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العدل واملساواة في القوانني مطلوبان 
واحترام اآلخرين واجب، وقد أكد على ذلك 
الدستور في مادتيه 7 و29 بالعدل واملساواة 
بني صفوف املواطنني واحترام اآلخرين، لذا 
فإن مقترح النائب صالح عاشور مبنح كل 
رب أسرة كويتي 10 آالف دينار يحصل على 
5 آالف بعد املوافقة على القانون ونش���ره 
باجلريدة الرسمية وال� 5 األخرى بعد مضي 
عام، يعتبر األفضل بني جميع املقترحات 
التي تسعى لرفع املعاناة عن املواطنني فهو 
غير مكلف وال تتعدى كلفة ال� 5 آالف األولى 
700 مليون مما يجب ان تباركه احلكومة 
ألنها وحسب كالمها للنواب مع أي مقترح 
ال تتجاوز كلفته املالية مليار دينار، فأعتقد 
ان ه���ذا املقترح أقل بكثي���ر من املليار في 
س���نته األولى، لذلك نأمل من احلكومة أن 
تكون كرمية وأن ترسم البسمة على أوجه 
املواطنني املتعطشني ملن يأخذ بيدهم ويرفع 
املعاناة عنهم ويوفر لهم سيولة مثلما سعت 
احلكومة لرسم البسمة نفسها على شفاه 
البنوك والشركات بدعمها وتوفير قانون 
لها يقرضها ومينحها السيولة حلني االنتهاء 

من مشاكلها املالية.
هذا املقترح وحسبما نسمع ان غالبية 
النواب باركوه ويستعدون جلمع التواقيع 
عليه خصوصا انه ال يحتاج الى تعقيدات 
ومواده واضحة وكلفته معروفة وإن شاء 
اهلل نفرح به وتكتمل تلك الفرحة لو باركته 
احلكومة ممثلة بسمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد الذي فّرح الش���عب بتجديد 
الثقة في سموه من قبل ممثلي األمة الذين 
ه���م من يطالبون اليوم بهذا املقترح ليس 
جليوبهم اخلاصة ب���ل جليوب املواطنني 
وللوقوف بجانبهم في أزمتهم املالية، خاصة 
ان كثيرا من الدول وقفت بجانب شعوبها 
في أزمتها املالية وكان آخرها ملك البحرين 
الذي أمر بصرف منحة 500 دينار بحريني 
لكل متقاعد بحريني وهناك الكثير من الدول 
أقل من الكويت ماال قامت بالوقوف بجانب 
مواطنيها ودعم العنصر البشري الذي يعتبر 
من أهم مقومات وأساس���يات قيام الدولة، 
فكيف تقوم الدولة بينم���ا مواطنوها في 
أس���وأ حال بسبب مش���اكل مالية ال تذكر 
أمام ميزانية الدولة الكبيرة والفائضة فهل 
الكويتيون ال يستحقون املساعدة من قبل 

حكومتهم؟
زبدة الكالم: 700 مليون دينار للمواطنني 
ال تعني شيئا مقارنة بالبيوت التي تنوي 

احلكومة بناءها للمزارعني العراقيني.
aleqtsadi@hotmail.com

اقتراح عادل

ماضي الهاجري

زبدة الكالم

قرت عني أهل الديرة بعودة سمو الشيخ سالم 
العلي الصباح رئيس احلرس الوطني بعد رحلة 
العالج الطويلة والنقاهة، والتي غمرتنا بالفرحة 
وزادت األعياد عيدا آخر بوصوله ساملا معافى، ورغم 
ان سموه كان بعيدا عن ربوع الوطن وأبنائه اال انه 
كان حاضرا في قلوب اجلميع، فكيف ال والكويت 
وأبناؤها لم تغب عن فكر سموه خالل فترة غيابه، 
يتابع اخبارها، متواصال مع أبنائها، نهنئ أنفسنا 
وأبناء هذا الوطن الغالي بعودة هذا الرمز الوطني 
صاحب القلب الكبير واألي���ادي البيضاء والرأي 
احلكيم ساملا معافى بإذن اهلل، فعودا حميدا وعمرا 
مديدا، وعيدي يا كويت بعودة سمو عميد األسرة 
ليواصل مس���يرة العطاء الى جانب اخوانه حتت 
ظل راية صاحب الس���مو األمير املفدى حفظه اهلل 

ورعاه، وكل عام وأنت بألف خير يا وطني.
> > >

القناعة

قال تعالى )وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور( 
ڈ، وقال رس���ول اهلل ژ: »اعمل لدنياك كأنك 

تعيش أبدا واعمل آلخرتك كأنك متوت غدا«.
فاإلنسان على وجه األرض عبارة عن عابر سبيل 
مهما طال به العمر س���يأتي يوم وينتقل فيه الى 

جوار ربه.
فاملوت هو النتيجة احلتمية للحياة أي انه نهاية 
املطاف مهم���ا طال به األجل، قال تعالى )لكل أجل 

كتاب( ڈ.
فاحلياة قصيرة ولكن البعض هو الذي ينتبه 
لها وميعن النظر والتفكير فيها، فنجده من فضل 
اهلل عليه ونعمته س���لك طريق الهداية والرشاد 
واضعا مخافة اهلل وطلب رضاه نصب عينيه في كل 
كبيرة وصغيرة، ال يخاف في اهلل لومة الئم، دمث 
اخللق، حس���ن املعشر، سمحا اذا باع واذا اشترى 
واذا اقتضى، بعيدا ع���ن اللغو أمينا يعرف ما له 
وما عليه من حقوق وواجبات، صادقا مع نفس���ه 
واآلخرين، شاكرا حامدا هلل على نعمه، صابرا على 

نوائب الدنيا.
اما الغالبية العظمى خاصة في هذا الزمن فتجدها 
في حال يرثى لها، والشخص من هذه الفئة ابتعد 
عن كل ما يرضي اهلل وال هم له اال جمع املال بأي 
طريقة، ذو قلب طمس اهلل عليه فأعماه عن سبل 
الرشاد، قال تعالى )وميدهم في طغيانهم يعمهون( 
طلب الدنيا فيسرت له سبلها ليتمادى في طغيانه 
وظلمه بأعماله وسلوكياته، ذو نفس ال تعرف إال 
الكذب واحلس���د واحلقد والكراهية، يقولون ما ال 
يفعلون واذا حتدثوا يعجبك حديثهم وهؤالء هم 
املنافقون يحبون اخلير ألنفسهم ويحسدون الغير 
على أي ش���يء وهبه اهلل اياه، ال يحب اال نفس���ه 
أعمته الدنيا وسلبته التفكير ولو للحظة ما نهاية 
الطريق، كل يوم مير عليه يقربه إلى آخرها فبدال 
من ان يرجع الى اهلل بكل جوارحه يتمادى في غيه 
وطغيانه يتمنى لو انه ميتلك خزائن األرض، يعمل 
من أجل ان يكسب شهرة مهما كانت، ال يبتغي من 
ورائها رضا اهلل بل صف���ة يذكره بها الناس ألمر 
في نفس���ه، قال تعالى )وال حتسنب اهلل غافال عما 

يعمل الظاملون( ڈ.
فاإلنسان في هذه احلياة في كد وتعب وصراع 
ومعاناة وعمل وحرمان، ق���ال تعالى )لقد خلقنا 
اإلنسان في كبد( والقناعة كنز ال يفنى ولو ان كل 
منا يرضى مبا رزق���ه اهلل من صحة ومال وبنني 
وسلطة وجاه لعاش حياته سعيدا شاكرا وحامدا 
للحق على نعمائه ونعمته عليه، قال تعالى )ولئن 

شكرمت ألزيدنكم( وبالشكر تدوم النعم.
ولو ابتعدنا عن هذا التناحر والتزاحم ورضينا 
مبا قسم اهلل س���بحانه لوجدنا ان احلياة جميلة 
وان النفس يكللها الرضا ال تباغض وال حتاس���د، 
ال ح���ق يهدر وال حقوق تؤكل، الكل يعمل بصمت 
ابتغ���اء مرضاة اهلل آخذين مبا أحله لنا مبتعدين 
عما حرمه علينا واضعني مخافته سبحانه وطلب 
رضاه وتقواه نصب أعيننا ليبارك لنا فيما وهبنا 
ويزيد فيه ولتكت���ب لنا النجاة، قال تعالى )ومن 
يت���ق اهلل يجعل له مخرج���ا ويرزقه من حيث ال 

يحتسب(.
فاهلل خلقنا من أجل عبادته وحتت هذه الكلمة 
ان كان���ت صادقة ونابعة من قلب خاش���ع يعرف 
ربه حق املعرف���ة بنفس محبة اآلخرين، وصافية 
بعيدة عن احلسد واحلقد والكراهية عاش حياته 
سعيدا هانئا، قال تعالى )وما خلقت اإلنس واجلن 

إال ليعبدون( ڈ.
فلنرجع الى اهلل بكل جوارحنا ونعمل ملرضاته 
ونبتعد عن معصيته ولنضع في حس���اباتنا أننا 
عابرو طريق وان املوت حق، قال تعالى )كل نفس 

ذائقة املوت( ڈ.
وقال الشاعر:

نهر سنعبره س��وى  احلياة  وم��ا 
السفر ينتهي  وبأخرى  ضفة  من 

سائال العلي ان يهدينا سبل الرشاد

عودة حميدة

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

اجتمع رؤس���اء حترير 
الصحف احمللية في جمعية 
الصحافي���ني للنظ���ر في 
التعديالت احلكومية املتعلقة 
بقانون املرئي واملسموع، 
واملزمع ان تقدمها احلكومة 
خالل االيام القادمة ملجلس 

االمة.
وحسب ما نشر في الصحف ونقل من خالل ذلك اللقاء الذي 
جمع وزير االعالم مع رؤس���اء التحرير، ترتكز التعديالت على 
تشديد العقوبات على منظومة احلريات والتضييق على حرية 

التعبير، والرأي الناقد والبناء واملوضوعي.
وقد تبلور االجتماع بنتيجة محددة هي قيام الصحف مبقاطعة 
نواب األمة الذين س���يؤيدون التعديالت احلكومية وذلك بعدم 

نشر تصريحاتهم وأخبارهم الصحافية.
لكن في الوقت الذي يطالب فيه الزمالء رؤساء التحرير بحرية 
التعبير والرأي ومحاربة الفكر األحادي جندهم يناقضون أنفسهم 
في هذا التوجه الصحيح بأن يكونوا اول من يطبقوا مش���روع 
تضييق احلريات من خالل أس���لوب املقاطعة للنواب املوافقني 

على التعديالت.
وحقيقة أختلف مع الزمالء رؤس���اء التحرير في هذا املوقف 
املتعلق بالقطع، حيث ان هذه املقاطعة موجهة أساس���ا الى قراء 
الصحف والناخبني خصوصا الذين اختاروا ممثليهم عبر صناديق 

االنتخاب بحرية وقناعة ليمثلهم هؤالء النواب.
فليس من حق الصحف حجر الرأي املخالف لهم او تضييق حرية 
الرأي والتعبير، النها مسألة خالفية بني البشر، فكل له احلق في 
توصيل ما يراه مناسبا دون ضرر على اآلخر وفق القانون. كما ان 
منع نشر التصريحات الصحافية للنواب املؤيدين للتعديالت هو 
منع القراء والناخبني عن معرفة اجلوانب االيجابية او السلبية 
ملن ميثلهم داخل مجلس األمة، فكيف يس���تطيع الناخب تقييم 
ومتابعة نائبه الذي اختاره، حيث يصل الى مبتغاه فيما يقول 

بآرائه ويقوم بأفعال وحتركات حول القضايا 
املطروحة ومن ثم مناقشته فيها.

ولنكن واقعيني ان هذه املقاطعة لن تستمر 
بالتضامن املتفق عليه لصعوبة تطبيقها، فمن 
املتوقع ان تصبح التصريحات الصحافية النيابية 
جتارية بالنسبة للنواب الذين ستتم مقاطعتهم، 
وذلك من خالل مبادرة بعض النواب بدفع مبالغ 
مالية لبع���ض الصحف لنش���ر تصريحاتهم 
وأخبارهم، خاصة ان بعض الصحف تأسس���ت بناء على أهداف 

استثمارية وجتارية ومن ثم ترويج فكرها وفق القانون.
وارى ان حالة مقاطعة هؤالء النواب من قبل رؤساء التحرير 
ج���اءت نتيجة ردة فعل على امر لم يتوافق مع أفكارهم وآرائهم 

وتوجهاتهم.
نعم نختلف بكل ما حتمله كلمة اختالف معاكس لكل من يسعى 

الى تضييق احلريات وحتجيم الدور اإلعالمي للحريات.
ولم أجد أفضل من يحمي ويرد على كل من يحاول ان يتالعب 
بالكلمات ويواصل فكره في محاربة احلريات املقننة هو ما سطره 
أبو الدستور الكويتي املغفور له الشيخ عبداهلل السالم )رحمه 
اهلل( حينما قال في تقدميه الدستور: »رغبة في استكمال أسباب 
احلك���م الدميوقراطي لوطننا العزيز وإميان���ا بدور هذا الوطن 
في ركب القومي���ة العربية وخدمة الس���الم العاملي واحلضارة 
اإلنسانية، وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن مبزيد 
من الرفاهية واملكانة الدولية، ويضيء على املواطنني مزيدا من 
احلرية السياسية واملساواة والعدالة االجتماعية ويرسي دعائم 
ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص 
على صالح املجموع او شورى في احلكم مع احلفاظ على وحدة 

الوطن واستقراره.
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فاكهة الكالم: قيل لبعض احلكماء: ما الس���رور؟ قال: الكفاية 
في األوطان واجللوس مع اإلخوان.
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انتباهي كتاب  لفت 
السابع  العلوم للصف 
الذي يدرس في الفصل 
الدراس���ي االول، وهو 
كتاب جديد طبعة عام 
2009 / 2010 عندما طلب 
ابني ان اشرح له  مني 
مفهوم »االسموزية«. فقد 

اعجبت من صورة غالف الكتاب التي تعبر عن علمية 
الكتاب وما يحويه من رس���ومات دقيقة واضحة ذات 
الوان زاهية واعتماده االرق���ام العربية وما يتمتع به 
من اخراج بديع، وهي نقلة نوعية اذا ما قورن مع كتب 
وزارة التربية القدمية التي كانت تعاني من اخراج سيئ 
يفتقر الى عامل اجلاذبية وقد دون على صفحته االولى 
»وبيرسون ايديوكيشن 2009«، فعلمت ان الكتاب اعد 
بالتعاون مع تلك املؤسسة التعليمية كما هو حاصل مع 
كتب اللغة االجنليزية املعدة بالتعاون مع املؤسس���ات 

التعليمية البريطانية كاكسفورد ولوجنمان.
ومع جودته العلمية واخراجه اجلميل، تبقى هناك 
بعض املالحظات اجلديرة باالث���ارة حول الكتاب مثل 
احتوائه على كم كبير من املعلومات العلمية املتعددة 
املواضيع، واالستغراق في عرض ادق ما حتويه رسوماتها 
من تفاصيل كعضيات اخللية واسمائها الالتينية، وكيفية 
انقسامها وما يتبع ذلك من تشكل وتوزيع للكروموسومات 
والتط���رق الى النماذج االربعة للذرة وطبيعة كل منها 
واجلدول ال���دوري للعناصر وخصائ���ص مجموعاته 
والكترونات التكافؤ والظاهرة االسموزية وغيرها من 

مواضيع ال يسع املجال لذكرها مما جتعل 
طالب الثانوي حائرا في فهمها، فما بالك 
بطالب املتوس���ط؟ فاذا اضفنا الى كون 
هذه املواضيع ال تناس���ب قدرة الطالب 
االستيعابية � نظرا لعمق مادتها وكثافة 
معلوماتها � صعوبة اسلوب الشرح الذي 
يتميز بالتعقيد وعدم تبسيط االفكار املراد 
ايصالها، نخلص من ذلك الى ان الكتاب 
سيكون اكثر فائدة لو يعاد النظر في اختيار محتوياته 
وفي اسلوب شرحه حتى يكون في مستوى يساعد الطالب 
على ان يعتمد على ذاته في فهم مادته دون احلاجة الى 
االس���تعانة باآلخرين، فتطوير املنهج ال يعني تطويع 

العقول الصغيرة مبطارق العلم الضخمة.
يس���تغرب املرء كثيرا في عدم سماح وزارة التربية 
للطلبة والطالبات باالحتفاظ بأوراق اختباراتهم املصححة 
والت���ي تكون في الفترات، ألي���س احتفاظهم بها حتى 
يستعينوا بها اس���تعدادا الختباراتهم النهائية افضل 
من تخزينها لدى ادارة املدرس���ة ثم رميها في حاويات 

القمامة؟
اعتقد جازما ان���ه ال يوجد مبرر منطقي لدى وزارة 
التربية في منع الكتابة بالقلم الرصاص في مدارسها، 
علم���ا ان قلم الرصاص ميتاز بأنه عملي اكثر من القلم 
الناش���ف او احلبر الذي يتطل���ب التعامل مع اخطائه 
بالشطب او املسح بسائل التصحيح الذي تشتكي منه 
جمي���ع مدارس التربية في الكويت، حيث يس���تخدمه 
الطالب في الكتابة على االدراج والكراس���ي واجلدران 

وتصعب ازالته منها!

ضد التعديالت
وضد مقاطعة النواب..!

د.بدر نادر الخضري

لمسات

مالحظات تعليمية

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة


