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خالل شهر رمضان املبارك، 
وردت ال���ى ذهني فكرة عابرة 
بالبحث عن دول���ة جديدة لم 
البحث  ازرها من قبل، وخالل 
في شبكة االنترنت وقعت عيناي 

على اسم دولة بروناي.
وبعد االطالع على ما يتوافر 
من معلوم���ات وبيانات عنها، 

كنت بحاجة الى »مال« يوضح ويفس���ر ويقرب لنا بعض 
االمور املتعلقة بها. فخالل عيد الفطر السعيد، قررت السفر 

الى هذه الدولة.
بروناي تطلق عليها باملااليو نيجارا بروناي دار وسالم، 
وباللغة اجلاوية بروني دار السالم، وتعرف رسميا باسم 
بروناي دار الس���الم او امة بروناي او ارض السالم، وهي 
دولة تقع على الساحل الشمالي جلزيرة برونيو في جنوب 
شرق آس���يا، فهي دولة مس���تقلة، حيث تتقاسم ماليزيا 

واندونيسيا بقية من تلك اجلزيرة.
ترجع نشأة بروناي للقرن السابع امليالدي عندما كانت 
دولة ململكة سريفيجايا حتت اسم بوني، ومن املعلوم ان 
هذه الدولة اصبحت دولة الحقة المبراطورية ماجاباهيت 
قبل انتشار االسالم فيها خالل القرن اخلامس عشر، وكانت 
محمية بريطانية سنة 1888، ثم اقام فيها حاكم بريطانيا 
سنة 1906، وبعد انتهاء االحتالل اعلنت بروناي دستورا 
جديدا وخاضت ثورة مسلحة، ثم استعادت استقاللها من 

اململكة املتحدة في االول من يناير 1984.
وحتتل بروني، وهو اسم الشهرة لها، املرتبة الثانية في 
مؤشر التنمية البشرية بعد سنغافورة، بني دول جنوب 
ش���رق آسيا، ووفقا لصندوق النقد الدولي حتتل بروناي 
املرتبة الرابعة من حيث الناجت احمللي االجمالي للفرد في 

ظل تعادل القدرة الشرائية.
دخل االسالم احملمدي لهذه الدولة الول مرة في القرن 
الثاني عشر امليالدي، حيث وجدت فيها الكثير من املقابر 
االسالمية، حيث ان االس���الم هو الدين الرسمي لسلطنة 
بروناي بنسبة 67%، والسلطان هو رئيس الدين في الوطن، 
وتشمل الديانات االخرى كالبوذية )13%( واملسيحية )%11( 
والفكر اجلرنخسية )7%(، اما اصل العرقيات فيها فمجتمعة 
في ماليو 66.3% وصينيون 11.2% وسكان اصليون %3.4 

وآخرون %19.1.
ال ش���ك ان الرعاية الصحية مجانية جلميع املواطنني 

في املستشفيات العامة.
ومن املعلوم ان التنقل والسفر لبروناي برا وبحرا وجوا 
بسهولة متناهية، وبروناي تطبق الشريعة االسالمية بقوة، 
فإنها حتاسب من يقوم بشرب الكحول ولكن يسمح لالجانب 
وغير املس���لمني بإحضار 12 علبة من البيرة وزجاجتني 
من انواع الكح���ول كالنبيذ دون حتديد نس���بة الكحول 

في املشروب، حيث ال توجد 
النوادي الليلية والكازينوهات 

في البلد.
وتتمي������ز برون��������اي 
بالتصنيفات الدولية املتعلقة 
بالسياس���ة واالقتصاد، فمن 
حيث الناجت احمللي االجمالي 
للفرد فهي اخلامس���ة عامليا 
عند 50.117 دوالرا، والثالثون عامليا في التنمية البشرية 
0919، ومعدل محو االمية فهي اخلامسة والسبعون عامليا 
بنس���بة 92.7%، ومعدل البطالة 158 عامليا بنسبة %4.00، 
وبالنسبة للتصنيف الصحي معدل اخلصوبة باملرتبة 105 
اعلى خصوبة ل���كل امرأة 2.29، ومعدل الوالدات باملرتبة 
87 اعلى والدات من كل الف 21.58، ومعدل وفيات االطفال 
باملرتبة 30 اقل وفيات من كل الف، ومتوسط العمر املتوقع 

74 اعلى متوسط عند 75.74 سنة.
وبروناي وطن منتج للغاز الطبيعي املسيل في العالم، 
وتعتمد في متويل برامجه���ا التنموية على مداخيلها من 
صادرات النفط اخل���ام والغاز الطبيعي، كما ان احلكومة 
تدعم التنمية الزراعية، اذن هذه الدولة تطلق عليها »درة 

آسيا« ألنها تسبح في بحر من النفط.
وقد انبهرت بالقرية املائية التي تتوافر فيها كل متطلبات 
احلياة، فاملدارس واملستش���فيات واالسواق ودور السكن 
والبنك والتنقالت تتم فيها عن طريق االعمدة اخلش���بية 
املبنية في ماء النهر، فاالعمدة راس���خة في ارضية النهر 

بشكل يصعب تصديقها اال بالعني املجردة.
كما ان الطبيعة اجلوية جميلة ومنعشة للنفس البشرية 

وتشعر بالراحة والطمأنينة واالستقرار.
وقبل اخلتام، اؤكد ان عدد سكان هذه اجلزيرة يصل الى ما 
يقارب 450 الف مواطن من اعراق متعددة، ويعشقون رئيس 
دولتهم السلطان حسن بلقية، حيث يتميز باستقبالهم في 
املناسبات الوطنية، حيث يستقبل املواطنني واملقيمني ثاني 
ايام عيد الفطر املبارك وملدة ثالثة ايام، ويتم فيها توزيع 
وانتشار املأكوالت واملشروبات في اروقة القصر اخلاص 
به، حيث يستمتع الناس بها، كما يستقبلهم مبناسبة عيد 
ميالده، وللعلم االستقبال يكون للمواطنني واملقيمني في 
وجود جميع ابناء اسرته امللكية، يجمعهم احلب العميق 
والترابط بني الشعب وحاكمه واسرته، فعال دولة تستحق 
الزيارة فهي دولة متميزة تشتمل على كل ما هو جديد في 

مجال العادات والتقاليد والسكان واحلياة.
> > >

قال رس���ول البشرية محمد بن عبداهلل ژ: »اذا رأيتم 
الرجل كثير الص���الة، كثير الصيام، فال تباهوا فيه حتى 

تنظروا كيف عقله«.
Aliku1000@yahoo.com

د.بدر نادر الخضري

بروناي.. دار السالم.. 
ُدرة آسيا

لمسات

كتبت مقاال سابقا بعنوان »استقل يا وزير الداخلية« انتقدت 
فيه هجوم بعض النواب على وزير الداخلية إثر األخبار التي 
نش���رت عن دخول أحد الصحافيني اإلسرائيليني إلى الكويت، 
وما سطرته في تلك القضية لم يكن من باب الدفاع عن وزير 
الداخلية بقدر ما كان دفاعا عن احلق، فقناعاتي في اتباع احلق 
هي احملرك األساسي لكل ما أكتب في القضايا املطروحة على 
الساحة. واليوم نتناول قضية وزير الداخلية وأعذاره املتكررة 
أو باألح���رى »جتاهله« عن حضور اجتماعات جلنة الداخلية 
والدفاع البرملاني���ة التي كلفت من قبل املجلس بالتحقيق في 
مالبسات اإلفراج عن ايراني اتهم بانتحال صفة طبيب وشقيقه 
الذي اتهم بحيازة مواد مخدرة، االعتذار املتكرر لوزير الداخلية 
عن عدم حضور اللجنة مؤش���ر خطير، وقد يعتبره البعض 
دليال على ت���ورط وزارة الداخلية في موض���وع اإلفراج عن 
هؤالء املتهمني، وهذا مؤش���ر كفيل بأن يولد لدينا قناعة تامة 
بأن األمور في وزارة الداخلية تس���ير في اعوجاج دون أدنى 
اكتراث لرقابة مجلس األمة، فتجاهل الوزير وأعذاره املتكررة 
عن حضور اللجنة ال أراها إال إس���اءة بالغة في جبني أعضاء 
اللجنة بل للمجلس بأكمله فضال عن عدم التزام الوزير باملادة 
التاس���عة من الالئحة الداخلية والتي تقول حرفيا »إذا تخلف 
الشهود عن حضور اللجنة بعد إعالنهم بالطريق القانوني أو 
حضروا وامتنعوا عن اإلجابة أو شهدوا بغير احلق فللجنة أن 
تطلب من رئيس املجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع دعوى 
عمومية عليهم طبقا لقانون اجل���زاء واإلجراءات القانونية« 
وبالتالي أصبح لزاما على أعضاء اللجنة االنتصار لهذه املؤسسة 
التشريعية وتفعيل هذه املادة كي يدرك كل وزير يتملص من 

حضور اللجان أن هناك مجلسا يحاسب. 
> > >

رسالة إلى وزير الداخلية: املشاكل والتجاوزات الصارخة في وزارة 
الداخلية أصبحت كثيرة حيث بدأت ب� »صفقة إعالنات« غير 
منطقي���ة مرورا باإلفراج عن متهم���ني ايرانيني احدهما ضبط 
متلبس���ا اثناء قيامه باجراء عملية جراحية لسيدة، وشقيقه 
الذي ضبط وبحوزته حشيش.. إلى قضية زج أحد املواطنني 
من أصحاب املواقع اإللكترونية ثالثة أيام في »النظارة« على 
خلفية قضية سب وقذف، انتهاء بقضية احتجاز ضابطني بأوامر 
من قيادي لم يرق له تطبيقهما للقانون.. فيا معالي الوزير إذا 
لم تستطع ضبط هذه الوزارة فخيار االستقالة خير وبركة من 

استجواب قادم فالثالثة ثابتة يا بونواف.
> > >

نقطة أخيرة: ما س���معناه عن قضية احتجاز الضابطني اللذين 
لم ينصاع���ا ألوامر أحد القياديني في وزارة الداخلية بكس���ر 
القان���ون واإلفراج عمن مت ضبطهما بفعل فاضح في س���احة 
ترابية دليل على أن القانون في الوزارة يضرب بعرض احلائط، 
فواقعة هذين الضابطني اللذين زّج بهما في السجن العسكري 
خير شاهد على املس���ار اخلطير لهذه الوزارة احلساسة التي 
عاقبت ضابطني لم يقترفا أدنى ذنب سوى انهما لم يقبال على 
نفسيهما إال أن يكونا شريفني ملتزمني بتطبيق القانون الذي 

اقسما عليه.
m.almashan@hotmail.com

حتدثنا مرارا عن املستوى الرخيص وغير املقبول من تلفيقات 
بعض كتابنا في صحافتنا احمللية على شخصيات بعينها وإلصاق 
وقائع واهية وحكايات تافهة ال أساس لها وال كرياس، ولعل آخر 
فصول هذه املسرحيات التافهة هو ادعاء أحد الكتاب احملليني أنه 
علم بوجود شريط ڤيديو مسجل يتبني فيه تواجد النائب د.وليد 
الطبطبائي وهو يتوس���ل جلندي إسرائيلي حني مشاركته ضمن 
وفد أسطول احلرية قبل أشهر، وأكد ذلك الكاتب أن د.الطبطبائي 
ظهر عليه اخلوف من هذا اجلندي القذر والذي اس���تخدم كلمات 
نابية بلهجية فلس���طينية وسمع صوت النائب وهو يتوسل إلى 
اجلندي مذكرا إياه بأن املسلمني واليهود كلهم بنو إبراهيم اخلليل 
عليه السالم، وهذا كالم محض افتراء وتدليس على شخص مثل 
د.وليد الطبطبائي الذي رفع رؤوسنا أمام العاملني وبيض وجوهنا 

ومثله يجب أن يقّبل رأسه على ما فعل.
وقد أعجبني رد الطبطبائي حني أكد أنه سيحلق نصف شاربه 
إذا صدق افتراء الكاتب ومت نش���ره في اليوتيوب أو غيره، ومن 
جانبي أنا أعد اجلميع جهارا نهارا وأمام رؤوس األشهاد بأن نفس 
املوس الذي سيحلق به الطبطبائي شاربه سألتقطه منه وأحلق 
كل شاربي مرورا على حاجبي وسأنتف شعر أذني وخشمي بنظام 
الفرز اليدوي مستخدما وسائل اجليش األحمر في التحقيقات إذا 
مت نش���ر هذا الڤيديو املزع���وم، وإن كلمتي هذه تنطلق من رجل 
يعي قدر الكلمة وينفذها وجوبا وإلزاما، ال كما وعدنا الكاتب قبل 
أكثر من سنتني حني علق على االجتماع الذي جمع االخوة الفرقاء 
في لبنان بعد أن كانت تعصف بهم أزمة سياس���ية خانقة وفراغ 
دستوري قاتل فاجتمعوا في دوحة قطر واتفقوا فيها على التهدئة، 
يومها وعدنا الكاتب وبعنوان كبير وبكالم خطير بأن اتفاق الدوحة 
لن يدوم أكثر من شهر وستعود األوضاع النفجاراتها وسخونتها 
السابقة، وإال فإنه سيحلق شاربه إذا طافت مدة الشهر ولم ترجع 

أزمة لبنان من جديد.
 لبنان وبعد مؤمتر الدوحة هادئ ولم يرجع إلى ما كانت عليه 
األمور قبل املؤمتر بل وجرت انتخابات وحلت مسائل عالقة كثير 
ببرك���ة ذلك املؤمتر فهل نفذ الكاتب وع���ده؟ بالطبع ال.. ذلك ألن 
ليس كل ما يق���ال يفعل، والكالم كثير والفعل قليل، واني أحض 
كاتبنا بحف ش���اربه على الرقم زيرو ألمرين مهمني اثنني أولهما 
ألن حف الشارب سنة نبوية مؤكدة والثاني ليبر بوعده الذي لم 
يف به منذ س���نني... وأعتقد أنه لن يفعل حتى يرث اهلل األرض 

ومن عليها.
F_alnashwan@hotmail.com 

فايز النشوان

محض افتراء

رؤية واضحة

محمد المشعان

الثالثة ثابتة
 يابو نواف

بيني وبينك

ليست وحدها أبواب املدارس التي تفتح 
مع بداي���ة كل عام جديد، بل وحتى أبواب 
املشاكل الدراسية التي تعاود الظهور من 
جدي���د، وعودة ظهوره���ا تعني أن معظم 
احللول التي وضعت سابقا لم تكن ناجحة، 
وبالتال���ي فاجلميع يدف���ع الثمن مبا فيها 

الوزارة واألهل، وقبل هذا وذاك الطلبة.
وقبل الوقوف على بعض هذه املشاكل البد 
من معرفة أسبابها، فلو بدأنا باملدرسني مثال، 
وحتديدا املعلمني الوافدين سنجد التالي: 
هناك عدد كبير من املعلمني الوافدين يأتي 
ملدة محددة، كونهم حاصلني على إجازة من 
بلدانهم، وبعض هؤالء يفكر بطريقة »اغنم 
زمانك« او »فرصة وال تضيعها«، فيحاول 
أن يس���تفيد بأكبر قدر ممكن من وجوده 
احملدود في الكويت جلمع رأسمال يعود به 
سريعا إلى بلده على مبدأ ما خف حمله وغال 
ثمنه، وليحقق ذلك عليه أن يرهق نفسه 
سعيا وراء الدروس اخلصوصية التي لم 
يعد يس���تحي بعض املدرسني من إعالنها 
صراحة أمام الطلبة، أو أن يضع إعالنا في 
الصحف جهارا نهارا على عينك يا تربية.. 
فماذا يرجتي الطلبة في صباح اليوم التالي 
من مدرس منهك استهلك نفسه طيلة مساء 
أمس من بيت لبيت، حقيبة طعامه في يده، 
ورمبا يتناول وجباته الثالث وهو في وسائل 
النقل، وهناك سلسلة من املشاكل التي يعاني 

منها، نذكر بعضها فيما يلي: 
تدني مستوى الرواتب، وخصوصا في 
املدارس اخلاصة، فامل���درس فيها غالبا ال 

يتجاوز راتبه 250 دينارا.
إذا كان املعلم رجال فغالبا عائلته بعيدة 
عنه كون وضعه املادي ال يتيح له إحضارهم، 
مما يسبب له ضغوطا نفسية معينة، وإذا 
كانت املعلمة امرأة فالوضع ال يقل صعوبة، 
خصوصا إذا كانت متزوجة، ولديها أوالد، 
وأحيانا تصبح هي كفيلة زوجها فتحضره 
على س���بيل الزيارة، فيجلس املسكني في 
البيت يعد الطعام حتى عودة زوجته من 

العمل، أي تبادل أدوار.
وهذا جزء يس���ير ال يذكر من مش���اكل 
املدرس���ني وأيضا معاناتهم، وهي بالتالي 
تنعكس بشكل أو بآخر على الطلبة الذين 
يجدون أنفسهم ضائعني بني معلم حائر، 
وآخر طماع، وثالث مظلوم، وغيرهم ظالم.. 
ثم ينقل الطالب ه���ذه املعاناة الى البيت 
ليتلقفها األهل بحيرة مشابهة، وعجز تام 
عن اإلجابة عن كثير من األسئلة املنطقية 
والصعبة التي يوجهها إليهم األبناء، وفي 
خضم ذلك يظل العبء األكبر على وزارة 
التربية التي »يجرجرها« النواب في دورات 
االنعقاد إلى البرملان، لتترك الوزيرة وظيفتها 
األساسية في اجلوالت التفقدية على املدارس، 

وجتلس كطالبة على مقاعد البرملان.
املشاكل التربوية � املتجددة � أكثر مما 
ذكرناه، وهناك حوادث ظهرت في السنوات 
األخي���رة ولم تكن مألوف���ة في مجتمعنا، 
والبد في بداية العام الدراسي من التنويه 
إليها لعل يقظة القائمني على التربية حتول 

دون تكرارها.
هذه لواعج تتجدد سنويا مع بداية كل 
عام دراسي، وقد مضى عليها سنوات، وحتى 

اآلن ال إجابة!
nasser@behbehani.info

ثمن يدفعه الطلبة

د.ناصر بهبهاني

»األق���وى« مس���رحية من نوافذ
فصل واحد قام بكتابتها الكاتب 
س���ترندبرج عام 1889، وتدور 
أحداثها حول امرأتني صديقتني 
تقابلتا في أحد املقاهي في ليلة 
عيد امليالد، األولى تدعى »ي« 
وهي غير متزوجة وعش���يقة 
لزوج صديقتها »س« التي جتسد 

املرأة الثانية في املس���رحية، ويدور الص���راع بني هاتني 
الشخصيتني حول نقطة واحدة وهي »من األقوى«، وذلك 
من خالل احلوار القائم املنفرد التي تقوم به »س« لتكشف 
لصديقتها بأنها تعلم عن عالقتها مع زوجها ولكن عن طريق 
»حرب األعصاب« لشخصية »ي« وتنتهي املسرحية بعد 
أن تكشف »س« لصديقتها »ي« بأنها تعلم بخيانتها لها، 
ورغ���م هذا بقيت مع زوجها حيث إنها أم ألوالد عش���يقها 
وما هي إال فتاة عابرة في حياته قد يجعله الزمن ينساها 
وس���تظل هي الباقية في حياته م���ع أوالدها، وبهذا يكون 
الكاتب س���ترندبرج قدم لنا مسرحية من فصل واحد ذات 
حادثة فردية تدور أحداثها بني ش���خصيتني تتالقيان في 
منظر واحد ويقدمها من خ���الل كتابة نثرية راقية، ومنه 
جند أن الكاتب سترندبرج قام بالتزام مبا يعرف بقوانني 
املسرحية ذات الفصل الواحد، والسؤال هنا ما الرابط بني 

مسرحية األقوى وما نعيشه هذه األيام؟ 
»األقوى« منوذج مشابه ملا نعيشه مع اختالف الكاتب 
والش���خصيات واألحداث واألس���باب، ولكن يبقى احملور 
األساسي وهو »حرب األعصاب« ملعرفة »األقوى« في هذه 
الفترة؟ فعند قراءة املسرحية والتعمق في حواراتها وإمياءتها 
جند خيطا دراميا يربط بني ما كتبه سترندبرج وما نعيشه 
رغم تباعد الفترة الزمنية بني ذلك العصر والوقت احلالي، 

ولكن تبقى القضية واحدة وهي البحث عن القوة. 

ففي مسرحية سترندبرج 
كان اخل���الف يح���وم حول 
»الرجل« ولكن في مسرحيتنا 
املعاصرة اليوم يقوم اخلالف 
على السلطة واجلاه والسيطرة، 
وقد التزم سترندبرج بقواعد 
الفصل الواح���د منها حتديد 
الشخصيات وعدم الكثرة منها 
ولكن كاتبن���ا املجهول لم يلتزم بش���خصياته فأصبحت 
مسرحيتنا التي نحيا بها تكثر فيها الشخصيات سواء كانت 
ثانوية أو أساسية بل بالعكس أصبحت الثانوية لألسف 
الشديد لها دور محرك في الصراع الدرامي اليومي، كما جند 
أن أحداث مسرحية »األقوى« دارت في مكان واحد فقط، أما 
أحداثنا املعاصرة فهي تختلف على مدار 24 ساعة، فتارة 
جندها في مجلس األمة، وأخرى في أروقة مدينتنا، وتارة 
جندها في رياضتنا وكذلك في أحوالنا املعيشية، وهكذا إلى 
أن أصبحنا جنهل الزمان واملكان. وكما ذكرنا فإن سترندبرج 
كتب مسرحيته بلغة نثرية راقية أما مسرحيتنا املعاصرة 
فلألس���ف ال نعلم بأي لغة كتبت، فرغم رفض سترندبرج 
للمذه���ب الطبيعي للقواعد الكالس���يكية إال أنه كان يبدأ 
بنقطة بداية ثم يتصاعد للتأزمي إلى أن ينتهي بنا إلى نقطة 
النهاية، أما مس���رحيتنا املعاصرة فال توجد لها بداية وال 

نهاية فقط على الدوام احلالة متأزمة ومزرية.
> > >

كلمة وما تنرد: يقول املتنبي
ع���ش عزي���زا أو م���ت وأن���ت ك���رمي

ب���ني طع���ن القن���ا وخف���ق البن���ود
ملحوظة: مت تغيير االمييل اخلاص بي ليكون على النحو 

املبني:
atach_hoti@hotmail.com

د.نرمين يوسف الحوطي

»األقوى«

محلك سر


