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نس���مع دائما مبا يس���مى أو ما يطلق عليه األغلبية 
الصامتة من اجلميع ودون استثناء علما بأنه ال توجد في 
املجتمع الكويتي أغلبية صامتة إطالقا واألصح هو ان نقول 
»األغلبية املتذمرة« فالكويتي ليس بصامت نهائيا بل هو 
متذمر من كل شيء وأي شيء سواء السياسة أو الصحة 

أو التربية أو اخلدمات بشكل عام وحتى اجلو!
وأكاد أجزم بل أؤكد انه ال مير على الكويتي يوم واحد 
دون ان ميارس ما اعتاد عليه من التذمر الذي يبدو لي 

انه اصبح من عاداتنا وتقاليدنا!
هذه ليس���ت دعوة لتكميم األفواه أو تبرير الفش���ل 
احلكومي في إدارة الدولة إطالقا ولكن هي دعوة إليجاد 
حلول لظاهرة التذمر و»التحلطم« التي اصبحت صفة 
لصيقة ومميزة للمواطن الكويتي دون غيره من خلق 

اهلل!
وقد يكون ذلك السبب وراء انه أصبحت لدينا قنوات 
»فضائية« متخصصة في »التحلطم« وتش���ويه سمعة 
الكويت واملؤسسة الدميوقراطية باسم الدميوقراطية!

لذلك ومن باب »ان تضيء شمعة خير لك من ان تلعن 
الظالم« قررت ان أكتب هذا املقال.

وتخي���ل معي لو ان كل مواط���ن متذمر أهدر خمس 
دقائ���ق من وقته الثمني املخصص ل� »التحلطم« ودخل 
النت واستعان ب� »غوغل« أو استعان مبن يساعده من 
اجليل اجلديد في البحث عن العنوان أو البريد اإللكتروني 
أو الفاكس للجهة أو املؤسسة أو املسؤول الذي تسبب 
في تذمره، وكتب له رسالة موضحا فيها أسباب التذمر 
واخللل املوجود س���واء في املنشأة أو الشخص نفسه 
والس���لبيات التي دعته للتذمر وش���كوى احلال وبعث 
ببساطة نسخة منها »كوبي« الى جميع املسؤولني عن 

املوضوع.
النتيجة هي عشرات اآلالف من الرسائل والفاكسات 
واإلمييالت املعبرة والتي ال ميكن بأي حال من األحوال 
اهمالها أو تطنيشها أو التعامل معها كاملقاالت في اجلرائد 
باالسلوب احلكومي »عمك أصمخ« املتبع حاليا والذي 
نتج عنه خروج الناس ونواب األمة للشوارع لكي يجبروا 

من يهمه األمر لسماع صوتهم!
وهذه دعوة مني للتظاه���ر وذلك دون اخلروج الى 
الساحات والشوارع والسير خلف توجهات وتوجيهات 
جه���ات وتكتالت وأحزاب وأصح���اب مصالح وناس ال 

يعلم مآربها اال اهلل!
ولنتوقف عن مجاملة حضرات معالي السادة النواب 
احملترمني ولنبد رأينا مبا يقومون به بكل صراحة ألنهم 
بالنهاية وكالؤنا ويتكلمون بأسمائنا ونيابة عنا وهم 
موجودون في أماكن صنع القرار بسببنا وألجلنا نحن 

وليس ألجلهم!
اعتقد ان هذا هو احلل »من وجهة نظري« وهو األفضل 
واألسهل واألبسط اذ كيف للمسؤول الفاشل ان يعلم انه 

فاشل من األساس اذا لم تبلغه بذلك!
ومبا ان حكومتنا لها الظاهر وال حتب »عوار الراس« 
لذلك ترى ان املس���ؤول ال غبار علي���ه، اذن ملاذا تعزله 
وتستبدله بآخر ما دام انه ال يوجد عليه أي شكوى أو 

تذمر عام!
م���ن وجهة نظري هذا ليس خي���ارا تأخذه أو تتركه 
بل هو واجب يحتمه احلب والوالء للوطن اال اذا كانت 

لديك طريقة أفضل!
اما اذا ل���م تعجبك الطريقة وفضلت االبتعاد ألنك ال 
ترغب في التعبير عن رأيك خش���ية الفشلة أو من باب 
»انه شكو« اذن فاألولى واألفضل لك هو ان تصمت »وال 
تعور روسنا« وجنبنا وجنب نفسك »التحلطم« واحلش 

والغيبة والنميمة!
يق���ال والعهد عل���ى الراوي ان البلد يس���ير باجتاه 

التنمية.
وعاشت التنمية!

لف����ت انتباه����ي ه����ذه 
الكثير من  األيام معان����اة 
اإلخ����وة والزمالء وتأففهم 
وامتعاضه����م م����ن اجلو 
العام لالمتحانات بس����بب 
صعوبة املناهج وعدم قدرة 
البعض على توصيل هذه 

امل����واد العلمية ألبنائهم لعدم تكاف����ؤ الفكر الذهني 
لهم، ليتحول األمر الى مش����كلة تس����اهم في انعاش 
الدروس اخلصوصية واليوم نالحظ انه ال يوجد بيت 
إال ويس����تعني باملدرس اخلصوصي بسبب منهجية 
التعلي����م املطبقة والتي بدأت تنس����ف قواعد البنية 
األساسية للتعليم في الكويت بسبب بعض القيادات 
التي توالت على إدارته خالل السنوات املاضية والتي 
اثبتت فش����لها بكل املقاييس، ومع اني تعهدت بأال 
اتطرق للعمل التربوي وخططه حتى تؤتي ثمارها 
فلعل وعسى ان تأخذ هذه االجتهادات والدراسات حيز 
التطبيق وإلعطائها الفرصة الكافية لكي تؤتي ثمارها 
على ارض الواقع ولكن لألسف لم تكن هذه املشاريع 
اال بداية لنهاية املنظومة التربوية في الكويت لعدة 
اسباب سأعرج عليها في هذا السياق من خالل بعض 
االستشهادات والتصريحات لنالحظ الى اي مدى تفشت 
الفوضوية في هذه املؤسس����ة مبباركة وصمت من 
اجلميع ولم نعد نسمع سوى أنني أولياء االمور الذين 
اجبروا على جترع هذا األلم على مرارته في س����بيل 
رعاية ابنائهم.حيث جند اليوم ان االختالل البنيوي 
للنظام التعليمي واضح وجلي من خالل الدراسات 
املتخصصة في مجال التربية التي تبني ان اكثر من 
86% من الطالب اقروا انهم يتلقون دروسا خصوصية 
وان 68% من اولياء االمور يؤيدون اعطاء ابنائهم مثل 
هذه الدروس، وهذا يؤكد على محاولة التعويض عن 
النقص احلاصل في العملية التربوية اضف الى ذلك 
االستبيان الذي اش����ار الى ان اكثر من نصف طلبة 
الصف اخلامس ال يستطيعون القراءة، واملفاجأة تكمن 
في استشراء هذا التخبط الفوضوي عند الرجوع الى 
تصريحات واقوال مسؤولي التربية للتحقق من هول 
التغريب والتبسيط والتسطيح ملشكلة التربية فهذا 
املسؤول يقول ان تطوير منظومة التعليم من ابتدائي 
ومتوس����ط وثانوي قدمتها التربية كخطة تنموية 
به����دف تطويرها بكلفة وصلت ال����ى مليار وثمانية 
وستني مليون دينار على مدى اربع سنوات والهدف 
منها تطوير التعليم واملناهج وتعزيز قيم ومفاهيم 
املواطنة وتأصيل القيم التربوية اال ان الواقع ال يقول 
ذلك، ومن ثم يأت����ي تقرير موثق من وزارة التربية 

ليش����ير الى ان هناك خلال 
في مخرجات طلبة االبتدائي 
ولوحظ بع����د تطبيق هذه 
االستراتيجيات ان 50 الفا 
من طلبة االبتدائي ال يعرفون 
القراءة وال الكتابة فالتزال 
هذه املشكلة موجودة، ومن 
ثم يواصل قياديو الوزارة اطالق التصريحات لتؤكد 
احداهن، وهي باملناس����بة معنية بعملية التطوير، 
قائلة إننا بصدد تدريس مادتي العلوم والرياضيات 
باللغ����ة اإلجنليزية وهذه هي الطامة التي ال ينبغي 
الس����كوت عنها بعد ان ضاق الكل من هذه الدراسات 
االرجتالية، فما الهدف من تعقيد االمور وما الغرض 
من صبغ التعليم بهوية غربية وطمس اللغة العربية؟ 
وع����الوة على ذلك ان 95% من املعلمني القائمني على 
هاتني املادتني ال يجيدون اللغ����ة االجنليزية اجادة 
تامة فكيف سيس����تطيعون تعليم الطلبة وهم في 
األس����اس ال يتقنون هذه اللغة جيدا، ولم تنته هذه 
املغامرات لتعود هذه الدعوات العشوائية في هذا احلقل 
باقتراح بإطالة اليوم الدراسي وكأنه البديل واحلل 
السحري ملشكلة الطلبة ولكنه في احلقيقة هو مبثابة 
عبء على جميع محاور العملية التعليمية من معلم 
وتلميذ وولي امر على حد سواء، ألن التلميذ في هذه 
املرحلة العمرية ال يس����تطيع ان يركز في احلصص 
الدراسية اكثر من عشرين دقيقة، وأكبر دليل مطالبة 
توجيه مادة الرياضيات حصر حصص الرياضيات 
باحلصص اخلمس األولى من فترة الدوام املدرسي 
حتى يستطيع التلميذ االستيعاب والتركيز في املسائل 
الرياضية لذا جند ان اغلبية معلمي احلصص األخيرة 
يعتبرونها فترات ميتة ال فائدة منها ألن التلميذ قد 
بدأ يفقد التركيز وتبدأ مالمح التعب وامللل عليه، كما 
سيترتب ايضا على هذه االطالة عبء ثقيل على مهنة 
التعليم خاصة للمعلمات اللواتي هن امهات وربات 
بيوت واملعلمة قبل ان تكون معلمة علينا اال ننسى 
مسؤولياتها وواجباتها االسرية في بيتها وبالتالي 
سيعزز ذلك التوجه على ان تكون مهنة التعليم مهنة 
طاردة بكل املقاييس وسيستعصي ايجاد حلول لها 
بع����د تطبيقها، كما ان هذا التوجه س����ينعكس على 
مس����توى جودة التعليم ويصبح اجلهد اقل بكثير 
من املطلوب بشكل واضح، وآخر اخفاقات القياديني 
انشاء قناة بث فضائي للتعليم وهي جتربة فاشلة 
تنم عن افالس����هم في هذا املجال، إضافة إلى مثالب 
متعددة البد من وقفة الستدراكها للمضي الى املستقبل 

بشكل مشرق.

مدرس في كل بيت

طالل الهيفي

السموحة 

األغلبية المتذمرة..!

صالح العالج

رأي

كثرت في اآلونة االخيرة املطالبات بالكادر، 
حيث لم تبق جهة اال وطالبت بالكادر الوظيفي، 
كادر املدرسني، واحملاسبني، واحملامني، واملهندسني، 
وكادر الفني����ني وكادر موظف����ي اجلامعة )وال 
ادري اي فئة من املوظفني او كل من يعمل في 
اجلامعة( مثال، وكادر العاملني هنا وهناك فمن 
الذي بقي في س����لك التوظيف من دون كادر؟ 
وهؤالء الذين بقوا دون كادر هل هم ال يعملون، 
أم انهم ال يستحقون؟ وهل هم اقل اخالصا في 
عملهم من غيرهم؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، 
ه����ل هناك آلية معينة ترتبط باقرار الكادر او 
ألي فئة من العاملني؟ او هل هناك مواصفات 
خاصة ملن يقر لهم الكادر، النه وكما يبدو ان 
الكادر كان مجرد أداة ميزت موظفني عن اخرين 
وخلقت فوارق كبيرة بني رواتب املوظفني هنا 
وهناك وبني وزارة واخرى دون عدالة ولذلك 
يج����ب ان تكون هناك مراجع����ة جلميع انواع 
الك����وادر التي وزعت على املوظفني بني وزارة 
واخرى للحد من هذا التفاوت في الرواتب بني 
جهة واخرى بسبب الكادر! املطلوب اآلن انشاء 
كادر للعدالة يدرس بعني فاحصة ودقيقة من 
اخذ الكادر ومن لم يأخذ؟ وملاذا هذا التفاوت؟ 
ومل����اذا هذا التمييز؟ واذا س����لمنا بأن االطباء 
واملدرسني يستحقون الكادر الن مهنهم شاقة 
اذ ال يوجد فيها »فجة فراغ« وال هم يحزنون 
وال خروج من الدوام، واالعباء عليهم اكثر من 
غيرهم، لكن باقي الوزارات التي تتشابه اعمالها 
ملاذا يتم متيي����ز وزارة عن اخرى، وهيئة عن 
مثيلتها، لذلك نقول: اقروا كادر العدالة للجميع 
خصوصا للذين ليست لديهم اداة ضغط وال 
يالحقون اعضاء مجلس االم����ة، املهم ان يقر 

كادر العدالة للجميع.

تعرض سينما بوليوود كثيرا من األفالم 
الهندية، التي تدعو إلى التسامح ونبذ الطائفية، 
خاصة مع جارتها باكس����تان، وأغلب األفكار 
التي تدور حول هذا املوضوع، تندرج حتت 
عالقة حب تربط بني ش����اب وفتاة من هاتني 
الدولتني اجلارتني، وعلى الرغم من القضايا 
واملش��������اكل املخ���تلف����ة وال���نزاعات على 
احلدود، التي لم تنت����ه حتى اآلن بني هذين 
الطرفني، إال أن هناك محاولة إليجاد مخرج 
عبر طرق أخرى، كإنتاج أفالم عاطفية جتمع 
بني مش����اعر احلب بني الشعبني والسياسة 
الظاملة، والتي لم يتضرر منها س����وى عامة 
الشعب، وتعاني بسببها كثير من األسر، ما 
بني الفقر والتش����رد، واحلياة الصعبة التي 
تفتقر إلى أبسط احلقوق، من صحة وتعليم 

وأمن وغيرها.
وعندما تتدارك العقول احلية هذه املعضلة، 
وتتحرك من أج����ل تصحيح بعض املفاهيم 
اخلاطئة، والتي م����ر عليها زمن طويل، ولم 
يجن أحد منها سوى خسارة األرواح واألموال 
والعالقات األخوية بني الطرفني، ستجد كثيرا 
من األصداء الطيبة والقبول من الناس، ألن غاية 
كل الشعوب هي العيش في سالم وطمأنينة، 
وأن ما تصنعه السياسات وتدمره، ميكن بناؤه 
عبر الش����عوب التي تدرك أن اخلاسر في كل 

قضية سياسية هو الشعب نفسه.
حقيقة أثمن ما تقدمه »بوليوود« عبر أفالمها 
املنوعة، من أفكار وتقنية عالية، إلعادة صورة 
العالقات األخوية بني الشعبني، وهذا ما يدل 
عل����ى أن املطلب احلقيقي لهم����ا هو العيش 

بسالم، وتقبل كل واحد منهما لآلخر.
وكم أمتنى أن حتذو »هوليوود« حذوها، 
في تصحيح األفكار التي طاملا رس����ختها في 
عقول الكثير من متابعيها في العالم اجمع، عن 
اإلنسان العربي الذي ال يهمه سوى جمع املال 
والنساء، ويعيش بعيدا عن التكنولوجيا في 
خيام في عمق البر، ليس من أجل أن يحبنا 
الغرب أو يتقبلنا، ولكن من أجل املصداقية 
التي يجب أن تتحلى بها »هوليوود« أمام العالم 
الذي بدأ يكتشف عبر ذلك »النت« تلك األكذوبة 
التي نشرتها وأصلتها في أدمغة مشاهديها 
لس����نوات طويلة، على األقل من أجل العرب 
الذين يعيشون في الواليات املتحدة األميركية، 

ويساهمون في بنائها وتطويرها.

أنوار عبدالرحمن

هل تصلحها 
»بوليوود«؟

فالكم طيب

كاملة سالم العياد

كادر العدالة.. 
إلى أين؟!

حديث اليوم

Falcom6yeb@yahoo.com TalalHaifi@hotmail.com Salah.alelaj@gmail.com

قبل بضعة أيام، توقفت 
في الشارع املقابل للمستشفى 
األميري لرج����ل كبير كان 
ينتظر من ينقله، س����ألني 
أين طريقك؟ فقلت له اصعد 
وسأوصلك أينما تريد، صعد 
وطلب مني أن أوصله إلى 
»الشعبيات« في اجلهراء، 

وه����ي املنطقة التي يعرفها أعض����اء جلنة »املقيمون 
بصورة غير شرعية« ويعرفون أصحابها ويعرفون 

مأساتهم حق املعرفة. 
رجل في اخلمسينيات من عمره، وال تسل عن حاله 

وبؤسه وشقائه في بلد اخلير.
املهم، أخذ يسرد قصصه ومعاناته، ثم سألني أين 
أعمل؟ قلت له صحافي في جريدة »األنباء«، قال وملاذا 
ال تكتب عن »الب����دون«، واهلل اننا نعيش في بؤس 
ومعاناة ال تنتهي، ثم قال أسألك باهلل أن تكتب شكرا 
ودعاء لسمو الشيخ سالم العلي فقد فرج عني وعن 
غيري من البدون كربة الفقر أكثر من مرة، أمانة في 
عنقك أن تكتب هذا الكالم. فإلى س����مو الشيخ سالم 
العلي، دعائي مع دعاء هؤالء البؤساء لسموك بالصحة 

والعافية واألجر.
وقب����ل يوم����ني أيض����ا، 
سألتني والدتي يحفظها اهلل 
إن كان عندي مال للصدقة 
من أجل أسرة تقسم والدتي 
أن الطعام لم يدخل بيتهم 
منذ يومني، أسرة تقضي في 
الكويت يومني بال طعام، أمر 
مرعب، وشيء يجعلك تخجل من نفسك كلما تأملت 
في مالبس����ك وهاتفك النقال وقلمك املذهب وفضالت 
طعامك التي تكفي إلطعام أس����رتني، قد يظن البعض 
أن ف����ي األمر مبالغة، وال ألومهم إن كانوا ال يعرفون 
كيف تعيش آالف األس����ر من البدون، وما هو مصدر 
دخلهم في بلد مينعهم م����ن العمل، ولكنهم ملومون 
حتم����ا إن هم اعتقدوا أن األم����وال تخرج على هؤالء 
البؤس����اء من حنفية املياه، وهم ملومون أيضا إن لم 
يكلفوا أنفس����هم عناء مشوار صغير ملشاهدة بيوت 
»الكيربي« في الصليبية وتيماء ليفهموا بعدها معاناة 
هؤالء البشر، وليصدقوا أن في الكويت من ينام يومني 

بال طعام، ورمبا أكثر!

يومان بال طعام

محمد هالل الخالدي

نظرات

bodalal@hotmail.com 


