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آراء

الكل يتس����اءل عن مبررات في 
الهجوم غي����ر الواضح من بعض 
كّتاب الصحف وما تناقلته الرسائل 
االلكترونية من تصاريح لبعض 
النواب وكذلك ما يصدر عن أصحاب 
النف����وس املغرضة وهواة تفعيل 
األزمات بني فترة وأخرى في سبيل 
املآرب الشخصية حسب  حتقيق 

أجندة كل منهم.
هناك فئة تسير باجتاهات غريبة، وان جاز التعبير بأنهم 
افراد يحملون توجهات وافكارا ونظرات واطروحات حتارب 

كل ما هو صالح لتطوير هذا الوطن الغالي.
فهؤالء مستمرون منذ فترة بشكل الفت للنظر في تقويض 
وتشويه جهود اآلخرين في سبيل التحديث والتطوير الفني 
واالداري واألكادميي والعلمي وخاصة املرتبطة باملس����يرة 
التعليمية والتربوية وان هذه احملاوالت بدأت شرارتها حينما 
جنح عضو مجلس األمة د.حسن جوهر في عام 1996 ووضع 
في برنامجه االنتخابي ضرورة اعادة العمل على انقاذ التعليم 
الوطني من االنحدار، فملف التعليم من االولويات التي تتصدر 
اهتماماته منذ ذلك احلني، ولكن جهوده وحتركاته لم تفلح.

واحملاولة اجلديدة التي بدأ بها هو للنيل من مسيرة الرجل، 

هي تسويقهم بأن النائب د.حسن 
جوهر له مصالح وقضايا شخصية 
يريد حتقيقها، فعندما لم يستطيعوا 
ضرب الرجل بدأوا بالتعرض ألقاربه 
وأصدقائ����ه ومحبيه من الناخبني 
الذين وثقوا به وأعطوه أصواتهم 
حيث اتهموهم بأنهم يسعون عن 
طريقه لنيل املناصب رغم ان هؤالء 
املدعني يعلمون علم اليقني ان من يهاجمونهم يستحقون ذلك 
لكفاءاته����م ومؤهالتهم واخالصهم باملج����االت التي يعملون 

بها.
ومن هنا أحب ان أؤكد ان بعض الذين يدلون بآرائهم في هذا 
الشأن لم يطلعوا أصال على صيغة ومحتويات فكر د.حسن 
جوهر حتى يفهموا أبعاده الرامية واملتواصلة الى حتس����ني 

األداء وإصالح العملية األكادميية والتعليمية.
وأخيرا ان د.حسن جوهر مازال متواصال ومطبقا شعاره 

»للكويت.. على العهد باقون«.
فاكهة الكالم: قال اإلمام علي )ع(: »آلة الرياسة سعة الصدر، 
وال خي����ر في الصمت عن احلكم، كما ان����ه ال خير في القول 

باجلهل«.
Aliku1000@yahoo.com

احلمد هلل والصالة والسالم على 
رسول اهلل، في احلقيقة اإلعالم له 
دور فعال وض����روري في توعية 
الناس وإيصال املعلومة املفيدة ولذا 
البد أن تكون جهة االعالم صادقة في 
نشر املعلومة ونزيهة ونظيفة في 
معلوماتها حتى تكون لها مصداقية 
عند املستمع أو املشاهد أو القارئ، 

وفي تطور االعالم ووس����ائله والفضائيات الكثيرة املتعددة 
جند ما هو مفيد وجيد ومنها ما هو سيئ ومضر وال يجلب إال 
الفساد لألسف الشديد، ولكنه موجود ومفروض على املشاهد 
من خالل بعض »الفضاحيات« واسمحوا لي أن أسميها بهذه 
التسمية ملا نشاهده فيها من برامج ال ترقى لإلعالم النزيه وبال 
شك الذي نشاهده في هذه االيام من االعالم يؤثر على املشاهد 
وباألخص فئة الش����باب الذين هم في سن حتب ان ترى كل 
شيء يعرض في الفضاحيات وباألخص برامج االثارة، وكما 
ذكرت في البداية تغلب على هذه الفضاحيات البرامج السيئة 
وبطبيعة احلال يتأثر بها املش����اهد الشاب، والشاهد في هذا 
املوضوع دور مشاهدة الشباب لهذه البرامج وتأثيرها عليهم 
جند أن األبناء في املنزل يجلس����ون امام االنترنت او احدى 
الفضائيات ساعات طويلة وينشغلون متاما مبا ال يرتقي بهم 
دراس����يا وعمليا ودينيا وال حتى اخالقيا، افالم ومسلسالت 
وبرامج هابطة جتر الشباب الى امور ال حتمد عقباها ومبشاهدة 
اإلنترنت او القنوات الفضاحية س����اعات طويلة تترك عزلة 
وفجوة بني األبناء ووالديهم حتى تناول الوجبات يكون داخل 
الغرفة النش����غالهم بهذه القنوات الفضاحية ناهيك اذا كان 
عندهم وقت طويل في العطل واإلجازات الدراسية وبهذا يفتقد 
الود واحلب واحلوار والنقاش لدى األبناء واألسرة النشغال 
األبناء مبشاهدة االنترنت والقنوات الفضاحية الفاسدة التي 
تلوث عقول وافكار الش����باب اال ما رحم اهلل فتحصن باهلل 
عز وجل وارتقى مبشاهدة ما هو نافع من برامج هادفة تترك 
االثر الطيب في نفوس����هم وبالتالي ينعكس هذا على أخالق 

الشباب وبسلوكهم بشكل عام.
ارجع قليال الى االس����رة فمن رب البيت او املس����ؤول عن 
االبناء داخل املنزل ودوره في التوجيه واإلرشاد وتوضيح 
م����ا هو مفيد او مضر في هذه القنوات أو االنترنت من خالل 
املشاركة في الرأي وإبداء املشورة من غير فرض الرأي واألوامر 
املتعسفة في القرار ألن الشباب في هذه السن ال يقبلون من 
يفرض عليهم رأيه ولو كان األب أو األم ألن لهم شخصيتهم 
وقراراتهم وألنهم في طور بناء الذات والش����خصية أما عما 
أردت ان اوضحه في هذا الشأن فان الشباب في سن املراهقة 
يسمعون ويأخذون من أصدقائهم اكثر مما يأخذون ويسمعون 

من والديهم ألسباب كثيرة، منها 
احلياء من األب أو من األم أو فارق 
السن وعدم تقارب األفكار وامليول 
أو لعدم سماع الوالدين ملا يطرحونه 
من أمور ش����بابية وعدم إعطائهم 
الفرصة إلظهار ما في داخلهم فإذا لم 
يجدوا من يصغي لهم داخل املنزل 
فسيجدونه عند إحدى الفضائيات 
او خارج املنزل عند اصدقائهم وهذا قد يكون الصديق صاحلا 
وسويا أو طاحلا سيئا، »وقيل الصاحب ساحب«، والقنوات 
قد تك����ون هادفة أو فضاحية كما ذكرت وهنا حتدث امور ال 
يرضاه���ا اجلميع وغير اخالقية من ثم نأتي ونلقي اللوم 
عل���ى االبناء اذا وقعوا، ال س���مح اهلل، في احملظور وغير 

االخالقي.
أخي األب.. أختي األم.. أنتم املس���ؤولون أمام اهلل يوم 
القيامة عن أبنائكم ألن الرسول ژ قال: »كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته« لذلك يجب ان نحرص على اجللوس مع 
ابنائنا في املنزل من غير ان نكون معهم في احلوار واالختيار 
واحلديث واجللوس معهم على الطعام ومن غير تعس���ف 
وفرض الرأي ه���ذا كله يجعل احلميمية واحلب والتفاهم 
والنقاش الهادف بني الطرفني حتى تكون لغة القبول واحترام 
اآلراء سائدة دائما بني اآلباء واألمهات حتى نحتوي أبناءنا 
مما هو مدمر في هذا الزمن، نسأل اهلل السالمة ويجب علينا 
أن ندرك ما يدور ف���ي هذه الفضاحيات ألن في هذا الزمن 
السريع ال يحتاج األبناء الى أن يتأثروا بصحبة سيئة خارج 
املنزل ألنها موجودة في احدى القنوات الفضاحية املدمرة 
من خالل ما يعرض فيها من برامج ال ترتقي بنا كمسلمني 
محافظني وال تصلح ف���ي عاداتنا وقيمنا وأخالقنا فإذا لم 
نكن عل���ى وعي وإدراك وتوجيه ألبنائنا فإن الفضاحيات 
حتتضنهم وتثقفهم وتفسد أفكارهم وعقولهم فيجب علينا 
أن نكون حذرين من هذه اآلفة املدمرة وأقول ألبنائنا ارتقوا 
في مشاهدتكم مبا ينفعكم في دنياكم وآخرتكم واحرصوا 
على البرامج الهادفة املفيدة ألنها موجودة وبالتالي القرار 
بأيديكم فال تعطوا فرصا ملن يريد أن يفسد أفكاركم وأخالقكم 
ألنهم ال يريدون لكم اخلير وشغل أوقاتكم مبا يجركم الى 
الذنوب واملعاصي وغضب الرب والعياذ باهلل واهلل عز وجل 
قال في كتابه احلكيم )إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مس���ؤوال( فيجب علينا ان نحسن اختيارنا فيما 

نشاهد ونسمع حتى يشهد لنا باخلير يوم احلساب.
في اخلتام اس���أل اهلل العلي القدير أن يحمينا ويحمي 
ابناءنا وأبناء املسلمني من الفضاحيات ومما ال ينفعنا في 

الدنيا واآلخرة.

»الفضاحيات« وأثرها 
على الشباب

جاسم راشد العبود

إشارة

جوهر.. للكويت
على العهد باقون!

د.بدر نادر الخضري

لمسات

وزراء بال وزارة

محمد هالل الخالدي

نظرات

ال ميكن ألي طبيب أن يجري عملية جراحية بسيطة ما 
لم يقم بتعقيم جس���د املريض، أو على األقل تعقيم اجلزء 
املراد إخضاعه للجراحة، ولو سألت أي طالب سنة أولى طب 
س���يخبرك بهذه احلقيقة التي تعتبر من البديهيات والتي 

تعرفها حتى جداتنا.
غي���ر أن ما يحصل في الكويت اليوم ان األخوة األفاضل 
الداعني للخصخصة والداعمني لها، لم ينتبهوا إلى أنه يجب 
تعقيم اجلسد احلكومي قبل إخضاع أطرافه وشركاته جلراحة 

اخلصخصة.
والتعقيم السياسي هنا هو تطهير اجلسد احلكومي من 
الفساد املتغلغل في دهاليز البيروقراطية والدورة املستندية 
العقيمة، قبل قيام قط���ار اخلصخصة بالتحرك من محطة 
مجلس األمة، وإال س���نكون أول دولة في العالم تخصخص 

الفساد.
القانون في شكله املقدم حاليا وفقراته يعتبر شبه متكامل 
وحلما نتمنى حتقيقه، أنا ال أرفضه وال أعتقد أن شخصا ما 
يستطيع رفض القانون بشكله احلالي، وبجميع بنوده دون 
استثناء، ولكن املصيبة هي أنه في احلالة الراهنة ملؤسسات 
الدولة في ظل الفساد ال ميكن تطبيقه، بل يستحيل تطبيقه، 
ويج���ب علينا أال ننظر إلى القانون كمواد فقط بل علينا أن 
ننظر إلى األرض التي س���نضع عليها قانوننا هذا، فأرضنا 
احلكومية اآلن »سبخة فس���اد« وال ميكن أن تنبت سنبلة 

»خصخصة« واحدة.
وعليه يا س���ادة قبل الش���روع في قانونكم هذا عليكم 
أن تطهروا اجلس���د احلكوم���ي متاما، وتقوم���وا بتعقيمه 
وتطهي���ره، ومن ثم خصخصوا حتى األوكس���جني في هذا 

البلد لو شئتم.
Waha2waha@hotmail.com

أصبحنا نعرف تقريبا نتيجة أغلب عمليات التصويت على 
مشاريع القوانني في مجلس األمة قبل انعقاد اجللسة، ليس 
ألننا منلك حاسة سادسة أو ذكاء خارقا، وإمنا ببساطة ألننا 
أصبحنا نعرف مواقف احلكومة ومواقف بعض النواب املوالني 
للحكومة أو »الوزراء بال وزارة« مبعنى أدق. مشكلة البلد 
واضحة للجميع، هناك مبلغ كبير من املال نتج عن الزيادة 
الكبيرة في أسعار البترول خالل السنوات املاضية، وهناك 
من يريد االس���تحواذ على أكبر قدر من هذا املال، وهناك من 
يريد الدفاع عن الوطن ضد املتنفذين. واملتنفذون أصبحوا 
أكثر تنظيما وشراسة ووقاحة أيضا، إذ لم يعد يعنيهم انتقاد 
أو فضائح، املهم هو احلصول على أكبر قدر من املال، ولذلك 
ال غراب���ة في أن جتد نائبا أو »وزيرا بال وزارة« يتقلب بني 
مواقف متناقضة ويقف علنا ويدافع عن تصرفات احلكومة 
اخلاطئة بال خجل وال مباالة، وكأنه أحد أعضاء احلكومة بل 
وأكثر والء للحكومة من الوزراء األصليني. واملعادلة اليوم 
ليست في صالح الوطن وال املواطن بالتأكيد، فعدد الوزراء 
م���ع عدد النواب املوالني للحكوم���ة أو »الوزراء بال وزارة« 
مقابل عدد النواب احلقيقيني ال يبشر بأي خير وال يدعو ألي 
تفاؤل. ولذلك أيضا نالحظ أن احلكومة توقفت عن االدعاء 
بعدم التعاون والعمل على حل مجلس األمة كما كانت تفعل، 
مع أن املمارس���ة السياسية لم تتغير عند كثير من النواب 
الوطنيني الذين لم يغيروا مواقفهم ويتخلوا عن دورهم في 
الدفاع عن مصالح الوطن، فاحلكومة ذكية جدا وتعرف أن 
برملان���ا مثل هذا لن يتكرر في تاريخ الكويت على اإلطالق، 
وأنه���ا لن حتصل على نواب مبواصفات »وزراء بال وزارة« 
يقومون نيابة عنه���ا باألعمال التي تخجل هي أن تقوم بها 
علنا، فعلى األقل التزال حكومتنا حتتفظ بشيء من الكرامة 
و»املستحى« في مقابل بعض النواب الذين وصلوا إلى درجة 

السالب في الوقاحة والالمباالة!
هنيئا للحكومة جناح تكتيكاتها السياس���ية، فقد أثبتت 
حقا أنها حكومة عبقرية استطاعت خالل أشهر معدودات أن 
حتول بع���ض األعضاء من نواب ميثلون األمة إلى موظفني 
صغار و»أراجوزات« يفعلون ما يؤمرون وال يعصون للحكومة 
»غمزة عني«. حكومة بهذا الدهاء اخلارق تس���تحق أن يقام 
لها متثال ضخم في منتصف قاعة عبداهلل الس���الم يحكي 
لألجيال القادمة عن ذكائه���ا وقدرتها على حتويل البرملان 

إلى دائرة حكومية صغيرة.
أما نحن، الشعب الغلبان فنستاهل كل ما يجري، بل وأكثر 
ألننا سبب هذه االنتكاسة باختيارنا أشخاصا قابلني للشراء 
وب���ال قيم، وألننا صدقنا بروباغن���دا احلكومة الذكية التي 
استطاعت أن تضحك علينا وتقنعنا بأن االستجواب يعني 
التأزمي، والتأزمي هو سبب تعطيل املشاريع، أن سبب تردي 
التعليم في الكويت هو استجواب وزراء التربية إذ لن يتمكن 
املعلمون من التدريس في مدارس���هم وهناك من يستجوب 
الوزير في البرملان، فطبيعي أن يكون ترتيب أبنائنا األخير 
على مستوى العالم، وأن سبب تردي اخلدمات الصحية أن 
األطباء واملمرضني لن يستطيعوا معاجلة املرضى وهناك من 
يستجوب وزير الصحة، فطبيعي أن ينسى األطباء مقصا 
أو علبة شاش في بطون املرضى أثناء العمليات اجلراحية، 
وأن جيش املوظفني واإلدارات في وزارة اإلسكان لن يتمكنوا 
من بناء مساكن جديدة وهناك من يستجوب وزير اإلسكان، 
فطبيعي أن تستمر الئحة االنتظار ألعوام تلو أعوام. املشكلة 
إذن في االس���تجواب، في الرقابة على أداء احلكومة التي ال 
تريد أن يراقبها أحد وال أن يحاسبها أحد، وهذا أمر طبيعي 
جدا فهناك 37 مليار دينار كيف س���تقبل احلكومة ألحد أن 

يراقبها أو يحاسبها؟ عليكم بالعافية.
bodalal@hotmail.com

خصخصة األوكسجين

ذعار الرشيدي
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برمجة التذوق 
والذوق السياسي

مطلق الوهيدة

رأي

بعد ان تبني لنا ولغيرنا ان هناك 
بعضا من اعضاء السلطتني التنفيذية 
والتش����ريعية وكذلك رجال السلطة 
الرابعة يدمنون اثارة املشاكل والفنت 
وخلقها والتفنن فيها، واصبحت اثارة 
هذه املشاكل بالنسبة لهم كاألكسجني 
ال يس����تطيعون العيش م����ن دونها، 
فيثيرونه����ا ب����ني صف����وف املجتمع 
بتصنيف����ات ما كنا نعرفها وما كانت 
من س����لوكيات املجتمع الكويتي، مع 
هب����وط باحلوار بل جت����اوز البعض 
احلدود الداخلية الى احلدود االقليمية 
مع اجليران الذين ال ميكن استبدالهم 
بجيران آخرين، فكيف نس����مح بهذه 
العقيمة واخلطيرة حاضرا  الظاهرة 
ومس����تقبال؟ وهل ه����ؤالء يعبرون 
عن إرادة الش����عب املس����الم والطيب 
في مس����يرته الذاتية والبعض منهم 
يتحدث ويتشدق باحلفاظ على الوحدة 
الوطنية، وهو ما يثيره في الصحافة 
واحملط����ات الفضائي����ة وبالن����دوات 
واحملاضرات والديوانيات أيضا؟ هل 
نحن بحاجة إلنشاء مصحات تعالج هذا 
اإلدمان الذي طرأ على الساحة الكويتية 
ووضع برنامج ميكن ان نسميه التذوق 
السياسي حتى يزداد الذين يدخلون 
املعترك السياسي في هذه السلطات 
لياقة ورقيا في هذا التذوق وحتى ال 
يجروا الوطن واملواطن الى اثارة املشاكل 
هن����ا وهناك وخاصة ف����ي هذه األيام 
وفي هذه األوضاع االقليمية مجهولة 
االجتاهات والتي تتطلب من الكل الكف 
عن النبش والتنبيش؟ وهنا يكون دور 
احلكومة والشعب بضرورة االنتباه 
الى مخاطر هذه الظواهر التي ما حلت 
في قوم اال وجعلتهم في هبوب الريح 
وفي وضع غير مريح، فما نستطيع 

قوله »يا نامي صح النوم«.
 ه����ذا، ونرجو من ه����ؤالء اعطاء 
احلكومة فرصة خصوصا في ظل هذه 
الظ����روف االقليمية والدولية التي ال 
تخفى على اجلميع حتى تعالج القضايا 
اخلارجية ألنها هي اجلهة الرسمية التي 
تستطيع ان حتاكي وتناجي احلاضر 

وتهمس في أذن املستقبل.
فاحلر حر وماكر البوم بوبه

وأهل مكة أعلم وأدرى بشعابها
)احلر تكفيه اإلشارة(

Gust only for the hostry
احذروا »اخلسخسة« و»القصقصة« 
ومناقصات »علي بابا« وترى من أكل 

ابره سيطلب منه هيب.


