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قلت باألمس ان هناك 4 أجنحة سياسية متناحرة في داخل 
احلكومة، ولكنها وحدها ال تتحمل مسؤولية طيراننا إلى املجهول 
خالل السنوات الثالث املاضية بل تعلو على املشهد السياسي 
أيضا توازيا معها ثالثة أجنحة »غير سياس���ية املنش���أ« بيد 
أنها غرقت الحقا في السياسة حتى أذني ممثليها الذي عملوا 
»البدع« من أجل أن يكون لهم موضع قدم نفوذ على املش���هد 
السياسي وجنحوا جناحا لم يكن ليتحقق لوال أن بعض أعضاء 
املؤسسة التشريعية، لألسف، أصبح قابال لإليجار في بعض 

مواقفه وقابال ل� »التمليك« في مواقف أخرى.
التحالفات السياس���ية أمر طبيع���ي وتداخل االقتصاد في 
العملية السياس���ية أمر طبيعي أيضا ولكن غير الطبيعي هو 
أن تق���وم كل اخلالفات السياس���ية التي تتحول إلى صراعات 
تنب���ت من نواة الدينار فق���ط، وتتحرك خيوط جميع أطراف 
اللعبة السياسية التي ميتلكها »سادة الدمى« بسبب املناقصات، 
وتقوم حرب وتخمد وتندلع أخرى بس���بب مناقصة وهنا ال 
أحتدث عن مناقصات ال���� 5 ماليني بل أحتدث عن املناقصات 
املليارية، فاملناقصات املليونية وإن هدمت باب املشهد السياسي 
كمشروع استجواب ما هي س���وى باب أو وسيلة يستخدمها 
أعضاء األجنحة السياسية ضد بعضهم البعض، أما املناقصات 
املليارية في صراعات األجنح���ة االقتصادية فهي الغاية التي 
تستخدم لتحقيقها جميع الوس���ائل املتاحة سواء السياسية 
أو غير السياس���ية من أجل تنفيذ احلصول على أكبر قدر من 
الكعك امللي���اري الذي يلوح في أفق حتوي���ل البلد إلى مركز 

اقتصادي ومالي.
األجنحة االقتصادية في صراعها أخطر مائة مرة من األجنحة 
السياسية، فاألجنحة السياسية األربعة وإن كانت أجنداتها غير 
معلنة إال أنها في النهاية محسومة النتائج ومحدودة التأثير 
حتى إن كانت تتسبب في رعشة بجسد البلد وقد مترضه مؤقتا 
ولكنها ال تقتله كونها جزءا من احلراك السياسي الطبيعي الذي 
ميكن أن يتعرض له أي بلد ف���ي العالم، فأما صراع األجنحة 
االقتصادية فيمكن أن يتسبب في شلل كامل للبلد وتقوده إلى 
الوفاة اإلكلينيكية إذ انها تلعب مبقدرات األمة ومبستقبل البلد 

القائم على النفط فقط كمورد رئيسي بل ووحيد.
صراع األجنحة السياسية أشبه بانتظار نتيجة مباراة كرة 
قدم ودية حتى وإن انتهت بضربات الترجيح فتنتهي بصراخ 
وجرح ثالثة أو أربعة مشجعني على األكثر »وسالمات وحبايب«، 
أما صراع األجنحة االقتصادية فصراع حياة أو موت ال مجال 
فيه ألنصاف احللول وأبسط صوره هي معارك »كسر العظم« 
اليومية والتي عادة ما نرى كدماتها السوداء على أعني البورصة 

»احملمرة« دائما بسبب.
لم يعد للمجاملة على حساب البلد مجال ميكن أن نبلع به ما 
يحدث، وعلى اجلميع أن يكشف أوراقه فالفساد يأتي أصبح من 

خارج املؤسسات السياسية وال يأتي من داخلها في البلد. 
Waha2waha@hotmail.com 

ذعار الرشيدي

حكاية األجنحة الثالثة 
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هل تريدون فرض الموسيقى 
والغناء باإلكراه؟!

م. ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

هل فرض املوسيقى على الطالب والطلبة 
وإجبارهم على تعلمها هو أقصى ما تفتقت 
عنه أذهان مسؤولي وزارة التربية في شأن 
تطوير املناه���ج التعليمية، يعني ماكو ال 
فيزياء نووية، وال كيمياء عضوية، وال بطيخ، 
يعني نقول س���الم على التعليم والتربية 
اللذين سيضيعان بني »دو ري مي فا صول 
ال س���ي.. ودقي يا مزيكا«، واهلل حرام هذا 
الذي تصنعونه بأوالدنا، أال يكفي أن مقرر 
اإلجنليزي ال يس���عف الطال���ب في حياته 
العملية وجتده أط���رم ويتعتع وينتع إذا 
أراد التكلم باإلجنليزية، وبالعربي ال يكاد 
يخط سطرا واحدا دون أخطاء إمالئية، وإذا 
دخل اجلامعة ظهرت فضائح الضعف في 

منهج الرياضيات.
ملاذا يريدون ألبنائنا العيش في تناقض 
وتصادم، فنحن نعلمهم أن القرآن والغناء ال 
يجتمعان في القلب، ونحثهم على اإلقبال على 
حلقات حتفيظ القرآن الكرمي، في حني املدرسة 
تفرض عليهم الغناء وتلزمه. واملضحك املبكي 
الزعم أن املوسيقى تزيد في اإلميان كما جاء 
في أهداف املقرر الدراسي لها، فحسبنا اهلل 
ونعم الوكيل، فهؤالء يذكروني مبقولة أحد 
املغنني في لق���اء تلفزيوني حني قال: »أنا 
أنزلت أغنية وألبوما إلى السوق، والباقي 
على اهلل«، ال واهلل، الباقي على الشيطان 
وجنده، فاهلل ال يرضى بالباطل، يا إخوة على 
األقل ملاذا ال تقتدوا بدول الغرب العلمانية 
والال دينية التي تراعي الطالب وحتترم آراءه 
واختياراته، وال جتبره على دراسة ديانة غير 
ديانته؟ ملاذا جنبر األطفال الصغار الذين لم 
تتلوث فطرهم وصحائفهم مازالت بيضاء 

على تعلم املوسيقى واالستماع إليها؟!
أين نواب مجلس األمة من هذه املصيبة؟ 
مادة املوس���يقى تفرض على األطفال على 
حساب مواد تعليمية مهمة كاللغة العربية 
والتربية اإلس���المية، ويك���ون فيها جناح 
ورس���وب، نحن ال نطلب الكثير بل نريد 
فقط الس���المة، على األقل جنب���وا أبناءنا 
تعلم واستماع املوسيقى، ال نطالب بإلغاء 
املوس���يقى أبدا، حاش هلل، حتى ال يتكفف 
مدرس���و املوسيقى الناس يس���ألون لقمة 
العيش، ولكن نود على أقل تقدير مراعاة 
أحاسيس وأذان البعض من الذين يخشون 
على قلوبهم من القسوة وعلى صدرهم من 

الضيق.
ختاما، ال أريد اإلسهاب بذكر األدلة على 
الغناء واألدوات املوسيقية ولكني  حترمي 
سأقتصر على ذكر احلديث النبوي الشريف 
والذي رواه البخاري ف���ي صحيحه لعله 
ينفع من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، 
قال ژ: »ليكون من أمتي قوم يستحلون 
احلر واحلرير واخلمر واملعازف«، ومعنى 
يستحلون، أي يجعلونه حالال بعدما كان 

حراما.
dhari0395@hotmail.com

أبدأ مقالي اليوم ببعض 
الكلمات التي قمت باقتباسها 
إلكتروني����ة  م����ن رس����الة 
وصلتني من أحد الطالب، 
علما بأنني قمت باالستئذان 
منه، وإليكم تلك الكلمات التي 
تعتبر خنجرا يطعن العقل 

قبل القلب: 
»اقطعوا أيادي اجلمي����ع.. وأنا أول املعترفني بهذا 
القصاص، اقطعوا يدي فأنا سارق، اقطعوا يد السارق 
والسارقة.. ماذا يعني؟ هل السرقة تكون لألموال فقط؟ 
وهل تقتصر على املجوهرات واألملاس؟ الس����رقة هي 
أخذ الشيء دون وجه حق، إذن من منا املعصوم الذي 
لم يأخذ شيئا ليس من حقه؟ بالطبع ال أحد. فسرقة 
األموال تكون أحيانا من خالل اس����تغالل جهل الناس 
أو عدم إدراكهم ووعيهم، وقد نسرق الوقت الذي يجب 
متضيته من أجل الوزارة أو الشركة حتى نخرج مع 
األصدقاء ثم نأخذ راتبا كامال، ونس����رق حلظات من 
وقت احملاضرة حتى نخرج للتدخني أو متضية الوقت 
بحجة أننا ذاهبون لدورة املياه، قد نس����رق مناصب 
حكومية ونحن غير مؤهلني لتحمل مسؤوليتها وغيرنا 
أرقى وأولى، نسرق ونسرق والقائمة تطول واتركها 

للتفكير والتأمل والتذكر«.
تل����ك كانت بعض اجلمل الت����ي جاءتني من طالب 
جامعي، ليس املهم ما كتب في الرس����الة ولكن األهم 
اخلنجر الذي طعنت به من كلمات صوبت إلى العقل 
ومن ثم مزقت القلب، نعم تلك هي احلقيقة؟ فإذا كان 
تفكير جيل الش����باب وصل إلى تل����ك املرحلة فكيف 
سيكون تفكير اجليل الذي يليه، طالب مثل غيره من 
الطالب س����واء أكان النوع ذكرا أم أنثى، فالنوع هنا 
ليس املهم ولكن األهم أين وصل اليأس بأوالدنا وأين 
أصبحوا من حال عدم الثقة مبن حولهم، من هذه اجلمل 

التي أعدها صفعة للمجتمع 
نستطيع أن نرى كيف صار 
يفكر شباب الكويت، بل كيف 
إذا قرأمت  يرون مستقبلهم، 
كلماته فستجدون ما وجدته 
وهو السرقة وفنونها، بالفعل 
أصبحنا مجتمعا يتفنن في  
س����رقة املال الع����ام، بل لم 
يقتصر إلى هذا احلد، أصبحت السرقة للمال اخلاص 
أيضا وأقصد هنا احلياة الشخصية من خالل الوقت 
والدراس����ة وغيرها وهذا يؤدي فيما بعد إلى التفوق 
في سرقة املال العام عندما يصبح هؤالء ذوي مراكز 
ويخلف����ون من قبلهم، ومن تلك الكلمات التي ذكرتها 
لكم نستنتج كيف غرسنا في  أوالدنا مبادئ السرقة 
والتحايل والك����ذب، وإذا صح التعبير، أصبحنا نعد 
جيال جديدا يرث منا تركة فاس����دة، هذا ليس خياال 

ولكن هذا الواقع املعاش اآلن؟ 
فكيف تريدون من شباب لم تطلهم إلى اآلن أيادي 
الدوائر احلكومية، فقط يقرأون ما يدور بداخلها عبر 
الصحافة من فساد بل يسمعون ويشاهدون مهاترات يقال 
عنها مناظرات سياسية وهي عكس ذلك مبا تعج به من 
فساد إداري ومالي، وهنا سؤالي: هل تعتقدون أن تتوافر 
لشبابنا قدوة يتمثلون بها ويحرصون على محاكاتها 

عندما يكبرون؟ أترك لكم اإلجابة والتقدير.
> > >

كلمة وما تنرد: إل����ى بعض األقالم التي تريد متزيق 
ب����الدي، رفقا لقد طفح الكيل منك����م. وإليكم يا ذوي 
األقالم التي تريد الهدم ال البناء، في يوم ما لن جتدوا 
من يقرأ لكم لع����دم مصداقيتكم ولن أقول لكم إال ما 
قاله اإلمام علي بن أبي طالب: »اللهم لقد أراني قوته 

علي..فأرني قوتك عليه«.
atach_hoty@hotmail.com

كيف تكافئ وزارة التربية 
بقيادتها النس���ائية احلالية 
املعلم���ني واملعلمات  جموع 
بعد نهاية خدمتهم وتقاعدهم؟ 
»بالش���حططة« واإلهان���ة 
ومحاولة »سرقة« جهودهم 
وتعبهم واحتراقهم بهذا العمل 
الشاق، هذه هي احلقيقة ومن 

ال يصدق فعليه أن يسأل أي معلم يقوم حاليا بإجراءات 
التقاعد.

مكافأة نهاية اخلدمة ألعضاء الهيئة التدريسية في 
وزارة التربية قرار صدر قبل عامني فقط، تقرر فيه منح 
املعلم مكافأة بواقع راتب سنة كاملة عندما يتقاعد بعد 
خدمة 30 عاما وبش���رط احلصول على امتياز، واليوم 
تق���وم وكيلة وزارة التربية بجه���ود حثيثة ملنع هذه 
املكافأة وحرمان املعلمني بعد هذه اخلدمة الطويلة من 
احلصول على حقهم فيها، وال ندري ما الذي يدور في 
رأس وكيلة الوزارة وما الذي يحركها ملثل هذا النشاط 
الذي كنا نتمنى لو بذلت نصفه ألداء دورها في االرتقاء 
بالعملية التربوية والوف���اء بالوعد الذي أطلقته قبل 
3 أع���وام بتوفير وجبات لطلبة ري���اض األطفال ولم 
يتحقق حتى اليوم، بدال من وضع العراقيل أمام املعلمني 
واملعلمات وزيادة حالة اإلحباط واليأس عندهم، ولكن 
ما يحركها بالتأكيد ليس احلرص على املال العام، فاملال 
العام مستباح في وزارة التربية بصورة غير مسبوقة 
خالل الس���نوات الثالث املاضية على اللجان الوهمية 
والتي تس���تفيد منها وكيلة ال���وزارة أكثر من غيرها، 
فيكفي أن نعلم أن الس���يدة الوكيلة قد تسلمت مبلغا 
وقدره 83 ألف دينار العام املاضي هي قيمة مشاركاتها 
في اللجان، ثم تأتي اآلن وحتاول أن متنع مكافأة نهاية 
اخلدمة على املعلمني والتي ال تتجاوز في أحسن األحوال 
15 ألف دينار مكافأة لعمل شاق ومرهق يستهلك صحة 
املعلم خالل 30 عاما. أصغر مسؤول في وزارة التربية 
يتقاضى سنويا ما ال يقل عن 40 ألف دينار في جلان لها 
أول وليس لها آخر وال فائدة أيضا، بل إنهم ال يقومون 

بأي عمل يستحقون مبوجبه 
تلك املبالغ الكبيرة، فتصحيح 
االختبارات مثال، ذلك العمل 
الش���اق والذي يس���تمر من 
إلى  الثامنة صباحا  الساعة 
إلى  العاش���رة ليال وأحيانا 
منتصف الليل يؤديه املعلم 
وليس املسؤول، ثم باألخير 
يتسلم بعض املسؤولني 83 ألف دينار بينما املعلم الذي 
ينجز العمل يتسلم 50 دينارا ال تصرف له إال بعد عامني 
أو أكثر. رحم اهلل د.أحمد الربعي الذي أصاب حني وصف 

الوضع في »التربية« بأنه »هرم مقلوب«.
لن نناش���د وزيرة التربية وال وكيل���ة الوزارة وال 
الوكيلة املس���اعدة أن ينصفوا املعلمني، فهم يعرفون 
متاما م���ا يحدث، ولكننا نناش���د أعضاء مجلس األمة 
خاصة أعضاء اللجنة التعليمية أن يتحركوا ويسألوا 
عن تلك املبالغ الطائلة التي تصرف لكبار املسؤولني في 
»التربية« في جلان تبيض وتفرخ جلانا، عن أسمائهم 
التي تتكرر ف���ي 50 جلنة في العام الواحد مع أن قرار 
دي���وان اخلدمة املدنية ينص على أال يزيد عدد اللجان 
التي يشترك فيها املوظف على جلنتني فقط، ليحاسبوا 
كبار املسؤولني عن ضياع ميزانية وزارة التربية وما 
الذي ص���رف منها على التعليم وما الذي يصرف منها 
على اللجان إن كان���وا حريصني فعال على املال العام، 
وليعلموا أن املطالبات التي زادت ميزانية وزارة التربية 
بناء عليها إل���ى مليار دينار بحجة توفير »الب توب« 
لكل طالب وس���بورة ذكية لكل فصل ووجبات ملدارس 
رياض األطفال وغيرها من الوعود لم يتحقق منها أي 
شيء، ومدارسنا مفتوحة وبإمكانهم أن يتجولوا فيها 
ليعرفوا أوجه صرف تل���ك امليزانية الضخمة، فبثلث 
ميزانيتنا حققت ماليزيا املركز األول في التعليم، ألن 
األولوية عندهم للمعلم وليس للمسؤول الذي »يلهط« 
ويشفط ويسافر وباألخير مينع املعلم من مكافأة نهاية 

خدمته.
bodalal@hotmail.com

د. نرمين يوسف الحوطي

العقل قبل القلب

محلك سر

محمد هالل الخالدي

عقدة مكافأة
 نهاية الخدمة للمعلمين

نظرات

تعلمنا من إعالمنا العربي، والذي يكتب سيناريو األحداث 
االجتماعية بطريقته اخلاصة، ليعطيك التصور الوحيد الذي 
ال يتغي���ر وال يتبدل لعواقب األمور ع���ن أغلب األحداث التي 
مت���ر علينا في حياتن���ا، حتى أصبحنا عل���ى قناعة تامة مبا 
ميكن حدوثه، فال أستغرب من احللقات األخيرة لكل مسلسل 
تلفزيوني عربي أن ينتهي بشلل األب الذي يتزوج بامرأة أخرى 
على زوجته األولى، أو يأتي لها راكعا مستسلما ليقبل رأسها 
ويديه���ا ورمبا أقدامها، معلنا أنها هي املرأة الوحيدة الصادقة 
والوفية واحملافظة على بيتها وأوالدها، ولن تنافس���ها امرأة 
أخرى في ذل���ك أبدا، مع العلم أن كثيرا م���ن الرجال تزوجوا 
على زوجاتهم، لسبب أو آلخر وعاشوا سعداء وماتوا سعداء، 
وكانت الزوجة األولى كالعادة تنتظر من ذلك الزوج، حسب ما 
صوره لنا سيناريو مسلسالتنا العربية، أن يركع لها زوجها 
السابق معترفا أمام اجلميع باجلرمية التي ارتكبها في حقها، 
وأنه نادم متاما على ما فعل من كبيرة، يس���تحق عليها املوت 

أو الشلل أو حتى دخول مستشفى املجانني.
ومن الناحية األخرى لو تابعنا فيلما أو مسلسال أجنبيا، وكان 
أحد الزوجني خائنا، أو انفصال، ألسباب قد تكون منها دخول 
طرف ثالث إلى حياتهما األس���رية، ال تتحول تلك املشاهد إلى 
مجالس عزاء، وينتظر كل واحد منهما العقاب اإللهي الشديد، 
الذي س���ينزل على رأس شريك حياته ألنه اختار إنسانا آخر، 
ليكمل معه مش���واره الباقي من احلياة، والغريب في األمر أن 
هذين الزوجني يتقبالن األمر اجلديد، والذي قد يكون قاس���يا 
على وضع األس���رة، بعد تفكير عقالن���ي، ومراجعة للنفس، 
ومناقش���ة مع الطرف اآلخر، ثم يبدأ كل منهما في التخطيط 

حلياته املستقبلية بشكلها املقبل.
وقبل ختام املقالة.. أعترف بأن هدفي من وراء كل ما كتبت، 
هو نقل الصورة احلقيقة الغائبة، عن أذهان بعض أخواتي من 
النس���اء، والالتي مررن بتجارب مؤملة مع أزواجهن، راجية أال 
يتأثرن كثيرا باألحداث الدرامية للمسلسالت العربية املكررة، 
والتي تعرض أمام املشاهدين طوال السنة، وأال ينتظرن، كما 
يقال لهن، ال���زوج الذي خرج من أقفاص حياتهن الذهبية مع 
امرأة أخرى، أن يعود نادما وراكعا وباكيا، بس���بب غبائه أو 
جهله أو سفاهته، وأدعوهن إلى تقبل الواقع كما هو، ويبدأن 
حياتهن اجلديدة بنظرة متفائلة للمستقبل، مع ذلك الرجل أو 

من دونه، فقليل من األوهام كفيلة بقتل الكثير من األحالم.
Falcom6yeb@yahoo.com
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