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سياسة خالف تعرف هي السائدة في وقتنا احلاضر، وباألخص 
من بعض ممثلي األمة الذين اش���تهروا مبثل هذه االعتراضات دائما 
وبعض كتاب الصحف الذين ترى عيونهم عكس ما تراه عيون الشعب 
الكويتي بأكمله، فاملعروف في جميع دول العالم ان السلطة التنفيذية 
هي املسؤولة عن حفظ األمن ومتاسك الوحدة الوطنية، ويطول الشرح 
لو أردنا استعراض ما تقوم به احلكومات من أجل رعاياها، وامللخص 
من احلديث هو أن احلكومات تعمل ملصلحة الوطن واملواطن ال ضد 

مصلحتهما، وال غيرها ميكن أن يقوم مقامها ويحل محلها.
وما أن تقوم احلكومة بتنفيذ أو تفعيل قانون أو اتخاذ قرار يهم 

املصلحة العامة حتى جند من يعمل عكس ذلك.
وما حصل في األيام السابقة هو أكبر دليل، والدالئل كثر على صحة 
ما نقول، ومن أجل وأد الفتنة في مهدها واحلفاظ على الوحدة الوطنية 
منعت وزارة الداخلية إقامة الندوات والتجمهر، وتقبل ذلك الكويتيون 
بارتياح من أجل املصلحة العامة إال أن ذلك البعض من نواب املجلس 
رفض قرار احلكومة ليعلن عن ندوة يتحدث فيها ويتحدى احلكومة 
وكأنها حكومة دولة معادية، ال من منطلق حب الوطن واخلوف على 
متاسكه بل جعل نفسه الوكيل الذي يرعى شؤون البلد وحامي حماه 
ليصفق له القلة من احلاضرين على ما أبدع به من كلمات ظنا منهم 
أن���ه يريد مصلحة البالد والعباد في ح���ن ان الهدف الذي أراده من 
وراء هذا التجمع هو التكسب ملا هو آت وإرضاء لنفسه للظهور على 

صفحات الصحف وشاشات التلفزة.
وعندما تقوم وزارة الداخلية بفض هذا التجمع ومنعه من خالل 
رجالها املخلصن، يرتفع الصراخ واالحتجاج بالعذر املتكرر دائما في 
كل جتمع وهو: ال لتكميم األفواه، وال نعرف ما عالقة الفوضى بتكميم 
األفواه ليتجه االخوة املخلصون واحملبون ملصلحتهم الس���تجواب 

الوزير لقيامه مبهامه في حفظ األمن في البالد.
فالرجاء يا إخوان عدم املتاجرة بالوطن وعقول املواطنن وكسر 
األنظمة والقوانن، بل عليكم أيها النواب األفاضل أن تكونوا القدوة 
لآلخرين في احترام القانون وتطبيقه ال أن تكونوا أول املخالفن له، 
فلنتق اهلل في وطننا ولنترفع عن مثل هذه األمور التي أشك في عدم 
تكرارها، ونضع جل اهتمامنا فيما يفيد الوطن واملواطن، علما أن هذه 
التجاوزات ليست جديدة بل حتصل حتت سمع ونظر احلكومة التي 
صمت���ت وغضت الطرف كثيرا حتى وصلنا الى احلالة التي وصفها 
النائب األول الشيخ جابر املبارك والتي كان املواطن ينتظر سماعها 
من املسؤولن بسبب التساهل والتسامح في تطبيق القانون وسياسة 
حب اخلش���وم ملعاجلة أي مشكلة حتصل، ولم يتضح للحكومة ان 
هذه السياسة أصبحت غير مجدية إال متأخرا وهي التي أعطت الضوء 
األخضر للجميع للتمادي وكسر القانون نتيجة لغيابه وعدم احلزم 
في تنفيذه فانطبقت علينا مقولة »من أمن العقوبة أساء التصرف«، 
فاحلكومة اآلن حتصد ما تراخت عنه وجاملت به على حساب سيادة 
القانون ونقول انه قد آن األوان التخاذ االجراءات الكفيلة والصارمة 
بحق كل من يحاول ان يش���ق الصف ويتحدى احلكومة ويتكس���ب 
على مصلحة الوطن وش���عبه لتس���تعيد الدول���ة هيبتها كي ننعم 
باألم���ن واألمان وننصرف لنهضة الكويت لنلحق بركب الدول الذي 
تخلفنا عنه كثيرا نتيجة ملا هو حاصل من أولئك املتاجرين بالوطن 
ومصلحته فالقانون هو الفيصل في كل كبيرة وصغيرة ونرجو من 
حكومة الكوي���ت ولية أمرنا جميعا أن تكون حازمة في مواقفها وال 
تتردد ولو للحظة في تطبيق القانون على اجلميع، فغياب القانون في 
أي بلد بالعالم يرجع إلى سياسة الغاب فيبدد األمن واألمان وينسف 
االس���تقرار، وهناك شواهد حصلت في بعض الدول وسمعنا ورأينا 
ما عانته من حروب داخلية وعدم اس���تقرار، وبداية ذلك شرارة فال 

ندعها تصبح نارا فتكبر ويتسع حجمها وتأكلنا جميعا.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

مخطئ من يعتقد أن املرأة مخلوق ضعيف، رقيق، مهيض اجلناح، 
تبكي من األلم، تنكسر من صفعة، تنخدع بكلمة ثناء في غير موضعها، 
مترددة في اتخاذ القرار وعاجزة عن املواجهة، إلى آخره من الصفات 

التي تنم عن حقيقة جهل مروجها بطبيعة املرأة. 
الواق���ع أن املرأة بصفة عامة هي س���يدة املتناقضات، ضعيفة إذا 
اقتضت الضرورة، تنحني أمام العاصفة لتعود قوية كاإلعصار، جتيد 
فن التعامل مع الرجل وترويض ذكوريته املتس���لطة، على الرغم من 
مظهرها املتس���امح إال أنها ال تنسى اإلساءة أبدا، فهي صاحبة ذاكرة 
حديدية تستطيع أن تقص عليك أدق تفاصيل أحداث ما قبل التاريخ، 
ال متتلك روح املبادرة ولكنها متتلك حرفية متكنها من جعل املبادرة 
من ش���ريكها وقتما تشاء، بينما يظن املسكن أنه »سي السيد وعنتر 
زمانه«. لديها مواصفات قيادية كبيرة اقتصاديا واجتماعيا فهي تتقن 
حتديد األهداف واألولوي���ات املرحلية باإلضافة إلى إجادتها التعامل 
مع األرقام وحس���اب امليزانية وخصوصا إذا كانت أحد املساهمن في 
الش���راكة الزوجية وإعالة األس���رة، تبرع في أداء مهمتها مهما كانت 

الضغوط.
متتلك املرأة عددا من األس���لحة التي جتيد استخدامها في الوقت 
واملكان املناسبن، أول هذه األس���لحة البكاء الذي يكسر قلب الرجل 
فيحقق مطالبها، فإذا لم ينخدع بدموعها تظهر شخصيتها التي تقوم 
على فلس���فة إيجاد البديل فتلجأ إلى سالح أخر في جعبتها أال وهو 
الدل���ع والدالل واختيار حلظات الضعف لتحقيق مآربها، فإذا لم يجد 
نفعا جلأت ألسلحة أخرى مثل التمنع مرورا بإثارة الغيرة والتجاهل 

وصوال إلى الضرب والتقطيع في األكياس البالستيكية.
يا معشر الرجال انتبهوا فالنساء قادمات وسيأتي علينا يوم، نحن 
معش���ر الرجال، نطالب بحق املساواة مع املرأة فال تقللوا من قدراتها 
وال تتجاهلوا إجنازاتها وإال سيصبح مصيرنا املطالبة بكوتا رجالية 

في املجلس القادم.
Ali_alqallaf_75@hotmail.com
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ما قام به خادم احلرمن الش���ريفن 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
من جهود للحد م���ن فوضى الفتاوى 
بتقنينها وضبط قنواتها يدل بوضوح 
على احلكمة وبع���د النظر، إذ جتاوز 
كثير من رجال الدين حدودهم ودورهم 
املفترض في  التنويري واإلصالح���ي 
املجتمع إلى دور هدام يستغلون فيه جهل 
الناس وبساطتهم وحاجتهم للتوجيه، 
خاصة أن كثيرا من الناس يصرون بشكل 
عجيب على تعطيل عقولهم واالتكال 
على أي شخص آخر ليفكر نيابة عنهم، 
واملصيبة أن الناس يتبعون أي شخص 
يحمل املواصفات الظاهرية لرجل الدين، 
عمامة ومسبحة أو حلية طويلة وغترة 
بدون عقال وبش���ت، مشكلة كثير من 
رجال الدي���ن املزيفن أنهم متطرفون، 
يعتق���دون أنهم أوصياء على البش���ر 
ومكلفون بالتفكير عنهم، واملشكلة األكبر 
أن الناس أنفسهم يعطونهم هذا احلق 
من خالل كثير من أس���ئلتهم الساذجة 
والت���ي يدور معظمها ح���ول هوامش 
الهوامش على شاكلة دم البعوضة إن 
كان ينقض الوضوء أم ال! وآية هؤالء 
املزيفن أنهم ال يتحدثون عن احلكمة 
من وراء العبادات ودورها في تهذيب 
النفس وتربية اخللق وتنظيم املجتمع، 
وإمنا تصبح العبادة بحد ذاتها لديهم 
ضرورية إلى حد القداس���ة، فيجترون 
األحاديث حولها ويفصلون فيها بأدق 
التفاصيل لدرجة تفقد معها تلك العبادات 
حكمتها وأهميتها، فاألهم بالنسبة لهم 
هو ممارسة العبادة حتى ولو شكليا 
وحتى لو لم حتق���ق الغاية واحلكمة 
منها بل وحتى لو أدت تلك املمارس���ة 
إلى ضرر، هذه »الشكلية« والسذاجة 
الت���ي يغذيها غياب العقل ال تنظر في 
درء املفاسد وال حتقيق املصالح، وإمنا 
تهتم فقط بتطبي���ق العبادة بكل ثمن 
حتى ولو كان حياة البشر وأخالقهم، مع 
أن الرسول الكرمي ژ قال »إمنا بعثت 
ألمتم مكارم األخ���الق«، غير أن غياب 
القيم األخالقية عن حياتنا اليومية يدل 
بكل وضوح على أن األخالق هي آخر 
اهتماماتن���ا، ومجتمع ال حتكمه القيم 
األخالقية مجتمع فاس���د لن يفلح فيه 
أح���د ولن يتمكن فيه أح���د من عبادة 
اهلل على كل ح���ال. الصالة تنهى عن 
الفحشاء واملنكر، والصوم يعود النفس 
على الصبر وجتربة اجلوع واإلحساس 
مبعاناة اجلياع عب���ر العالم، والزكاة 
حتقق التآخي بن الغني والفقير، واحلج 
يساوي بن اجلميع.. فأين نحن من كل 
تلك القيم؟! أبعد ما نكون ألن كثيرا من 
رجال الدين مشغولون بفتاوى »خروج 
الريح« أكثر من اهتمامهم بطهارة النفس 

وحسن اخللق. 
bodalal@hotmail.com 

تبدأ املناطق التعليمية اليوم 
باستقبال الطلبة والطالبات في 
بقي���ة املراحل الدراس���ية للعام 
الدراسي اجلديد بعد أن استقبلت 
األسبوع املاضي طلبة االبتدائي، 
ورغم تأكيدات الوزارة املطمئنة 
بجاهزية املدارس وان الوضع ممتاز 
من حيث توافر الكتب املدرسية 

وصيانة املدارس، إال أن���ه ومن وجهة نظري أمتنى أن 
تكون اجلاهزية حقيقية وليست مجرد تسويف إعالمي 
حيث يخرج علينا مسؤولو الوزارة كل عام ليؤكدوا عبر 
وس���ائل اإلعالم أن كل شيء متام وفي واقع احلال جند 
أول مشكلة تواجه الطلبة نقص بعض الكتب اخلاصة 

ملواد أساسية.
كما أمتنى أن تكون القيادات التعليمية في املدارس 
قد رصدت قبل دوام الطلبة جميع املعوقات إن وجدت 
ورفعتها إلى املسؤولن إليجاد احللول املناسبة سريعا، 
ورغم أنه ال ينكر أحد الدور الذي تقوم به وزيرة التربية 
والتعليم العالي د.موضي احلمود فإنه مطلوب منها ايضا 
محاس���بة املقصرين من مدراء املناطق ومدراء املدارس 
إن وجد هناك أي نواقص بعد بداية العام الدراسي قبل 
أن تظهر علينا عبر صفحات اجلرائد اليومية وتبن أن 
املدرس���ة الفالنية تعاني من مشكلة في أجهزة التبريد 
وأخ���رى من نقص في الكت���ب، لذلك يتوجب على تلك 
القيادات اإلسراع في سد النقص قبل أن تظهر عيوب العام 
الدراسي من أول يوم ألن صفحات الشكاوى والبرامج 
اإلذاعية تنتظر ردة فعل أولياء األمور والطلبة وقياس 

نسبة الرضا لديهم على اجلاهزية املعلنة.
املرحلة االبتدائية التحق طالبها باملدارس منتصف 
األسبوع املاضي وسرعان ما بدأت الطلبات على أولياء 
األمور تتهافت خاصة من الهيئة التدريسية من الدفاتر 

واألق���الم وأم���ور أخرى 
ليس���ت من األساسيات 
لذلك نطلب من وزيرتنا 
أن تراع���ي أولياء األمور 
ف���ي ه���ذا اجلانب وحتد 
من طلب���ات املدرس���ن 
واملدرسات، كما نتمنى أن 
تسارع الوزارة الى وضع 
عيادات في جميع الراحل الدراس���ية ملواجهة أي طارئ 

ال سمح اهلل.
وال ننس���ى أن نش���كر د.احلمود عل���ى إعادة وجبة 
اإلفطار للمرحلة االبتدائية والتي س���يكون لها مردود 
على حتصيل الطالب خاص���ة أن أغلب الطلبة في تلك 
املرحلة يحتاجون إلى غذاء صحي بدال من جلوئهم إلى 
بعض املقاصف املدرس���ية التي تبيع أش���ياء قد تضر 
بصحة الطالب أثناء الدوام املدرس���ي وال يفوتني كذلك 
ان انصح أولياء األمور مبس���اعدة رجال األمن في احلد 
من االختناقات املرورية التي تعاني منها معظم املناطق 
السكنية املكتظة باملدارس لذلك البد من احترام قواعد 
املرور والت���ي يفتقدها البعض منا حتى يصل اجلميع 

إلى الهدف املنشود وهو احترام القانون.
> > >

هناك عتب على وزارة األشغال.. فرغم العقود التي مت 
توقيعها مبالين الدنانير، إال أن شارع جمال عبدالناصر 
وخصوص���ا من دوار اجلامعة وحت���ى منطقة غرناطة 
يحتاج إلى صيانة مس���تعجلة علما بأن من يقصد هذا 
الشارع عليه أن يعمل ميزانا لسيارته ضد الرجفية اوال 
بسبب رداءة االسفلت واألمر اآلخر واملهم سرقة املناهيل 
في ذلك الشارع.. ومنا إلى املسؤولن في الوزارة والى 

نواب الدائرة الثانية والرابعة.
alarafah@windowslive.com

كثي���رة ه���ي التصرف���ات التي 
حتتاج إلى رس���الة تنبي���ه كونها 
مخالفة لتربيتنا وطباعنا، منبوذة 
في مجتمعنا الكويتي، وخارجة عن 
عاداتنا وتقاليدنا. وكل منا يحتاج 
إلى وقفة فضفضة حتى يرتاح فكريا، 
فلم يعد الكالم مباش���رة ذات فائدة 
كالس���ابق ألن الناس لم تعد تتقبل 
النقد أو النصح، وكذلك الرس���ائل 
املعتادة لم تعد جاذبة تستحق القراءة 
واالهتمام لم جند شيئا الفتا جليل 

)البالك بيري( سوى رسالة.
 Ping:  لتوقظ شبابنا من الغفوة 
احلياتية، وهو الوحيد القادر على 

مواكبة عقولهم وجذب انتباههم. 
 Ping:  إل���ى كل كاذب، ال تعتقد 
أن الن���اس من حول���ك مغفلة عن 
أكاذيبك املضحكة ألن هناك حدودا 
للتصديق، فعندما يبتسم لك الناس 
ليس بالضرورة أن تكون ابتسامة 
ابتس���امة  تصديق، بل رمبا تكون 

سخرية واستهزاء ملا أنت عليه!
 Ping:  إلى كل فتاة تقول ال أعرف 
طه���ي الطعام ألنني ول���دت مدللة، 
مثلما كنت مدللة على وضع الكحل 
في عينيك ومثلم���ا كنت مدللة في 
ارتداء أغلى املالبس وانتقاء العطور 

الفرنس���ية، كوني مدللة في إعداد 
الطعام!

 Ping: إل���ى كل فت���اة تدعي أن 
احلجاب عائق ع���ن القيام بالعديد 
من األعمال، فاحلجاب هو رمز ووقار 

لن يعيق أي جناح.
 Ping: إلى كل ش���خص يستنجد 
باس���مه وعائلته م���ن أجل حتقيق 
مصلحة أو كسب قلوب الناس، ضع 
اسم عائلتك في برواز واجعله أمامك 
لكل منا عائلة يفخر بها وال يستغلها 

ألمور أخرى. 
 Ping: إل���ى كل فت���اة تعتقد أن 
الثياب الغالية س���ر األناقة، ليست 
املرأة األنيقة من ترتدي ثيابا بأغلى 
األثمان، لكن األنيقة هي من جتعل 

الثوب البسيط يبدو غاليا عليه. 
 Ping:  إلى كل من يطالب باملساواة، 
املرأة امرأة والرجل رجل، وكل واحد 
يقوم مبهامه ودوره في احلياة، وإذا 
أرادت املرأة أن تتساوى مع الرجل 
فس���تفقد أنوثته���ا وإذا أراد الرجل 
أن يتس���اوى م���ع املرأة فس���يفقد 

رجولته. 
 Ping: إل���ى كل م���ن يتحدث عن 
)األصل والفص���ل(، مهما اختلفت 
أصولنا نبقى في النهاية أبناء الكويت 

ونحن اآلن في زمن التقدم والتطور 
نرى الغرب وصلوا للقمر بينما العرب 

يتحدثون عن األصل! 
 Ping:  إلى كل فتاة تتملق وتتصنع 
باسم الدلع، كفاكن كذبا ونفاقا، فاملرأة 

تزداد جماال بطبيعتها وعفويتها!
PING: إلى كل منافق، فهو يجهل 
أن���ه كاملهرج الذي يضح���ك الكبار 
والصغار بحركاته البهلوانية وقناعه 

املزيف.
 Ping: إل���ى كل فتاة جتردت من 
احلياء واخلجل متناسية مجتمعها 
الشرقي الذي طاملا حافظ على أنوثتها، 
فاحلياء زينة املرأة واجلرأة الزائدة 

تنفر الناس أجمع! 
 Ping: إل���ى كل من يحاول يخفي 
تاريخه وماضيه حتى ال يؤثر على 
أال  مس���تواه االجتماعي املصطنع، 
تعلم أنك كالذي ميحي دولة من على 
خارطة العالم، ألن اإلنسان هو الدولة 
والعالم هو املجتمع الذي يعيش بن 

أحضانه. 
 Ping: إلى كل شاب اتخذ اللباس 
الغربي لباسا رس���ميا له متناسيا 
لباسه الوطني، لباس آبائه وأجداده، 
تاركا عالمة الرجولة احلقيقية والهيبة 

العظيمة.

خالد العرافة

جاهزية المدارس 
أكيدة أم إعالمية؟

إطاللة

سارة المال

رسائل تنبيه

إشارة


