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الوض���ع الداخلي الكويت���ي ازدادت فيه وتيرة اخلوف 
من الفوضى، ومثير لالشمئزاز مع ضياع هيبة الدولة في 
قراراتها املرجتفة هلعا من سطوة بعض الشوارع، حكومة 
ال تعرف كيف تس���وق مشاريعها، وقوى برملانية جنحت 
منذ زمن في فرض قرارها وتسويقه لدى جمهورها ولدى 
اإلعالم، حكومة أحرج���ت حتى مؤيديها من فرط األخطاء 
والتجاوزات، باألمس منعت الندوات بوصفها جتاوزا على 
القان���ون واليوم التالي تبيحها بدع���وى أنها حرية رأي، 
وفي الواقع هي مشاريع »حشد الشوارع« وفرض سياسة 
االنبطاح على احلكومة، وللخروج مبظهر البطوالت الزائفة 
لتعويض النقص في مقاعده���ا البرملانية، هكذا نراها في 
اعتصام جمعي���ة املعلمني مثلما نراها في اضراب صيادي 
السمك وفي تبادل اللكمات بني الرياضة والغرفة، وهوشات 
التسابق في فرض شخصياتهم على املناصب القيادية وال 
فرق بني املناصب احلساسة والتعيينات البسيطة. حقيقة 
تتزاحم لدى املواطن التوصيفات واملسميات لهذا الوضع 
املثي���ر للقلق والذي يجعل احلكي���م حيران ما بني ضعف 
وأخطاء احلكوم���ة وما بني زيادة س���طوة املعارضني لها 
لدرجة االنفالت، ومن هو صاحب القرار خاصة ان التجارب 
كرست وأكدت ان احلكومة مهما حاولت ان تراضي هذا وان 
تسكت ذاك فإنها لم تفلح، حتى ان مستجدات دخيلة علينا 
في طريقها الى ان تكون جزءا من ثقافتنا السياسية التي 
تتجاوز كل االدوات الدس���تورية، ان الداء االصلي للوضع 
ه���و هذا االنبطاح احلكومي املهني، فكلما تنازلت وحاولت 
كسب الرضا قيل لها هل من مزيد؟ وعالجها ان الهيبة البد 
ان تعود ليس بالظلم ومصادرة املكاسب الدستورية ونشر 
زوار الفجر ولكن عبر مبدأ ان القانون ينبغي ان يس���ود 
وفقا العدالة واملس���اواة بني اجلميع بال لبس وال غموض 
وإال فإن احلكومة ستستمر في إهداء اخطائها للمتربصني 
بها لغايات غير غائبة عنها، والثمن دائما الوطن واملواطن.. 

لكن الى متى؟!
a.alsalleh@yahoo.com

لم اكن اتوقع انها س���تتركنا على وجه السرعة كسرعة 
اجنازها للعمل املوكل اليها، لكن هذه ارادة رب العاملني التي 

ال مفر منها.
تركتنا العروس � هكذا كان يحلو لعمها عندما يخاطبها 
� في لقاء عفوي او عائلي، تركتنا الشيخة هدى بدر احملمد 
وهي في ريعان ش���بابها وعطائها وتخطو اولى خطواتها 
كقيادية ف���ي االدارة احلكومية، لكن االجل احملتوم لم يتح 
لها الفرصة لتكمل الرسالة التي اناطها بها املرسوم االميري 
مدي���را عاما ملكتب االمناء االجتماع���ي بدرجة وكيل وزارة 
مساعد، وتترجم ثقة صاحب السمو االمير الى واقع عملي 
يب���رز مكتب االمناء االجتماعي كمؤسس���ة علمية وفكرية 

رائدة في املجتمع.
الشيخة هدى الصباح، عاصرت مكتب االمناء االجتماعي 
منذ انشائه عام 1992، ومنت عمرا وكفاءة علمية وادارية بنمو 
هذا املكتب، وتشربت العمل االجتماعي واالنساني حتى بات 

جزءا اساسيا من شخصيتها في التعامل مع اآلخرين.
كانت حازمة في العمل االداري لكنها كانت صادقة وعادلة 
وشفافة في التعامل مع الرأي اآلخر مهما كان قاسيا ومتجنيا 
وكانت تقدم نفسها � على الدوام � مثاال كقيادي يحتذى في 
العمل االداري، فعلى الرغم م���ن منصبها الكبير لم تتردد 
يوما في تطبيق »البصمة« عند احلضور واالنصراف، كما 
لم تتردد في ان تواصل العمل حتى الساعة اخلامسة مساء، 

وهو امر قلما ميارسه القيادي في االدارة احلكومية.
كلنا يعرف الفجوة التي تفصل بني مؤسس���ات املجتمع 
املدني واالدارة احلكومية، وكلنا ايضا يدرك احملاوالت التي 
تقوم بها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل لاللتقاء مع هذه 
املؤسسات في برامج وشراكة حكومية - اهلية، لكن دون ان  
تثمر هذه اجلهود واقعا يؤكد هذه احلقيقة، في الوقت الذي 
متكنت فيه الشيخة هدى الصباح ان تضع بصمات بارزة 
تعد من معالم هذه الش���راكة عبر ندوات سياسية واخرى 
توعوية تقنن في مواسم ثقافية وتتناول قضايا مجتمعية 
وانسانية مهمة، ورغم املشاكل التي كانت تعتري العالقات 
بني السلطتني، فإنها كانت تصر في كل ندوة على ان يكون 
بني احملاضرين نائب سواء كان مواليا او معارضا من اجل 
الدفاع عن املؤسس���ة الدستورية امام اي نقد يوجه لها من 

قبل جمهور احلضور او احملاضرين.
فإلى جنات اخللد يا من نذرت نفس���ك خلدمة االنس���ان 
على ارض الكويت الطيبة، لم تفرقي يوما في التعامل بني 
كويتي ووافد، ولم تفضلي انسانا على آخر بسبب اجلنس 
او اللون او املذهب او املنبت االجتماعي، اجلميع كانوا امامك 
كأس���نان املشط، فاذا كان س���مو رئيس الوزراء يحمل في 
ذهنه وفكره ووجدانه � على الدوام � دستور الكويت اينما 
ذهب، فأنت كنت ترددين على مس���امعنا بني حني وآخر ان 
مضامني املادتني الس���ابعة والتاسعة من دستورنا تتحدث 
عن العدل واحلرية واملساواة واالخالق وحب الوطن، وهي 
نهجن���ا ومرش���دنا ونحن نتعامل مع قضايا االنس���ان في 

املجتمع الكويتي.
يا رب هذه امانتك ردت اليك.. فأكرمها وأحسن مثواها، 

واجعلها في ظلك يوم ال ظل اال ظلك.
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بداية، ال ميكن ألحد أن يقلل من املس���اعي 
اجلادة واحلثيثة لوزي���رة التربية د.موضي 
احلمود وجميع قياديي الوزارة لالرتقاء بالتعليم 
وإصالحه، والعمل املستمر من أجل إقرار كثير 

من املشاريع التربوية.
ورغم هذه املساعي إال أن هناك بعض القضايا 
التربوية التي جند من الضروري ذكرها، ألنها 

سببت إشكاال كبيرا في املجتمع الكويتي.
� أولى هذه القضايا كانت زيادة ال� 25 دقيقة 
كل يوم ثالثاء وإطالة الدوام في هذا اليوم حتى 
الثانية ظهرا جلمي���ع املراحل التعليمية عدا 
مرحلة رياض االطفال، فتناقض التصريحات من 
قبل الوزارة حول بدء تنفيذ اإلطالة وتأجيلها 
حتى نوفمبر املقبل، وتأخر البت في اتخاذ القرار 
حتى نهاية دوام االثنني، قبل بدء النشاط بيوم 
واحد فقط، سبب إرباكا لإلدارات املدرسية، التي 
وزعت نش���رة على أولياء األمور بأن النشاط 
املدرس���ي سيتم تأجيله إلى نوفمبر، في حني 
أقرت الوزارة متأخرة أن النشاط سيببقى في 
موعده بداية من أكتوبر اجلاري وأدى ذلك إلى 
إرباك أولياء األمور وأوقع اإلدارات املدرسية 
في حرج أمامهم، وكنا نأمل أن يحس���م األمر 
مبكرا أو يصدر تعمي���م للمدارس يؤكد على 

بدء النشاط في موعده!
� القضية الثانية التي أثارت جدال واس���عا 
ه���ي قضية تعي���ني مديري عم���وم منطقتي 
العاصمة واجلهراء التعليميتني، فقد تصاعدت 
التصريحات النيابية حول تأخر حس���م هذه 
القضية، في ظل تناقض التصريحات من قبل 
مسؤولي الوزارة، ما جعل هذه القضية تتفاقم 
أكثر من الالزم خاصة أن وزيرة التربية كانت 
قد ذكرت في تصريحاتها بالصحف أن حسن 
تعيني املديرين سيتم قبل بدء العام الدراسي، 
والى هذه اللحظة لم يحدث أمر من هذا القبيل، 
وكنا نتمنى أيضا لو أن هذه القضية حسمت 
فورا ومت تعيني املديرين في الوقت املناسب، 
وبذلك نكون قد أغلقنا الباب على كل من يزايد 
ويتربص بالوزارة، فلماذا التأجير في حسم 

هذه القضية؟
القضية األخيرة التي أود اإلشارة إليها هي 
قضية تكرمي املعلمني في احلفل الذي أقيم حتت 
رعاية صاحب الس���مو األمير وتأجيل توزيع 
الدروع واملكافآت املادية 15 يوما � حس���ب ما 
ذكرت بعض الصح���ف احمللية � وكنا نتمنى 
ايضا لو أن الوزارة احس���نت تنظيم احلفل، 
وقامت بتوفير الدروع واملكافآت املادية، حتى 
ال تقع في ح���رج كبير أمام كثير من املعلمني 
واملعنيني بالتربية في مناسبة كهذه »يوم املعلم 
العاملي«، وال ندري ملاذا التأخير في تس���ليم 

الدروع واملكافآت؟
آخ�ر الكالم: وصلتني رسالة من مجموعة من 
معلمات رياض األطفال تفيد بأن هناك ظلما في 
قضية الترشيح لوظيفة مشرفة فنية، حيث 
إن هناك كثيرا م���ن املعلمات ما زلن ينتظرن 
فرصته���ن رغم مرور أكثر من 12 س���نة على 
تعيينهن، وحتى لو ترشحت املعلمة ونحجت، 
فإن عليها أن تنتظر أكثر من 3 سنوات لتصبح 
مشرفة فنية لعدم وجود شاغر وظيفي وحينها 
تكون املعلمة قد تقاعدت، بينما املعلمات في 
املراحل األخرى لديهن فرصة أفضل من حيث 
الترش���ح لوظيفة رئيسة قس���م ألن سنوات 
اخلبرة أقل بكثير من رياض األطفال ولتوفر 
الشاغر الوظيفي، ومنا إلى املعنيني في وزارة 

التربية.
Samy-elkorafy@hotmail.com

أمطرني كثير من االصدقاء وغير االصدقاء برسائل 
يعترضون فيها على ما أوردته في مقال سابق لي قلت 
فيه: »ان ال معارضة في الكويت«، وتنوعت رسائلهم 
بني العتب واتهامي بأني »حكومي«، ومعاداتي للحركات 
الوطنية احلرة، وهما تهمت���ان تلفت بعدهما ألعد 
الوطني���ني األحرار في بلدي ووجدت عددهم ال ميأل 

ديوانية مساحتها 6 × 8 على عزمية »متامي«.
املعارضة التي رفضتها في مقالي الس���ابق كنت 
اعني فيها املعارضة مبفهومها السياس���ي احلقيقي 
وهو االمر الذي لم يتوافر في البالد منذ بدأت ترتدي 

ثوب الدميوقراطية قبل 40 عاما.
»املعارضة الكويتية« وهو االصطالح الذي نستخدمه 
مجازيا لوصف اي حركة او شخص يسعيان للحفاظ 
على املكتسبات الشعبية الدستورية والدميوقراطية 
من الهجمات احلكومية املتكررة لتقويضها او تعطيل 
جزء أو كل منها، فاملعارضة احلقيقية اهم اشتراطات 
حصولها على هذا املصطلح الذي نستخدمه في الكويت 
بل في البالد العربية كلها في غير موقعه يعني ان هناك 
امال لها ولو ضئيال للدخول في دائرة تداول السلطة 
وهو ما ال ميكن بل من املس���تحيل حتى للمعارضة 
الكويتية املطالبة به ألنه ميكن ان يدخل املطالب به 
في قضية امن دولة بتهمة »محاولة تقويض أركان 
احلكم« وهي تهمة مطاطة ومتوافرة في معظم البلدان 
العربية، لذا من يعتقد ان هناك معارضة حقيقية في 
الكويت او في العالم العربي فليبلع لس���انه أوال ثم 
ليتناول كتاب »علوم سياسية 101« الذي يدرس في 
الكليات السياسية ويذهب الى الفهرس ليعرف في 
اي صفح���ة يقع تعريف »املعارضة« ثم يقرأه جيدا 
ليعرف أن هذا املصطلح ال وجود له في عاملنا العربي 

او انه اختفى على االقل منذ اكثر من 25 عاما.
بالعودة الى املعارضة الكويتية جند انها - وكما 
قلت - ليس���ت بأكثر من حركات يسعى اصحابها 
للحفاظ على املكتسبات الشعبية الدستورية وعلى 
رأس���ها احلريات، ال أكثر، وال أقل، أما القول بوجود 
»معارضة« فهو مناف للواقع الذي نعيشه محليا.. 

وعربيا.
Waha2waha@hotmail.com

ماذا ميكننا وصفه بغير »اجلحود« جتاه الوطن، 
عناد وتصرفات هؤالء الذين يحبون الظهور ألجل 
الظهور، والذين يدعون دون معنى أو سبب في 
أغلب األحيان لندوات ال يقال فيها س���وى كالم 
مكرر »مللنا« سماعه، رغم تلك املساحة الكبيرة 
إلبداء الرأي سواء في قاعات مجلس األمة أو في 
الندوات التي تسبق أي انتخابات أو في الكتابة 
بالصحف أو بالظهور في وسائل اإلعالم املرئية 
واملسموعة، وفوق ذلك نقاشات وأحاديث الدواوين 
التي ال تنتهي حتى ساعات متأخرة من الليل ثم 
تؤجل إلكمالها في مساء اليوم التالي، هذا ان اقتنع 
البعض بكالم وبحجج وبآراء البعض اآلخر ممن 

يخالفونهم الرأي.
ومب���اذا ميكننا وصف هذا التصرف املش���ني 
بالدع���وة لالض���راب وللتمرد م���ن قبل بعض 
املعلمني، س���وى انه »جحود«؟! فالوزارة زادت 
دوام يوم الثالثاء 25 دقيقة فقط، رغم كل ما قدمته 
وتقدمه الس���لطات للمعلمني من تكرمي سنوي 
يشمله صاحب السمو األمير برعايته ويحضره 
ش���خصيا، مرورا بإقرار كوادر رواتبهم العالية 
وانتهاء بغض نظر مس���ؤولي الوزارة عن عدم 
التزام أغلبهم بساعات العمل واحلصص املقررة، 
ورغم ان انتاجية املوظف احلكومي في الكويت 
وم���ن ضمنهم املعلم���ون � ال تتعدى � يوميا 25 
دقيقة! وذلك بشهادة املؤسسات الدولية احملايدة 

التي تستنتج وتنشر تلك األرقام.
وأيضا مباذا ميكننا وصفه بغير نكران جميل 
للوطن ذلك التصرف ال���ذي أقدم عليه عدد من 
الصيادين؟! وذلك باإلضراب عن الصيد رغم كل 
هذا الدعم املادي السنوي املجزي الذي تقدمه لهم 
الدولة ورغم الغالء الفاحش للس���مك حتى قبل 
االضراب، ورغم ان الكل يعرف انهم ليسوا بصيادين 
وال يعملون ش���خصيا بالصيد وكل ما يفعلونه 
هو تأجير رخص الصي���د وقواربهم للصيادين 
من املقيمني، ثم يقاسمونهم األرباح بقبض نصف 
سعر البيع وهم مرتاحون راحة ما بعدها راحة 
ومتأنقون تأنقا ما بعده تأنق و»كشخة«، ارحموا 

وطنكم ايها اجلاحدون وناكري اجلميل!
Mike14806@hotmail.com

الكهرباء، رغم  مشاكلنا مع 
أنها لألس���ف  إال  أنها قدمي���ة 
مس���تمرة، ول���م نلمس حتى 
اآلن أي  حل جذري لها، وعلى 
املتض���رر اللج���وء إل���ى اهلل 
بالدعوى حتى تخرج حلولها 
من أدراج املسؤولني. ورغم أن 
قضيتي اليوم عن إحدى مشاكل 

الكهرباء إال أنها ليس���ت عن انقطاع الكهرباء الذي يتكرر 
دون حل، وليست عن احلرائق الناجتة عن الضغط الزائد 
على األحم���ال الكهربائية والتي إل���ى اآلن نقرأ عنها في 
الصحف اليومية، قضيتنا اليوم عن املطبات الكهربائية، 
هذه املطبات التي صنعت من قبل عمال تصليح الكهرباء 
وتؤدي إلى عرقلة حركة الس���ير، وتخلف مناظر قبيحة 
في الش���وارع مبختلف مناطق الكويت، كما تتس���بب في 

تكسير املركبات. 
بدأت املطبات الكهربائية بالظهور مع انقطاع الكهرباء 
في أغلب املناطق، حيث يقوم عمال الكهرباء مع مشرفيهم 
باحلفر والتكسير بحثا عن اخللل وتصليح وتبديل »الكيابل« 
التالفة، وبعد انتهاء التصليح يقوم هؤالء العمال واملشرفون 
بإبالغ املسؤولني في وزارة األش���غال بأنهم أنهوا عملهم 
)تصليحاتهم( كي تتولى »األشغال« إصالح ما حدث من 
حفر، لكن ما يحدث عكس ذلك ألن ما يحدث بعد ذلك عملية 
»ردم« ال إع���ادة ملا كان الوضع عليه في الس���ابق، وعند 
التبليغ عن ذلك، جت���د أن قضيتك أصبحت بني فريقني، 
وكل منهما يلقي اللوم على اآلخر، والفريقان املقصود بهما 
»الكهرباء واألشغال«، وهنا يصبح املواطن في دائرة مغلقة، 
بل ولألسف الشديد يصبح كالكرة يرمي بها كل فريق في 
ملعب اآلخر، ب���أن يلقي باخلطأ على غيره وتبقى قضية 

املطبات الكهربائية معلقة دون 
حل وال إصالح؟ 

العام في  املنظ���ر  أصبح 
بع���ض الش���وارع واملناطق 
الس���كنية غير الئق كما لو 
أننا أصبحن���ا نحيا في بناء 
لم يستكمل بعد، أو أننا نعيش 
في مناطق عشوائية، مع العلم 
بأن الدولة تدعم »املنظر العام« ماديا، فال نعلم أين تذهب 
مبالغ املناقصات؟  واملضحك أن من يفوزون باملناقصات 
من املفترض أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه دون انتظار 
شكوى املواطن، لكنهم لألسف عند تبليغهم بوجود خلل 
جند أنهم يقومون بتكذيب املواطن ويحاولون تبرير اخللل 

بأنه ليس من مسؤوليتهم.
»السالفة يا جماعة اخلير إذا تبونها على حساب املواطن 
م���ا في أي مانع، بس يا ريت نوابن���ا يقترحون بدال لكل 
مواطن ليتمكن من ترميم ش���وارع احلكومة القريبة من 
منزله وخلونا نخلص من هالسالفة«، أما بالنسبة للمخاطر 
التي من املمكن أن حتدث لنا وألوالدنا فهي كثيرة ال تعد 
وال حتصى، فعلى سبيل املثال ال للحصر تخيل طفال يقوم 
باللعب في ذلك احلفر عف���وا املطبات ويكون ال قدر اهلل 
هناك سلك كهربائي لم يردم بالطريقة الصحيحة ويقوم 
الطفل بالعبث به وتكون يديه مبتلة باملياه، فماذا تعتقد 

نهاية الطفل؟ املوت والسبب »املطبات كهربائية«.
> > >

كلم�ة وما تن�رد: املادة 10 من الدس���تور تنص على »ترعى 
الدولة النشء وحتميه من االستغالل وتقيه اإلهمال األدبي 

واجلسماني والروحي«.
atach_hoti@hotmail.com

ذعار الرشيدي

المعارضة الكويتية 
الكذبة التي صدقناها
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للجحود وللنكران »أشكال«!
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د.نرمين يوسف الحوطي
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