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د. يوسف يعقوب البصاره 

إلى احلكومة املصرية 
مع التحية

ال يجحد إال جاحد، وال ينكر إال 
ناكر، وال يجادل إال أهوج عن دور 
مصر، ولقرون خلت، في تنوير 
وتطوير وتنمية املجتمعات العربية 
العالم  واإلســامية وحتى دول 
الثالث، حني غادرت مصر وفود 
من األزهر وأطباء ومهندســون 
وحقوقيون وصيادلة وأهل فن 
وصحافيون للمساهمة في تطوير 
هذه املجتمعات، إضافة إلى الدور 
التنويري لاســتيقاظ من غفلة 

االستعمار واملستعمرين.
الوحيدة  الدولة  كيف ال، وهــي 
املذكــورة فــي القــرآن الكرمي 
واملصريون هم أخوال املسلمني 
من أمنا مارية القبطية رضي اهلل 
عنها، وهم الذين فتحوا ديارهم 
على أوسعها الستقبال آل البيت 
عليهم السام من اضطهاد األمويني 
والعباسيني، فا غرو أن يوصي 
الرســول عليه الصاة والسام 

بهم خيرا.
أليس هي التي أسســت األزهر 
الشريف كأول جامعة عاملية، ألم 
الطهطاوي  لرفاعــة  تكن واّلدة 
وأحمــد  كامــل  ومصطفــى 
شــوقي وإمــام الدعــاة محمد 
الشعراوي وعبدالباسط  متولي 
عبدالصمد وجمــال عبدالناصر 
وهدى شــعراوي، وهلم جرا.. 
ولن يكفي املقال لسرد هؤالء ومن 
عظام آخرين كأم كلثوم ومحمد 

عبدالوهاب.
وكان للكويت نصيب كبير من هذا 
العطاء املصري متمثا بإرسال 
املدرســني واألطباء واملهندسني 
والقضاة والصحافيني وأهل الفن 
وشتى التخصصات يتقدم هؤالء 
الفقيه الســنهوري الذي ساهم 
الكويت وبدعوة  بإعداد دستور 
مــن أميرنا صباح األحمد عندما 
كان مسؤوال عن اإلعام بإحضار 
الدكتور أحمد زكي إلعداد مجلة 
العربي والتي صدر اول عدد منها 
في ديسمبر 1958، واستقبال زكي 
طليمات إلعداد املسرح الكويتي 
واألفاضل الدكتور عبدالعزيز كامل 
والدكتور احمد ابواملجد وغيرهم 
ممن كان لهم باع وعطاء في مسيرة 
الكويت التنموية وال ننسى في هذا 
الصدد تفضل الزعيم اخلالد جمال 
عبدالناصر وما أدراك بعبدالناصر 
في اخلمســينيات بافتتاح بيت 
الطلبة الكويتيني بالقاهرة بدعوة 
من وزير التعليم الشيخ عبداهلل 
اجلابر رحمهما اهلل، فهذا ال غرو 
ال يدع مجاال للشك بتقدير وحب 
الكويت ملصــر واملصريني، وأنا 
شخصيا عندما أسأل أين تريد أن 
تقضي إجازتك أقول في القاهرة 
)وشعبها الطيب( ولندن )بثقافتها(.
ما ســردنا هو اجلزء األول من 
سورة الزلزلة: )فمن يعمل مثقال 

ذرة خيرا يره(.
بيد أن فترة التسعينيات شهدت 
الطفيليات املصريني  منو بعض 
والذي كان جل همهم تزوير كل 
شيء إجازات السياقة واإلقامات.. 
إلخ ولقد شهدت بنفسي حادثتني 
احداهما قيام احد املصريني في 
امني بإســقاط مخالفات  جهاز 
اإلقامة من احلاسوب مقابل مبلغ 
ومهندس مصــري آخر يحضر 
لك خرائط مــن إدارته إلخبارك 
عن االراضي امليرية غير املستغلة 
الدعاء ملكيتها وقد يقال ان كل ذلك 
تصرف شخصي وهنالك العديد 

غيرهم.. وهذا صحيح.
اال ان ام التزاوير والتي انكشفت 
في االسبوع املاضي بوجود مصري 
في نظام معلومات وزارة التعليم 
العالي والذي ومبساعدة آخرين 
في جامعات مصرية عريقة مثل 
القاهرة واإلسكندرية والزقازيق 
بإرســال شــهادات مزيفة على 
مستوى البكالوريوس واملاجستير 
والدكتوراه في عدة تخصصات 
مقابل مال، حيث اعترف بأنه خال 
السبع سنوات املاضية زور 600 
شهادة مســتلما 3 مايني دينار 
)ما يعادل عشرة مايني  كويتي 
دوالر( وال عجب ان نرى رئيس 
جامعة األزهر سابقا يشارك في 

منح دكتوراه على ذلك النمط.
وإننا لنعلم ان املباحث املصرية من 
اقوى املباحث، فهل كان للحكومة 
املصرية علم بذلك، فإن لم تعلم 
فهي مصيبة، وإن علمت احلكومة 
املصرية بذلــك فاملصيبة أعظم، 
ونحــن كأهل الكويــت احملبني 
ملصر نقول بلسان حالهم ربنا ال 
تؤاخذنا وال تهلكنا مبا فعل السفهاء 
منا فعلــى احلكومة املصرية ان 
تنهض من سبات مثل هذا التزييف 
وتضرب بيد من حديد لتعود مصر 
كما ذكرت في صدر مقالي هذا.
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انشــغلت الكويت في الفترة األخيرة في 
سالفة تزوير »الشهادات« وكيفية حصول 
المزورين عليها والمزايا التي اســتفادوا 
منها.. والكثير قد »أشبع« هذا الموضوع 
بالدالئل والبراهين.. وفي معمعة هالسوالف 
واحد من الربع وبأسلوب آخر عنده سوالف 
عن ظاهرة التزوير المنتشرة في مجتمعنا 

الكويتي وبدأ حديثه قائا: 
٭ تزوير شــهادات اإلعاقــة واألمراض: 
هل تصــدق أن في الكويت أصحاء لديهم 
شهادات إعاقة ونسبتهم كبيرة واستطاعوا 
أن يستفيدوا من تلك »الميزة« في الحصول 
على مخصصات وامتيازات ليست من حقهم 
والســؤال الذي يحتاج إلى إجابة هو من 
ساعدهم على الحصول على شهادة اإلعاقة؟! 
أضف إلى ذلك أن هناك الكثير ممن ادعى 
»مرضه« بأسلوب »تزويري« وسافر على 
حساب الدولة رغم أن عاجه موجود عند 

أقرب »مستوصف« من بيته! 

٭ تزوير حرف »ال«: الحظنا انتشــارها 
بالفترة األخيرة بقيام البعض بلصق اسم 
جده وربطه بأسماء عائات كبيرة مشهورة 
ومع مرور السنين يكونون قد تمكنوا من 
»تثبيت« هذا االســم على ألســنة الناس 

ويعرفون بأنهم من عيال »بطنها«!
٭ تزوير في المظاهر: هذه الظاهرة التي 
»نخرت« بعض بيوت الكويت بالتظاهر بأنهم 
من أصحاب الطبقــة المخملية رغم أنهم 
على »قدهم« فيعيشــون دور أنهم أغنياء 
من أجل ســد النقص الذي يعيشونه ومن 
أجل لفت نظر اآلخرين ومسايرة الوضع 
العام في المجتمع وهذه الظاهرة أدت إلى 
دخولهم في مشاكل مادية كبيرة أدت إلى 

سجن البعض منهم.
٭ تزوير الحقائق في الواتساب: من بداية 
ظهوره وتزوير الحقائق نقرأها كل يوم من 
أحاديث نبوية وقصص وإشاعات وتشويه 
سمعة شــخصيات... ولألسف هناك من 

ينشــرها بسعادة ظنا منهم أنهم يقومون 
بعمل بطولي أو طلبا لألجر.. وهذا األمر يدل 
على أن التزوير يجري في »دم« الكثيرين 

من أفراد المجتمع. 
٭ تزوير الهوية: تطالعنا صفحات الصحف 
المحلية عن ضبط البعض ممن حصل على 
الجنسية الكويتية بعد دفع مبلغ مالي دون 
وجه حق أو سند قانوني مما جعله يحصل 
على جميع مزايا الجنســية الكويتية علما 
بأن من قام بمساعدة من حصل على تلك 
الهوية أموره طيبة يسرح ويمرح بالمبلغ 
الذي حصل عليه مقابل تلك الخيانة الوطنية!
 وأخيــرا... ظاهــرة التزوير مــن وجهة 
نظري هي »نفســية« أكثــر من أن تكون 
»مادية« تحتاج من الدولة إلى اســتخدام 
تطبيق القانون وسيادته على الجميع وسد 
الثغرات القانونية واإلدارية حتى ال يتسلل 
من خالها ضعاف النفوس على كل من سبق 

ذكرهم في المقالة.

تعيش الكويت حالة من اجلدل املستمر حول 
ما كشف عنه وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.حامد العازمي ألكبر جرائم التزوير 
التي مرت على الكويت، فقد اعتبر البعض 
اإلعان عنها محاولة حكومية لتوجيه األنظار 
بعيدا عن التهديدات اإلقليمية والدولية للسام 
في اخلليج، واعتبرها آخرون تقصيرا من 
اجلهات احلكومية لعدم كشفها سابقا! وبارك 
املنصفون النجاح احلكومي في الكشــف 
عن املجرمني وفي املصداقية والشــفافية 
التي تعاملت بهــا وزارة التعليم العالي مع 

الرأي العام.
بدأت األحداث عندما أعلن الوزير العازمي 
عن إحالة عدد من حملة الشــهادات العليا 
املشــبوهة يصل إلى 400 شخص أو أكثر 
إلى النيابة العامــة بعد أن توصلت وزارته 
للقبض على بعــض العاملني من الوافدين 
فيها كانوا يستخرجون شهادات مزورة ال 
اصل لها عن جامعات عربية تعترف الكويت 

بشهاداتها ثم وبالتاعب في سجات الوزارة 
اإللكترونية يستصدرون املوافقات الرسمية 
الوهمية للشهادة املزورة مبا فيها اعتماد 
الوزارة لصحتها وقد نال الكثيرون مبوجب 
هذه الشهادات كسبا وظيفيا ماليا ومعنويا 
وإداريا وتولى بعضهم مناصب رفيعة في 
الدولة وانخرط آخرون في سلك التدريس 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجامعة 

الكويت.
إن التمسك بإحالة كل املتهمني للقضاء وبصفة 
االستعجال سيكسب احلكومة تعاطف الرأي 
العام لكنه سيسمح للمدانني بفرصة للتهرب 
من اإلدانة إما خلطأ إجرائي أو لعوار قانوني 
في التشريع أو لغيرها من األسباب القانونية 
مما سيلزم القضاء بتمكني املزور من شهادته 
وما كسبه دون وجه حق كما حصل عندما 
الزمت احملكمة الدولة بقبول شهادات خريجي 
الهندسة من إحدى جامعات تايلند وتسكينهم 
وظيفيا في الدرجة املناسبة لدرجتهم العلمية 

املزورة قبل بضع سنني! 
مبا أن الدولة بصدد التعامل مع ظاهرة طارئة 
قد يصل عدد املشمولني بها ألكثر من ألف 
شخص لو أنها تتبعت الشهادات املزورة إلى 
أول ظهور جماعي لها عقب حترير الباد 
من الغزو العراقي فــي 1991 كان البد من 
اتخاذ أسلوب آخر في املعاجلة مينع تكرار 
نتائج حادثة تايلند ويضمن إيقاع جزء من 
العقوبة على املزورين وميكن هذا بإجراء 
حتقيقات إدارية في كل وزارة أو مؤسسة 
على حدة مع املشتبه بهم يعقبها في حالة 
اإلدانة تغرمي املزور او املتاعب ضعفي ما 
استولى عليه من املال العام من رواتب غير 
مستحقة، يضاف إليها غرامة مالية بقيمة 
10% من مجموع ما استولى عليه، مع إعادته 
لدرجة اقــل من درجته الوظيفية التي كان 
عليها قبل تزويره املستند العلمي، وتعهده 
بعدم اللجوء للقضاء ضد الدولة وإال صار 

بإمكانها إفشاء اسمه في وسائل اإلعام.

قضية تزوير الشهادات ليست جديدة ولكنها 
باعتقادي ممتدة منذ عقــود وإذا فتحت 
التحقيقات بشكل شفاف لوجدنا أن ما ال يقل 
عن 10 آالف موظف في احلكومة والقطاع 
اخلاص استفادوا من تساهل اجلهات الرقابية 
في تقصي احلقائق حول من حصلوا على 
شهادات جامعية أو املاجستير والدكتوراه 
ليس من جمهورية مصر العربية بجامعاتها 
املختلفة فقط وإمنا من األردن وســورية 
ولبنان بــل من دول أفريقية وآســيوية 

وأوروبية.
حينما أقول 10 آالف موظف فإنني ال أستثني 
جهة في الدولة مبا في ذلك وزارة الداخلية 
وغيرها من الوزارات الســيادية وإال فما 
هو تفسير صدور تعميم من وكيل وزارة 
الداخلية الفريق عصام النهام بشأن وقف 
للدراسة واحلصول على  الضباط  ابتعاث 
املاجستير والدكتوراه حلني إيجاد آلية أو 

باألحرى ســد ثغرات اكتشــفت في ملف 
الضباط املبتعثني.

احلصول على مؤهات عليا لتحسني الوضع 
الوظيفي يرتبط حتما بالواسطة ومن يكون لديه 
واسطة يحصل على تفرغ دراسي ويحصل 
على كل االمتيازات كما كان في الوظيفة، وفي 
إلى جامعات شكلية يحصل  الغالب ينتسب 
منها على شهادة أعلى ويتقدم إلى جهة عمله 
وكأنــه فعل ما لم يفعل وفتح روما! ويطلب 
حتســني وضعه إن لم يكن احلصول على 
امتيازات مالية، هذا اعتبره شخصيا نوعا من 
أنواع التزوير والذي ال يقل في خطورته عن 
أشخاص لم يلتحقوا يوما ما باجلامعة واشتروا 
شهادات مقابل مبالغ تافهة، كل وسائل اإلعام 
سلطت الضوء على هذه القضية من منظور 
إلقاء اللوم على املزورين واملطالبة بتقدميهم 
إلى القضاء وتفنيشهم ومطالبتهم مبا حتصلوا 

عليه نتاج التزوير.. الخ.

نعم هؤالء أخطاوا وأجرموا ولكن هل يعقل 
أن نهدم عشــرة آالف أسرة؟ وأيضا أين 
الدولة من هذا التزوير املمتد من عقود هل 
كانت مغيبة وأيــن األجهزة الرقابية وأين 
السفارات الكويتية في اخلارج وأين كانت 
وزارة التربية والتعليم العالي من التدقيق 
وأين هو التواصل بني أجهزة الدولة؟ هذا 
امللف برأيي يجب ان نطوي الصفحة بشأنه 
ونبدأ من جديد، وعفا اهلل عما ســلف ألن 
املزورين تعاملــوا مع الدولة باملثل الدارج 
»املال الســايب يعلم السرقة«، أما إذا كان 
هناك إصرار على فتح امللف فيجب أن تتم 
محاكمة كل املســؤولني في الدولة سابقني 
وحاليني مبن فيهم الوزراء الذين لم يؤدوا 
مهام عملهم كمــا ينبغي ألنهم وبإهمالهم 
وتكاسلهم في أداء واجبهم تسيبوا في تفاقم 
املشكلة وتزايدها وبالتالي فهم شركاء في 

التزوير.

 واحد 
من الربع

شفافية الوزير 
واملعاجلة 
املمكنة

 شركاء 
في التزوير

جرس

الزاوية

وجهة نظر

لألعوام عندنا واأليام مواسم تميز فصول السنة صيفا 
وربيعا وشتاء وخريفا، ولها مســميات متعارف عليها 
فلكيا تميــز ما بينها من فروق! كدلوق ســهيل، وبياع 
 الخبل عباته، والمربعانية وسعد بلع، ولصفري، وباحورة 
الصيف، ومربعانية الشتاء، وغيرها من مسميات رزنامة 
العم صالح العجيري وغيره من هواة ذلك العلم الشاسع 

الواسع.
نفرح معهم بقدومها، ونستعد كذلك لها ونتحاشاها خوفا 
من عواقبها حرا أو بردا وكذلك عواصفها ورياحها، أتربتها 
وأمطارها عبر تاريخ والدة الكويت منذ 400 عام ويزيد! 
لكن مواسم »دكاترة التزوير« وحوستها بالذات مع حرارتنا 
األعلى عالميا تبرز للسطح خال فترات وتصمت شهورا 
أو سنوات با ناطق حكومي رسمي يوضح بدايتها! ويختم 
نهايتها، ومثلهم برلمان األمن واألمان بيت كل األمة وأعضاؤه 

المعنيون بالكثير من شبهات تزوير بعض الشهادات! 
وكمــا يقال بأكثر من خبر ومثله مقال »كامل الدســم«، 
بأن هناك طبخة، أو صفقة، أو مشروعا بنكيا أو تجاريا، 
أو ماليا أضخم من تزوير شــهادات تزوير عالي الجودة 
يمكنها بعالم المعلومات المبدعة للكمبيوتر واخوته كشفها 
بليلة حالكة الظام أسماء ومسميات تختصر »الثعلب فات 
فات، وبذيله 10 شهادات مزورة يمكنكم كشفها، ووضع 
الحد القانوني لها وتعديل أوضاعها«! وفي حالة عجزكم 
الكامل كسلطتين تنفيذية وتشــريعية عاجزتين عليكم 
بتكليف لجنة تحكيم محايدة مــن اإلخوة لنا في الدين 
واإلنسانية من جمهورية )ماليزيا ومن حولها( أو ضيقي 
العيون، عريضي األنوف من الشــرق األقصى كالصين 
ومن حولها لتتبع فضيحتنا بشهادات دكاترتنا! ومنحهم 
فرصة الدفاع عما كســبوه، وما عنهم ضاع! إلعطاء كل 

ذي حق حقه حماية للباد وكرامة العباد! 
ولمن أمن العقوبة وتمادى فــي ذنوبه البد من الضرب 
بأيد من حديد من حكماء العالم البعيد لكشف ذلك الفساد 
وعدم تكراره بمستواه األعلى علميا وأدبيا داخل الجسم 
الوطني الغالي، كما هو حالنا اليوم بفضيحة موسم تزوير 
»شــهادات دكتور«، الصفر شمال اسمه ومسماه تزوير 
حقير مدفوع الثمن بكل مواقعه، الحاصل عليها باســمه 

وتخصصه!
ولإلحاطة قراصنة اليوم وهذه المواســم يدخلون عليك 
بحسابك الخاص بذبذبات صوتك، ونبرات كلماتك، وهم 

كذلك عن شهاداتك ليسوا ببعيد طالت أعماركم!
احسموها وتوكلوا على الخالق العظيم )ويمكرون ويمكر 

اهلل واهلل خير الماكرين(.

الكل ينادي وعلى مر األزمنــة املاضية بضرورة تعزيز 
احلريات وهذا كما كفلته الدســاتير في كل أرجاء العالم 
فأهم الركائز األساســية التي قامت عليها الدساتير هي 
تعزيــز احلريات لضمان متتع املواطنني واألفراد بحرية 
سواء في العمل أو الدراسة أو التعبير عن الرأي واملشاركة 
السياسية وإزالة الفوارق بني الطبقات فلم يعد بعد ظهور 
الدساتير طبقة النباء والنخبة والصفوة كما كان الوضع 

في القرون املنصرمة.
بل في ظل ما كفلتة الدساتير اليوم الكل سواء والكل متساو 
في احلقوق واحلريات مع اختاف املستوى املادي من فرد 
إلى آخر بحيث من ميلك املال ولو بصورة مؤقته يستطيع 
الدخول في أي مكان ويعامل كأنه من كبار الشخصيات 
ثم بعد أن تنتهي األموال ويخرج املرء من املكان الذي فيه 
يعود لسابق عهده وميارس حياته طبيعية إذن الوهم اليوم 
بات يشترى باملال ففي السابق كانت الفوارق بني الطبقات 
بشــكل واضح وحقيقي، أما اليوم فلغة العصر هي املال 
ومتى ما توافرت األموال ولو بشكل مؤقت تتساوى فيها 

الرؤوس وتزول فيها الطبقات.
فاحلريات نعم موجودة وصياغة القوانني ســواء أكانت 
قوانني جزاء أو جتارية أو مدنية كلها كفلت احلقوق ذاتها 
لألفراد فالقانون يطبق على اجلميع وهذه من أوجه احلرية 
فاحلرية تتساوى بها الرؤوس فا فرق بني كبير وصغير 
وغني وفقير مادام هناك قانون يطبق فالرؤوس تساوت، 
وهذا ما كان يسعى إليه املطالبون باحلرية والذين قد دفع 

البعض منهم بحياته من اجل ذلك.
ولكن في املقابل وفي كثيــر من األحيان يتم اللبس بني 
احلرية واجلرمية سواء أكان على مستوى األفراد بينهم 
وبني بعضهم أو بني عاقتهم باجلهات الرســمية بالدولة 
فهناك فــرق كبير بني أن تكون حــرا وأن تنتهك حرية 
اآلخرين أو أن حتجر عليهم باسم احلرية وهذه كثيرا ما 
حتدث وباألخص بني من لديهم نزعات إجرامية فيسيطر 
القوي أو )البلطجي( مبعنى آخر وإن صح التعبير على من 
يحيطون به فإما عن طريق التهديد أو الضرب أو باحليلة 
فتتم السيطرة على من يحيطون به وجتد ان مثل هؤالء 
يكون بداية نفوذهم في بداية حياتهم مبن يحيطون بهم 
بالعائلة أوال ثم يشــاع متردهم الى املدرسة ثم العمل ثم 
املجتمــع وهؤالء بالتأكيد يهددون األمن القومي على كل 
األصعدة ومن الضروري أن يتم أخذ احليطة واحلذر منهم 

ووضعهم حتت الرقابة األمنية.
فاليوم نحن بحاجة ماســة إلى يقظــة األجهزة األمنية 
 بحيث كل من تقدم فيه شــكوى يوضع حتت املاحظة 
لفترة للتأكد من تقومي ســلوكه وليس تركه لاستمرار 
 في إيذاء اآلخرين باسم احلرية فالبعض يعتبر أن وضع 
األفراد املقدم بحقهم دعاوى وشكاوى حتت الرقابة األمنية 
 فيه انتهاك خلصوصيتهــم ولكن هذه اخلصوصية في 
 املقابــل مــن الضــروري أن تنتهــك جتــاه أفــراد 
ينتهكــون خصوصية اآلخرين ويعتدون على اآلخرين، 
 وغالبــا ما تســفر القضايــا إما باحلفــظ أو مع وقف 
التنفيذ أو بغرامة بسيطة وذلك بسبب تفشي الكثير من 
القضايا في املجتمع بشكل مطرد، وبالتالي فلن يتم حبس 
العدد املهول من األفراد الذيــن يتم رفع قضايا ضدهم 
وبالتالي فألجل احلفاظ علــى حرية هؤالء بات املجتمع 

يتضرر منهم.
فاليوم بات من الضروري وفي ظل تفشي بعض الظواهر 
السلبية كالطاق مثا بشكل كبير دون التمكن من وضع 
ضوابط لهذه الظاهرة حتت مسمى احلرية بات من الضروري 
في املقابل أن تنتقص حرية بعض األفراد قليا للحفاظ 
على كيان املجتمع في ظل ظاهرة الطاق املتفشــية في 
املجتمع، فالقانون على ســبيل املثال يجرم االطاع على 
امللف األمني وسجل الزوج للزوجة والعكس صحيح بحجة 
احلريــة، ولكن هذه احلرية بات يتضرر منها الكثير من 
العائات بحجة اخلصوصية واحلرية لذلك فمن الضروري 
أن تتغير قليا بعض املفاهيم عن احلرية للتمكن من صون 

املجتمع وحماية األسر من التفكك.

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

عزة الغامدي

»د ك ت ور نا - 
واحلوسة!«

احلرية بني القانون واملجتمع!

katebkom@gmail.comنقش القلم
صالح الشايجي

هل ظاهرة الشهادات الدراسية املزورة ظاهرة 
مفاجئة وصادمة، أم أنها مجرد ظاهرة أو 
»ظويهــرة« من ظاهرات تزوير كثيرة في 
قطاعات عدة وفــي حقول كثيرة تتجاوز 

في خطورتها ظاهرة الشهادات املزورة؟!
تأتي ظاهرة الشــهادات املزورة حتصيل 
حاصل ملا حدث من تزوير في أمور أخرى 
وعلى رأسها اجلنســية، لذلك فإن تزوير 
الشهادة الدراسية وفي أي مرحلة من املراحل 
الدراسية ثانوية أو جامعية أو عليا »ماجستير 
ودكتوراه« يعتبر تناميــا طبيعيا ووالدة 

شرعية على فراش التزوير األكبر.
تزوير في اجلنســية، تزوير في النسب، 
تزوير في الوظيفة، تزوير في الشكل املالي 
واالجتماعــي، انتحال صفة، إلى آخر تلك 
السلسلة القميئة الكريهة من التزوير في 

مجتمع مع األسف يكاد يكون مجتمعا مزورا 
بأكمله إال من رحم ربي.

متر على البيوت الكويتية فتجد قوافل من 
الســيارات الفخمة الغالية الثمن مصفوفة 
عند األبواب ولو حصيت عدد الســيارات 
في كل بيــت من تلك البيوت لوجدت عدد 
السيارات أكثر من عدد سكنة البيت وأهله، 
أما عن مجمل أسعار السيارات الواقفة عند 
كل بيت فهي أسعار خيالية، ولو سألت عن 
أصحاب هذا البيت وهل هم من علية القوم 
ومن األثريــاء وأصحاب املايني، لصفعك 
اجلــواب فورا وألقت بك احلقيقة في جب 

اخلبل واجلنون.
ال يا سيدي صاحب هذا البيت موظف متقاعد 
وأوالده وبناته موظفــون في وزارات أو 
في شركات ومؤسســات وبالتالي فهم ال 

ينتمون إلى طبقة األغنياء وال حتى املوسرين 
بل هم أفراد عائلة تســعى كل صبح إلى 
رزقها، ولكن املشكلة تكمن في أنه البد من 
التظاهر بالغنى والتباهي والتبجح واملبالغة 
في الشــكل واملظهر وال سيما عند جنس 
النساء، ألنهم وألنهن بغير ذلك سيحسون 
بالدونية والقصور في مجتمع ال يبحث عما 
يحمله الفرد في رأسه ولكنه ينظر ملا يلبس 
وما يتجوهر وما يركب، ويقدم الشكل على 

املضمون واملظهر على املخبر.
ناس تســعى إلى تغيير أسمائها والبعض 
يســعى حتى إلى تغيير اسمه العائلي كي 
يحمل بريقــا كاذبا ولكنه بريق قادر على 

خطف أبصار الناس في هذا املجتمع.
تسيدنا من ليس منا، وصار ذا حظوة وجاه 

»تخر له اجلبابر ساجدينا«! 

ً »د« سابقا

بال قناع


