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أين مخافة اهلل من تجار اإلقامات؟

كيميائية

�شاب م�رصي غدرت به �ضمائر بع�ض اخلارجني
عن القانون من جتار الإقامات ف�ألقاه قدره
الإلهي بني يدي الأخ و�صديق ال�صبا فهد فريح
املهو�س واخوته فدخل عليهم م�ستغيث ًا يطلب
املدد والعون والر�أي فوجد يف هذا امل�ضيف
العامر كل خري ومل يبخل عليه �أحد ب�شيء الكل
مد له اليد والكل كان له موا�سيا كما كان الأباء
والأجداد من قبل وكما هي الكويت بلد اجلود
والعون والكرم ،هذا ال�شاب امل�رصي ،و�أعتقد
�أن ا�سمه حممد ،دخل البالد بت�أ�شرية عمل
قانونية �صادرة من اجلهات الر�سمية وزارتي
ال�ش�ؤون والداخلية عرب �رشكة �أو م�ؤ�س�سة
م�سجلة لدى وزارة التجارة ملمار�سة مهنة
جتارية �رشيفة يدعم بها االقت�صاد وتن�شط
احلياة التجارية بعيد ًا عن اال�ستغالل والرتبح
غري امل�رشوع وغري القانوين والذي ال يقبله
عقل وال �ضمري ،فا�ستغالل حاجة النا�س للعمل
ال يربر لتجار الإقامات ما ي�أكلون يف بطونهم
من �سحت ونار تكوى بها جنوبهم يوم العر�ض
العظيم ،ظ��روف ه��ذا امل����صري ،وق��در الله
�سبحانه وتعالى ،قاده �إلى ديوان الفريح يف
�شارع عبدالله بن جدعان يف حمافظة اجلهراء
فوجد من ك�سب به ر�ضا الرحمن و�أجاره كما
فعل الأخ فهد فريح املهو�س واخوته الكرام،

وفيزيائية
يتوهم من يعتقد ان هنالك عنف ًا
�سيئ ًا يقابله عنف جيد ,هنالك
طبيعة خمتلفة عند الب�رش توجب
مثل ه��ذا الت�رصف او ذاك ,لكن
بع�ض املجتمعات ال ميكن ان
حتكم �أو ت��دار �إال بالقوة ,هي
قوة ردع لي�س اكرث ,نحن العرب
حتديدا تعودنا على عدم م�سايرة
العامل ,طبيعتنا الب�رشية تختلف
وتركيبتنا الكيميائية تختلف
وتالقحنا الفيزيائي ل��ه عالقة
ما باحلرارة املرتفعة وبطبيعة
النبتة واجلينات وام��ور اخرى
كثرية ,ومل يذهب بعيدا من ا�شار
الى امرين االول حرارة الدم ويق�صد
بها جمموعة عوامل منها �رسعة
الغ�ضب وع��دم قبول العبودية و
املهانة واالهانة وغلبة الكرامة
على اي ظرف يرتبط مبا ميكن ان
ي�سيء اليها وباحلماقة التي اعيت
من يداويها ,لذلك ف�إن كل تفاهمنا
يتم ب��ال����صراخ او الت�ضارب او
االعتداء وغالبا ما تكون القوة ال
املنطق  ،حمفل القيادة وال�سيطرة,
ل�سنا �سيئني وامنا خلقنا كذلك,
ومن يقر�أ ويتابع ما يكتب ويطلع
على الدرا�سات  ،يعي ويعرف ان
اوروب��ا تخلت عن العنف الى حد
ما رغم عودة اليمني املحر�ض على
العنف وعلى التفرقة العن�رصية
�آلة قيادة اوروبا ,يف حني ان من
ال�صعب ج��د ًا على العرب ومعهم
من يت�أثر منهم من امل�سلمني بنا
وبتف�سرينا وفهمنا للقر�آن ،الى
تعوي�ض �أدوات النق�ص يف عوامل
القوة مبنظمات متيل الى العنف
او الق�سوة او تنتهج امل�سارين معا
كحركات االخوان والتكفري والهجرة
والقاعدة وتنظيم داع�ش االرهابي
مقابل تنظيمات دينية م�سلحة
اخرى اتخذت طابع املقاومة مثل
حزب الله اللبناين للتغطية على
ا�سباب حملها ال�سالح وميلي�شيات
احل�شد ال�شعبي التي بررت ت�شكيلها
امل�سلح يف العراق خ��ارج نطاق
اجهزة الدولة بالتطوع للم�ساعدة
يف الت�صدي للإرهاب ,وقبل ذلك
احلر�س الثوري االيراين الذي يقال
انه ا�س�س ل�ضمان عدم متادي بع�ض
عنا�رص الثورة اال�سالمية يف ايران
عن م�سارها والدفاع عن مبادئها
ون����شر ر���س��ال��ت��ه��ا يف اخل���ارج,
ومع ان هنالك قاعدة لها عالقة
ب�شكل او �آخر بالت�صدي للعنف ال
للتحري�ض عليه قائمة على مبادئ
الرد املكافئ وامل�ساوي بال�رضر
«ال��ع�ين بالعني وال�سن بال�سن
والبادئ اظلم»وهو مبد�أ دفاعي
وقائي حتذيري ,ولي�س عدواني ًا
هجومي ًا  ,وهو ميزان عدالة رباين
يتبعه نظام حازم  :ب�رش القاتل
بالقتل ول��و بعد حني  .قاعدة
�أخالقية وان�سانية لوقف التهور
والتع�سف يف ا�ستخدام و�سيلة
�إحلاق الأذى بالغري.

لكن ال�س�ؤال :كم غريب �آخر ما زال ي�شكو ظلم
تلك الفئة الفا�سدة من جتار االقامات والنا�س
الذين ي��رددون �أن هذا هو حال الكويت وان
جتارة الرقيق والإقامة �أ�صبحت �أمرا طبيعي ًا
ميار�سه ال�سواد الأعظم من النا�س وهناك من
ي�برر ه��ذا ال�سحت للطرفني العامل الوافد
والتاجر الظامل ،هذا املال الذي يدفع كر�شوة
جللب ان�سان حمتاج لك�سب الرزق ،معتقدا �أن
دفع املال ملثل هذا الأمر �أج��ازه الله ويحق
لهم الرتا�شي وخمالفه قانون الإقامة وقبل هذا
خمالفة قانون ال�سماء والأر���ض الإلهي الذي
حرم ا�ستغالل ظروف وحاجة النا�س ،و�أقول
لهم يا عباد الله يامن ت�سجدون وتركعون
مظاهرين اتقوا الله يف ميزان العدالة ودع
عنكم منا�رصة الباطل ،فاحلرام بني واحلالل
بني وال�شبهات جتتنب ،فال تبيحوا لأنف�سكم
ما حرمه الله ،فذكوا بتقوى الله قوت �أوالدكم
ف�إن ال�ساعة قادمة ال ريب فيها فطوبى ملن
ذخر ليومه الذي ال ينفع فيه مال وال بنون
ول�سوف يقف الواحد منكم جمردا من امالكه
وامواله �أمام �أعماله التي �ستدخله �إلى حيث
ي�ستحق من نعيم �أو نار حميم ،ف�أعوذ بالله
العلي العظيم من �رشكم يا جت��ار الإقامة
ويا من تربرون لهم هذا الفعل.

نقطة ضوء

مشرف عقاب
mishrefeqab@yahoo.com

الدستور والحكومة والمواطنون
الكويت بلد اخل�ير وال��ع��ط��اء الإن�ساين
والأم�ير ،حفظه الله ورع��اه� ،أمري وقائد
الإن�سانية �صاحب الأيادي البي�ضاء يف العمل
الإن�ساين يف الكويت والعامل اجمع ،قد �أمر
بدفع الدية ال�رشعية لذوي ال�شهيد الف�ضلي
وا�ستمرار الإعانة لهم ،وهناك ت�رصيح ب�أن
وزارة املالية ب�صدد و�ضع �آلية لتعوي�ض
امل��واط��ن�ين امل��ت����ضرري��ن م��ن الأم��ط��ار،
وه��ذا الأم��ر جيد ،و�أن الآل��ي��ة لتعوي�ض
املت�رضرين احلقيقيني ولي�س من يدعي
ال�رضر وحتى ال يظلم املت�رضر احلقيقي
وي�ستفيد من يدعي ال�رضر ،وال�س�ؤال املهم:
هل هناك من يدعي ال�رضر من املواطنني؟
الغريب هذا الت�رصيح يف ظل هذه الظروف
املناخية واجلوية ال�صعبة� ،ألي�ست هناك
جلان و�آلية حكومية لتنفيذ هذا القرار؟!
لدينا د�ستور جميل وغري م�سبوق بالعامل
العربي� .إن م�ساعدة املواطنني يف الكوارث
واملحن العامة هذا الأمر حدده الد�ستور
وفق املادة  25من الد�ستور :تكفل الدولة
ت�ضامن املجتمع يف حتمل الأعباء الناجمة
عن الكوارث واملحن العامة ،وتعوي�ض
امل�صابني ب�أ�رضار احلرب �أو ب�سبب ت�أدية
واجباتهم الع�سكرية.
�إن م�س�ؤولية احلكومة م�ساعدة املواطن

مجالس

مقاالت

وال��ع��م��ل على راح��ت��ه بالعي�ش الكرمي
وتعوي�ضه ع��ن الأ��ض�رار التي حلقت به
ب�سبب الأم��ط��ار ال��غ��زي��رة .متى تنتهي
معاناة املواطنني من ازدح���ام الطرق؟
لقد جبلت الكويت ومنذ �سنوات طويلة
على م�ساعدة الكثري من دول العامل لرفع
املعاناة وم�ساعدة الفقراء واملحتاجني
بالعامل ،ولدعم الأمم املتحدة للتخفيف
من معاناة ال�شعوب ب�سبب الكوارث� ،شيء
طيب وحممود تقوم به احلكومة الكويتية
والنظر بعني العطف للدول الفقرية والعمل
على رفع املعاناة عنها ب�سبب الكوارث
واحلوادث الإن�سانية وعمل اخلري مل�ساعدة
الدول الإ�سالمية والدول ال�صديقة والتخفيف
من معاناة ال�شعوب املحتاجة والفقرية.
وعمل حمطات الكهرباء وامل�ست�شفيات
وال��ط��رق والبنية التحتية لهذه ال��دول
الفقرية ،قامت الكويت منذ اال�ستقالل وحتى
قبل اال�ستقالل مب�ساعدة جميع دول املنطقة
والعامل وه��ذه �سنة حممودة وعمل طيب
وغري م�سبوق ،يجب م�ساعدة املواطنني
وتعوي�ضهم عن الأ�رضار التي حلقت بهم،
هناك من تلفت �سيارته وهناك من دخلت
مياه ال�رصف والأمطار منزله واتلفت �أثاث
منزله و�سيارته ،ودمتم.

وكيل وزارة التربية

الجديد والتحديات

منذ وقت ق�صري اعتمد جمل�س ال��وزراء تعيني وكيل
لوزارة الرتبية  ،ومعلوم �أن هذا الوكيل كان ي�شغل
من�صب مدير عام املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والفنون ،والوكيل امل�ساعد ال�سابق لقطاع املناهج
والبحوث الرتبوية.
وقد مت تعيني الوكيل بعدما قدم وكيل وزارة الرتبية
ال�سابق ا�ستقالته على خلفية �أزم��ة التكييف يف
املدار�س ,والتي �أثارت موجة كبرية من االحتجاجات
مما دفعت وزير الرتبية والتعليم العايل �إلى ت�شكيل
جلنة للتحقيق يف هذا الأمر بعدما قدم ا�ستقالته وذلك
ملعرفة �أ�سباب الأزمة  ،وفور قرار تعيني وكيل وزارة
الرتبية اجلديد �شهدنا يف مواقع التوا�صل االجتماعي
يف «تويرت» تبادل التربيكات والتهاين من بع�ض
القياديني وامل�س�ؤولني يف وزارة الرتبية ،حيث ن�رشت
تغريدات املباركة والتهاين لوكيل وزارة الرتبية
اجلديد والذي نال ثقة القيادة ال�سيا�سية وترحيب
امليدان الرتبوي ،ووجدنا الواحد منهم يبارك لالخر
على هذا املن�صب الذي يحتاج االخال�ص والتقاين يف
العمل والرغبة اجلادة لتطوير التعليم يف الدولة وال
ندري ملاذا هذه التربيكات وهذه التهاين املن�شورة
واملتبادلة على هذه احل�سابات ؟ هل املو�ضوع مربتط
بالكفاءة ؟ �أم لأغرا�ض �أخرى؟!
وقبل �أن نبارك للوكيل اجلديد نريد معرفة �سبب
اعتذاره عن رئا�سة تقومي جتريب م�رشوع تطوير
الإدارة الرتبوية يف مدار�س وزارة الرتبية عام 2014
الأمر الذي من املفرت�ض �أن يقوم به بدل تكليف دكتور
من خ��ارج ال��وزارة للقيام باال�رشاف والعمل على
امل�رشوع الذي حقيقة ال نعرف نتائجه!
ونريد �أن ن�س�أل ما هي اجنازات الوكيل اجلديد عندما
كان مديرا عاما للمنظمة العربية للرتبية والثقافة
والفنون ،ووكي ًال م�ساعد ًا لقطاع املناهج والبحوث
الرتبوية?! وما نتائج الكثري من اللجان التي �شارك
برئا�ستها واال�رشاف عليها؟!
ون�ضيف على ال�سرية املن�شورة �أن الوكيل كان
امل�رشف العام الذي عمل على �إعداد املادة العلمية
للقنوات التعليمية التي مل ي�شاهدها �أحد  ،وهو مدير
�إدارة تطوير املناهج ملدة �ست �سنوات ،وكثري من
اخلربات املهنية واال�ست�شارية التي حقيقة وجدناها
يف واقع التعليم.
ما يهمنا بالدرجة الأول��ى ال�صفة الوظيفية ولي�ست
ال�شخ�صيات  ،فما نريده هو تطور التعليم وتهيئة
متعلمني قادرين على التناف�س العلمي والرقمي ،ال
التنظري وتقلد املنا�صب اال�رشفية واللجان وامل�شاريع
دون جدوى و�أثره يف التعليم املن�شود والتي ت�رصف
عليه الدولة امليزانيات الباهظة �إلى جانب الرواتب
والكوادر ،ومكاف�آت اللجان للموظفني وامل�س�ؤولني
والقياديني.
ما نريد اال�شارة �إليه ب��أن قناة «ال�شاهد» الكويتية
الف�ضائية ا�ست�ضافت الوكيل امل�ساعد ال�سابق لقطاع
املناهج والبحوث الرتبوية منذ عامني يف برنامج «يل
متى؟» وكان لقاء �شفافا ونلخ�ص �أهم ما ت�ضمنه اللقاء
مع الوكيل عندما �سئل عن املناهج �أجاب قائال ب�أن هناك
م�شكلة يف املناهج حتتاج فرتة لرنى النتائج فهي تبني
�إن�سان ،تبني قيم ،تبني اجتاهات ،تبني ميول ،تبني
مهارات ،تبني تفكري ،و�أن هناك م�ؤ�رش ًا للتغيري منذ
�أربع �أوخم�س �سنوات و�أن هناك �شكوى يف �ضعف اللغة
العربية لدى �أبنائنا ،وتابع الوكيل �أننا ا�ست�شعرنا هذه
امل�س�ؤولية وغرينا يف طريقة اللغة العربية  ،غرينا
يف طريقة التدري�س � ،أعدنا كرا�سات اخلط ،و�أ�صبحنا
ن�ست�شعر ح�سب ما و�صلنا من االح�صائيات وامل�سح
الذي عملناه ب�أن هناك نوع ًا من التقدم يف جمال اللغة
العربية ! ويرد عليه املذيع املخ�رضم «بداح ال�سهلي»
ب�أننا و�صلنا �إلى �أن الطالب يف ال�صف اخلام�س ال يعرف
�أن يكتب ا�سمه ولي�س جملة ! ويرد عليه الوكيل امل�ساعد
وهو وكيل الرتبية اجلديد ب�أنه يعرتف بهذه امل�س�ألة
ويتابع �أننا ا�ستطعنا �أن نعاجلها!
ون�س�أل ما العالج الذي قدم ؟ وملاذا ال جند �أثر هذا
العالج يف املخرجات �إلى اليوم رغم طول الفرتة؟!
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القوى المحركة للعالم في العصر الحديث «»2-2
�أما العن�رص الثالث فهو املركز واملن�صب
وال�سلطة وهو الذي دارت حوله العديد من
املعارك وقتل ب�سببه الأبرياء و�رشد و�أعدم
من �أجل الو�صول �إليه الأقرباء والأ�صدقاء
والأهل والأ�صحاب!!
حروب عاملية طاحنة وجمازر ب�رشية حدثت
من �أجل املركز واملن�صب وال�سلطة.كذلك
فمن لديه املركز فهو يتحكم ويفر�ض �رشوطه
ويقول كلمته وحتقق متطلباته ب�سهولة
وي�رس!!
القوة املحركة الرابعة هي املعلومة فمن
ميلك املعلومة ميلك ال�سلطة وم��ن ميلك
ال�سلطة يتحكم باملوارد املالية والب�رشية
ويتحكم بالعامل ب�سبب هذه املعلومات.
وه��ن��اك ارت��ب��اط ب�ين املعلومة والتعليم
واملعرفة.
فبالعلم ت�سود ال�شعوب والأم��م وباجلهل
تختفي دول و�أمم!!
العلم يبني بيوتا ال عماد لها.
واجلهل يهدم بيوت العز والكرم
وق��د ازدادت �أه��م��ي��ة املعلومة يف ع�رص
االنرتنت والعوملة .
وامل�ستقبل �سيقوم على اقت�صاد املعرفة.

�أما العن�رص اخلام�س يف منظومة اخلم�سة ميم
«5م» فهي «املر�أة» مزيونة «واملق�صود هنا
املر�أة ذات احل�سن واجلمال» حيث انه ب�سبب
امل��ر�أة �شنت العديد من القبائل احلروب
وتقاتل �أبناء العمومة والأ�صحاب .
ويقال �إن ن�صف الرجال بال�سجون ب�سبب
ام��ر�أة «ممكن تكون مزيونة �أو ميكن عك�س
ذلك متام ًا» والن�صف الآخر بال�سجن من �أجل
امر�أة!!.
وكم من ممالك احتلت ب�سبب امر�أة.
وكم من دول قامت وازدهرت ب�سبب �إمر�أة!!.
�إن منظومة اخلم�سة ميم �أو امليم اخلما�سية
فكرة وخارطة تداولتها مع بع�ض الأ�صحاب
والأ�صدقاء كطرفة يف بداية الأم��ر ولكننا
وجدنا فيها كثري ًا من املنطق ملا يدور من
حولنا من اجتاهات وتغريات عظمى نت�أثر
بها بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة �سواء
بر�ضانا �أو بعدمه!!
لذا �أجد �أنه من الواجب علينا �أن ن�أخذ هذه
العنا�رص و�آثارها باحل�سبان على حياتنا
الأ��سري��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة والتكنولوجية
وال�سيا�سية واالجتماعية املعا�رصة.
ودمتم �ساملني.

استقيلوا يرحمكم اهلل
عندما تف�شل احلكومة يف مواجهة عوا�صف
و�سيول �رضبت مواطنيها ف�أدت �إلى �إ�صابة ما
يقارب  409منهم وا�ست�شهاد �شخ�ص ،ودمرت
ممتلكاتهم و�أموالهم ،فعليها �أن حتمل ع�صاها
وترحل ،ما حدث كان متوقع ًا ،واجلهات
ً
متمثلة
امل�س�ؤولة عن توقع �أح��وال الطق�س
ب��إدارة الأر�صاد اجلوية �أ�صدرت العديد من
الن�رشات التي تنوه �إلى تعر�ض البالد ملوجة
من الأمطار الغزيرة امل�صطحبة بعوا�صف
رعدية ،وقبل �أيام �شهدت بع�ض دول املنطقة
–مثل الأردن� -سيو ًال وعوا�صف �شبيهة،
كل النا�س �سمعت هذه الأخبار �إال احلكومة
التي انتظرت حتى وقعت الواقعة املا�ضية
 ومثل ما نقول بالكويتي لني طاح الفا�سبالرا�س  -فانهمرت الأمطار يف �أنحاء البالد
و�صحبتها العوا�صف التي حولت املياه �إلى
�سيول جرفت كل ما يف طريقها من املمتلكات
اخلا�صة للمواطنني واملقيمني وت�سببت يف
خ�سائر مالية كبرية لهم و�إ�صابات كثرية،
ما �أدى �إل��ى ازدح���ام جميع امل�ست�شفيات
بامل�صابني ،بالإ�ضافة �إل��ى توقف بع�ض
اخلدمات العامة من كهرباء وماء يف بع�ض
املناطق ال�سكنية.

فيلم رعب كامل عا�شه النا�س ،جميع ًا �أيقنوا وهم
يتابعون �أحداثه �أن حكومتنا ال تعمل بنظرية
التوقعات �أو باحلكمة التي تقول «الوقاية خري
من العالج» ،فقد انتظرت حتى وقعت الكارثة
ثم �أعلنت �أنها تتحرك يف مواجهتها .احلكومات
البليدة تتحرك دائم ًا بعد فوات الأوان .ملاذا
مل تعد احلكومة العدة وتراعي وجود �شبكة
جيدة لت�رصيف املياه وهي تعلم �أننا معر�ضون
ل�سيول من خالل جتارب �سابقة مثل ما حدث
يف نوفمرب ل�سنة  1997حيث كانت اول غرقة
حتدث بالكويت من بعد التحرير من الغزو
العراقي الغا�شم ،انها مل تفعل لأنها حكومة
بليدة ال تتحرك بر�ؤية م�ستقبلية ،بل تنتظر
حتى تقع الكارثة وتلحق الأ�رضار بالأ�شخا�ص
واملمتلكات ثم تخرج علينا قائلة �إنها �ستحا�سب
امل�س�ؤولني� ،أي م�س�ؤولني؟ احلكومة كلها
م�س�ؤولة ،هل من العقل �أو املنطق �أن يكون
اجلاين قا�ضي ًا� ،أو �أن ي�صبح اخل�صم حكم ًا؟
على خلفية الكارثة ا�ستقال وزير الأ�شغال
العامة ح�سام ال��روم��ي ،وج��اء يف بيان
اال�ستقالة �أن��ه «يعرب عن عميق �أ�سفه ازاء
الأ���ض�رار الكبرية ال��ت��ي حلقت مبمتلكات
املواطنني واملقيمني جراء موجة الأمطار

الكثيفة التي �رضبت ال��ب�لاد» .مب��اذا يفيد
الأ�سف؟ لقد �أ�شار «الرومي» �إل��ى �أن��ه يقدم
ا�ستقالته انطالق ًا من اح�سا�سه بـ«امل�س�ؤولية
الأدب��ي��ة» عما ح��دث ،وحقيقة الأم���ر ف�إن
امل�س�ؤولية الأدب��ي��ة تفر�ض على احلكومة
ب�أكملها �أن ت�ستقيل .ا�ستقالة واحدة ال تكفي.
ال بد من ت�شكيل حكومة جديدة يتم اختيار
عنا�رصها مبعايري دقيقة تتجاوز حالة
«البالدة» التي ت�ؤدي بها احلكومة احلالية،
حكومة تفهم يف كيفية �إدارة الأزمات ،وتعرف
كيف حتا�سب املخطىء ،ا�ستقيلوا يرحمكم
الله.
باقة ورد نتقدم معها بجزيل ال�شكر لكل
الأب��ط��ال الذين �سهروا وث��اب��روا وجاهدوا
يف �سبيل انقاذ وم�ساعدة اجلميع من دون
ا�ستثناء.
فال�شكر مو�صول لهم جميع ًا اب��ت��داء من
منت�سبي وزارة الداخلية والدفاع واحلر�س
الوطني والإدارة العامة لالطفاء والدفاع
امل��دين ووزارة ال�صحة والكهرباء واملاء
والنفط واملواطنني واملقيمني وكل اجلنود
املجهولني الذين بذلوا كل ما بو�سعهم
مل�ساعدة اجلميع ،ف�شكر ًا لكم.

