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 آراء 

 ال أحد اليوم مبعزل عن وسائل اإلعالم وخاصة الرسالة 
التي تدخل لكل بيت وال تســـتثني أي أسرة من األسر وهي 
املسلسالت فنرى أن بعض األوقات تقضى ملشاهدة التلفاز، 
والبرامج املعروضة املتنوعـــة حتض على اهتمام البعض 
وخاصة املسلســـالت الكويتية، فالقناة اإلعالمية ان وظفت 
بشكل صحيح تكون خير مرب وخير مرشد وخير مصلح وان 
لم توظف بشكل مثالي وتستخدم بهدف ريعي وعدم االلتفاف 
إلى إرســـال رسالة هادفة  وإصالحية وتقومي األخالق تكن 
سببا في هدم األخالقيات وأداة من أدوات الشر التي تدخل 

دخيلة على املجتمع وتغرس فيه صفات تنافي الفضيلة.
  رسالة نود أن نلفت اليها نظر القائمني على هذه املسلسالت 
أن تكون لهم رؤية إصالحية هادفة ألنها  رســـالة مسموعة 
وقوية ومؤثرة تســـتطيع أن تكـــون مبثابة املربي املصلح 
وتستطيع أن تتبنى إصالح أفراد ال بل مجتمعات إن بنيت 
على القيم أو املبادئ التي علمها لنا حبيبنا محمد ژ فتاريخ 
األنبياء والرسل واألمة اإلسالمية غني وثري بالقصص التي 
نستشف منها املواعظ  التي نقوم بها أخالقنا ونعتبر  منها 

لنرتقي بأنفسنا.
  وفي اخلتام نقول: إن املسلسالت تعلم أبناءنا الفضيلة 
إن كانت مصلحة والرذيلـــة إن كانت منحرفة، ونتمنى ان 
نرى من يتبنى تقومي وتغيير النمط الســـلوكي من خالل 
إرســـال رســـائل هادفة وقوية ومؤثرة ومسموعة ومرئية 

وهي املسلسالت. 

 يبدو أن تركيا ال تتوقف عن ابهارنا، فها هي املسلسالت 
التركية املدبلجة تصبح حديث املجالس، فبعد مسلسالت 
نور وسنوات الضياع وميرنا وخليل ويبقى احلب، وما 
كان لهذه املسلسالت من أثر كبير على املشاهد العربي، 
بحيث جتد متابعة لهذه املسلسالت من مختلف الفئات 
العمرية، مما أدى الى اإلقبال منقطع النظير على السياحة 
التركية، بحيث انك ال جتد اي تذكرة في فصل الصيف 
للذهاب الى تركيا إن لم تكن قد حجزت قبل عدة أشهر، 
ومع اني من غير املتابعني لهذا النوع من املسلســـالت 
لكنـــي ما إن أذهب الى أحد األماكن أجد احلديث عن هذا 

النوع من الدراما.
  وها هي تركيا تبهرنا مرة اخرى بديبلوماسيتها على 
املستويني العربي واإلســـالمي، أما الدور اإلسالمي فما 
حدث من مشـــادة كالمية في مؤمتر دافوس بني رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والرئيس اإلسرائيلي 
خير مثال على ذلك، وكان مما قاله أردوغان في اجللسة 
«أشعر باحلزن حني يصفق الناس ملا قلته ألن عددا كبيرا 
مـــن الناس قد قتلوا»، وكان ذلك بعد ان انتهى الرئيس 
بيريس من إلقاء كلمته، وقد قال أردوغان قبل ان يغادر 
اجللسة «أظن انني لن أعود الى دافوس مجددا ألنكم ال 
تسمحون لي بالكالم، الرئيس بيريس حتدث ٢٥ دقيقة 
ولم أحصل على نصف هذا الوقت» وقد وجه أردوغان 
كالمـــه لبيريس وقال: «حني يتعلـــق األمر بالقتل أنتم 

تعرفون كيف تقتلون».
  أما عن دورها العربي، فها هي تركيا تتطوع للوساطة 
وحلل اخلالف السوريـ  العراقي، وبعد ان تفجر الوضع 
بني البلدين، وأعلنت تركيا عن شراكتها االستراتيجية مع 
سورية، وقد قال الرئيس السوري بشار األسد «االتفاق 
االستراتيجي بوابة املستقبل، وأنا متمسك بالدور التركي 
كوسيط تثق فيه سورية في عملية السالم» وقال أردوغان 
«بقدر ما تكون ســـورية قوية تكـــون تركيا قوية، وما 
يجمعنا مصير مشترك»، ودخلت تركيا كوسيط في أكثر 
املشاكل التي حتصل في العالم العربي، ولكن من الظلم 
لتركيا لومها على عدم حل الصراع العربيـ  اإلسرائيلي 
وفي وقت معني ولقضية ممتدة لعشـــرات السنني، وها 
هـــي اخلارجية التركية حتـــاول التدخل حلل موضوع 
األزمة اللبنانية، وتركيا التي حتاول الدخول في االحتاد 
األوروبي فعالقتها جيدة مع األوروبيني، وتدخالتها حلل 
مشاكل الشرق األوسط واضحة للعيان مما أكسبها عالقة 
طيبة مع دول الشرق األوسط، وكل هذه املواقف تصب 

لصالح الدور التركي والديبلوماسية التركية.
  اعتقد ان تركيا تعيش «عصرها الذهبي» فأصبحت 
العبا وشريكا أساسيا في املنطقة وعلى حد سواء املنطقة 
الشرق أوســـطية وغيرها من الدول، وأجبرت اآلخرين 
على أخذ رأيها حتى في أبســـط املسائل، ويقول رئيس 
الـــوزراء التركي رجب طيب أردوغان «ان تركيا لم تعد 
تلـــك الدولة التي تكتفي باســـتنفاد طاقاتها وجهودها 
في الداخل وحسب بل هي أخذت مكانتها في قلب لعبة 
التوازنات حيث ال ميكن إعداد اخلطط واالستراتيجيات 
دون األخذ بعني االعتبـــار الدور واملكانة التركية»، وال 
يخفى على احد دور وزير اخلارجية التركي احمد داود 
اوغلو صاحب نظرية إصـــالح العالقة مع دول اجلوار 
وبناء شراكة استراتيجية معها، وكان مما قاله الوزير 
«ان حتمل تركيا هموم املنطقة ومشـــكالتها وأال تكون 
بعيدة عنها وهو ضروري حتما، لكنه احتياج بالدرجة 

األولى».
  akandary@gmail.com 

 د.نامي النامي

 المسلسالت الهدامة

 قلب الكويت النابض قلب الكويت النابض

 عبدالعزيز الكندري

 الديبلوماسية التركية!

 وجهة نظر وجهة نظر

 الشهيد البدوي الديموقراطي

 طالل الهيفي

 السموحة السموحة

 يصادف يوم الثاني عشر من سبتمبر من 
كل عام الذكرى الســـنوية الستشهاد البدوي 
الدميوقراطي كما كان يحلو للبعض تسميته 
شاعر املعارضة مبارك النوت، والذي كان أحد 
املناصرين لعودة احلياة الدميوقراطية للكويت 
ومن الداعمني لها بقوة من خالل األبيات التي كان 
ينظمها من حني آلخر إلثارة احلماس وحتفيز 
النفوس مما أعطى لقصائده بعدا سياسيا واضحا 
جتلى في نشاط املعارضة آنذاك ولتصبح أحد 
أدواتها اإلعالميـــة الناجحة وامللهمة للبعض 
بسبب اسقاطاتها الساخرة لألحداث السياسية، 
مع العلم أن الشهيد مبارك لم يكن ينتمي ألي 
تنظيم أو تيار سياسي بل أن من أملى عليه هذا 
التمرد ومعارضته للواقع، هو الضمير الوطني 
الغيور.. الذي رفض وأنكر تعطيل دستور البالد 
ولتستمر معارضته إلى أن وقعت الكارثة التي 
متثلت باستباحة املجرم صدام أرض الكويت، 
وليكون هذا املشـــهد الفاصل ملسيرة الشهيد 
فـــي وطنه الذي أبى مغـــادرة الكويت وفضل 
الصمود ومساعدة أبناء وطنه في هذه احملنة 
بقناعة راســـخة تؤكد علي نوعيته املخلصة 
لبلده، وقد كانت أبعاد شخصية الشهيد وحسب 
طبيعتها تنذر مبصادمات مع الغازي بســـبب 
تضاد الطرفني واختالفهما الشاسع ولتتحقق 
هذه املأساة في اليوم املوعود لنهاية هذه الروح، 
عندما دخل عليه اجلنود العراقيون أثناء إدارته 
جلمعية العارضيـــة وفوجئوا بصورة األمير 
الراحل الشيخ جابر الصباح معلقة غير مبال 
ألوامرهم مبنع تعليق صور رموز الكويت ومع 
مطالبتهم بإزالة الصورة رفض كالمهم بشجاعة 
مما دفعهم إللقاء القبض علية وتعذيبه بقسوة 
تنم عن إصـــراره وعدم خنوعه للمحتل الذي 
وجد منه حتديًا ورجولة مما اضطرهم إلصدار 
حكم اإلعدام بسرعة وتنفيذه من دون محاكمة 
بالقرب من اجلمعية ولتستبيح دمه الطاهر في 
يوم الثاني عشر من سبتمبر ولتنتهي مسيرة 
النضال للشهيد مبارك النوت الذي عاش وفيا 

ومات شهيدا. 
  واليوم بعد مرور تســـعة عشر عاما جند 
جتاهًال تامًا ومبرمجًا لطمس أســـماء شهداء 
الغزو العراقي وحتى اجلهة املعنية بهذا امللف 
وهو مكتب الشهيد والذي أسس مبرسوم لتكرمي 
الشـــهداء قد غيب كذلك أيضا وبشكل واضح 
وتام وأغفل املادة الثالثة من الفقرة السابعة من 
املرسوم رقم ٣٨ـ  ٩١ والتي تنادي بإطالق أسماء 
الشـــهداء على بعض الشوارع والطرق ودور 

التعليم واملؤسسات التعليمية األخرى. 
  ومع األســـف األغلب جحد هـــذه القضية 
وأصبحت مجـــرد ذكرى ســـنوية متر علينا 
كمناســـبة من املاضي كأننا مجبرون على أن 

نطويها مع ما مضى من الزمن.
   مالحظة: أشـــكر مدونة الشبكة الوطنية 
الستدراكها هذا املوضوع واهتمامها به بعد أن 
أغفل اجلميع عنه وأحيت ذكرى شهيد.. فلهم 

كل الشكر. 
  Talal-alhaifi@hotmail.com 

 عنوان مقالي هذا هو جملة 
غريبة دعوني أقول لكم حكايتها، 
في يـــوم ما كنت أراجع إحدى 
الوزارات إلنهـــاء معاملة لي، 
فدخلت على أحد املكاتب ألسأل 
عن معاملتي إلى أين وصلت من 
املكاتب اإلدارية؟ «بعد تعرفون 
الروتني»، وعنـــد دخولي إلى 

املكتب وإلقاء التحية على املوظفني وجدت صديقة قدمية 
لي من أيام الدراسة تعمل هناك، املهم بعد السالمات والقبالت 
«بالرغم من التحذيرات اخلاصة بإنفلونزا اخلنازير» سألتني 
عن ســـبب وجودي في املكتب؟ فقمت باإلجابة عليها بأنه 
توجد معاملة لي عندهـــم، فقامت صديقتي بالبحث عنها 
وبعد العثور عليها قامت بتخليصها وإعطائها لي، وصممت 
على أن أتناول الشاي عندها، املهم جلست وقمت بالسؤال 
عن وضعها وعملها في هذه الوزارة إلى أن يأتي الشـــاي، 
فإذ بها ترد علي بجملة لم أسمعها من قبل وهي «سمردح 
شيل واشدخ» وبكل استغراب قلت لها ماذا تقصدين بهذه 
اجلملة، فضحكت وقالت لي: سمردح يعني احلال سمردحة 
مثل كل الوزارات ال قانون وال نظام الكل يعمل على مزاجه، 
وشيل واشدخ تعني أننا تعبنا من التدوير، حيث يأتينا 
كل دقيقة مدير أو مسؤول جديد يأتي ويطبق علينا نظما 
جديدة وقوانني جديدة جتعلنا نشعر بأنه يرفعنا إلى السماء 
ويضرب بنا األرض، وهذا حالنا في الدوائر احلكومية، املهم 
خرجت من عند صديقتي بعد تناول الشاي والوعد لها بأنني 
سأظل على اتصال بها ومن ثم قمت بتوديعها متوجهة إلى 
سيارتي للرجوع إلى عملي وفي الطريق جلست أفكر في 
الكلمات التي قالتها لي صديقتي: «سمردح شيل واشدخ» 
وأطبقهـــا على النظم التي أصبحنا نعيشـــها ونقرأها كل 
صباح، بالفعل أصبحت الدوائر احلكومية ال تســـير وفق 
نظم وقوانني محددة، فعلى ســـبيل املثـــال ال احلصر إذا 

أخذنا «الصحة» التي أصبحت 
بالفعل في تسيب ملحوظ بالرغم 
من كل الشـــكاوى املســـموعة 
واملرئية عليها إال أنها مستمرة 
في هذه السمردحة (التسيب) 
وال يوجد رادع لها، وإذا انتقلنا 
لوزارة األشغال سنرى العجب 
والسمردحة ليست على اجلليد 
ولكن على شوارع مهدمة وال ننسى واقعة مشرف «السالفة 
للحني حـــارة وما لقوا لها حل»، وإذا انتقلنا إلى «التربية 
والتعليم» سنجد الســـمردحة عندهم غير، اهللا ال يكتبها 
على عدو وال حبيب، يوم جتربة يابانية ويوم صينية إلى 
أن أوصلونـــا إلى جتربة بلير «يا جماعة اخلير ترى احنا 
مو فريق كرة» ال والسمردحة أصبحت في تزايد من خالل 
اجلامعات واالعتراف بها، يوم جندهم يقرون باعتراف جلامعة 
ما، وفي اليوم التالي قبل أن يجف حبر االعتراف باجلامعة 
يقومون بإلغائها، وهلم جرا وال أعلم الى أين سنصل؟ ال 
والعجيب أنهم على مدار الســـنوات املاضية ينادون بعدم 
االختالط في اجلامعة واجليـــران فتحوا جامعة مختلطة 
عليهم بالعافية، وإذ بي أرى نفسي أنني وصلت عملي وأنا 
أشعر بضرب فكري مبرح بالرغم من عدم تهجم أي فرد علي 
وضربي، ولكن ما كنت أفكر فيه من حالنا جعلني أشـــعر 
بذلك العنف وتلك املرارة، كلمات صديقتي وهي: سمردح 

شيل واشدخ، هذا ما أصبح حالنا وحال الديرة. 
  كلمة وما تنرد: إلـــى كل معلم ومعلمة يقفون من أجل 
حماية أطفالنا من أي مرض أو أذى، شـــكرا لهم وإلى كل 
معلم ومعلمة يتناســـون رســـالتهم أذكرهم بكلمات أمير 

الشعراء: 
ـــه الــتــبــجــيــال ـــم لــلــمــعــلــم وفــــ   ق

رســـوال يـــكـــون  أن  ــم  ــل ــع امل   كــــاد 
  atach_hoty@hotmail.com

 هناك قصص كثيرة وعجيبة 
تدل على وجود تخبط في وزارة 
التعليم العالي وإليكم إحدى 
هذه القصص احلقيقية وهي 
قصة ابنـــي علي الذي تخرج 
في الثانويـــة العامة بامتياز 
عام ٢٠٠٤ ومت قبوله من قبل 
التعليم العالي للدراسة بأميركا 

تخصص أشعة، سافر لوالية فرجينيا حيث يدرس أخوه 
األكبر في الوالية نفسها واجلامعة ذاتها، بدأت الدراسة 
وكانت األمور تســـير بخير واحلمد اهللا، لكن عند البدء 
في دراسة التخصص لم يتم قبول علي فيه ألن اجلامعة 
التي كان يدرس فيها لديها نسبة محددة من املقاعد وعدد 
من الطلبة، وبعد مخاطبة املرشـــد التربوي بالســـفارة 
وموافقة املكتب الثقافي ومخاطبة بعض اجلامعات األخرى 
مت قبول علي بجامعة ميتشـــغن، ذهبنا إلى هناك وقمنا 
بتأثيث شقته بعد أن كان يقيم مع أخيه في شقة واحدة، 
وبعد بدء الدراسة اكتشف الطالب أن نظام الدراسة بهذه 
اجلامعة ال ينطبق مع تخصصه وعند االتصال باملرشد 
قال «نعم لقد أخطأنـــا باختيارنا لهذه اجلامعة، واحلل 
هو أن توقـــف قيدك وترجع إلى الكويـــت حتى نختار 
جامعة أخرى» وهذا كان في ســـبتمبر٢٠٠٧، السماستر 
الثاني األخ املرشد نسي املوضوع بالرغم من اإلمييالت 
التي كان ابني يبعثها إليه وباسم اجلامعات التي وافقت 
عليه، كما أنه هو الذي يخاطب اجلامعات وليس املرشد 
وتتوالى غلطات ذلك املرشد إلى أن تضيع سنة دراسية 
كاملة على الطالب وهـــو بالكويت، مما جعله يكره هذا 
التخصص، فخاطب التعليم العالي بأن لديه الرغبة لتغيير 
التخصص، وحســـب نظم الوزارة التي ال تتيح للطالب 
تغيير التخصص سوى مرة واحدة، حيث إن لي خبرة 
مع التعليم العالي منذ ســـنة ٢٠٠١ ألن ابنتي قد درست 
بأميركا قبل أخويها، مت رفض التخصص الذي كان يرغب 
فيه وكان العذر أنه البد على الطالب أن يختار تخصصا 
مرادفا لتخصصه األصلي، وحسب معلوماتي فإنه يوجد 

طلبة حولـــوا تخصصهم من 
الطب إلى الهندسة ومن دولة 
ألخرى (اهللا يبارك في بعض 
العافية)  النواب ويعطيهـــم 
فاختار تخصص التغذية بوالية 
أخرى وطبعا كان تأثيث بيت 
من جديد. إال أن ما حصل أن 
ابني عمل ما يستطيع من جهود 
للدراسة، لكن لم يتقبل أو يحب هذا التخصص ألنه مرغم 
عليه من قبل الوزارة، املهم رجع ابني لإلجازة الصيفية 
وكان يشكو من آالم بالظهر وبالفحص اكتشفنا أن لديه 
انحرافا بالعمود الفقري، وبعد السفر إلى أملانيا للعالج 
نصحنا الطبيب بتأجيل العملية حتى اســـتقرار حالته، 
ولفت إلى أن احلذر ال مينع من حدوث مضاعفات باملستقبل، 
والبد أن يكون حتت املالحظة وأن السفر ملسافات بعيدة 
ليس مناسبا لوضعه وكذلك اجلو البارد (طبعا السبب 

في هذا االنحراف هو احلقيبة املدرسية). 
  العجيب في األمر أننا عند مراجعتنا للوزارة حملاولة 
حتويل البعثة إلى أن تكون بالكويت رأينا العجائب منها 
أن األخت املســـؤولة لم تخاطب السفارة بشأن التجميد 
رغم أنني قدمت كتاب التجميد مع التقارير الصحية من 
وزارة الصحة في شـــهر٦، والسبب أن األخت انشغلت 
ونســـيت، اخلالصة أن املوضوع من كثر األخطاء التي 
ارتكبتها الوزارة بحق ابني والالمباالة وعدم اإلحساس 
باملســـؤولية من قبل بعض املوظفني في التعليم العالي 
وضياع مستقبل ابني اضطررت الى مقابلة وزيرة التربية 
شـــخصيا، وهنا حتول امللف بعد معاناة وأســـابيع إلى 

إحدى املوظفات.
   ماذا تتوقعون النتيجة؟! يقولون لي لو تكلمني أحد 
النواب شغلچ ميشي، لكن بعد شنو بدأ الكورس الدراسي 
واألهـــم أن ولدي ضاع بعـــد أن كان متفوقا اآلن يجلس 
يوميا بالبيت أمام التلفزيون أو نامي إلى أن يبدأ الكورس 

القادم وسيكون على نفقتي.
  n.aldarwesh@hotmail.com 

 د. نرمين يوسف الحوطي

 سمردح شيل واشدخ

 محلك سر محلك سر

 نوال الدرويش

 إحدى قصص
   التعليم العالي العجيبة

 رأي رأي


