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 آراء 

 أين المفر؟

 علي الرندي

 من الديرة من الديرة

 تعتبر رياضة املشي من أفضل أنواع 
الرياضة التـــي تســـتطيع أن تبدأ بها 
برنامجك الرياضـــي خاصة إذا لم تكن 
تزاول الرياضة سابقا، فكل ما حتتاجه 
للبدء في ممارسة هذه الرياضة هو حذاء 
مريح ومالبس قطنيـــة مريحة ومكان 

مناسب.
  وألن رياضة املشـــي رياضة ســـهلة 
وبسيطة فيقدر على ممارستها الصغير 
والكبيـــر، الســـليم والســـقيم، املعافى 
واملريض، وهي بحد ذاتها رياضة ممتعة 
ومسلية خاصة إذا اختار صاحبها وهاويها 
األماكن املناسبة كاملشي في احلدائق حتت 
الظالل واألشجار أو على شاطئ البحر 
فتضفي جمال الطبيعـــة مع التأمل في 
قدرة اخلالق وتسبيحه وحمده على نعمه 

متعة شخصية كبيرة.
  ولقد حبا اهللا الكويت بأماكن جميلة 
نستطيع فيها ممارســـة رياضة املشي 
ونستمتع بجمالها، فأنا شخصيا أمارس 
هذه الرياضـــة منذ زمـــن بعيد وكنت 
مســـتمتعا بها كثيرا، ولكنني الحظت 
في اآلونة األخيرة قيام بعض املراهقني 
باصطحاب كالبهم معهم الى املمشى، وهذه 
الكالب تسبب إزعاجا كبيرا ملمارسي هذه 
الرياضة خصوصا من النساء وكبار السن 
الذين ال يستطيعون ممارسة رياضتهم 
احملببة في ظـــل رعبهم من وجود هذه 
الكالب ونباحها املستمر على األشخاص 
املوجودين في املمشى فهؤالء املراهقون 
ال يحترمون رجال وال امرأة وال كبيرا وال 
صغيرا مما يؤدي مبمارسي هذه الرياضة 
الـــى عدم القدوم الى املمشـــى وبالتالي 
حرمانهم من ممارسة رياضتهم املفضلة 

وتركهم للرياضة.
  ومن الســـلبيات التي الحظتها ايضا 
في املمشـــى ركوب الشباب (الباجيات) 
واعتراض الشباب للفتيات ومعاكستهم 
بطريقة غيـــر مهذبة، فلقد زادت مؤخرا 
ممارسة النساء لرياضة املشي وذلك نظرا 
لسهولة هذه الرياضة وسهولة املداومة 
عليها في ظل توافر األماكن التي تساعد 
على ممارسة هذه الرياضة ولكن عندما 
الراحة  النســـاء والفتيات بعدم  تشعر 
في هذه األماكن نظرا لوجود الشـــباب 
الذين أتوا من أجل مضايقة ومعاكســـة 
النســـاء، فإن هذا بالطبع ســـيؤدي الى 
ابتعاد النساء والفتيات عن ممارسة هذه 
الرياضة لعدم إحساسهم بالراحة واألمان 

في هذه األماكن.
أناشد السادة املسؤولني إيجاد    لذلك 
حل لهؤالء الشباب املراهقني وإنقاذ هذه 
الرياضـــة التي نحبهـــا ونحرص على 
مزاولتها فوجود بعض الرقابة على هذه 
األماكن قد يجعل هؤالء الشباب يبتعدون 
ويتركون ممارسي رياضة املشي يتمتعون 

بهذه الرياضة.
  alialrandi@hotmail.com 

 عندما نتابع العمل اليومي للســـادة الوزراء نرى ان 
العمـــل الذي يقومون به اقل ما نســـتطيع ان نقول عنه 
انه عمل دؤوب على مدار االربع والعشرين ساعة يوميا 
ومثال على ذلك وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي، 
وكذلك وزير االشغال ووزير البلدية، واملفاجأة ان بعض 
اعضاء مجلس االمة املوقرين يريدون من وزيرة التربية 
ومسؤولي الوزارة ان يرافقوا كل طالب وطالبة ويعقموا 
ايديهم ويطبطبوا عليهم، النهم وباختصار شديد (واقصد 
بعض االعضاء) واقفون على «الوحدة» وكأن ال شغل لهم 
اال االنتقاد وتكسير اجنحة العمل اجلاد وذلك وبكل بساطة 
الن معامالتهم غيـــر قانونية وفيها جتاوز على القانون 
وعلى حقوق الكثير من املواطنني، واالمر نفسه ينطبق 
على عمل الوزير النشـــيط واجلاد د.فاضل صفر، حيث 
يالحظ كل متنقل في جميع شوارع البالد مشاريع صيانة 
وعقود كانت نائمة في االدراج سواء بسبب البيروقراطية 
او لعدم املصلحة والتنفيع ولم يقدر بعض اعضاء املجلس 
ان مشـــكلة محطة مشرف كانت من غير سابق انذار وان 
الوزيـــر يعمل ليل نهار حلل مشـــاكل اقترفها غيره (مو 
ناقص اال ان ينام الوزير في احملطة) حتى يرتاح هؤالء 
االعضاء، ام هو مجرد تصريح ملجرد التصريح للشهرة، 
فالتصاريح هذه االيام شغل من ال شغل له وألنهم يعرفون 
جيدا من الذي يجب ان يالم، والعملية صايرة بالدور ففي 
املوسم السابق كان الدور على وزير الداخلية وهذا املوسم 
د.موضي احلمود ود.فاضل صفر، ومع انخفاض درجات 

احلرارة فإن الدور سيزيد على د.الساير.
  ايها الســـادة االعضاء ما يوجد في البلد من سلبيات 
ومشاكل يكفي ٦٠ مجلسا، فالرجاء ترتيب االولويات مبا 
يهم املواطن مع تشجيع الوزراء العاملني على العمل وعدم 
ازعاجنا بتوافه االمور، ارجوكم الننا «مو ناقصني» فهذا 
موســـم الصرف (العطلة الصيفية ثم رمضان املبارك ثم 
العيد ثم املدارس ثم عيد االضحى) اي صرف مستمر ملدة 
ثالثة أشهر مع تلك الرواتب التي تنتهي اول كل اسبوع 
من الشـــهر «فحلوا عن دماغنا يرحم والديكم» واذا كان 
لديكم وزير تفصال فقدموه لسمو رئيس مجلس الوزراء 

بس بشرط أال يوقع معامالت تنفيع.
  Agricul@hotmail.com 

 يبدو أن أبناء البدون موعودون دائما مع املعاناة، ويبدو 
أن كلما أتاهم خير من ناحية ظهر لهم َمن يحاول سلبهم 
هذا اخليـــر أو التنغيص عليهم. كانـــت قضية التعليم ـ 
ومازالتـ  أحد أهم األسباب التي رسمت ملعاناة أبناء البدون 
بعدا إنســـانيا جعل الكثيرين يتفاعلون مع هذه القضية. 
فبعـــد أن عانت أجيال عديدة من األمية، وترك الكثير من 
أطفال البدون مقاعد الدراسة لسنني عديدة بسبب الرسوم 
الدراسية الباهظة، عادت البسمة ترتسم مرة أخرى على 
شـــفاه األطفال، وصار اآلباء واألمهات يحلمون من جديد 
برؤية أبنائهم وقد تدرجوا في السلم التعليمي مرة أخرى، 
وزاد احللم وكبر قليال بعد أن الحت فرصة دخول أسوار 
اجلامعات ألبناء البدون، وإن كان الدخول عبر زاوية ضيقة 
لبوابة تلك األسوار وعن طريق جامعات خاصة وبرسوم 

ال يستطيع حتملها الكثير من الناس. 
  لقـــد كان للجهود الواضحة لكثير مـــن املتعاطفني مع 
قضية البدون وعلى رأسهم الشيخة أوراد الصباح، والتي 
حركت امللف التعليمي عبر تنســـيق مشـــكور مع بعض 
نواب مجلس األمة وعدد من أهل اخلير والفعاليات املهتمة 
بالشـــأن اإلنساني. األثر الفّعال في اقناع احلكومة بإنشاء 
صنـــدوق خيري تعليمي من أجل التكفل بنفقات رســـوم 
املدارس اخلاصة من املرحلـــة االبتدائية وحتى الثانوية، 
ولكن كما بينـــت في البداية هناك دائمـــا مع الفرح حزن 
مالزم ألبناء البدون، فقد بدأ أصحاب املدارس اخلاصة برفع 
تدريجي ألسعار الرسوم الدراسية بحيث جتعل أسر الطالب 
يتحملون رسوما إضافية، حتى فوجئ اآلباء هذا العام بأن 
هذه الرسوم ارتفعت إلى مستويات خيالية، ووصلت إلى 
حد جعل البعض منهم يفكرون جديا في  سحب أبنائهم من 
الدراسة من جديد. فما الذي جعل أصحاب املدارس اخلاصة 
يرفعون هذه األســـعار وبطريقـــة مثيرة للجدل؟ اجلواب 
بســـيط جدا، وهو عدم جدية احلكومة ومجلس األمة في 
حل قضية البدون؟ فأصحاب املدارس بدأوا بإضافة رسوم 
إضافية علـــى أبناء البدون وبتدرج في كل عام دراســـي، 
دومنـــا تدخل من قبل وزارة التربية. فقد بات من الواضح 
جدا أن أصحاب املدارس اخلاصة سيستطيعون إقرار هذه 
الرسوم وفرضها بسبب عدم جدية األطراف املعنية. فبعد 
تراجع وزيرة التربية عن تعيني املدرسني البدون في مدارس 
وزارة التربية، مع عدم جدية أعضاء مجلس األمة في حل 
قضية البدون، جعل من أبناء البدون صيدا سهال لكل من 
يشاء. أنا شخصيا غير متفائل بأن يتم إلغاء هذه الرسوم، 
وذلك بســـبب عدم صدور أي ردة فعـــل حتى اآلن لوزارة 
التربية والتعليم العالـــي، واكتفاء بعض أعضاء مجلس 
األمة بتصريحات صحافية ال تســـمن وال تغني من جوع. 
فالدراسة بدأت وأصحاب املدارس يرفضون السماح بدخول 
الطالب إلى فصولهم الدراســـية إال بعد دفع هذه الرسوم، 

وأعضاء مجلس األمة يكتفون بتصريحات منمقة 
  أعانكم اهللا يا أبنـــاء البدون، هذا قدركم وهذه اآلليات 
التي يتم بها التعامل مع قضاياكم هي التي جعلت األمور 

تصل إلى هذه احلال.
  abz٩٧٣@hotmail.com 

 صدر قبل أيام تقرير رئيس 
الســــابق  البريطاني  الوزراء 
واخلبير االستشاري احلالي 
الكويت توني بلير  حلكومة 
حول وضع التعليم في الكويت 
والذي لم يقــــل فيه أكثر مما 
قالــــه ويقوله كتاب الصحف 
ويشتكي منه املعلمون كل يوم 

عن واقع التعليم املزري، ولكنهــــا «عقدة اخلواجة» التي 
تعشــــش في عقولنا، فهل نحن بحاجــــة إلى دفع أكثر من 
مليون دوالر للسيد بلير ليقول لنا في النهاية إن الوضع 
التعليمي في الكويت في خطر بســــبب «الواسطة» وتدني 

رواتب املعلمني؟
  على كل حال إن كان هذا املبلغ الكبير سيجعل احلكومة 
تتحــــركـ  أخيراـ  إلنقاذ التعليم من هذا التخبط وتفهم أن 
األمور ليســــت على ما يرام كما يدعي كثير من مســــؤولي 
وزارة التربية، فحالل على السيد بلير وفريقه االستشاري 
املليون دوالر، وأمرنا هللا فمــــاذا نفعل إذا كانت حكومتنا 
ال تثــــق إال باخلواجة وال تصدق إال تقارير اخلواجة. فمنذ 
متى والكل يصرخ ويحذر من خطورة انهيار التعليم ومن 
االنحدار املتواصــــل ملخرجاته؟ منذ متى وجموع املعلمني 
واإلدارات املدرسية وكتاب الصحف اليومية وأولياء األمور 
والطلبة أنفسهم يشــــتكون من التخبط غير املسبوق في 
وزارة التربية؟ فقد وصلت األمور إلى حد االنهيار من كثرة 
التغييرات اليومية في النظــــام التعليمي، لدرجة أحتدى 
فيها كل مســــؤولي وزارة التربية إن كانوا يعرفون اليوم 
ما هو نظامنا التعليمي أو يستطيعون كلهم مجتمعني إن 
كانوا يعرفون شيئا عن وثيقة النظام املوحد. وثيقة النظام 
املوحد التي صدرت في البداية بكتيب ال تتجاوز أوراقه ٦٠ 
صفحة، ثم ما لبثت النشرات التي تلغي فقرة في هذه الوثيقة 
وتستبدلها بفقرة أخرى، وتوالت النشرات إلى اليوم وكل 
نشرة تلغي الئحة وتستبدلها بالئحة أو قرار جديد، حتى 
ضاعت األمور ولم يعد أحــــدا يفهم ما هو النظام احلالي، 
بل أصبحت النشرات التي ترد لإلدارات املدرسية وحتمل 

تعديال على وثيقة النظام املوحد أكبر 
الوثيقة نفسها،  بعشرات املرات من 
وبات مديرو املدارس اليوم في حيرة 
ما بعدها حيرة من هذا الوضع البائس، 
فهم ال يعرفون كيف سيتصرفون مع 
هذا الوضع املتغير كل حلظة، فهناك 
النظام القدمي والنظام املوحد، والنظام 
املوحد اجلديــــد والقدمي (مع أنه هو 
نفســــه جديد فأصبح بني ليلة وضحاها قدمي)، بل أصبح 
لدينا اليوم الصف العاشر القدمي والعاشر اجلديد، واحلال 
كذلك للصف احلادي عشر والثاني عشر والعملية مستمرة 
بهذا التخبط حتى مع املرحلة املتوسطة واالبتدائية. ليسأل 
أعضــــاء اللجنة التعليمية في مجلس األمة وزيرة التربية 
د. موضي احلمود: ما هو النظام التعليمي املتبع حاليا في 
الكويت؟ فإن متكنوا من فهم اإلجابةـ  هذا إذا أجابتهم أصال 

ـ فتأكدوا أن املليون دوالر لم تذهب هباء منثورا.
  ما يجري اليوم في الكويت بالنسبة للتعليم العام يستوجب 
صدور حكم باإلعدام السريع على جميع من شارك في هذه 
اجلرمية بحق أبناء ومستقبل الكويت من مسؤولي وزارة 
التربية، وهم باملناسبة اليزالون في مقاعدهم ومستمرين 
في عملية التدمير املنظم للتعليم على الرغم من تغير أكثر 
من خمسة وزراء. فأعضاء مجلس األمة مع األسف يعتقدون 
أنهم قد حققوا انتصارا كبيرا عندما يجبرون الوزير على 
االســــتقالة في حني أن املشكلة ليســــت في الوزير بل في 
كبار املسؤولني من وكالء ووكالء مساعدين ومديرين، وهم 
باملناسبة أيضا أغلبهم من غير أهل االختصاص وأفضلهم 

ال تتعدى خبرته «رياض األطفال».
< < <  

  واقع التعليم في الكويت مزٍر وخطير، وهذا أمر واضح 
ويعرفه اجلميع وال نحتاج إلى تقرير السيد بلير الذي لم 
يضف أي جديد، فهو أشبه بإضافة عادل إمام في مسرحية 
شاهد ما شافش حاجة عندما قال للقاضي «أنا عاوز أضيف.. 

هي رقاصة وبترقص».
  bodalal@hotmail.com

 ـ هل تعلمني ملـــاذا اتصلت بك في هذه 
الساعة؟

  ـ ال.. ولكن أتوقع هناك أمر مهم تودين 
التحدث به.

  ـ بل أكثر.
  ـ اهللا يســـتر.. حتدثي يا حبيبتي إني 

أسمعك.
  ـ أريد أن أبكي.. في عيني تنحدر شالالت من الدموع.

  ـ ملاذا؟.. تعوذي من الشيطان يا عزيزتي.
  ـ هناك شياطني من اإلنس، ليتنا نعرفهم من أشكالهم 

مثل شياطني اجلن.
  ـ نعـــم صحيـــح.. ولكنني أريد أن أعرف اآلن ما ســـر 

بكائك هذا؟
  ـ اإلنسان الذي انتظرته طويال أمام بوابة أحالمي تركني 
دون شعور بالندم، كم دافعت عنه ورفعته.. ونقيت سيرته 
ولونته، وقاطعت كل من طلب مني أن أتركه، ثم وضعني 
أمام فوهة مدفع واختبأ وراء ظهري، وكنت أنا الضحية.

  ـ كيف ذلك؟!
  ـ عندما انكشـــفت أوراقي قلت بصوت عال لن أتنازل 
عنه وسيتقدم خلطبتي وســـترون كم أنا محظوظة به، 
ولكن عندما جاء وقت املواجهة توارى عن األعني واختبأ 
خلف الســـتار خائفا مهزوزا، فعرفت كم أنا غبية عندما 

اخترته.
  ـ بعض األحيان نضع آمالنا في أشخاص ال يستحقون 

الثقة.
  ـ واملصيبة بأوراقي التي انكشفت، إنني أخاف مواجهة 

من سخرت من نصائحهم.
  ـ ال حتملـــي فوق همك هما، وهناك فرصة إلعادة املياه 

إلى مجاريها عند اعترافك بأنك أخطأت.
  ـ ولكنني أرى في أعينهم الشماتة.

  ـ األيام كفيلة بعالج مثل تلك األمور، وسيصبح هذا األمر 
بالتأكيد درسا لك في احلياة ويجعلك أكثر وعيا. 

  ـ وماذا عن قلبـــي املطعون، إنه ينزف 
بدموع ال صوت لها.

  ـ ستبرأ هذه اجلروح صدقيني مع الوقت، 
فهناك في احلياة أحـــالم كثيرة تنتظرك 

لتحققيها.
  ـ ال أعتقد أن هنـــاك أحالما تنتظرني، 
ما حدث لي جعلني أنطوي على نفســـي 
لشـــعوري باخلجل ممن حولي، ما فعله ذلك اإلنسان بي 

حطم الكرامة في ذاتي.
  ـ االنطواء واالنعزال مدمران للنفس، ال جتعليهما هما 

أيضا يأخذان مكانا لهما في ذاتك.
  ـ لم تعد لي رغبة في اخلروج والتنزه أو مقابلة صديقاتي 

أو حتى الضحك والتمتع باحلياة.
  ـ كثيرات مررن مبثل مشكلتك، وتغلنب عليها.

  ـ إنني أبكي على نفســـي التـــي وضعتها في موقف ال 
حتسد عليه.

  ـ بعض األحيان املرأة جتد نفسها حتارب وحدها بسالح 
أثقل من قدرتها على حمله، وفي النهاية يســـقط جسمها 

متهالكا. 
  ـ خاصـــة عندما نعيش في حالة حـــب، وتعمى بذلك 
أبصارنا، فننساق وراء عواطفنا، لدرجة ننسى فيها حتى 

كيف يقوم كل واحد منا بدوره.
  ـ وهـــذا ما فعلته أنت.. دافعت عنه.. ورفعت شـــأنه.. 
وخاصمـــت من وقف ضــــــدك، وفي النـــهايـــة تركـــك 
أمـــام فوهة املدفع كما قلت.. وبال سبب مقنع تنازل عنك 

ورحل.
  ـ نعم لألســـف هذا ما حصل، ولكن قولي لي ماذا أفعل 

اآلن.. إنني أجترع دموع الندم واحلسرة؟
  ـ قفي أمام املـــرآة وانظري إلى دموعك، ثم خذي بيدك 
منديال، وقولي لنفســـك بصوت عال «هو ال يستحق هذه 

الدموع» ثم امسحيها بشجاعة.
  Falcom٦yeb@yahoo.com 
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