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الثروة
 احليوانية

٭ هيئة الثروة احليوانية: تقدم أربعة من نواب مجلس األمة باقتراح 
بإنشاء وتأسيس هيئة عامة للثروة احليوانية تعنى وتشرف على 

الثروة احليوانية في الكويت ويعني لها رئيس مجلس إدارة ومدير 
عام، هذا االقتراح ممتاز من قبل أعضاء مجلس األمة. ونطالبهم 

باملضي قدما بتحقيق هذا االقتراح لفصل الثروة احليوانية عن هيئة 
الزراعة.

وزير األشغال العامة ووزير البلدية والذي تتبعه الهيئة احلالية عليه 
التعاون مع أصحاب االقتراح.
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٭ احلرس الوطني: منذ ست سنوات وصباح كل يوم وأثناء دخولي 

الى وزارة اإلعالم ألتقي وأقابل نخبة طيبة من رجاالت احلرس 
الوطني الذين يقفون عند املدخل الرئيسي وكذلك مدخل الوزارة 

مقابل قصر نايف، بارك اهلل فيهم وحياهم اهلل على حسن املعاملة 
الطيبة مع كل من يدخل إلى الوزارة وخاصة مع زوارها الذين ال 
يحملون تصريحا، فاملعاملة راقية جدا معهم وال يسمع الزائر إال 
الكالم احللو وحسن املعاملة وحسن اخللق، جميع أفراد احلرس 

الوطني الذين تزامنوا على وزارة اإلعالم ومنذ ست سنوات أشاهدهم 

مبالبسهم العسكرية.
بارك اهلل في شباب احلرس الوطني أفرادا وضباطا وأسأل اهلل أن 
يزيدهم حبا وثقة وإخالصا في عملهم.. والشكر موصول لسمو 

رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي الهتمامه وحرصه على هذا 
الوطن بقيادته للحرس الوطني، والشكر لنائب رئيس احلرس الوطني 

الشيخ مشعل األحمد الهتمامه الكبير بأبنائه رجال احلرس الوطني.
واهلل إنهم رجال مخلصون يؤدون واجبهم بكل ثقة، اللهم بارك وأيد 

بنصرك هؤالء الرجال وال اكتب تزلفا أو أريد شيئا وإمنا اكتب ما 
اشاهده يوميا من هؤالء الشباب )رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه( 

اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه.
٭ احلفيد الرابع عشر: يقول اهلل تعالى )املال والبنون زينة احلياة 

الدنيا والباقيات الصاحلات خير عند ربك ثوابا وخير أمال(
في هذه األيام اجلميلة الشديدة احلرارة امللتهبة باألزمات العاملية 
واالقليمية استقبلت وعائلتي ضيفا عزيزا حل علينا بأمر من اهلل.
دخل بيتنا ليعيش مع إخوانه وأخواته إنه احلفيد الرابع عشر من 

سلسلة األحفاد، من بنني وبنات جعله اهلل من أبناء السعادة وأقر به 
عيون والديه.

بهذا الطفل تزداد فرحتنا وهو ال يعرف من الدنيا ماذا يدور فيها 
ومن حولنا الدنيا تغلي أزمات وحروبا اقليمية وعربية وعندنا في 
الكويت استجوابات برملانية لسمو رئيس مجلس الوزراء ولبعض 

الوزراء لعل اهلل أن يأتي بصالح األعمال وان يكشف الغمة وتنجلي 
الظلمة وتهدأ النفوس بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.

٭ رواتب النواب: لقد زاد عدد االستجوابات ونحن نعيش هذه 
احلالة، نخرج من استجواب آلخر، وآخر هذه االستجوابات هو 

االستجواب الذي قدمه النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن 
العنجري.. وفي املقابل املواطن يعيش في حيرة من أمره ماذا يفعل 

والنواب قد بروا انفسهم ووافقت اللجنة التشريعية على زيادة 
رواتبهم الى 5750 دينارا.

واملواطن الذي أوصلهم الى قاعة عبداهلل السالم اليزال يئن من 
ضعف الراتب الذي يدفع نصفه أقساطا للمنزل والسيارة والكماليات 

ويعيش بالنـصف اآلخر ولوال راتب زوجته ألصبح مدينا بالكثير. 
كلنا أمل في النواب األفاضل أن يقللوا من املبلغ الذي خصصوه 

ألنفسهم وأن ينظروا بعني الرأفة للمواطن العادي وخاصة املتقاعد 
منهم.

بدائل
االنضمام

التجاهل
أفضل

حتى اآلن ال يبدو ان الشارع الكويتي مرتاح ملوضوع 
توسيع نطاق مجلس التعاون، ليشمل املغرب واالردن. 
وإن كان من الصعب إطالق أحكام عاجلة ومسبقة، إال 
ان من املنطق أن نقوم بتحليل األسباب التي أدت الى 

هذا الشعور غير املريح. األمر األهم الذي رمبا ادى 
إلى عدم االرتياح، هو أن هناك اختالفات كثيرة بني 

طبيعة الشعب اخلليجي من جهة، واملغربي واألردني 
من جهة اخرى، بل ان هذه االختالفات تكون أكثر 

بني الشعبني املغربي واألردني بحكم العادات والتقاليد 
والتركيبة العشائرية في بلد دون آخر، كما ان األوضاع 

االقتصادية غير املتكافئة بني هذه الدول جتعل طرفا 
مستفيدا أكثر من اآلخر. ولو استقرأنا التاريخ، لوجدنا 

أن هناك وحدات اندماجية اكبر من هذه باءت بالفشل 
في النهاية، مثل االحتاد السوفييتي ويوغسالفيا 

وتشيكوسلوڤاكيا.. وهذا يعني أن املسألة حتتاج إلى 
دراسة اكبر.  ولكي نسلك دروبا موضوعية، فما 
نتحدث به ليس من باب النرجسية الشعوبية، وال 

من باب الرغبة في العزلة، فكل من الشعبني املغربي 
واألردني له تاريخ عريق، ولكن نريد ألي تقارب ان 
يكتب له االستمرار، ألنه في حال فشل هذا التوسع 

اخلليجي، فسينعكس سلبا على مجلس التعاون.
وقد يكون من املجدي ان تتم االستعاضة عن هذا 

االنضمام ببدائل أخرى كاالتفاقيات طويلة املدى مثال، 
والتي تلزم األجيال الالحقة بها أيضا، وميكن لهذه 

االتفاقية ان تقترب في مضمونها من حالة االنضمام، 
ولكنها حتفظ لكل شعب خصوصيته واستقالليته.
وكي نكون أكثر إنصافا، فاألفضل القيام بدراسات 

وعمل استبيانات واستطالعات للرأي بني الناس، 
وذلك كي يكون القرار شعبيا وليس فقط سياسيا، 

ألن الذين سوف يتعاملون مع بعضهم في النهاية هم 
الشعوب أكثر من احلكومات، وخصوصا في املجاالت 
التجارية واالقتصادية بشكل عام، وحبذا لو مت عمل 

هذا االستطالع كي تشترك الشعوب في القرار وتبرئ 
احلكومات ذمتها.

ال أعلم الغيب بالتأكيد، ولست عرافا وال أقرأ الفنجان، 
وإمنا هي مجرد قراءة للواقع والتاريخ، جتعلني أقول 

بكل ثقة اننا مقبلون على »حدث« كبير في الكويت، 
خالل أشهر معدودة ال أكثر، واملسألة ال حتتاج إلى 

عبقرية أو ذكاء خارق الكتشاف ذلك، فاخلطاب 
السياسي واألحداث اليومية الصغيرة وتتابعها بوتيرة 
تصاعدية كلها ستنتج ـ بالضرورة ـ انتقال الصراع 

من حالة الكالم والسب والشتم إلى درجة أعلى، 
إلى العنف. أصبحنا في الكويت نشبه لبنان أكثر 
فأكثر، صراع حناجر و»فذلكات« كالمية وتكتالت 
حزبية ال مكان فيها للوطن وال للمواطن »املعتر«. 
مسكني هذا الوطن الذي يذبح كل يوم على يدي 

أبنائه، هل نحتاج إلى أعداء؟ ال أظن، كان من ضمن 
طالبي اثنان »مشاكسان« أكثر من احلد املقبول، كانا 
يستمتعان جدا باستفزازي وتضييع وقت احلصة، 

مراهقني بعقول أطفال. نصحني أحد الزمالء املعلمني 
وقتها بأن أجتاهلهما متاما، ألنني كلما جتاوبت 

مع مشاكساتهما وحاولت ضبط سلوكهما شعرا 
باالهتمام وحتقيق الذات ما يدفعهما لالستمرار أكثر. 

ال أدري ملاذا تذكرتهما اآلن وأنا أتابع ـ بعد انقطاع 
طويل ـ مجريات األحداث السياسية املضحكة في 

بالدي، ولكنني أشعر بأن جتاهل »مشاكسات« بعض 
السياسيني من نواب ووزراء من قبل وسائل اإلعالم 

واملدونني واملغردين قد يجدي، حينها سيدركون 
حقيقة أنفسهم.

nbehbehani@gmail.com

bodalal@hotmail.com

د.ناصر بهبهاني

محمد هالل الخالدي

نوافذ

نظرات 

فوق احلزام

فكرة

إشراقة متجددة

فهد الحجي

سلطان إبراهيم الخلف

سلطان شفاقة العنزي

صراع السلطة 
في إيران

كادر املعلمني 
هل سيطور 
األداء الوظيفي؟

نظرية والية الفقيه التي جتيز للمجتهد اجلمع بني 
املرجعية الدينية واملرجعية السياسية واملطبقة في 

جمهورية إيران اإلسالمية منذ 3 عقود من قيام 
اجلمهورية كان لها معارضون مشهورون وكان على 
رأسهم املرجع األعلى أبو القاسم اخلوئي ويعتقد بأن 

سبب اخلالف هو أن الوحيد الذي ميتلك صالحية 
اجلمع بني املرجعيتني هو اإلمام الغائب عند ظهوره. 
ومن طبيعة الشعوب أنها ال تقبل بتركز السلطة بيد 

شخص واحد يتمتع بنفوذ وصالحيات واسعة تتجاوز 
مؤسسات الدولة وشخصياتها الرسمية، ناهيك عن 
تعارض ذلك مع مفهوم الدولة احلديثة ولذلك يواجه 
نظام والية الفقيه في إيران متلمال من قبل شريحة 

واسعة من الشعب اإليراني عبرت عن موقفها هذا 
بدعم التيار اإلصالحي كمنافس قوي للتيار احملافظ 

الداعم للولي الفقيه، لكن آمال هذه الشريحة تبخرت 
بعد التضييق على رموزها اإلصالحية في انتخابات 
الرئاسة املاضية التي جاءت مبرشح التيار احملافظ 
الرئيس أحمدي جناد وكانت متثل إعالنا عن بدء 

مرحلة سياسية جديدة ال تقبل بأي توجه سياسي 
معارض لسلطة والية الفقيه.  لكن حتى فوز أحمدي 

جناد ال يعني أن صراع السلطة قد انتهى وأن 
األمور ستسير على ما يرام بعد حتييد اإلصالحيني، 

فاخلالف بني الرئيس أحمدي جناد ومرشد الثورة بدأ 
يطفو على السطح وأشارت إليه صحف كثيرة على 
خلفية رفض املرشد األعلى لقرار جناد إقالة وزير 
املخابرات اإليرانية حيدر مصلحي وهو ما يعتبره 

جناد تدخال مباشرا في سلطاته كرئيس للدولة وهي 
نفس املشكلة التي كان يعاني منها الرئيس اإلصالحي 

السابق خامتي مع سلطة الولي الفقيه. 
بعض احملللني أشاروا إلى أن تعلق أحمدي جناد بفكرة 

تعبئة الرأي العام اإليراني من أجل تعجيل ظهور 
اإلمام املهدي الغائب وإثارتها في العديد من املناسبات 
احمللية والدولية وإعازته جناح مشروع إيران النووي 

إلى بركات املهدي وادعائه التواصل معه رمبا تكون 
محاولة لتحدي سلطة الولي الفقيه الذي ال يعدو كونه 

نائبا لإلمام الغائب يعني أن إيران إزاء صراع ديني 
جديد بني جناحني داخل التيار احملافظ أحدهما ميثله 

الولي الفقيه وآخر ميثله املهدويون اجلدد بزعامة 
الرئيس أحمدي جناد وهو نتيجة مباشرة لتناقض 

نظرية والية الفقيه احلديثة مع نظرية انتظار املهدي 
القدمية كما أشار أحمد الكاتب في مؤلفه »تطور الفكر 

السياسي الشيعي من الشورى إلى والية الفقيه«.

ال أود اخلوض في جدية استحقاق املعلم للكادر 
اجلديد من عدمه، ولكن لي وقفات لعراقيل عدة وجب 

النظر فيها قبل توفير الدعم املادي للمعلم ظنا منا 
أن هذا الدعم فقط هو ما سيرفع من أداء املعلم ومن 

مستوى التعليم في الدولة. 
ال يخفى على أحد أهمية التعليم ودور املؤسسات 

التعليمية في تطوير البلد، وإذا نظرت عزيزي القارئ 
لهذه املؤسسات في الكويت، فال ترى صورة تقابل 

الدور األساسي للمعلم، فهو احتضر في مؤسساتها 
منذ سنني طويلة، وعوضا عن دوره األساسي في 
تعليم الطلبة، بات املعلم مجرد أداة تنفيذية ملهام 

مختلفة مثل املراقبة واإلشراف على الفصول 
واألجنحة وأعمال الكنترول والرصد واملناوبة في 

الفرص ونهاية الدوام واالحتياط وتسليم الشهادات 
وإعداد التقارير والنسب والتأكد من وجود الطلبة في 

قاعاتهم، وإذا تبقى في نفس املعلم طاقة وإخالص بعد 
كل هذه املهام الشاقة، فهو للتعليم.

كما أن املعلم أصبح مصدر رزق للمدارس، فالعديد 
يجبر على الصرف من راتبه الشهري لتغطية العجز 

في ميزانية املدرسة لتوفير أمور رئيسية أو حتى 
ثانوية. واحملزن في األمر أن أغلب اإلدارات املدرسية 

ال تدرك أن أداء املعلم الناجح ليس بالوسائل واللوحات 
املزخرفة بل في تطوير الطلبة وتعليمهم على أسس 

صحيحة. ثم إن مزاجية املسؤولني في التعامل مع 
املعلم جعلته كالسجني الذي ينتظر فرصة للهرب، وهو 

ما حصل فاكتظت اإلدارات بطلبات النقل واالستقالة 
حتى صدر قرار مينع انتقال املعلم اال بعد 10 سنوات 

من اخلدمة، وكأنه محاكم بجرمية وعليه قضاء مدة 
العقوبة وهو قرار يخالف مادة 41 من الدستور، »لكل 

كويتي احلق قي العمل واختيار نوعه«. لست ضد 

الكادر ولكنني أتساءل ماذا لو حللنا هذه املشاكل 
وفرغنا املعلم لوظيفته األساسية وهي تعليم الطلبة، 
ألن تتطور مؤسساتنا التعليمية مما ينتج عنه تطور 

طلبتنا؟ واهلل ولي التوفيق.
>1 > >

متى سيتوقف مسلسل كتابة عبارات مسيئة ألم 
املؤمنني أو الصحابة رضوان اهلل عليهم والتعرض 
للمساجد واألماكن املقدسة عند السنة والشيعة؟ 

عندما أسمع عن إلقاء القبض على أحداث دون 16 عاما 
متهمني في مثل هذه القضايا، ال أعتب على املدارس 
وال على احلكومة. فعتبي أوجهه آلباء وأمهات هؤالء 

الشباب، أال جتالسونهم وحتدثونهم عن التسامح 
الديني وخطورة التعرض للرموز الدينية للطوائف 

األخرى ألنه سيضر بلدنا احلبيب؟ هؤالء هم اجليل 
القادم فال تتركوهم بال توجيه.

salanzi@gmail.com

salanzi@gmail.com

غطيت وجهي بكلتا يدي حني رأيت صور بعض 
»نوابنا االفاضل« وهم يتصارعون في قاعة عبداهلل 

السالم، ويضربون بعضهم بعضا بالعقل والبوكسات، 
ويتبادلون الشتائم والسباب واأللفاظ النابية.

غطيت وجهي لكي ال أرى هذا املشهد املخزي 
واحملزن واملؤسف، والذي يسيء الى صورة الكويت 

امام شعوب العالم، وينقل عن بلدنا مشهدا يثير 
االشمئزاز، ويعطي العداء الكويت فرصة ذهبية 

كي يهاجموها مرة أخرى، ويتهموا اهلها بالتخلف 
والفوضى والهمجية. غطيت وجهي حتى اطرد 

تلك الصورة من مخيلتي وانا اضع ورقة االقتراع 
في الصندوق بعد ان اخترت اسماء النواب الذين 

سيدافعون عني وعن اسرتي وبلدي في مجلس االمة، 
والذين سينفذون الوعود التي اغرقونا بها خالل 

حمالتهم االنتخابية، وتأكيدهم على بذلهم كل ما في 
وسعهم لتطوير الكويت وازدهارها اقتصاديا وعلميا 

وثقافيا واجتماعيا، وعلى كل املستويات. غطيت 
وجهي خجال من نفسي الن هؤالء ينتمون الى الكويت 

وميثلون شعبها ويتحدثون باسم املواطنني داخل 
الكويت وخارجها، وهم السلطة الشعبية االعلى، حيث 

انهم املشرعون الذين يرسمون القوانني، ويضعون 
اخلطط التي ستسير عليها الدولة، ويحاسبون 

املقصرين واملسيئني واملتجاوزين على القوانني. هؤالء 
قدوة االبناء، منهم يتعلمون اصول احلوار واحترام 

الرأي اآلخر، فال تلوموا بعد اليوم ابناءنا عندما 
يتهاوشون في املدارس، ويتبادلون الشتائم والطعنات 

بالسكاكني، ال تلوموا االحداث الذين يكتبون عبارات 
مسيئة للرسول الكرمي ژ وزوجاته واصحابه على 

جدران املدارس واملساجد، فهم تعلموا هذه االخالقيات 
من نوابنا الذين يعتبرون قدوة لآلخرين.  ال تلوموا 
الناس حني يتعاركون ويتشاجرون في الشوارع او 

في اجلمعيات التعاونيات واالسواق، فهم اقتبسوا هذه 

»االخالقيات، من نوابنا االفاضل. وال تلوموا بعد اليوم 
مدرسا يضرب تلميذا ويكسر انفه او يفقأ عينه، 

فهو رأى هذا املشهد من قبل في بيت االمة ومصدر 
التشريع والرقابة واحملاسبة، وال يجد حرجا في تقليد 
النواب الذين يعتبرون الواجهة احلضارية للبالد. هذه 
هي احلال التي وصلنا اليها بسبب اعضائنا، وهذا هو 
الوضع الذي بلغناه بعد هذه املسيرة البرملانية الطويلة 

والعريقة، لننتهي الى هذه الصورة املخزية، بسبب 
استهتار هؤالء النواب وعدم احترامهم للشعب والدولة 

والدستور والقانون. فهل بعد ذلك سيثق مواطن 
كويتي بهذا املجلس وهؤالء النواب؟! وهل سيضع 

مواطن احالمه امام هؤالء االعضاء كي يحققوها 
له بعد ان كشف حقيقة تفكيرهم وطريقة تعاملهم 

مع بعضهم؟! هل بعد ذلك سنتباهى بالدميوقراطية 
الكويتية التي كانت على الدوام منارة عز ومجد 

وكبرياء؟!

بعض نوابنا.. 
والقدوة


