
 الجمعة
  ١٧  ديسمبر ٢٠١٠ 

 17 
 آراء راء راء  آراء راء راء  آراء 

 كنت من املقتنعني بعـــدم قدرة املرأة الكويتية على 
ممارسة دور قوي كنائبة في مجلس األمة أو حتى املجلس 
البلدي، ولم أتوقع أن يأتي يوم من األيام ألتعجب فيه 
من أداء نائبة تراقب وتشرع وحتاسب نيابة عن األمة 
بأسرها إال بعدما شاهدت أداء ومواقف النائبة الفاضلة 
د.أسيل العوضي التي ومن خالل مواقفها في املجلس 
غيرت تلك القناعة، ففيما أبت العوضي أن تكون نائبة 
«بصامة» تدار عبر «الرميوت كنترول» من قبل الغير، 
جند أن هناك نوابا «بشنبات عريضة» قبلوا على أنفسهم 
أن يداروا بالرميوت كنترول ويسيروا خلف احلكومة 
في كل اجتاه تريده دون أدني اكتراث لقسمهم ومكانتهم 
التشـــريعية كممثلني لألمة وبالتالي لن نستغرب هذا 
الهجـــوم العنيف غير األخالقي املوجـــه من قبل غير 
املنصفني أمام اهللا سبحانه فيما يقولون ضد نائبة لم 
تقترف أدنى ذنب ســـوى أنها مارست دورها الرقابي 

والتشريعي وفقا لقناعتها وقسمها.
  ومما ال شك فيه أن انتقاد النواب والوزراء أمر مباح 
وال ميلك أي شخص كائنا من كان أن يسلب هذا احلق 
من أي صاحب رأي، فالكل مع االنتقاد والنقد شريطة أن 
يكون محصورا في أداء الشخص ملهامه، وال يصل إلى 
حد جتريح الشخص ذاته والتطرق إلى أمور شخصية 
ال عالقـــة لها بأدائه السياســـي كي ال يندرج حتت بند 
«اخلروج عن األدب» كما هو احلاصل مع بعض املنتقدين، 
لذلك أمتنى أن يكون هناك ذوق وأخالق في النقد بحيث 
يكون نقدا موضوعيـــا بعيدا عن الفجر في اخلصومة 

والشخصانية. 
  نقطة أخيرة: د.أســـيل.. مشـــكلتنا في هذا البلد أن 
الوطنيني الذين ميارسون دورهم الرقابي والتشريعي 
وفق ما متليه عليهم ضمائرهم يهاجمون ويقذفون بأبشع 
الكلمات لذلك ال تلتفتي للخلف وسيري إلى األمام، وثقي 
متاما بأن مواقفك السياسية أوجعت نوابا ليس لهم دور 

في املشهد السياسي سوى التمثيل على األمة.
   m.almashan@hotmail.com 

 كان بودي أن أتوقف عن الكتابة فترة قصيرة فيما 
يتعلق مبعمعة الشؤون احمللية لكثرة املتحدثني عنها 
وأجته مبقالتي الى الشـــؤون االقليمية وإلى ما يحاك 
لهذه املنطقة املليئة بالثروات الطبيعية، ولكن األحداث 
احمللية التي تتالت على هـــذا البلد الكرمي خالل األيام 
املاضية من قبل أصحاب الدار دفعتنا للعودة مرة اخرى 
لنقدم النصح والنصيحة، كما قدمناها ســـابقا وقدمها 
آخرون، خصوصا ان الظروف االقليمية ال تتحمل هذه 
املشاحنات بني اعضاء السلطتني التنفيذية والتشريعية 
الذين أنيط بهم احلفاظ علـــى مصلحة البالد والعباد 
وأوكلت اليهم من قبل احلكم وأركانه والشعب الكويتي 
هذه املهمة املقدســـة، حيث ان الندوات التي أقيمت في 
األيـــام املاضية تخللتها بعض األحـــداث الغريبة على 
عرف نسيج املجتمع الكويتي وما أثير فيها من عبارات 
اســـتفزازية تثير الفتنة خاصة مع العبارات واأللفاظ 
السوقية التي أطلقت من قبل بعض املشاركني، وال نعلم 
هل هي حصلت عفويا او لها مقاصد أخرى ستكشـــفها 
األيام القادمة، وجاءت الرغبة األميرية السامية بضرورة 
التوقف عن التجاوزات القانونية التي تضر باملصلحة 

العامة واألمن الوطني.
  وان األمر جاء من صاحب السمو األمير املناط اليه 
التدخل عندما تتالطم األمواج في ظروف ال يفقهها وال 
يفهمها إال الراسخون عقليا وعلميا ونحن نعلم كما يعلم 
غيرنـــا ان هناك معلومات دقيقة في مثل هذه الظروف 
آنفة الذكر ال يعيها أكثر من ثالثة أشخاص على أقصى 
تقدير حتـــى تكون في مأمن من عمـــل العابثني، ومن 
هذا املنطلق وجب على الراغبني في طلب االســـتجواب 
أال يكـــون محورهم تصادميا مع الرغبة األميرية حتى 
ال يفشـــلوا او تتطور األحداث ملا هو أسوأ من ذلك، ان 
كانوا حريصني على الدستور واستمرار الدميوقراطية 
التي جبل أهل الكويـــت عليها منذ تواجدهم على هذه 
األرض، وان يستبدلوا محور هذا االستجواب مبحور 
آخر يتماشـــى مع املفاهيم الدستورية ويشبع رغبتهم 
االســـتجوابية ونحن نعتب على البعض الذي ال نشك 
في مواقفهم الوطنية ان ينســـاقوا ويسمحوا لبعض 
املتسللني إعالميا وفضائيا بأن يحققوا مآربهم بضرب 
الوحدة الوطنية والسعي للقضاء على اجلو الدميوقراطي 
خصوصا في هذه الظروف التي ال تخفى على من كان 
عنده ذرة عقل والشك «ان اللبيب باإلشارة يفهم»، ونحب 
ان نقول للسادة املتلطمني على الساحة انهم سيمسحون 
من الشاشـــة السياسية إذا اســـتمروا على هذا املنوال 

واملفهومية على األقل في هذه الظروف اإلقليمية.
  يأهـــل الديـــرة اللـــي زان مبناهـــا

البـــالد وعيبهـــا فيها   مـــا تصـــح 
  كان مـــا تفـــزع اليمنـــى ليســـراها

اللي وطـــا هذيـــك واطيها   أعـــرف 
  رحم اهللا قائل هذه األبيات.
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 التدريس هـــو اهم قاعدة 
ميكن االعتماد عليها العداد قادة 
الدولة في املستقبل، والتدريس 
له قداســـة خاصة عند بعض 
الدول املتقدمـــة، وهو القلب 
النابض لتدفق القوى العاملة 
على سوق العمل، والتدريس 
هو البوابة الرئيسية للعلم بكل 

اصنافه، ويرى علماء التاريخ ان انتشار مدارس العلم 
في العصور الوسطى مبنطقة الشرق االوسط هو الدافع 
احلقيقي لبناء الدول االسالمية القوية في تلك الفترة، 
والعلم قد يكون مشوها في هذه االيام، ولو رجعنا الى 

االسباب احلقيقية لوجدناها كثيرة ومتعددة ومنها:
  أوال: ان كوادر املعلمني الكويتية ضعيفة مقارنة مع 
باقي الوظائف في الدولة، فمثال يتقاضى املدرس االول 
في املادة الفالنية راتبا قدره ١٠٠٠ دينار، بينما يتقاضى 
احملقق احلديث التخرج الراتب نفسه او اعلى منه بقليل، 
ولم يعلم املشرع لهذه الكوادر ان هذا املوظف يقوم بوظيفة 
ال تقل اهمية عن املوظف الذي يتقاضى راتبا اعلى منه، 
فاملدرس يعد الطالب الستيعاب االساسيات االولية للطب 

والعلوم والهندسة والقانون واللغة وغير ذلك.
  ثانيا: عزوف الكويتيني عن هذه املهنة (التدريس) ادى 
الى االستعانة باملدرسني الوافدين، وسبب هذا العزوف 

يعود الى البند السابق ذكره.
  ثالثا: املدرس الوافد ال يتقاضى من الراتب ما يســـد 
حاجته املعيشية داخل الكويت مبا يرضي اهللا ورسوله 
وال يستطيع ان يرســـل الهله االموال الالزمة التي من 

اجلها جترع الغربة.
  رابعا: كثير من املدرسني الوافدين غير مؤهلني ميدانيا 
ليكونوا مدرسني، والســـبب يعود الى ان اللجنة التي 
اختارتهم بحاجة الى تأهيل، وانا شخصيا اعرف مدرسني 
يدرسون في بعض املدارس الكويتية وهم يعانون من 
امراض نفسية، ويتضح ذلك من خالل سلوكهم املشني 
مع الطلبة، ويصف بعض الطلبة هذه احلاالت النفسية 
قائال: ان مدرس املادة الفالنية فيه «وشة» واآلخر «رقلة»، 
وهذا ال يصح ابدا، ان كان هناك من يريد ان يبحث عن 

السير باالجتاه الصحيح.
  خامسا: هذه احلالة املزرية التعيسة زادت تعاستها 
املناهج التعليمية التي ولالسف لم تصنعها اياد كويتية 
بل جندها على اغلفة الكتب حتمل مستشارين ومشرفني 

غير كويتيني (عرب) والطامة 
الكبرى ان تقوم وزارة التربية 
بالتباهـــي بها علـــى اعتبار 
انها جاءت من املركز الفالني 
االميركـــي او االوروبي، ولم 
يعلموا ان هذه املراكز اخطأت 
عندمـــا اعدتها على اســـاس 
العلم ومدرسيه في  احترام 
اراضيهـــم، واعتقدت خطأ ان مناخ التعليم في الكويت 
مشابه ملناخ التعليم عندهم، والضحية هم ابناؤنا الذين 
يدرسون منهج مادة العلوم مرتني في الصف اخلامس وفي 
الصف العاشر، ويتضح في النهاية ان منهج مادة العلوم 

في الصف اخلامس اصعب منه في الصف العاشر.
  احلل: لنعود الى املنهج الدراسي االماراتي ألنه وضع 

بأيد امينة واثبت جدارته.
  سادسا: املدرس اخلصوصي: ومن هذه االوراق املبعثرة 
على طاولة التعليم في الكويت ظهر لنا مارد «املدرس 
اخلصوصي»، وهو مشابه متاما ملارد الصالخ او اجلزار 
غير الشـــرعي ألضاحي العيد، والذي يظهر كل عام في 
الكويت اعتبارا من اليوم االول للعيد، فالصباغ والبناء 
التاكسي  واحلداد والكهربائي والبنشـــرجي وصاحب 
وعامل القمامة وغيرها من املهن يتحولون بقدرة قادر 
الى جزارين يأخذون على الرأس ٥ دنانير، لكن خطرهم 
اعظم بكثيـــر لو حتولوا الى مهنة املدرس اخلصوصي 
الذي يضع تلفونه في االعالن املبوب في اجلرائد االعالنية 
على مرأى ومسمع من املســـؤولني في وزارة التربية، 
وكأنه يبيع اللحم الفاســـد والفواكه بالشارع، ومن هو 
هـــذا املدرس؟ ما مؤهالته؟ هـــل لديه ترخيص مصدق 
مـــن وزارة التربية ليمارس هذه املهنة؟ وهل يعمل في 
الصباح مدرسا حكوميا وفي املساء يعمل كعيادة متنقلة 
ملمارسة هذه املهنة التي تخالف القوانني واللوائح التي 
من اجلها استقر في الكويت؟ وهل هناك قوانني رادعة 
ملثل هذه احلالة لـــدى وزارة التربية؟ واذا كانت هناك 
قوانني فاالمر ال يحتاج الى اي مجهود فتلفونات املتهمني 

موجودة في اجلرائد االعالنية.
  واخيرا، اذا استمر هذا احلال على مثل ما هو عليه، فإن 
قادة الكويت املستقبليني سيكونون في الصباح قياديني 
وفي املساء بنشرجيني (مع احترامي للبنشرجيني) ويعود 
الســـبب في ذلك الى انهم تتلمذوا على أيدي مدرســـني 

بنشرجية مسبقي الدفع. 

 صادفت امرأة في األربعني من عمرها، 
وحدثتني عن عملية تصغير املعدة التي 
أجرتها منذ عدة أشـــهر، قالت لي: انها 
كانت سمينة جدا وال تستطيع إنقاص 
وزنها إال عندما تتبع حمية شديدة مع 
أدوية منوعة للتخسيس، وحينما تتركها 

يعود وزنها كالسابق، لذا قررت إجراء عملية لتصغير 
معدتها، واآلن هي أكثر ثقة بنفسها من السابق، لدرجة 
أنها أصبحت ترتدي مالبس الفتيات الصغار، وأصبح 

شكلها العام ال يوحي بعمرها احلقيقي.
  وأخـــرى قالت لي ان والدتها قامـــت بتلك العملية، 
وصار والدها يغار عليها كثيرا، ومينعها من اخلروج أو 
التحدث إلى الرجال، ومنهم أزواج بناتها، وهي سعيدة 

بأنها استعادت اهتمام زوجها بها.
  احلقيقة.. إن الســـمنة املفرطة تعطي عمرا إضافيا 
لعمر اإلنســـان، وأيضا ال نغفل عن مضارها واملتاعب 
التي يواجهها الشخص البدين لثقل جسمه، وانتشار 
عمليات تصغير املعدة أو حتويل املسار وغيرها، التي 
انتشرت بشكل مالحظ بني النساء في اآلونة األخيرة، 
يجعلنا نتســـاءل، هل جميع هؤالء النساء كن بحاجة 
ملحة إلى تلك العملية؟ هـــذا ناهيك عن العملية التي 
تتبعها في كثير من األحيان لشد اجللد املترهل بسبب 

إنقاص الوزن السريع والشديد.
  لقد أصبحت هذه العمليات اآلن منتشـــرة كعمليات 
التجميل متاما، حتى إنني سمعت طالبة في اجلامعة تريد 
أن جتري هذه العملية، خوفا من السمنة مستقبال! وهذا ما 

يدل على التوسع في عمليات كهذه، وترك 
األسلوب الصحيح في إنقاص الوزن، مع 
احملافظة على جســـم صحي سليم غير 
معرض خلطورة البنج واألخطاء الطبية، 
ال سمح اهللا، وأيضا كما سمعت أن املعدة 
التي يتم تصغيرها، هي معرضة للتمدد 
وكبر احلجم إذا ما حافظ الشخص على تناول األكل القليل 
الذي يحدده له الطبيب، والرياضة اليومية، وهذا يعني 
أن التقليل من الطعام واتباع احلمية والرياضة اليومية، 

هي األساس الصحي والسليم للمحافظة على الوزن.
  قالت لي جارتي والتي تعاني من السمنة منذ صغرها، 
إنها ال تفكر في إجراء هذه العملية إال بعد مضي ٥ أعوام 
على من أجريت لهم مثل هذه العمليات، لتتأكد من عدم 
وجود مضاعفات أو مشاكل صحية على املدى البعيد، 

لكيال تندم بعدها على إجرائها.
  في الواقع.. إن العلم أصبح واسعا، فكان الناس في 
الســـابق يخافون حتى من إجـــراء عملية إزالة حلمية 
األنف، بينما اآلن صار البعض يذهب برجليه للمستشفى 
إلجـــراء أكبر من تلك العملية من دون خوف أو رهبة، 
ويبقى الســـؤال امللح: هل سيكتشف الطب في املرحلة 
املستقبلية طرقا أخرى لعمليات إنقاص الوزن، من دون 
جراحة وال بنج، وال عودة للوزن السابق، وأكثر أمانا 
وســـالمة للمريض، كما فاجأنا باكتشاف طرق أخرى 
ســـهلة ومضمونة، لكثير من العمليات الصعبة؟ مع 

متنياتي لكل مريض بالشفاء العاجل. 
  Falcom٦yeb@yahoo.com 

 مفرح النومس العنزي

 تربية القيادي البنشرجي

 جوهر الحديث

 أنوار عبدالرحمن

 ما بعد عملية تصغير المعدة

 فالكم طيب

 دخلنا مرحلة جديـــدة مع نواب االنبطاح 
واخلنوع، واللهث خلف املكاسب وعقد الصفقات 
وبيع الكويت، فباألمس كانوا ميارون في حقيقة 
ما ميارســـون حتت قبة البرملان، ويجحدون 
اصطفافهم احملّير واملشبوه في أحيان كثيرة 
إلى احلكومة، ويجتهدون في إنكار أن يكونوا 
نوابـــا طائفيني ميثلون طائفـــة محدودة من 
املجتمع، ويسعون جاهدين في التأكيد على 
احترامهم للحريات ومواد الدستور، رغم أن 

أفعالهم تكّذب أقوالهم.
  واليوم ندخل مع نواب كهؤالء مرحلة جديدة، 
لكن لم تعـــد تلك الدعاوى الكاذبة نافعة، بل 
أثبتت فشلها في تغيير قناعة املواطنني، رغم 
هول اآللة اإلعالمية الفاسدة التي دعمت تلك 
الدعاوى وزخرفتها، فانتقلنا معهم إلى مرحلة 
أخرى، فلن يظل اإلنكار ينفع، ألن كل شـــيء 
مســـجل وموثق، ولن يظل اللـــف والدوران 
ينفع فكل شـــيء بات واضحا جليا للعيان، 
املرحلة اجلديـــدة هي مرحلة التبرير، فصار 
نائب الصفقـــات يعترف بعقده لها، ألن هذه 
الصفقـــات بزعمه من أجل الكويت، والكويت 
فقط، وصـــار النائب الطائفي يقر بأنه ممثل 
لطائفته دون اآلخرين، ألن طائفته – برأيه- 
مظلومة ومحرومة، وصار النائب يقر بعدم 
إميانه بالدميوقراطية، ألن الدميوقراطية التي 
أوصلته للبرملان هي سبب للفساد وتعطيل 
التنمية، وصار النائب يقر بأن القانون ليس 
على اجلميـــع، ألن هناك طبقات ومراتب بني 

الشعب.
  غريبـــة أن يكيل نواب وكتـــاب الطائفية 
األحداث مبكيالني بشكل سافر وفاضح، فصّير 
البعض احلديث عن حزب اهللا حديثا طائفيا 
بينما احلديث عن القاعدة حق مشاع للجميع، 
وادعوا أن استنكار تأبني مغنية نابع من نفس 
طائفي، بينما االتهام املسبق ملا يسمى بشبكة 
عريفجان نابع من الوطنية، رغم إنكارنا على 
اجلميع، فالكل يعمل لضرب اإلسالم وتفريق 
األمة بقصد أو دون قصد، واألعجب أن يعتبر 
بعضهم السخرية بالبس العمامة ممنوعا، بينما 
السخرية باللحية مسموح، رغم أن العمامة عادة 
وعرف عربي نحترمه ونوقره، بينما اللحية 
سنة نبوية أمر بها النبي ژ صراحة، واألغرب 
واألعجب من هذا وذاك أن يقوم الطائفيون باتهام 
اجلمعيات اخليرية والدعوية بدعم اإلرهاب 
ونشر منهج التكفير، وتضيق صدورهم من 
مجرد انتقاد إقامة حسينية في مناطق سكنية، 

أو من الزحام الذي تخلقه.
  أخيرا، في األيام املاضية رأينا إجماعا نيابيا 
وشعبيا على شعار «إال الدستور»، فهل نرى 
مثله لشعار «إال الشريعة»، قال تعالى (أفحكم 
اجلاهلية يبغون ومن أحســـن من اهللا حكما 

لقوم يوقنون).
  m٥٠٥١٤٥١٤@gmail.com 
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