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 الوفية!

عندما بدأت ثورة اللوت��س املصرية أدركت أنني 
قد فقدت مواصلة دراس��تي اجلامعي��ة في القاهرة 
وقلت في نفسي ستتحول مصر الى العراق رقم 2، 
وقد كنت معبأ بخيبة األمل واملش��اعر السلبية التي 
استمدت تواجدها بداخلي من الشارع املصري الذي 
دخل صراع العناد بني الش��عب والرئيس أما جيش 
مصر بقيادته احلكيمة وقف على احلياد حتى نهاية 
األزمة لقد عاش الش��عب املصري آالم وجراح هذه 
الثورة وأثبت للعالم أجمع أنه شعب يستحق االحترام 
والتقدير من جميع شعوب العالم املتحضرة واملتخلفة 
منها انها مصر انها القاهرة قاهرة الغزاة والرؤساء 
وملسؤوليهم الفاس��دين بعد ان ظنوا باخلطأ أنه لن 
يقدر عليهم أحد لكن ارادة اهلل فوق اجلميع، وها أنا 
اآلن أكت��ب هذا املقال م��ن القاهرة التي تعد من أهم 
رموز االعتزاز العربي واالسالمي في الشرق األوسط، 
وها أنا أجتول في شوارعها وأسواقها وجامعاتها بكل 
حرية واطمئنان فال وجود للبلطجية أو البلطجة كما 
ورد ف��ي اللهجة اليمنية وال وج��ود الي مظهر من 
مظاهر االخالل باألمن فالكل يذهب الى عمله والكل 
يقضي أعماله دون أي ش��يء يعكر صفوه أو حتى 

صفو الشارع املصري.
أما هدوء القاهرة في املس��اء فإنه قد أضفى علي 
بظالله ومنحني الفرصة ألن أستعد المتحاناتي النهائية 
لهذه الس��نة وهذه الس��نة أجدها تختلف عن العام 
املاضي، فقد شاء اهلل أن ينتقل الشعب املصري من 
االستبداد والعبودية الى احلرية هنيئا للشعب املصري 
عل��ى هذا االجناز التاريخي الرائ��ع وهنيئا لنا الننا 
لم نفقد ساعدنا األمين مصر، وبهذه املناسبة أسأل 
اهلل أن يرحم ش��هداء الثورة املصرية وأن يتغمدهم 
بواسع رحمته كما أسأل اهلل أن يسدد رأي والة األمر 
احلالي��ني ويقودهم الى ما فيه اخلير لهم وللش��عب 

املصري البطل.
وباملناسبة على احلكام أن يدركوا متاما أن الشعب 
اذا قال »الشعب يريد اسقاط النظام« فإن ذلك يعني 
أنه سيسقط ال محالة عاجال أو آجال أما دماء الشهداء 
فهو الوقود املثالي لتنفيذ هذا الشعار. فلينتبه أصحاب 
الشأن لهذه النقطة وعليهم أن يدركوا حجم خطورتها 

على كياناتهم.

سؤال يدور في أذهان االغلبية الصامتة من 
الشعب الكويتي حول املبررات واألسباب التي 

حركت بعض الصحف واألقالم احمللية في 
صحافتنا الوطنية لشن احلملة االعالمية الظاملة 

على اجلمهورية العربية السورية بشكل غير 
منطقي وغير واقعي.

نحن كشعب وقيادة نرفض بتاتا التدخل في 
الشؤون الداخلية لوطننا الكويت، فمن االجدر بنا 
اال نتدخل في الشؤون الداخلية الي دولة اخرى، 

فما ال نقبله على انفسنا يجب أال نقبله على 
اآلخرين.

هل نسي بعض أصحاب االقالم الصحافية وبعض 
النواب الدور احليوي لسورية أثناء االحتالل 

الصدامي العراقي لوطننا الغالي؟ هل يستطيع 
احد نكران املوقف السوري في رفض الهجوم 

الصدامي البائد ومحاربة االحتالل الهمجي 
للكويت؟ هل يستطيع احد نسيان املشاركة 

الداعمة من القيادة السورية والشعب في منهج 
الدعم اللوجستي والعسكري، فقد فتحوا بيوتهم 
ومنازلهم في استقبال ابناء الوطن الكويتي بكل 

ترحاب ورحابة صدر، وخاصة الدور الفعال 
للرئيس الراحل حافظ األسد، رحمه اهلل في مقاومة 

حتركات طاغية العراق باستمراره في تشويه 
سمعة وصورة الكويت ومكانتها الدولية؟

هل ميكن نسيان الترابط العائلي واالسري بني 
الشعبني وترسيخ املصالح االجتماعية والثقافية 

واالقتصادية.
املتابع املنصف واملراقب للواقع واحلقائق يدرك 

أن هناك أيادي خارجة عن الشعب السوري تريد 
نشر ثقافة املرتزقة من الداخل وتسعى الى تأجيج 
الصراع وتأزمي الساحة الداخلية للشعب السوري 

فيما بينهم من خالل بث الفتنة االرهابية بني 
سورية املقاومة وبعض الدول العربية.

من هنا جندد ونناشد بعض الكتاب واالقالم 
الصحافية وبعض النواب الذين يبحثون عن 
املتاعب وخلق فجوات مدمرة االلتزام مبنهج 

التوقف وضبط النفس والقلم من الهجوم غير 
املنصف على سورية الوفية، لذا نطالب بالعمل 
على رفع الروح االخوية بني الشعبني الكويتي 

والسوري مع اهمية العمل للمحافظة على الصورة 
االيجابية املشتركة بني الكويت وسورية على مر 

التاريخ االسالمي والعربي.
> > >

٭ فاكهة الكالم: يقول اينشتاين: »ان النفوس 
العظيمة دوما جتد املعارضة من التافهني 

والعاجزين«!

aleqtsadi@hotmail.com

Aliku1000@yahoo.com
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كثر احلديث في اآلونة األخ�يرة عن ت��عديل 
كادر املعلمني متزامنا في مناقشته مع قدوم 
حكومة جديدة حملت بينها وجها قدميا على 
الساحة السياسية جديدا على وزارة التربية، 
وإحقاقا للحق القى خبر تسلم الوزير احمد 

املليفي حقيبة »التربية« األثر الطيب لدى 
الكثيرين من أهل امليدان، وهذا ليس انت��قاصا 

م�ن أس��الفه السابقني ولكن حقيقة وجب 
ذكرها.

وأظن انه ما ولد هذا التفاؤل تصريح الوزير 
بأول ظهور له بتعهده بأن تكون مهنة التعليم 
من املهن اجلاذبة في البلد، وكان أول حتد له 

مشروع قانون تعديل كادر املعلم الذي ينتظره 
في أول جلسة له كوزير وتعهد حتت قبة البرملان 

بااللتزام احلكومي نحو إقرار معظم الكادر 
)ج��دول 1، 2( ومت التصويت في مداولة اولى 
على قانون الكادر بأغلبية إلقراره مع إعطاء 
احلكومة مهلة أسبوعني للدراسة قبل جلسة 

التصويت على املداولة الثانية وإقرار القانون من 
عدمه.

وفي أثناء انتظار أهل امليدان املداولة الثانية خرج 
لنا ديوان اخلدمة املدنية بكادر حتول الى مكافأة 
سنوية )بونص( ال يحصل عليه إال من يستحقه 

على حد تعبير وزير التربية.

فمن الذي  يستحق يا معالي الوزير وما اآللية 
التي من خاللها نعرف من يستحق ومن املسؤول 

عن هذا االستحقاق؟ نحن نتحدث عن ماليني 
ستصرف آلالف املعلمني واملعلمات فكيف سيتم 

التحكم بصرف هذه املاليني؟
الشيء بال�شيء يذكر الع��املون في 

الك��نترولني العلمي واألدبي وتعليم الكبار 
واألنشطة لهم استحقاقات ل��م تصرف منذ 
أش��هر ومست��حقاتهم مجتمعة ال تت�عدى 

بضعة آالف من الدنانير، فكيف سيتم صرف 
»البونص السنوي« الذي تقفز تكلفته الى 

املاليني؟

إجناز

ومضة

بدر بشير الرشيدي
bader_rshidi@hotmail.com

تنحى الرئيس حسني مبارك ألسباب كثيرة، 
منها ان البرملان املصري أصبح برملانا حكوميا 

باالغلبية وهناك أربعة أشخاص فقط معارضون، 
ومنها ان الشعب املصري بات غاضبا.

واملهم أن يوم اجلمعة يوم بركة على األمة 
اإلسالمية واملسميات التي أطلقت على يوم 

اجلمعة غريبة »يوم الغضب والرحيل واملليونية 
واالعتصام«.

لكن الكويت لها وضع خاص جدا، ألننا نتمتع 
بحرية كاملة قبل تطبيق الدستور وبعد تطبيق 
الدستور الكويتي عام 62، ومرت على الكويت 

أحداث كثيرة تشبه األحداث واملسرحيات احلالية، 
بل هناك أحداث دموية وأحداث استمرت سنوات 

حتى خرجنا منها متضامنني ومتحابني، لكن 
لغة احلوار والعبارات واخلطابات واالشخاص 
كلها تتغير »بوجهة نظري أن هذه هي صحة 

سياسية«.

والصحة الواض��حة اآلن أن شبابنا أصبحوا 
واعني باألحداث أوال ب��أول م��ن خالل 

التليفونات النقالة واإلنترنت، أما عن التج��معات 
واملسيرات االحتجاجية والصيحات التي تطالب 
بإسقاط رئيس احلكومة فهم أشخاص يطالبون 
بأصواتهم ال بأسلحتهم، وكونهم أبناء الكويت 
وحقوق أهل الكويت محمية من قبل الدستور، 

علينا أن نذكر موقف وزارة الداخلية من األفراد 
والضباط الذين ساهموا برفع سقف احلرية في 

الكويت، شكرا جزيال لوزير الداخلية الشيخ 
أحمد احلمود على استيعاب املعتصمني في 

ساحات الدولة التي أنشئت من أجل الشعب، 
وضبط املسيرة وإرجاعهم إلى أهلهم ساملني. 

هذه تكتب لكم خاصة أن هناك أحداثا سابقة غير 
موفقة.

أما عن مجلس األمة فقد انعكس الصراع الفكري 
والطائفي من السلطة التشريعية قبل أسابيع إلى 

صراع فكري بني السلطة التنفيذية، واتضح لنا 
أن هذا الصراع هو عرض عضالت واستعراض 
قوة، وأثبت الشيخ أحمد الفهد أنه يتمتع بحنكة 
سياسية ليست بجديدة لكنه أحياها من جديد، 
كل شخص قوي عليه أن يتصدى للمصاعب 

وان كانت كبيرة وثقيلة يحاول حتى يزداد 
قوة. ومن منطلق احلراك السياسي الذي نعيشه 
هذه األيام بني لنا أننا نعيش في قمة االنتعاش 

السياسي وهذا االنتعاش القائم يعطي لنا دروسا 
كثيرة واألجيال القادمة ستستفيد من هذه 

املواجهات واملساومات وتتعلم وتتألم وتتفهم 
ما يعني أعضاء مجلس األمة ودورهم احلقيقي 

لتحقيق أهداف مشتركة تبني مجتمعاتنا وحتمي 
أموالنا ومراقبة من يعبث بشؤوننا. األحداث 
واملتغيرات السابقة واحلاضرة واملستقبلية 

تعلمنا منها وتعاملنا معها وسنتصدى لها، كلنا 
للكويت والكويت لنا.

مسرح 
تشريعي 
تنفيذي

الكادر.. البونص

ماضي الهاجري
aleqtsadi@hotmail.com

»إذا الش��عب يوما أراد احلياة
ف��ال ب��د أن يس��تجيب القدر

ينجل��ي  أن  للي��ل  والب��د 
للقي��د أن ينكس��ر« وال ب��د 
بهذه الكلمات أقول »ارحل« لكي ننعم بسالم 

وعيش حياة كرمية ال يوجد بها خوف من الغد 
ونعيش مبستقبل زاهر كله إجنازات تتحدث عنها 

الشعوب األخرى.
نعم.. أكررها »ارحل« أيها الكره البغيض ارحل عن 
قلوبنا ومن أنفسنا ولنبعده منا كمواطنني ليسود 
جو األخوة واألحبة بيننا ولنعيش معا كما كنا في 
السابق يصعب على احلاقد أن يجد ثغرة يتغلغل 
منها ليفرقنا، اليوم أصبحت نفوسنا مليئة على 
بعضنا وأصبحنا نكره بعضنا وتفرقنا بني بدو 
وحضر وسنة وشيعة وأصبح كل منا ال يطيق 

اآلخر وأصبح شعارنا الكره الذي لم يحل حتى اآلن 
من نفوسنا.

لقد تأثر الصغار بهذا وأصبح من األطفال من يكره 
السني والسني يكره الشيعي حتى وصلت خالفات 
األطفال بالكتابة في املساجد بسبب أمهات املؤمنني 
وهنا أتساءل من املستفيد من هذا؟ أيعقل أن يكون 

من بيننا؟! أيعقل أن يفرقنا ويشتت شملنا ألجل 
مصالح خاصة ما أنزل اهلل بها من سلطان؟ أيعقل 

أن يجعل الشعب يعيش صراعات وهو يتفرج 
ويضع رجال على رجل ويضحك ويسأل عن غداه 

»شنو طابخني اليوم«؟!
نعم.. ارحل أيها احلقد الذي مأل قلوبنا وجعلنا ال 
نستطيع التعايش بعضنا مع البعض، نعم ارحل 

أيها املرض الذي عشعش في نفوسنا وأصبح 
عالجه صعبا إال من خالل العزمية الواحدة التي 

تستطيع طرده من نفوسنا، نعم ارحل يا من تزن 
في رؤوس املسؤولني ومتلي قلوبهم على شعوبهم 

وجتعلهم يصيغون ألفكارك السامة التي بثت سمها 
على الشعب الواحد حتى أصبحنا فيما نحن عليه 

اليوم.
اليوم شعارنا كلنا هو »ارحل« نعم »ارحل« فنحن 

نستحق أن نكون أفضل مما نحن عليه اليوم 
من صراعات حقيرة جعلتنا نتصارع فيما بيننا 

وجعلتنا نتهم بعضنا في الوالءات وجعلتنا ال 
نتحمل بعضنا بعضا فهنيئا ملن استطاع أن يجعلنا 
كذلك وال عزاء لنا ألننا نحن من ارتضينا أن نكون 

»حطب دامة« يحركنا البعض متى شاء.
٭ زبدة الكالم: نحن شعب ال نستحق العراك فيما 

بيننا ولنتعارك مع من أوصل فينا الكره واحلقد 
الذي حتى اآلن لم يرحل.

زبدة الكالم

ارحل

تواصل
فهد منصور الحجي

prada_kuwait@hotmail.com

املنطق والعقل يقوالن إن استجواب النائب للوزير 
يعني أن هناك عيونا تراقب أداء احلكومة، وتتقصى 
أخبارها وتتابع حتركاتها وترصد خطواتها، وان أي 
خطأ يرتكبه الوزير لن مير مرور الكرام، وبالتالي 

فإن الوزير سيحسب حسابا لكل قرار يصدره، 
وكل عمل يقوم به، ألن وراءه من يحاسبه ويعاقبه 

ويحصي عليه أخطاءه.
وهذا يعني أن أخطاء احلكومة ستكون قليلة، 

ومن ثم تكثر اإليجابيات، ويندفع العمل احلكومي 
بخطوات ثابتة وواثقة، فينعكس ذلك إيجابيا على 

التنمية والتطور، واالزدهار االقتصادي والتعليمي 
وارتقاء مستوى اخلدمات.

كل هذه املزايا يحققها االستجواب الذي يصدر 
عن رؤية ثاقبة وضمير حي وإحساس عال 

باملسؤولية الوطنية واألخالقية، لكن النتيجة 
ستكون عكسية لو كان هذا االستجواب 

شخصانيا وانتقاميا وألهداف فردية أو مذهبية 
أو قبلية، أو لتصفية حسابات أخرى ال عالقة لها 

بالوطن وال املواطنني.
وهذا ما نراه في استجواب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير التنمية واإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد، فهذا الرجل كتلة من النشاط واحليوية 

واالندفاع، وعنده قدرة فائقة على مواجهة 
التحديات والصعاب، ولديه املهارة القيادية الكاملة 
للنهوض بأي واجب وطني أو مسؤولية تلقى على 

عاتقه، وميتلك نظرة ثاقبة يستطيع من خالل 
االستدالل على الطريق السليم للوصول الى 

األهداف الوطنية التي نحلم بها جميعا.
ولألمانة، فإنني كلما استمعت إلى هذا الرجل وهو 
يستعرض اخلطط واملشروعات املستقبلية أشعر 
بالثقة واالطمئنان إلى أن املسؤولية الوطنية في 

أيد أمينة، وأن الكويت متتلك مهارات فذة، وقيادات 

شابة ميكنها قهر املستحيل واالرتقاء بالبالد 
وحتقيق اإلجنازات التي توفر للوطن واملواطن 

مساحات واسعة من الرخاء واالستقرار واالزدهار.
كلما استمعت إليه وهو يشرح آفاق اخلطط 

املستقبلية للكويت أحسست بأن اآلتي من األيام 
يبشر باخلير ويحمل املزيد من املفاجآت السارة، 

وأننا مقبلون على نهضة عمرانية واقتصادية 
واجتماعية وخدمية واسعة، وأن هذه العراقيل التي 

يراها البعض كبيرة وعنيدة ليست سوى زوبعة 
في فنجان، لن تتمكن من قهر اإلرادة الكويتية في 

الوصول الى املستوى الذي يطمح اليه كل ابناء 
الكويت.

وفجأة، يأتي االستجواب الذي ال جند له تفسيرا 
وال تبريرا ولن نستطيع فهم هذه املعادالت 

املتناقضة، ألنها معجونة بالغايات واحلسابات 
وتداعيات الصراعات، فال حول وال قوة إال باهلل.

فوق احلزام

قراءة
 في استجواب 
الفهد

تواصل
محمد هالل الخالدي

bodalal@hotmail.com

أكاد أجزم بأن معظم � إن لم يكن كل � مشاكل 
التعليم لدينا ميكن حلها بصورة علمية سليمة 
من خالل املركز الوطني لتطوير التعليم، فهو 
الضمانة األكيدة إلبعاد التعليم عن الصراعات 

السياسية وعن القرارات الفردية واملزاجية وغير 
املتخصصة التي تسببت في انحدار التعليم 

ملستويات غير مسبوقة. وأستغرب فعال كيف يتم 
جتاهل هذا املركز الذي صدر مبرسوم أميري منذ 

2006 بكل هذه البساطة!
البعض استبشر خيرا بتكليف املليفي بحقيبة 

وزارة التربية، والبعض يرى العكس. وهنا نكون 
في صلب املشكلة، إذ طاملا بقيت سياسة التعليم 
مرتبطة بشخص الوزير فهذا يعني أننا سنبقى 

ندور حول ذاتنا ونعود في كل مرة للمربع األول، 
خاصة أن عمر الوزارة اآلن أقصر من عمر النملة.
أن يكون املليفي محاميا أو متحدثا جيدا أو لديه 
أبناء في املدارس يفترض أن ذلك كله ال عالقة له 

بسياسة التعليم، فحتى لو كان املليفي »سوبر 
مان« فلن يكون قادرا على استيعاب كل العملية 

التعليمية بكل مكوناتها الفنية، وبالتالي من 
العبث أن نعتقد بأن التعليم سيتغير ألن الوزير 

سيعطي املناطق التعليمية صالحيات أكثر أو 
أقل أو يحول كنترول الثانوية العامة من الوزارة 

للمناطق وغيرها من القرارات الهامشية التي 
تتغير بتغير الوزير، وأهل امليدان يعرفون متاما 
هذه احلكاية السخيفة حول صالحيات املناطق 
التعليمية، وزير يزيدها وآخر يقلصها، هكذا 

بكل سذاجة اختزلنا التربية والتعليم بصالحيات 
املناطق التعليمية!

»يا بو أنس« تعرف أكثر من غيرك أن وجودك 
في الوزارة لن يدوم طويال، فإن كنت جادا في 
إصالح التعليم وإحداث تغيير حقيقي، فليكن 
من خالل إعادة العمل باملركز الوطني لتطوير 
التعليم، لتصبح جميع القرارات الفنية املتعلقة 

برسم استراتيجية التعليم قرارات مدروسة 
على أسس علمية من خبراء التربية حول العالم 

وليس من أمزجة أشخاص معظمهم ال عالقة لهم 
بالتربية وال التعليم، وصل أكثرهم ملناصبهم 

في غفلة من العقل. أرجوك اطلب ملف املركز 
الوطني لتطوير التعليم، واجلس مع د.غازي 

الرشيدي ود.غادة عيد واستمع منهما، فهذا هو 
االجناز احلقيقي الذي سيطور التعليم وينقله 

نقلة نوعية. دع عنك التفاصيل الصغيرة، 
صالحيات املناطق التعليمية أو نقل معلمة أو 

طالبة أو كنترول الثانوية العامة أو حتى زيادة 
كادر املعلمني، فهذه ليست قضايا، القضية 

احلقيقية هي في آلية صنع القرارات التربوية 
بصورة فنية سليمة من أهل االختصاص وبعيدا 
عن الصراع السياسي وتدخل كل من هب ودب.

> > >
٭ تنويه: في املقال السابق أخطأت في ذكر ان 

د.رشا الصباح كانت الوكيل املساعد للتعليم 
العالي، والصحيح انها كانت تشغل منصب وكيل 

وزارة التعليم العالي، وللعلم د.رشا الصباح 
كانت أول سيدة تتقلد هذا املنصب باألصالة في 

تاريخ الكويت.. فشكرا لألخت هند اخلطيب على 
التنويه.

نظرات

املركز الوطني 
لتطوير التعليم
 يا وزير التربية


