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 االنســـان اي انسان يعيش على ارض هذا الوطن يشعر 
بالفرح وينشـــرح صدره عندما يسمع ويعرف ان هناك من 
يقف بجانبه في همومه ومشـــاكله، ويشاركه االحزان التي 
يشعر بها، ومؤلم جدا أال يجد املظلوم من الناس من ال يقف 

بجانبه ومؤلم اكثر ان يقف امامه من يساند الظالم.
  تشكلت جلنة في مجلس االمة بانتخاب خمسة من النواب 
واطلق عليها جلنة العرائض والشكاوى مهمتها العمل على 
حل مشاكل املواطنني الذين يتقدمون بشكاواهم الى اللجنة، 
ويقوم رئيس اللجنة واعضاؤها باستقبال املواطن املبخوس 
حقه من اجلهات التي يعمل بها واللجنة تنعقد، لكن عند نظر 
الشكوى في حضور الطرفني، يجلس الشاكي واملشكو ضده 
امام اللجنة ويطرح مشـــكلته امام من حضر من اعضائها، 
وبعد اجللسة وسماع الطرفني ينفض االجتماع على امل ان 
يحصل كل من الشـــاكي والطرف اآلخر على نتيجة، وبعد 
شـــهر او اكثر ال يجد الطرفان من يقف وميد يده بالنتيجة 
والسبب عدم اكتمال النصاب للجنة التي تنعقد دائما دون 

اكتمال حضور اعضائها.
  اذن، ملاذا شـــكلت اللجنة؟ هل هي ضحك على املواطنني 
بان االعضاء يعملون ام انه لكي يعرف املواطن ان االعضاء 

منقسمون على انفسهم؟
  أال يجـــب ان حتل هذه اللجنة ويجـــري انتخاب اعضاء 
آخرين متفقني فيما بينهـــم ال متفرقني وكل مجموعة تعقد 
اجتماعها مع املواطنني وفي النهاية يخرج املواطن من دون 
نتيجة، كمن يخض اللنب ويتعب وال يجد الزبدة بعد التعب؟ 
املواطن يأمل الكثير من نواب املجلس احملترمني وخصوصا 
الضعفـــاء من الناس الذين تنظر عيونهم للنواب على انهم 

املخولون بحل القضايا التي ال يستطيعون حلها.
  ليتصـــور النائب احملترم ان قضيـــة طرحت منذ اربعة 
اشـــهر وصاحب الشـــكوى حتى يومنا هذا لم يحصل على 
نتيجة، هذا يضعنا امام التســـاؤل: ماذا عملت هذه اللجنة 

منذ انعقادها؟
  اعضاء اللجنة في مجلس االمة مطالبون مبساندة املظلوم 
وحضور االجتماعات بكامل االعضاء فهم مســـؤولون امام 
اهللا، وأناشد حسني مزيد والنائب مخلد العازمي احملترمني 
العمل على كتابة نتيجة املقابلة اخلاصة عن هيئة الزراعة 
والثروة السمكية والتي حضرها الطرفان املتخاصمان امامكم 
ولم تصل النتيجة للطرف الشاكي منذ اربعة اشهر، والشكر 

اجلزيل جلميع نواب مجلس االمة. 

 فجأة ســــمعنا عن انتهاء انتخابــــات جمعية املعلمني 
التي متت بالتزكية، وبهدوء غادر الزميل العزيز عايض 
السهلي، وبنفس التصريحات دخل الزميل متعب العتيبي، 
وجموع املعلمني واملعلمات ال يزالون يعانون نفس مشكالت 
القرن املاضي. أعزاءنا في جمعية املعلمني، كل اجلمعيات 
والنقابات والتخصصات حققوا مطالب موظفيهم وعمالهم 
إال نحن املعلمني، أال ترون أننا سئمنا من عدم االستجابة 

ملطالبنا؟! 
< < <  

  محزن أن تكون قضية املواطنــــة والوحدة الوطنية 
أحد هموم الدولة واهتماماتها األساسية، ثم تأتي وزارة 
التربية وتلغي مادة علم االجتماع التي يفترض أنها أهم 
املواد العلمية املعنية بتعزيز هذا اجلانب، أال يكفي وجود 
هذا الكم الكبير من املناهج السخيفة لتزيدوا عليه إلغاء 
املناهج اجليدة؟ العالم يقفز إلى األمام ونحن ال نزال ندرس 

مناهج العصور الوسطى، فأي خواء هذا وأي قرف؟!
 < < <  

  أستغرب ممن استكثر على زمالئنا املعلمني الوافدين 
عمل صفحة على الفيس بوك للمطالبة ببعض احلقوق 
املشروعة، واألغرب أن يتم النظر إليهم بنظرة عنصرية 
وفوقية بغيضة، فالبعض يرى نفســــه بدرجة أعلى من 
بقية البشــــر، متاما كما يرى اليهود أنفسهم كذلك. لكل 
إنســــان احلق في التعبير عن آرائه واملطالبة بحقوقه، 
ملاذا يكون ذلك مقبوال من البعض ومرفوضا من غيرهم؟ 
املعلم الكويتي يشــــتكي ـ  وأنا منهم ـ من تردي التعليم 
وســــوء املعاملة، فلماذا ال ينطبق هذا على املعلم الوافد 
وهو يؤدي نفس العمل ويتعرض لنفس الضغوط؟ ثم إن 
حتسني مستوى املعلم سواء الكويتي أو الوافد هو بالنهاية 
استثمار ناجح ألبنائنا ومستقبل بلدنا، واملعلمون الوافدون 
مطالبهم بسيطة ومشروعة، فهل يعقل أن يتساوى املعلم 
حديث التعيني مع معلم خدمته أكثر من عشــــرين عاما؟ 
أين اخلطأ في املطالبة بعالوة دورية بســــيطة تتناسب 
مع ســــنوات اخلدمة؟ من حق الوزارة أن تضع شروطا 
محددة عند التعاقد مع املعلم الوافد، ولكن ليس بصورة 
تعسفية يعامل فيها هؤالء املعلمون األفاضل بنظام أشبه 
بالسخرة، كما أن من حق املعلمني أن يطالبوا بحقوقهم 
كما يشــــاءون مادام ذلك يتم بصورة حضارية وسلمية، 
يقول اهللا عز وجل في احلديث القدسي «الكبرياء ردائي، 
والعظمــــة إزاري، فمن نازعني واحــــدا منهما ألقيته في 

النار»، فاتقوا اهللا فإنكم غير مخلدين.
< < <  

  يبدو أن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي 
احلمود ستدخل موسوعة «غينيس» بكثرة الوعود التي 
لــــم تتحقق، فالوزيرة منذ توليها حقيبة الوزارة وحتى 
اليوم جعلتنا نعيش في أحــــالم وردية وأوهمتنا بأنها 
ستجعل مدارســــنا أفضل من مدارس طوكيو وميونيخ، 
«إشي ســــبورة ذكية وإشي الب توب لكل طالب»، وكأن 
تطوير التعليم متوقــــف عليهما، ولو أن الوزيرة كلفت 
نفسها بزيارة «حقيقية» لبعض املدارس وشاهدت بنفسها 
املباني املهترئة التي تفتقر ألبســــط متطلبات التطوير 
مــــن بنية حتتية ملا حتدثت عــــن «الب توب لكل طالب» 
والذي أصبح مثل اآللة احلاسبة يوزع مع «سندويشات 

الهمبرجر». 
  وزارة التربيــــة يديرها «نخبة» مــــن اإلداريني وغير 
التربويني ثم تتحدث الوزيرة عن إصالح وتطوير التعليم 
وكأن الناس ال يفهمون، توزيع املناصب يتم على حسب 
درجة التزلف واحملاصصة الطائفية البغيضة، أما الكفاءة 
فهي ترف زائد عن احلاجة، عامان واجلماعة في «التربية» 
متعثرون مبناقصة شقيق وكيل الوزارة املساعد للمالية، 
وعامان الختيار مديرين عامني ملنطقتي اجلهراء والعاصمة 
التعليميتني، وعامان الختيــــار مدير اجلامعة، وتالعب 
مبصير آالف الشــــباب الدارسني في اجلامعات اخلاصة، 
تارة تعتمد وتارة يلغى االعتماد… الخ، وزيرة بهذا األداء 

هل تستحق االستمرار؟!
 bodalal@hotmail.com  

 تربويات.. بطعم األلم!

 محمد هالل الخالدي

 نظرات

 اعتقد انه كان على وزير التجارة االســـتقالة منذ 
حلظة اندالع ثورة الطماطم عندما وصل سعر الكرتون 
٦ دنانير، طبعا هو لم يستقل، وجلس على كرسيه، 
وتشبث به، واحلسنة الوحيدة التي فعلها انه توقف 

عن التصريح.
  وزير التجارة واركان وزارته يســـتحقون جائزة 
املسؤولني االكثر تصريحا في الـ ٦ اشهر املاضية، على 
مستوى االجنازات ال يستحقون اي شيء، فلم يصرحوا 
بشيء واجنزوه، ولم يعدوا بشيء ونفذوه، ولم يفعل 
اي منهم اي شيء عملي جتاه موجة ارتفاع االسعار، 
بل ان االسعار زادت كلما صرحوا، وكأن تصريحاتهم 

مبثابة ضوء اخضر للتجار لرفع االسعار.
  االسعار اصبحت تلتهم كل زيادة تأتي سواء جاءت 
تلك الزيادة على شـــكل كادر او عالوة دورية او حتى 
تشـــجيعية، ووزارة التجارة ال تعرف سوى تشكيل 

اللجان واصدار الدراسات والتحذير.
  وزيـــر التجارة، ان كان صادقا في ســـعيه لضبط 
االسعار، عليه ان يتقدم باستقالته، اعلم ان االمر لن 
يغير شيئا فبقاؤه ورحيله سيان، واحتداه ان يثبت 

انه متكن من ضبط سعر قطعة كاكاو في اي سوق.
  كل شيء زاد ســـعره منذ ٦ اشهر، كل شيء ارتفع 
ثمنـــه، االحتكار قتلنا، واحتـــاد اجلمعيات متواطئ، 
على االقـــل بطريقة تعاطيه غير العملية مع االرتفاع 
غير املبرر في كثير من السلع، واال كيف يكون سعر 
ربع ليتـــر حليب محلي في الكويت بـ ١٠٠ فلس وفي 
السعودية ذات املنتج احمللي يباع بـ ٧٠ فلسا، اللهم اذا 
كان في العملية نصب وتواطؤ واضحان من قبل اكثر 
من طرف، واال افال يحق لوزارة التجارة ان تستدعي 
التاجر صاحـــب «احلليب» وحتقق معـــه عن الـ ٣٠ 

فلسا الفرق.
  مع وزير التجارة احلالي اعتقد ان احلديث عن وزارته 
وتقاعسها سيكون حديثا في «الفارغ» فهو ومنذ تسلمه 

كان سببا في انطالق سباق غالء االسعار.
 Waha٢waha@hotmail.com  

 اليوم اكتب مقالي األول بعد انقطاع دام ألشهر، ألشهد 
أن كل يوم مير وميضي يصنع العجائب في املنطقة، فقبل 
ســـنة تقريبا كتبت مقاال أحذر فيه احلكومات العربية 
واملنطقة من ثورة شعبية تسقط احلكومات واألنظمة 
بدال مـــن االغتيال واحلروب، وذكرت أن من شـــرارتها 
اجلـــوع والكرامة، ولكن تبني أننا ال نقرأ وال نعتبر وال 

نحب حتى أن نسمع.
  فمن احلســـرة اليوم ونحن نشـــاهد هـــذه الثورات 
الشبابية، أن األجندات اخلارجية وضعت يدها اخلفية 
وبثت عناصرها في هذا البنيان السياسي اجلديد، لتزرع 
بذور الفنت والالاستقرار حتى نشهد بأم عيننا «سايكس 
بيكو» جديدا يقسم املقسم ويجزئ املجزأ وفق األديان 

والطوائف واألعراق.
  فأجندات التقسيم ظهرت من األدراج، وبات الوضع 
مسألة وقت وال أكثر، فالسلطة العليا في الدول صارت 
مكروهة، وسقف املطالب كل يوم في علو، وكأن املسألة 

هي مسألة «تعلل».
  فلقد صّورت اليوم احلكومـــات واألنظمة على أنهم 
سراق ومفســـدون يجب ازاحتهم.. ليصبح بعدها فراغ 
سياســـي أو فوضة سياسية، فتنهار أسوار الدولة أمام 
كل املطامع واألجندات، فتكون الشعوب معزولة من كل 
قوة، فتأتي أجندة التقسيم دون طلقة إال اللهم طلقة األخ 

بوجه أخيه فيحدث التقسيم.
  ال أحّمل احلكومات كل األمر بل أحّمل اذانهم وأعينهم 
األمر كله، فالشعوب العربية أمامكم تئن ومتوت وأنتم 
تظنون أنها «متثلية» أو أن الشـــعوب ستقول «معلش 
دي كاميرا خفية»، فأنتم من يتحمل نتائج األمور وأنتم 
من يتحمل ما ستؤول إليه املنطقة، فدولة تسقط تسقط 
التي تليها وإن كانت عادلة، وذلك ألن املخطط يبتدئ من 
نقطة وينتهي للنقطة احملددة، وأرضية الوطن العربي 

خصبة ملثل ذلك، فما احليلة إذن وأين اخلالص؟ 
  إن أول مطلب من املطالب التي يجب اليوم أن نشرع 
فيها هو العدالة االجتماعية فهي صمام األمان وهي الدعامة 
األولى، ألن اجلديد لن يقوى على أن يقوم بها، وثانيها 
هو سيادة القانون فهو احلصن احلصني ألي شعب تقدم 
أو تأخر والثالث هو الدميوقراطية واإلميان بها وأخيرا 
البعد واحلذر من املساس بالنسيج االجتماعي والتالعب 
على تناقضاته، وال أتصور أن بلدا عربيا عنده كل هذه 
الصمامات، فاليوم هو يـــوم املراجعة ويوم جلد الذات 

حتى نخرج من هذه الدوامة ونحن ساملون.
  ال أود أن أكون متشـــائما في مقالي األول وال أريد أن 
أحط من قدر الشباب أو أقزم ثورتهم، لكن الظروف فرضت 
أن أحذر وأقول ان املشهد اليوم سيستمر ويجوب بلدانا 
وبلدانا، وستتفاوت حدته من بلد آلخر، لنشهد أن بعض 
الشعارات تخفي حتتها فوضة خالقة تلعب بها األهداف 
الشخصية واخلارجية فتضيع الدول والشعوب حتت 

شعار اإلصالح والتغيير. 
  إن لكل ثورة أيادي خفية تسعى لتحقيق أهدافها، من 
خالل شارات نصرت املظلوم وحققت اإلصالح، فال يضرب 
هذه األهداف اخلبيثة واأليـــدي الطامعة إال احلكومات 
املتالحمة مع شـــعوبها من خـــالل إصالحاتها اجلذرية 

امللموسة، وليس بسرد الكالم.
  نغزة: يقول نابليون: «الثورة يدبرها اخلبثاء، ويقوم 
بها اجلهالء، ثم يجني ثمارها اجلبناء» حفظ اهللا الكويت 

وشعبها من كل خبيث ومكروه اللهم آمني.
 o_altahous@hotmail.com  

 ذعار الرشيدي

 ثورة الطماطم.. والوزير

 الحرف ٢٩

 أسامة الطاحوس

 زمن اإلصالح أم التقسيم؟!

 نقشة فكرة

 منصور الهاجري

 لجنة العرائض والشكاوى 
في مجلس األمة

 إشارة

 فرحة أهل الكويـــت بأعيادهم الوطنية ال 
تضاهيها فرحة، ومشـــاهدة صاحب السمو، 
وهو يقبـــل االطفال بعد انتهاء االوبريت ترد 
الروح، وهدية سموه البنائه وبناته بالعيد ال 
تعلو عليها هدية، وكلماته لنا ستكون محل 
طاعة وتنفيذ وعمل بها، فما أجملك يا كويت 
وما أحالك يا شعب الكويت وما أحكمك يا ولي 
أمرنا، وعاشت الكويت حرة وعاشت الكويت 

في فرح وعاش أهلها في بهجة وسرور.
< < <  

  النـــاس فرحانة باالعيـــاد الوطنية وأهل 
الكويت مستأنسني... وبعض نوابنا مع االسف 
ال يقّدر هذه الفرحة وال عنده توقيت جيد لطرح 
أفكاره النكدية نوابنا الكرام مو وقته واهللا مو 
وقته، الكويت واهلها محتفلني ومستانســـني 
ونشوة االفراح مازالت مستمرة وشهر االفراح 
الوالء للوطن والتالحم  واالحتفاالت جســـد 
بني احلاكم واحملكوم فدعونا نرتقي بالطرح 
حتى ندفع عجلة التنمية الى االمام بعيدا عن 

أي تأزمي.
< < <  

  اجلهات التي جتب االشارة اليها وشكرها 
على جهوده املبذولة خالل االحتفال هي وزارة 
الداخلية وذلك من خالل التنظيم الرائع اليام 
االحتفـــال ووزارة الدفاع مـــن خالل العرض 
العسكري االكثر من رائع وأيضا االدارة العامة 
للجمارك ومديرها العام ابراهيم الغامن من خالل 
ما قاموا به من توزيـــع للهدايا على القادمني 
مـــن املطار والنويصيـــب، واحلرس الوطني 
وختامها مسك بشكر اللجنة العليا لالحتفال 
والديوان االميري على ما قاما به من اخالص 

في العمل.
  من الفرية: نتمنـــى على بعض النواب أن 
يبتســـموا ويضحكوا، فالضحك واالبتسامة 
يقيان من أمراض القلب، وابتسامتك يا أخي 

النائب بوجه الوزير.... صدقة.
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الى  التهاني   أتقدم بأطيـــب 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والى سمو ولي 
عهده االمني الشيخ نواف االحمد 
والى سمو رئيس مجلس الوزراء 
حفظهـــم اهللا والـــى الشـــعب 
الكويتي وكل املقيمني على ارض 
الوطن مبناسبة احتفاالت  هذا 

الكويـــت بأعيادها وبحلول العيد 
اخلمسني لالستقالل والعيد العشرين للتحرير ومرور خمس 

سنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
  ان كلمة صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد 
والتي ألقاها للشــــعب الكويتي مبناسبة هذه االعياد هي 
اكبر دليل على تالحم الكويتيني مع حكامهم، وعلى ضرورة 
ان نحافظ جميعا على الوالء للوطن لينعم اجلميع باألمن 
واألمان، وقد استعرض سمو امير البالد بعض اجلوانب 
االيجابيــــة التي تقوم بها الكويــــت وهي انها تعمل جنبا 
الــــى جنب مع االمم املتحدة واملنظمــــات الدولية ملكافحة 
الفقــــر واجلوع واملرض تنفيذا لالهداف االمنائية لاللفية 
والتي تعهدت بتنفيذها جميع دول العالم لترقى وتتطور 
وحتافظ على مكانتها وانشاء الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية هو احد العوامل التي تسهم في تطوير البالد 

ونهوضها.
  كما استذكر واشاد ســــمو األمير بالدور العربي ودور 
االمم املتحــــدة في حترير الكويت مــــن براثن الغزو اآلثم 
وكذلك اشاد بدور املرأة ومشاركتها في البرملان الكويتي 
واحلياة السياسية مما اثر ايجابا في السياسات اخلاصة 

املواطنــــني وباالخص  بخدمة 
املرأة والشــــباب ومن ثم بناء 
املجتمــــع وحتقيق االجنازات 

املهمة لتطوير الوطن.
  ان مــــرور نصف قرن على 
استقالل الكويت وعقدين على 
التحرير يجعلنا امام مسؤوليات 
كبيرة ملواجهة التحديات التي قد 
تواجه الوطن والتزام احليطة 

واحلذر للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.
  ومن مســــؤولياتنا جتاه الوطن ان نحسن التخطيط 
للبالد واختيار الشــــخص املناســــب في املكان الصحيح 
ومكافحة الفساد بشــــتى انواعه وعلى جميع املستويات 
وان نحسن استثمار الوقت في اجناز االعمال املوكلة إلينا 
والتفاني في اداء الواجبات على اكمل وجه لنحافظ على 

الوجه املشرق لوطننا احلبيب.
  وال نغفل الدور الذي قام به الكويتيون بجميع فئاتهم 
لتحرير الوطن من براثن العدوان الظالم دون النظر الى 
االحزاب او الى اي تعصب طائفي مما قوى روابط األلفة 
والتالحم بني ابناء الوطن ونبــــذ الفرقة والتباعد بينهم 
وأدى ذلك الى قوة الشــــعب والوطن وسيادة القانون في 
البالد، لذلك البد من االصالح في جميع مؤسسات ووزارات 
الدولة ومكافحة املفسدين واقصائهم عن مراكزهم لتنعم 
البالد باألمان واالطمئنان، والبد ان نتحد جميعا ككويتيني 
ونتعاون ونقوم بواجباتنا ملا فيه مصلحة الوطن ونحارب 
كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار هذا الوطن 

لنحافظ على استمرار احتفاالتنا مبا يرضي اجلميع. 
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