لهن حل سريع 
من قبل مجلس األمة من خالل تشريع قانون 
يكفل حمايتهن وحياتهن الكرمية، فعلى الرغم 
من قانون الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، إال 

أنه ناقص وغير واقعي في مسألة التنفيذ بشأن 
توفير الرعاية السكنية للمرأة الكويتية، األمر 

الذي يتطلب اجلدية في إنقاذ هذه احلاالت قبل أن 
تتكاثر، وتصبح ظاهرة في بلد يتمتع بالفوائض 
املالية، حينها كيف سيكون مشهدنا أمام العالم؟

فسؤالي إلى نواب مجلس األمة، إذا كانت صياغة 
تشريع قانون بشأن هذه احلاالت يصعب عليكم، 

فأنا سأقدم لكم صيغة القانون وما عليكم إال 
حتقيقه من أجل أخواتكم الكويتيات.. القانون 

كالتالي: »منح كل امرأة كويتية غير متزوجة من 
اللواتي جتاوزن سن األربعني من عمرهن بدل 

ايجار يتناسب مع سعر إيجارات الشقق، أي بعد 
وفاة والديها وبيع بيت األسرة لصالح الورثة، 
واملؤسسة العامة لإلسكان ملزمة بتوفير سكن 

لها خالل خمس سنوات تبدأ منذ اليوم األول من 
صرف بدل اإليجار، وذلك لتحقيق احلياة الكرمية 

للمرأة الكويتية«.

معاناة كويتيات

شرارة قلم


