
االربعاء
27  يناير 2010

19
آراء

ضروري جدا أن تســـتمر ـ إلى مـــا ال نهاية ـ عمليات مطاردة 
ومالحقة ومحاسبة ومحاكمة ومساءلة البعثيني في العراق حتى ال 
يتسللوا حتت مسميات خادعة الى مؤسسات العهد الدميوقراطي 
العراقي احلر اجلديد، خاصة أن األغلبية الســـاحقة من البعثيني 
الذيـــن يدعون عدم وجود أي صلة لهم بجرائم البعث لم يعلنوا 
وحتى هذه اللحظة براءتهم واستنكارهم من أفعال وجرائم حزبهم 
البائد وقت تســـلطه على العراق، وفـــوق ذلك مازال بعض منهم 
من الذين جنحوا خلســـة في التسلل الى مؤسسات العهد اجلديد 
يستغلون صفاتهم وحصانتهم للمدح وللثناء والترحم ـ جهرا ـ 

على زمن املجرم املشنوق صدام.
وقبل أن يتســـاءل أحد ما عن دخل كاتب كويتي بشأن عراقي 
داخلي خالص، أجيبه مقدما بأنه يحق ألي مواطن كويتي أن يدلي 
برأيه قوال أو كتابة وقتما يشـــاء مبســـألة اجتثاث بعث العراق، 
فنحن في الكويت من أكثر الذين تضرروا من غدر وكذب وإجرام 
وقباحة وجناسة وال إنسانية بعثيي وبعث العراق، وال مانع لدّي 
من وضع أصابع يدّي في عني كل من يقول عكس ذلك، وآه لو كان 
بيدي األمر والقرار والصالحيات، ملا اكتفيت فقط مبنع البعثيني 
من الترشح لعملية انتخابية دميوقراطية لم يؤمنوا بها يوما ما، 
بل وجلعلتهم عبرة ال مثيل لها ملن يعتبر، لكل من يريد احللم فقط 
بأحالمه بعودة البعث للمشاركة في العملية السياسية العراقية 

وليس احللم بعودتهم حلكم العراق.
فما فعله البعثيون وارتكبوه من جرائم وتصرفات وأعمال نتنة 
وقذرة ومرعبة من أول حلظة ســـوداء سيطروا بها على العراق 
وحتى حلظة ســـقوط صنم مجرمهم األكبر في ساحة الفردوسـ  
يجعل ـ مجرد الهمس عنهم بإطراء جرمية كبرى وخيانة عظمى 
لدمـــاء وأرواح ضحاياهم في كل مكان ارتكبوا فيه جرائمهم، فما 
بالـــك بالذي يجب به معاقبة من ميدحهـــم أو يبرر لهم جرائمهم 

الشنيعة.
ولكل من يفكر بأن يسامح البعثيني العراقيني املجرمني ولكل 
مـــن انخدع مبظهرهم اجلديد ولكل من يريـــد أن ميايز ما بينهم 
ويصنفهم درجات بحيث تتســـنى لبعـــض منهم الفرصة للعمل 
على الساحة السياسيةـ  أقولـ  ال تفكروا مبسامحة أي بعثي، وال 
تتعاطفوا أبدا معهم بتصنيفهم درجات وال تنخدعوا بهم فبعثيو 
النظام البائد »يبقون« بعثيني أجناسا، مهما مثلوا الظهور مبظهر 
احلمالن الوديعة، أو مبظهر األتقياء الورعني أو مظهر الوطنيني 
اخلائفني على العراقـ  فهمـ  شياطني وذئاب مسعورة وغادرة »لن 
تتورع« عن اإلجرام والبطش باألبرياء ونهش أجسادهم ومصادرة 
وتدميـــر ممتلكاتهم متى حانت لهم الفرصة مجددا، فمرارة علقم 
فقدانهم األبدي حلكم العراق مازالوا يتجرعونها كل يوم وال يبدو 
ان هذا الطعم شـــديد املرارة سيخف إحساسهم به ولو قليال مهما 

حاولوا التظاهر بعكس ذلك.
فال تســـمحوا للبعثيني بتنفس حتى نسمة عليلة واحدة من 
هواء الدميوقراطية العليل اجلديد النقي وال جتعلوهم يشعرون 
باألمان واالطمئنان حتى للحظة بسيطة واحدة في العهد العراقي 

احلر اجلديد.
Mike14806@hotmail.com

مخلد الشمري

لن تصبح الشياطين.. مالئكة

رؤية

ديبلوماسية إسرائيلية همجية

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة

الخارجية  بـــه  مـــا قامـــت 
التـــي يرأســـها  اإلســـرائيلية 
 المتطـــرف ليبرمـــان ـ والذي 
هـــدد ســـابقا بإغـــراق مصر 
 بمياه الســـد العالي ـ من اهانة 
ال توصف لسفير تركيا أوغوز 
تشليك قبل وأثناء لقائه نائب 
وزير الخارجية المتطرف اآلخر 
ايالون بســـبب عرض  دانـــي 
مسلسل تركي للقطات تفضح 
ســـلوك الموســـاد اإلسرائيلي 
يدل على عدم احترام إسرائيل 
للبروتوكوالت الديبلوماســـية 
وعدم التزامها بقواعد وأســـس 
الدوليـــة. فكثير من  العالقات 
المسلســـالت واألفالم الغربية 
تعرض لقطات فكاهية عن العرب 
والمســـلمين وتتضمن رسائل 
إساءة وســـخرية الى رموزهم 
الدينية، ومع ذلك لم تقابل تلك 
األعمال الفنية بقيام دولة عربية 
أو إسالمية باســـتدعاء سفير 
أو  المنتجة للفيلم  الدولة  تلك 
المسلســـل ومعاملته معاملة 
مهينة ثم عرضها أمام أعين المأل 
من خالل وسائل اإلعالم كتعبير 
عن احتجاجها على تلك اللقطات. 
فالمعروف في هذه األمور ان يتم 
استدعاء سفير تلك الدولة ويقدم 
اليه كتاب احتجاج يطالب فيه 
بالكف عن عرض تلك اإلساءة 
وينهي بذلك موضوع الخالف 

بينهما.
فإذا كان هـــذا حال تصرف 
إسرائيل مع دولة إسالمية كبرى 
تتمتع بأكبـــر ثقل في المنطقة 
وتقيم معها عالقات ديبلوماسية 
وتجارية وعسكرية متينة منذ 
عقود، فكيف يكون تصرفها مع 
الدول العربية التي ترتبط معها 
باتفاقيات سالم حديثة أو التي 
ســـتقوم بتطبيع عالقات معها 

مستقبال؟
لألسف ما يشجع إسرائيل على 
القيام بمثل هذا السلوك المشين 
وغيره من انتهاك لحقوق اإلنسان 
هو ما تتمتع به من غطاء غربي 
يجعلها فوق المساءلة القانونية 
وفوق النقد، بل الدولة الوحيدة 
في العالم التي ال تنطبق عليها 
أحكام ومواثيق األمم المتحدة بل 
هي التي تحاكم العالم بميثاق 

عداء السامية.
حسنا فعلت حكومة اردوغان 
عندما اتخذت إجراء عمليا وهددت 
بحسب ســـفيرها من إسرائيل 
دفاعا عن كرامة تركيا وهو ما 
جعل إسرائيل مرغمة تبادر وهي 
صاغرة على تقديم اعتذار رسمي 
عن تصرفها الهمجي. يا حبذا لو 
تحذو الدول العربية حذو الموقف 

التركي من إسرائيل.

مازالت مشكلة ظاهرة الدروس 
اخلصوصية في الكويت تشـــكل 
هاجسا مخيفا ينعكس على مستقبل 

أبنائنا الطلبة.
فمستوى معظم الطلبة متذبذب 
غير مستقر علما ان الطلبة أنفسهم 
في حالة مـــن القلق واالضطراب 
بســـبب املواد الدراسية من جهة، 

واالختبارات من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة ضعف مستوى 
بعض املعلمني، لذا يلجأ الطلبة ومبســـاعدة أولياء األمور إلى 
املدرس اخلصوصي بشكل رئيسي خاصة في املرحلة الثانوية 
رغبة في احلصول على درجات عالية أو على أقل تقدير النجاح 

بأي طريقة عند البعض اآلخر.
وقد كشـــفت دراســـة ميدانية أكادميية عن واقع الدروس 
اخلصوصية قدمها د.عبداحملسن الصاحلي ود.بدر ملك ود.لطيفة 
الكندري وكانت نتائجها مذهلة، حيث انها بينت مدى انتشار 
هـــذه الظاهرة في مجتمعنا الكويتـــي لتصل الى حوالي %69 
وأوضحت الدراسة رغبة أولياء األمور في إعطاء أبنائهم الدروس 

اخلصوصية بنسبة تصل إلى %86.
وعندما نتساءل عن أسباب انتشار ظاهرة الدروس اخلصوصية 
في الكويت جند ان هذه الدراسة أكدت ان هناك أسبابا متعددة 
أوجدت مثل هذه الظاهرة وعززت انتشارها وعلى رأسها الرغبة 
في احلصول على أعلى الدرجات، والســـبب الثاني كثرة عدد 

املواد الدراسية، والثالث صعوبة املناهج الدراسية.
كما وضعت الدراســـة أيدينا على اجلرح الذي مازال ينزف 
بغزارة وكأنه يدفعنا الى مفارقة احلياة، وكنا قد أوضحنا في 

مقاالت ســـابقة ان هناك خلال في 
نظامنا التعليمي يؤثر بشكل قوي 
على مخرجاتنا التعليمية وتأتي هذه 
الدراسة لتؤكد هذا األمر وتثبت ان 

هناك خلال واضحا.
ومما يعجب له املرء ان أبناءنا 
على صغر سنهم قد وضعوا أيديهم 
على هذا اخللل في نظرتهم البديهية 

قبل ان توضحه هذه الدراسة.
أتذكر انني سمعت أكثر من طالب وطالبة يرددون ان هناك مواد 
إضافية »ما لها الزمة« ندرسها، وتشكل عبئا على تخصصنا في 
مرحلة العاشر، فطالب القسم األدبي يفرض عليهم دراسة أربع 
مواد علمية إضافية الى موادهم األدبية، والقسم العلمي ايضا 
يفرض عليهم دراسة مواد أدبية، وهذه االزدواجية والعشوائية 
في توزيع املناهج أثبتته تلك الدراســـة وأكدت ان هذا اإلجراء 
يعرض أبناءنا لفقد كثير من الدرجات التي تؤثر على درجاتهم 

ومعدالتهم.
لهذا جند ان ظاهرة الدروس اخلصوصية تفرض نفسها على 
املجتمع بيد ان وزارة التربية تساهم في انتشار هذه الظاهرة 
بشكل أو بآخر، وهذا ما يوضح لنا ملاذا ال يستجيب املعلمون 
والطلبة وأولياء األمور الى تصريحات وإجراءات وزارة التربية 

عن ضرورة منع الدروس اخلصوصية واحلد منها.
وهـــذا ايضا ما يفســـر لنا وجود اإلعالنـــات عن الدروس 
اخلصوصية في الصحف اإلعالنية وفي اإلنترنت وعلى حوائط 
اجلمعيات التعاونية واألماكن العامة، وكأن وزارة التربية تنفخ 

في »جربة« مشقوقة.

ذكرت في مقالتي السابقة، مقالة 
زمن العجائـــب احلوار الذي دار 
بيني وبني والـــدي عيدان رحمه 
اهلل، الذي شـــعرت خالل كالمي 
معه بأنه يشتاق ألصالة املاضي 
وزمانه األصيـــل ويعيب زماننا 
الذي أسماه زمن العجائب وكأنه 
كان يشعر بأن احملطة األخيرة من 

محطات العمر أوشكت على االقتراب واستطاع من خالل هذا 
احلوار إيصال رسالته عن معاني الزمن األصيل بكل مقاييسه 

فكانت كلماته معبرة بكلمة »راح وقتي« مع زمانه.
منذ عدة أيام ســـافر والدي إلـــى دولة اإلمارات في زيارة 
عائلية وأيضا للعمل، وأصر والدي على وجود أخي بجانبه 
في تلك الرحلـــة ليعلمه أصول التجارة احلقيقية من خالل 
االجتهاد والتعب والســـعي إلى الرزق احلالل واالبتعاد عن 
أساليب الغش والكسب غير املشروع كما يفعل الكثيرون اآلن، 
وقد عاد والدي ساملا واحلمد هلل إلى الكويت بعد االنتهاء من 
شراء البضاعة الالزمة لشركته الصغيرة املتواضعة التي هي 
بالنسبة له اململكة الكبيرة وجنة السعادة ألنها تشهد على 
ســـني عمره وكفاحه وأيام شـــبابه، وعندما عاد إلى املنزل، 
كعادته وكما عودنا منذ طفولتنا إلى أن أصبحنا كبارا، جمعنا 
في املنزل لنلتف حوله ونحيط به ونتســـلم الهدايا ودهن 
العود والطيب التي يشتهر أهل اإلمارات بصنعها ثم جلس 
بابا عيدان، رحمه اهلل، داخل غرفته الســـدو وعامله اخلاص 
به من املاضي وأخذ يقص لنا ما شاهده في اإلمارات مبتدئا 
حديثه بانبهار من شدة إعجابه مبا وصلت إليه اإلمارات من 
تقدم وازدهار وما وصلت إليه من تنمية معمارية وسياحية 
جعلتها كهرمانة اخلليج والعالم وحدثنا عن برج خليفة أعلى 
برج في العالم ووصوله إلى ناطحات السحاب وشعرت من 
خالل كالمه بأنه مســـرور وحزين في آن واحد فسألته: ملاذا 

أراك مسرورا وحزينا؟ 
فقال حقا يا بنيتي دائما تفهمينني حتى عندما يســـيطر 
على لســـاني الصمت، وأكمل: مسرور مبا شاهدته في دولة 
عربية شقيقة مثل اإلمارات وفخور مبا وصلت إليه، فهي فخر 
لكل عربي ولكنني حزين أيضا على الكويت لؤلؤة اخلليج، 
فالكويت قادرة على القيام بكثير من هذا ثم نظر لي بعني حائرة 
ومتفائلة ثم قال تستطيع الكويت في ظل قيادتها احلكيمة 
آلل الصباح والترابط بني احلكومة واملجلس وشهامة الشعب 
الكويتي األصيل وإخواننا الوافدين والبدون احلقيقيني الذين 
عاشوا عمرهم داخل الكويت، بالترابط القوي وصد دخالء الفنت 
الذين يبثون األقاويل الكاذبة لزعزعة االستقرار األمني يجب 
محاربة هؤالء الفاسدين ومنعهم من بث سموم التفرقة بني 
املواطنني والشعوب وأرجو أن تكون الكويت في األعوام املقبلة 
بنفس التنمية والتطور الذي شاهدته من انبهاري لإلمارات، 
وصمت قليال متنهدا ونظر إلي رافعا حاجبه األمين فتعجب 
جميع مـــن في املنزل من نظرة والدي فقلت ما بك يا والدي 
جعلتني بشـــك؟ فقال أصبحت كما الصياد املخلص وأشعر 

بفخر بـــك. فقلت ال أفهم قصدك. 
رد قائال: إنني أشعر بعطش قلمك 
وشـــوقه لكتابة هذا احلوار الذي 
يدور بيننا وهذا منبع اإلخالص يا 
بنيتي ابدئي بالكتابة وامسكي هذا 
القلم املخلص يا عالم هل سيكون 
لنا لقاء آخر أم ال؟ فأجاب اجلميع 
بصوت واحد اهلل يحفظك ويدميك 
يا الغالي، تنهد الوالد وقال ال دائم غير اهلل ثم أكمل حديثه 
عن اإلمارات وراح يتغزل بها كأنه قيس واإلمارات ليلى وقال 
كم متنيت أن تكون ديريتنا أجمل الدول وأكثرها اســـتقرارا 
ثم نظر إلي مرة أخرى وكأنه يؤكد أن الكالم له معان كثيرة 
وقال كم يؤملني الوضع عندما أشـــعر بتوعك صحي وأذهب 
إلى مستشـــفياتنا فرائحة املجاري متأل أرجاءها وستائرها 
تذكرني بأفالم احلروب بتلوثها بالدماء واآلسيويات الالتي 
يحملن على أيديهن الوشم وأعناقهن مليئة باخليوط السوداء 
والطالسم، باهلل عليكم كيف نقول مالئكة الرحمة؟ بل يجب 

أن نقول آكلي حلوم البشر. 
فاللسان أحمر، وأسلوب التعامل مع املرضى معدوم من 
الرحمة، ثم بدأ يعلو صوته وقال هذا إذا استطعنا الوصول إلى 
املستشفى في أمان في ظل االزدحام الدائم للشوارع فباألكيد 

قبل الوصول إلى املستشفى يكون قد وصل عزرائيل.
باهلل عليكم هذه مو مأساة هذا بخالف أخبار الديرة ومشاكل 
املواطنني وحلـــول للبدون احلقيقيني وليس الدخالء بالفنت 
وصمت الوالد واكتفى بصمته باستكانة مزيج شاي اللومي 

والزعفران وكل منا قبل رأسه وذهب إلى بيته.
وكان احلوار يوم األربعاء السادس من يناير وفى اليوم 
الثاني اخلميس ذهب الوالد عيدان بسيارته إلى شركته ومملكته 
التي كان متشوقا إليها وعندما وصل إلى هناك وأوقف محرك 
ســـيارته وحاول النزول، توقف حينها محرك اإلنسان، ذلك 
القلب الذي كان ينبض باحلب واخلير ومتنيت أن أكون في 

هذه اللحظة بجانبه وأقبل يديه وأتبارك من رأسه.
رحل عيدان الذي كان صديقـــا لقلمي وواقعا لصفحاتي 
وعبر ومواعظ كلماتي كان الروح في كل مقاالتي وكان النور 
الذي ينير حياتي وفجأة انطفأ النور ومرت سحابة سوداء 
فوق منزلنا الذي كان مليئا بالســـعادة والترابط األســـرى، 
ولم يبق للفرح مكان وال لألمل عنوان ففقدان شـــخص غال 
عليك موقف صعب أكيد، فاألب كنز مفقود ألصحاب العقوق 
وكنز موجود من أهل البر والود، فاحذر أيها الغافل عدم بر 
الوالدين فهما كنز البقاء أسرع إليهما قبل فوات األوان وقبل 
يديهما أسرع فلن ينفع حينها الندم، رسالة إلى كل من أخطأ 
بحقهمـــا ومن وضعهما في دار العجزة حاجرا عليهما، ومن 
نهرهما ومن قال لهم أف ومن نصر عدوا لهما عليهما أسرع 
وصحح اخلطأ واجعل اهلل يرضى عنك، أسرع بالتصحيح 
فاملوت أســـرع وهذا صحيح. اللهم ال نســـألك القضاء وإمنا 

نسألك اللطف به.
alyera3_al7or@hotmail.com

عبدالوهاب الفهيد

هل وزارة التربية 
تنفخ بـ »جربة« مشقوقة؟

بشائر

م.هديل عيدان الخليفة

رحل وقته مع زمانه

اليراع الحر 

 ميتاز الشـــعب الكويتي بأنه للفضل حافظ وللطيب فاعل 
وللخير عامل، وبالسمع والطاعة لوالة األمر مبادر، فالكويتيون 
مبختلف فئاتهم لم ينسوا من لم ينسهم _ بعد اهلل سبحانه _ 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد وسمو األمير الوالد الشيخ 
سعد العبداهلل، رحمهما اهلل، في أعظم وأشد أزمة مرت عليهم 
هي أزمة االحتالل ملا ضاق احلال وقل املال وتعددت السياسات 
الدولية واألحوال وكثر القيل والقال لم مينع والة األمر آنذاك 
هم التحرير والعمل له عن التفكير بالشعب واحتياجاته، فكانت 
األفعال الناطقة مبضمونها التي عرفها وملسها القاصي والداني، 
وكان من الشعب قبل ذلك التمسك بهم وعدم التعاون مع الغزاة 
فضال عن العمل الدؤوب واجلهد اجلهيد كل مبكانه وتخصصه 
إلعادة البالد إلى أفضل مما كانت، فهذا العقد الفريد بني احلكام 
واحملكومني ال تزيده األزمات اخلارجية إال وتدا على وتد وقوة 
على قوة، أما األزمات الداخلية فتوهن احلبال وتنكث التماسك 
وتلني التعاضد وكل ذلك منتهاه غير محمود كما ال يخفى عليكم 

وفي التاريخ للغائر بسبره عبر وإرشاد وتوجيه.
نذكر ذلك لنعرف أيضا فضل أحد أوتاد الدولة ورموزها سمو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي الذي يتشوق البلد وأهله 
للقائه اليوم األربعاء، والذي لم ينس في غربته الشعب الكويتي 
وأمله مما يحصل بني فينة وأخرى من أزمات داخلية مطالبا اجلميع 
بالتماسك والتوحد خلف صاحب السمو األمير، كما لم ينس من 
أنهكته الديون وحاصرته األحكام ملستحقيها وفي املقابل وازن 
مع حق الدائن الستيفاء ما له عند املعسر وتضرره من التأخير، 
كما لم ينس من لم يشمل معاشهم البدالت والعالوات التي كانت 
تصـــرف لهم ملا كانوا على رأس عملهم، وهم املتقاعدون فكانت 
مبادرة سمو الشيخ سالم العلي منحة للمعسرين واملتقاعدين 
وعهدا ألمانة املتابعة والضوابط والصرف لبيت الزكاة الكويتي، 
هذا شـــيء قد يكون من أشـــياء طيبة لم تعلن، فاملال أحد مزايا 
هذه الدنيا يرفـــع صاحبة إن خصص للغير باخلير ولذلك كان 
أحد سبل اإلنفاق في الزكاة للمؤلفة قلوبهم للترغيب باإلسالم 
والدخول به باعتبار أن املال خادم للدين ال العكس. وعليه فحق 
شكر اهلل سبحانه على سالمة سمو الشيخ سالم العلي وسيعبر 
الشـــعب بأطيافه كما عهدناه عن التقدير والتوقير والشكر له 
باالستقبال احلافل لسموه، في ظل الترحاب من صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، باعتباره أحد 

األوتاد الراسخة واحملببة في هذه األسرة املباركة. 
Salman.f@msn.com

المحامي سلمان البرازي

الشيخ سالم العلي..
للعقد الفريد أوتاد

األوج بالحق


