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النعيم الذي 
جتهله املرأة

شعوب
 يا بو سليمان

في الغرب كثير من النساء الالتي جتاوزن سن األربعني 
أو اخلمسني تعاني الوحدة والفراق، فالزوج أو الصديق 

العابر تخلى عنها وتركها خلف ظهره، واألوالد 
أشغلتهم ملهيات الدنيا عن رعايتها وتلبية حاجاتها، 

فهي تكدح الليل والنهار تخشى التشرد وتخاف اجلوع 
والعطش، بينما املرأة عندنا في البالد العربية معززة 
مكرمة في بيتها، يأتيها الطعام والشراب رغدا حيث 

تشاء، وال يطلب منها في نهاية الشهر أن تتكفل بدفع 
اإليجار، فقوامة الرجل جتبره على التكفل بكل ذلك، 

فالرجل الذي ال يتكفل برعاية زوجته وأسرته وتوفير 
املسكن واملأكل لهم ال يستحق القوامة، بل وال الرجولة.

املرأة الغربية رأيناها كيف جتبرها الظروف للعمل 
في كل مكان وضيع، عمل قد ال يتالءم مع قدراتها 

الضعيفة بالكلية، فرأيناها حارسة أمن، وبائعة جرائد 
متجولة، ورأيناها تقود »باص« النقل الطويل، أو 
أبودورين كما في لندن، وعندنا املرأة السعودية 

وغيرها من اخلليجيات تبحث عن »العنوة«، »وتبي 
تسوق غصب« حتى لو على تكسير قوانني الدولة.

املرأة في البالد العربية يتكفل القانون ببهدلة زوجها 
الناشز، نعم الناشز، ألن القانون ميكن املرأة من 

»التبلي« بكل سهولة على الزوج املسكني، وسحب ورقة 
الطالق من بني يديه دون أن يحرك ساكنا، وحتميله 

تبعات الفراق من دفع املتعة إلى نفقة األوالد، في حني 
الرجل الغربي »مريح باله باحليل« مع املرأة الغربية 

الضعيفة، فهو يعاشرها ويخلف منها البنني والبنات 
دون عقد زواج، عقد باهظ الكلفة على حياته العملية 

فيما يراه، فأي احلالني أفضل للمرأة املسلمة؟
أخيرا: لم يستطع التيار الليبرالي مواجهة التعنت 

القبلي، فجعل يصب جام غيظه على ما أسماه التشدد 
اإلسالمي، ولو كان التيار الليبرالي صادقا فيما يهب 

إليه من حترير املرأة من القيود املصطنعة واملفروضة 
عليها ظلما، لوضع يده في يد التيار اإلسالمي ملواجهة 
تلك العادات البالية والتقاليد الظاملة التي فرضتها عقول 

بشرية قاصرة، فحرمت املرأة من الزواج إال من ابن 
عمها، وجعلت من كثير من عقود الزواج كبيوع الغرر، 

حيث يدفع الرجل آالف الدنانير على امرأة لم يرها ولن 
يسمح له برؤيتها إال في ليلة الزفاف، لتكون النهاية 

وقوع الفاس بالراس، والت حني مناص.

»شعوب« كلمة بوسليمان، ذلك األستاذ الذي تعلمت 
منه الكثير في حياتي العملية والدنيوية، كان بوسليمان 

يقوم بترديد كلمة »شعوب« أمامي عندما ال يعجبه 
موقف معني من شخص أو جماعة تسيء لنفسها 

وملوطنها أيضا، فكنت أسأله دائما: ماذا تعني بها؟ وكان 
اجلواب: غدا ستتعلمني معناها بدون معلم.

في هذه اآلونة األخيرة التي نعيشها من أهوال سياسية 
واعتصامات ورفض وقمع حريات وكثير من الشعارات 

التي نسمعها سواء من الشعوب أو األنظمة أصبحت 
أكرر كلمة معلمي بوسليمان »شعوب«. 

نعم »شعوبنا« في املاضي كانت متتلك أعظم وأقدم 
احلضارات التاريخية، فمنطقتنا العربية كانت مهبط 

الديانات السماوية وامتازت بثوراتها السياسية، ومنها 
خرجت منها حضارة الفراعنة وبابل وسبأ وغيرها 

الكثير، وأراضيها كانت حضنا للديانة اليهودية 
واملسيحية وختامها اإلسالم، رجالها ونساؤها كانوا 

انطالقا للثورات السياسية فها هي دول املغرب أخرجت 
فرنسا من أراضيها ورفضت مصر والدول املجاورة 

القمع االجنليزي واإليطالي والفرنسي واألملاني.
كنا شعوبا ترتقي ببالدها وترفع من حضارتها، عاشت 
شعوبنا حتت مظلة األمة العربية الواحدة وحتت نظام 
واحد وهو إعالء الراية العروبة بني الدول العالم، تلك 
هي الشعوب التي يرفع لها القبعة، تلك الشعوب التي 

كان يتمني بوسليمان أن يعيش زمانها، وتلك الشعوب 
التي كنت استشعر ألم نبرات صوت بوسليمان عندما 

يقولها كأنه كان يناجي أطالل تاريخ أمته فيما يراه 
اليوم من شعوبنا التي أصبحت فرجة وأضحوكة للغير، 

وهنا تعلمت دون معلمي وأصبحت أتلفظ بها كلما 
شاهدت األخبار وما يحدث من سيناريوهات ال نعلم 

متى نهاية احلكاية ومن هم ممثلوها إال فقط اقتصرت 
على كلمة واحدة »شعوب«. 

٭ كلمة وما تنرد: 
الب��الد ومرحب��ا  بنابغ��ة  أه��ال 

ج��ددمت العه��د ال��ذي ق��د أخلقا
ال تيأس��وا أن تس��تردوا مجدكم 

فل��رب مغل��وب هوى ث��م ارتقى
فتجش��موا للمج��د كل عظيم��ة 

إني رأي��ت املجد صع��ب املرتقى
عار على ابن النيل س��بّاق الورى

 مهم��ا تقل��ب ده��ره أن يُس��بقا 
فتعلم��وا فالعل��م مفت��اح الع��ال 

ل��م يُب��ق باب��ا للس��عادة مغلق��ا 
ث��م اس��تمدوا من��ه كل قواك��م 

ُيتق��ى  أرض  ب��كل  الق��وي  إن 
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قبل أن نصاب باخلرس السياسي، وقبل أن 
تأتينا التأتأة االنتقادية جراء ما تشهده الساحة 

السياسية، نوجه عنايتكم إلى أننا في منزلق 
خطير يعيدنا إلى فترة الثمانينيات من القرن 
املاضي، فنحن اليوم نشهد مخاضات التحرر 

في بعض األوطان العربية وصياغة دساتير تعزز 
مبادئ احلرية، بينما تزأر اليوم علينا »الداخلية« 

بتصريحات تهديدية وكأننا شعب سيكسر 
ويخرب و»يشفط« في مسيراته الدستورية فأي 

حال بعد هذا احلال وصلنا؟!
إن السبب الرئيسي في خروج الناس هذه 

اجلمعة هو ضرب الدستور وتفريغ محتواه، 
فكل مناسبة يخرج فيها الناس هي ردة فعل 

لتصرفات احلكومة الغريبة جتاه الدستور، 
واملشينة جتاه مادة االستجواب، املادة الوحيدة 

واألخيرة التي لم تسلب من أيدي النواب. 
فتأجيل االستجواب سنة كاملة وحتويله 

للمحكمة الدستورية والتصويت عليه إخالل 
بالقسم الدستوري الذي قسمه النواب من 

احترامهم للدستور، فالتصويت بني اختطاف 
املجلس وضعف اخللفية الدستورية لدى بعض 

النواب، واحلكومة التفت على الدستور وصفعته 

من خالل حتريك نوابها وجتييشهم، لترسل 
رسالة مفادها نحن الدستور والدستور مبزاجنا 

فأي احترام للدستور بعد اليوم تبقى؟!
ليس غريبا بعد هذا العمل أن يتحول دستورنا 
»ملشخال« نشهد على اثره اختراقات واضحة 
وضربات في الصميم، فبعد ضرب الدستور 
وصرخته، و»تفازع« الناس لنصرته، تخرج 

علينا الداخلية بقرارها التاريخي السجن سنتني 
أو الغرامة ألف دينار، لتضرب أيضا املادة 

)44( الصريحة بجواز التجمعات، فكيف أعاقب 
على ممارسة حقي؟ وهل أخللت بفعلي هذا 

بالنظام العام؟! ال وألف ال، ألن اجلمعة القادمة 
يا وزارتنا املبجلة سلمية ومحتشمة ال تتنافى 

مع اآلداب، فالكالم املطاطي سهل واحلجج أسهل 
وأيسر كجملة إزعاج املارة ومرتادي البحر، 

وكأن التجمع ليس للدستور وإمنا »للتشفيط 
واملسابقات«!

إننا اليوم نشهد »بلطجة« القوانني وتفسير 
الدستور باملزاج على حسب ما يراد، فقضاؤنا 

النزيه انتفض لدستورنا ونقض قانون التجمعات 
املخالف للدستور، والداخلية اليوم تصر على 

كالمها من تفسيرها اخلاص لبعض املواد 

واإلصرار على هذا القانون فمن نصدق القضاء 
أم الداخلية؟ ومن ميتثل ألمر من؟ حيرمتونا في 
أمرنا هل نحن دولة مؤسسات ودستور أم دولة 

»كلمن ايدوا إلو«؟! 
أتساءل يا حكومة ملاذا تؤججني الشارع؟ وملاذا 

تثيرينه وأنت قادرة على دخول االستجواب بكل 
راحة وأريحية؟ فقد ظهرت اآلن بصورة الضاربة 
للدستور في ظروف إقليمية وداخلية ال حتتمل 

الشحن وال املناوشات على »مال بطال«، فاملثل 
البدوي يقول »عد رجالك وادهم املاء«، وعلى ما 

أعتقد أن الرجال معدودون فلماذا ال تدهمون؟ إن 
هذه احلركات تقول: إن االستجواب ليس املراد 

وإمنا ما وراء االستجواب، فيا رجال الداخلية 
ابحثوا عمن يطعن الدستور، فالدستور يحتاج 

ملن اليوم يحميه.
٭ ن�ص سالفة: كم أنت محظوظة يا كويت، 

الناس تخرج لتحفظ نظامك الدستوري املعزز 
لبقائك وسلطتك، والبعض يحاول طعنك 
واالنقالب باسم حمايتك فالشعب مصدر 

السلطات وال سلطان على الشعب إال بقانون، 
وقانون التجمعات منقوض فهو باطل باطل 

باطل.

جمعة
 وقعنا بالغلط

خالد العرافة
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ب��دأت بص��مات وزير التربية ووزير التعليم 
العالي أحمد املليفي واضحة على املسيرة 

التربوية وال قصور في ج��هود الوزي��رة 
السابقة د.موضي احلمود التي ال نن�كر 

إجنازاتها. 
الوزير املليفي منذ أن تسلم احلقيبة الوزارية 
أفعاله سبقت أقواله والدليل على ذلك تواجده 

عشية إعالن تشكيل احلكومة اجلديدة في الندوة 
املخصصة إلقرار كادر املعلمني.

الكل استبشر خيرا في تفاؤل الوزير بإصالح 
أمور الوزارة، وخير شاهد خالل اجتماعه 

األول بعد تعيينه مبجلس وكالء التربية أنه 
أعلن عدم ممانعته من انصراف املعلم واإلداري 

فور االنتهاء من عمله دون التقيد بالدوام 
الرسمي، كذلك سد الشواغر االشرافية في 

املناطق والوزارة خالل شهر من اآلن إضافة 
إلى تخصيص هاتف للرد على استفسارات 

وشكاوى أولياء األمور، جميع ما ذكر يحتاج 
منا االشادة بالوزير النشط. هناك اقتراح أقدمه 

إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد 
املليفي يتمثل في إيجاد حل لظاهرة الدروس 
اخلصوصية التي أرهقت كاهل االسرة بسبب 

تدني مستوى التعليم لدى بعض الطلبة ما نتج 
عنه استعانة األهالي باملدرسني اخلصوصيني 

الذين يظهرون مواهبهم خارج املدارس أما داخل 
الفصول فيكونون غير مبالني مبستوى الطالب، 

لذلك يجب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على 
هؤالء املعلمني ومحاسبة من يعطي منهم دروسا 

خصوصية، وعلى إدارات املدارس تخصيص 
حصص تقوية للطلبة أصحاب املستوى 

الضعيف ومكافأة املعلمني املميزين من اإليراد 
اليومي للمقصف املدرسي وبذلك ستنتهي تلك 

املشكلة.  وقد أعجبني كثيرا تصريح الوزير 
إلى »األنباء« بأنه ال يوجد لديه قرار يعلق على 
اجلدران وإمنا قرار يفعل ويعمل به مباشرة، 

والدليل على ذلك جديته في إلغاء اختبارات 
مادتي احلاسب اآللي والتربية البدنية من أجل 

التسهيل على الطلبة.
معالي الوزير، هناك نقص في الكوادر الوطنية 

خاصة في املواد العلمية وكذلك االجنليزي 
والفرنسي، والوزارة مطالبة بإيجاد كادر خاص 

خلريجي تلك التخصصات واستقطابهم من 
خالل املميزات واحلوافز بدال من االعتماد الكلي 

على املعلمني الوافدين.  كما أن هناك أمرا آخر 
يحتاج من الوزير املتابعة ووضعه نصب عينيه 

مع بداية العام الدراسي اجلديد القادم يتعلق 
بالطلبات املستمرة من قبل إدارات املدارس على 

الطلبة والطالبات إلحضار املذكرات والوسائل 
التعليمية واملجسمات وغيرها من األمور التي 

حتتاج إلى ميزانية خاصة من قبل االسرة أريد 
أن أوضح لكم أن هناك قرارات متنع مثل تلك 
الطلبات ولكن لألسف غير مفعلة قي اإلدارات 

املدرسية وحتتاج إلى تفعيل من قبلكم خالل 
العام املقبل، كما ال يفوتني أن اذكر أمرا تطرق 

له أحد األصدقاء أن املدارس في احملافظات جتهز 
حاليا لتخرج طلبتها ويتم حتميل األسر جميع 
الطلبات منها ثوب التخرج وامللزم بدفعه ولي 

األمر إلدارة املدرسة حيث تصل قيمته 20 دينارا 
علما بأن سعره األصلي ال يتعدي 7 دنانير، 

املطلوب يا وزيرنا أن يتم توفير تكاليف التخرج 
من إيرادات املقصف املدرسي الذي يفوق إيراده 

اليومي مئات الدنانير.
كما أن هناك ظاهرة بدأت أالحظها وأرصدها 

في اجلهراء، حيث يتم تكليف الطلبة في املرحلة 
االبتدائية بشراء مذكرات من محل معني وبإيعاز 

من اإلدارات املدرسية لهذا احملل، وال نعلم يا 
معالي الوزير ما قانونية هذا اإلجراء. 

أبو انس، الكل استبشر بك خيرا ونقول إلى 
اإلمام نريد منك أن ترتقي باملؤسسة التربوية، 

وأن تنصف املعلم املجتهد وتعاقب املتقاعس 
وتسهل على أبنائك الطلبة في حتسني مستواهم 
التعليمي، كذلك هناك الكثيرون ينتظرون الفرج 

من اهلل ثم منكم بشأن اجلامعات غير املعترف 
بها إلنهاء معاناتهم.

وأخيرا، أمتنى أن تكون جوالت مفاجئة للوزير 
على املدارس بدال من املناطق التعليمة ليشاهد 

عن قرب أوضاع الطلبة ويستمع عن قرب على 
مشاكلهم.

إطاللة

براڤو يا املليفي

عبداهلل المسفر العدواني
almesfer@hotmail.com

النائب األصيل على الدقباسي من النواب الذين 
ال يخشون في احلق لومة الئم.. وعلى الرغم من 

أن الدقباسي له عدة دورات في مجلس األمة، 
إال أن مواقفه دائما منسجمة مع مطالب الشعب 

ولم يؤثر معه ال حلوى شرقية وال شيكوالته 
سويسرية، فاملواقف هي املواقف واملبادئ ال 

تتغير.
النائب األصيل علي الدقباسي والذي أصبح 
رئيسا للبرملان العربي كان له موقف شجاع 
وحازم خالل مشاركته األخيرة في البرملان 

العربي الذي يترأسه.. وانحاز للشعوب العربية 
التي لم ترض الذل وال الهوان، وانتقد ما يحدث 

من األنظمة االستبدادية التي ترهب وترعب 

وتصيب وتقتل أبناء العروبة واإلسالم.
الدقباسي لم يعجبه ما يحدث في الشقيقة 

سورية وطالب بإصدار بيان فيه نقد للقمع 
والقهر والظلم للشعب، لكنه وملجامالت تعّرض 
النتقاد بل وتلقى تهديدات مباشرة بالقتل من 

بعض أتباع النظام السوري، ورغم ذلك ظل 
الدقباسي على موقفه لكن األنظمة لها أيضا 

يد طولى في إرهاب وتخويف ممثلي الشعوب 
األخرى.

وسواء اختلفنا أو اتفقنا على ان النظام السوري 
لم يرض طموحات شعبه.. وسواء اتفقنا أو 
اختلفنا على ان موقف الدقباسي سليم.. إال 

أن الدقباسي أوال وأخيرا مواطن كويتي ومن 

املفترض ان حتميه احلكومة الكويتية وال ترضى 
بأن يكون عرضة للتهديد بالقتل.

ما حدث أن السلطات املصرية هي من سارعت 
بحماية وتأمني الدقباسي.. ومع األسف لم جند 

أي رد فعل كويتي.. ولم نسمع صوتا من وزارة 
اخلارجية.. فهل هكذا من املفترض أن نترك 

أبناءنا أوقات احملن والصعاب.
حقيقة كلما حدثت مثل مواقف كهذه نزداد 

إحباطا في إصالح حال هذه احلكومة.. وكنا 
نتمنى ان تفزع احلكومة لنصرة املواطن 

الدقباسي الذي قال كلمته بكل حرية 
ودميوقراطية في وجه من يبدو أن تأثيره ممتد 

ألبعد مما نتصور.
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ال جديد يذكر في سياسة باراك أوباك مع النخبة 
اليهودية في أميركا ومع دولة إسرائيل حني أعلن 
أمام جلنة الشؤون العامة األميركية � اإلسرائيلية 

»ايباك« استمرار الواليات املتحدة األميركية 
لدعم إسرائيل واحلفاظ على أمنها وسالمتها، 

السيما حني أعلن أن أمن اسرائيل أولوية ألميركا 
وأظن أنه سيبقى كذلك لسنوات عدة حتى بعد 

فترة أوباما ومن سيخلفه سواء من احلزب 
الدميوقراطي أو اجلمهوري. 

وعلى الرغم من العالقات املتوترة بني إدارة أوباما 
واسرائيل في الفترة احلالية بشأن املستوطنات 

اإلسرائيلية وصرامة نتنياهو وأسلوبه في 
التعامل مع أوباما، تظل سياسة أميركا هي ذاتها 

بالنسبة السرائيل، ال تغيير في األسلوب وال في 
النمط. وقد يكون من منظور اإلدارة األميركية 
أن اسرائيل هي مفتاح مهم في الشرق األوسط 

ناهيك عن تأثير النخب اليهودية في أميركا على 
صنع ورسم السياسة األميركية اخلارجية منذ 

عقود. وبعيدا عن احلديث عن العالقة األميركية � 
اإلسرائيلية املتينة وأساسها وأسبابها وتاريخها، 

فإن ما يهمنا تداعيات تلك العالقة القوية من 
بؤرة التركيز العربية.

من املنظور العربي توجد العديد من التخوفات 

والتضايقات بشأن تلك العالقة املتينة بني 
الطرفني، السيما أنها أظهرت تلك العالقة بصورة 

فجة أثناء احلروب العربية � اإلسرائيلية وإبان 
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية والوقوف 

الدائم ألميركا للجرائم اإلسرائيلية التي حتدث 
يوميا في فلسطني احملتلة وغيرها من املواقف 

واملشاهد املؤملة. 
لق��د م��رت فلسطني احملتلة بفترات صعبة 

وكانت دوما احل��لقة األضعف في املثلث 
األميركي االسرائيلي األوروبي. كما عانت 

فلسطني من التقاسم والصراعات الداخلية بني 
فتح وح��ماس في اآلونة األخيرة، ويب��قى 
الصلح املعلن بينهما اآلن � من وجهة النظر 
العربية � نقطة انطالق جيدة حلل القضية 

الفلسطينية للجلوس على طاولة املفاوضات 
والتسريع في خارطة الطريق. لكن الغرب 
وخاصة أميركا عبروا عن استيائهم له��ذا 

الصلح حتى أن أوباما أمام »أيباك« شدد على أن 
هذا التصالح يعطل ويعرقل من عملية السالم 
كون أن حماس � من منظور أميركي � منظمة 
ارهابية مسلحة يجب عدم التعامل والتفاوض 

معها.
وبالتالي نعود لنقطة الصفر في هذا الشأن، 

وتبقى القرارات العربية والشؤون العربية 
مهما كانت جيدة من املنظور العربي، يقابلها 

رفض وحتد واضح من املنظور الغربي. إن أي 
حتسن وتطور سياسي واصالحي في املنطقة 
العربية ال يوازيه بالضرورة تقبل واستحسان 

غربي، وبذلك ال نشهد تطورات ملموسة 
في العالقة مابني الشرق والغرب ملا فيه من 

اختالفات واضحة في املصالح وفي الفكر وفي 
االستراتيجيات.

إن االستقاللية في القرارات السياسية أمر 
ضروري وباتت حاجة اخالقية ووطنية، وهي 
في الوقت نفسه ما تصعب من رسم املعادالت 

السياسية الناجحة ألي دولة ألن القرار السياسي 
له ثمن وله من التداعيات التي يجب أن يتحملها 
أصحاب القرار. وبالتالي فإن القرار الفلسطيني 
في شأن املصاحلة أعتقد أنه اتخذ بدراية كاملة 

عن الرأي الغربي واألميركي خصوصا. وأخيرا، 
نطرح تساؤلني في هذا الشأن: كيف سيتعامل 

اجلانب الفلسطيني خاصة بعد التصالح مع 
اسرائيل املدعومة من أميركا؟ وهل ستخرج 

حماس مجددا عن اخلطاب الفلسطيني املوحد 
لتعلن رفضها مجددا قبول اسرائيل كطرف 

مقابل؟

أوباما 
وإسرائيل 
والسياسة 
ذاتها دون 
تغيير!


