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يحاول البعض استغالل أي تصريح أو 
خبر ما يتعلق مبسألة عروبة أو فارسية 
اخلليج الذي تتجاور عليه عدد من الدول 
العربية على الساحل الغربي وايران على 
الساحل الشرقي، فهذا اخلليج يعتبر عربيا 
عندنا وفارسيا عند اإليرانيني، وهو نفس 
املس���طح املائي احليوي واالستراتيجي 
الذي حبانا به اهلل سبحانه وتعالى، وهو 
نفس املس���طح الذي تتنفس من خالله 
جميع الدول املتجاورة احلياة، وهو نفس 
املسطح املائي الذي يحتل مكانة هامة لدى 
جميع ساسة هذا العالم. فقد أثار تصريح 
س���فير دولة الكويت في طهران السيد 
مجدي الظفيري لوكالة األنباء اإليرانية 
حول صحة تسمية اخلليج بالعربي أو 
الفارسي، وبأن هذا األمر ال يشكل نقطة 
خالف لشعوب املنطقة، أثار تصريحات 

متباينة هنا وهناك. 
هناك حقيقة متفق عليها لدى اجلميع، 
وهي أن اخلليج موجود وأن الكل ينعم 
بخيراته ويستطيع استغالله، أما احلديث 
عن تسمية اخلليج فهناك عدة حلول من 
املمكن أن تطرح ومن املمكن أن يتم االتفاق 
عليها. أحد هذه احللول هو االحتكام إلى 
رأي املختصني ف���ي اجلوانب التاريخية 
واجلغرافي���ة والوثائقية، للوقوف على 
التسمية الصحيحة واعتمادها في جميع 
احملافل الدولي���ة واخلرائط اجلغرافية. 
واحلل الثاني هو القب���ول من الطرفني 
والتسليم بأن يس���تخدم العرب مسمى 
اخلليج العربي في جميع استخداماتهم 
اليومية والرسمية وأن يستخدم اإليرانيون 
مسمى اخلليج الفارسي، دومنا أي حرج 
ودون إدانة طرف آلخر أو القيام مبمارسات 
تس���تنكر أو متنع الطرف اآلخر من أن 
يستخدم هذا املسمى. ولقد أشار السفير 
الكويتي في أثناء تصريحه لوكالة األنباء 
اإليرانية إلى هذا احلل بشكل غير مباشر، 
عندما قال: إنه يجب أال تكون التس���مية 
قضية تثير احلساسية بيننا، ونحن ال 
نتعامل بهذه احلساسية املفرطة، السيما 
أن العديد من املؤمترات الدولية تستخدم 
التس���ميتني )اربيان وبيرش���ن غلف(. 
هناك ح���ل آخر مطروح هو أن يتم دمج 
اللفظتني واستخدام لفظة اخلليج العربي 

� الفارسي.
هذه احللول من املمكن مناقشتها عبر 
الدوائر املعنية بني البلدان العربية وايران 
من خالل اللقاءات الرسمية أو البرملانية 
أو األكادميي���ة، ومن املمكن اإلتفاق على 
أحدها، وال أتصور أن أي طرف سيتعنت 
في اختيار أحد هذه احللول. هذه املناقشات 
يجب أن تنحصر في تلك الدوائر املعنية 
دومنا تدخل من أي ط���رف غير معني، 
فنحن هنا ال نحجر على أصحاب الرأي 
من التعبير عن رأيهم، ولكن املطلوب في 
ظل الظروف الدولية واإلقليمية الراهنة 
عدم إثارة مثل هذه املواضيع احلساسة 
والت���ي من املمكن أن ت���ؤدي إلى نتائج 
غير مرغوب فيها ف���ي الوقت احلاضر. 
كما أن املطلوب قبل أن يقرر املسؤولون 
في هذه البلدان االتفاق على حل ما، ترك 
أي ممارسة اس���تفزازية تثير حساسية 
الطرف اآلخر ضد تسمية طرف ما للخليج 

بالعربي أو الفارسي. 
abz973@hotmail.com

الخليج عربي أم فارسي؟!

عدنان فالح الشمري

إشراقة

معالي الوزير الشيخ أحمد العبداهلل تسلم حقيبة اإلعالم منذ 250 
يوما، ومع هذا لم يدخل وزارة اإلعالم سوى 6 مرات فقط، وواحدة من 
تلك املرات ال� 6 التي حضر فيها إلى الوزارة التقى فيها رؤساء حترير 
الصحف وأطلعهم على نيته ونية احلكومة القيام بتعديالت قراقوشية 
على قانوني »املطبوعات واملرئي واملسموع« أي أنه حتى عندما حضر 

وداوم في الوزارة ما حضر إال ليعلن عن »مصيبة حكومية«.
ولنعرف ماذا حقق وزير اإلعالم منذ تسلمه احلقيبة السيادية وماذا 
حتقق في عهده املمتد على مس���افة 250 يوما ولو بحثنا فيما نتج بعد 

عهد ال� 250 يوما فسنجد اآلتي:
1- حص���ل تلفزيون الكويت في مهرجان التلفزيون اخلليجي على 
جائزتني فقط، وحل في املرتبة السادسة مناصفة مع التلفزيون اليمني، 

بينما العام املاضي حصل على املركز األول حاصدا جوائز عدة.
2- تلفزيون الكويت ال ينتج اليوم سوى 4 برامج فقط، وأما بقية 
البرامج فهي إما معادة أو مت ش���راؤها من تلفزيونات أخرى وبأسعار 

مبالغ فيها بل خيالية.
3-اش���ترى تلفزيون الكويت مسلسالت كارتونية تعود إلى عصر 
ما قبل غراندايزر، ومنذ ش���رائها قبل 200 يوم لم يعرض من أي منها 

حلقة واحدة.
4- منذ 250 يوما وتلفزيون الكويت يشتري برامج وبشكل أسبوعي 
»بالهبل« من ش���ركات بعضها يس���مع عنه للمرة األولى، وهي برامج 
بعضها ال يس���تحق أن يعرض حتى على القناة الس���ودانية، وعليكم 
بالعودة إلى أرش���يف اجلريدة الرسمية »الكويت اليوم« لتعرفوا عن 

أي مناقصات أحتدث.
5- األرشيف الوطني التاريخي للتلفزيون كان يذهب على شكل نسخ 
إلى القنوات الفضائية الكويتية مبوجب كتب رسمية ومخاطبات، ولكن 
منذ 250 يوما واألرشيف يتقلص ال أقول أنه ينسخ بل يتقلص أي أن 
األشرطة األصلية بدأت تختفي، وأحتدى أكبر مسؤول في اإلعالم اليوم 
أن يجري جردا حقيقيا ألرش���يف الوزارة ليعرف حجم املصيبة التي 

حلقت بأرشيفنا الوطني وهي كارثة تشبه كارثة الغزو العراقي.
6- أول وزير إعالم في تاريخ الكويت كلها يقول »ما عندي فلوس 
ح���ق التلفزيون، امليزانية خلصت« رغ���م أن هناك ربع مليون ذهبت 
لتجدي���د 6 حمامات ومثلها ذهبت لتطوي���ر نافورة ال أحد يعلم حتى 

اآلن إن كانت تعمل أم ال.
7- حتى اللحظات األخيرة لم يكن وزير اإلعالم يريد اعتماد ميزانية 

مهرجان القرين الثقافي وال معرض الكتاب.
8- أصبحت مواقف الوزارة الداخلية أش���به ب� »حارة كل من أيدو 
إلو« الكل يدخل حتى عامل توصيل طلبات املطعم الهندي القريب من 
مبنى الوزارة أصبح يدخل ألن أحد الوكالء املساعدين »موصي عليه« 
وتتحول مواقف مبنى الوزارة من الداخل صباحا إلى ما يش���به حراج 

السيارات، فهناك 785658 بني آدم لديهم تصريح دخول سيارة.
9- كانت تتسرب من الوزارة عشرات الكفاءات شهريا، اليوم وفي 

عهد ال� 250 يوما املاضية تتسرب املئات و»ما حولك أحد«.
هذه مجرد نقاط وليست »محاور« يجب على وزير االعالم مراجعتها 
قب���ل ان يصعد منصة االس���تجواب الذي تقدم به ام���س النائب علي 
الدقباسي، واالستجواب وصفه زميل الدقباسي في كتلة العمل الشعبي 
مس���لم البراك بأنه »سهل ممتنع« وهو الوصف األكثر دقة الستجواب 
الدقباسي لوزير االعالم، اما طريقة مواجهة احلكومة لالستجواب فاعتقد 

ان عنوانها سيكون »تدوير سهل.. من االعالم الى النفط«
Waha2waha@hotmail.com .

في صيف 2007 مت إطالق حملة دعائية كبرى تسمى بحملة ترشيد 
للحد من اإلسراف في استخدام الكهرباء واملاء في الكويت، وللحقيقة 
كان لهذه احلملة الدعائية دور كبير في توعية الناس مبدى ضرورة 

احلفاظ على املاء وعدم إهداره أو الكهرباء دون فائدة.
وبالطبع مت تشجيع هذه احلملة الكبرى وكلنا وقفنا خلفها نساندها 
كمجتمع وشعب كويتي واع يخاف على وطنه وموارده ويحافظ عليها، 
وشاهدنا جميعا أن القطع املبرمج للكهرباء قد تالشى في أيام نتيجة 

إحساس الناس باملسؤولية وتوعيتهم من خالل حملة ترشيد.
ولكن مع األس���ف ومع مرور األيام ب���دأت توعية الناس بحمالت 
الترشيد تقل وتأخذ طريقها الى عدم االهتمام وعادت مرة ثانية نفس 
العادة الس���يئة في إهدار املياه وقد بدا ذلك واضحا من خالل ما نراه 
من اإلهمال الكبير للعمالة اآلسيوية املوجودة تقريبا بكل بيت كويتي 
وما يقومون به من إهدار للمياه من خالل رش الشوارع باملاء وكأنهم 
ينظفونها من جديد فتراهم ممس���كني بهوز املياه ويهدرون كميات ال 
حصر لها دون داع يعبثون باملياه دون وجود رقيب أو حسيب عليهم، 
وهذا يعد نوعا من اإلسراف واإلهمال البد له من وقفة جادة ومحاسبة 

عسيرة من كل مسؤول وكل من يخاف على موارد بلده احلبيب.
لذا اتوجه مبناشدة املسؤولني إجراء وقفة جادة حملاسبة املتسببني 
في إهدار املياه بهذا الشكل، فال نريد أن يظهر قانون يحاسب املسرفني 
للمياه ويكون مثل سابقيه ال يأخذ طريقه للعمل به أو أن يتم العمل به 
فترة وجيزة من الزمن ثم يتوقف نهائيا، مثله مثل قوانني كثيرة ظهرت 
بالكويت مثل قوانني املرور التي استبشرنا بها خيرا ومت تفعيلها في 
أول األمر ولكن بكل أسف لم تستمر طويال وفي نهاية األمر مت إعدام 

هذه القوانني على ايدي من تسببوا في اخراجها للنور.
فها هو قانون حزام األمان وقانون عدم اس���تخدام الهاتف النقال 
اثناء القيادة ظه���را للنور لكن قلة من يلتزمون بتطبيقهما، بل جند 
بعض رجال املرور انفسهم يتغاضون عن اعطاء اي مخالفة الستخدام 
الهاتف أثناء القيادة أو عدم اس���تخدام حزام االمان وبالتالي هم أول 

من تسبب في عدم استمرار هذه القوانني.
لذا يجب علينا جميعا وعلى جميع املس���ؤولني االلتزام بالقوانني 
وتفعيلها باستمرار حتى يتم استخدام هذه القوانني االستخدام األمثل 
فالبد من زيادة اجلرعة في توعية الناس بالترشيد وتفعيل القوانني 
التي تظهر حلمايتهم لكي تكون دائما وأبدا كويتنا احلبيبة في مصاف 

الدول املتقدمة.
alialrandi@hotmail.com

الحل بالتدوير!

ذعار الرشيدي

الحرف29

حصن البصرة

علي الرندي

من الديرة

تقول املادة 36 من الدستور: 
»حرية الرأي والبحث العلمي 
مكفولة، ولكل إنس���ان حق 
التعبير عن رأيه ونش���ره 
بالقول أو الكتابة أو غيرهما، 
وذلك وفقا للشروط واألوضاع 

التي يبينها القانون«.
والدس���تور يكف���ل لكل 

مواطن حرية الرأي والتعبير عنها دون التجريح أو 
القذف، وهانحن نستقبل ما تبقى من العام الدراسي 
2010/2009 والي���زال الهرم التربوي والتعليمي في 
انهيار دون أي تس���ليط للضوء عليه، ففي كل يوم 
جند عملية التدوير تط���رق أبواب مكاتب وزارتي 
التربية والتعليم العالي، والسؤال هنا: هل هذا هو 

احلل إلنقاذ التربية والتعليم؟
البد من النظر مليا ف���ي القضية ووضع حلول 
قاطعة وصارمة حلل مشكالتها، فمنذ عام »2006« 
ونحن نعاني من مشكالت كثيرة في كل من التربية 
والتعلي���م مع العلم بأنه منذ ذلك العام إلى اآلن مت 
تغيير وزير الوزارتني ثالث مرات واحلصيلة لدينا 
ف���ي التعليم والتربية صفر، بدأن���ا منذ ذلك العام 
مبشكالت كثيرة أهمها: »اعتماد الشهادات من خالل 
اعتماد واالعتراف ببعض اجلامعات الصادرة منها 
تلك الش���هادات« فنجد في كل يوم تصريحا وزاريا 
لتلك املش���كلة يضارب التصريح الس���ابق إلى أن 
صرنا »ضايعني بالطوشة«، ومن ثم تأتي لنا مشكلة 
»التحرش اجلنسي« وتليها »تسريب االمتحانات« 
وتتبعها »املباني غير املجهزة للدراسة والتعليم« 
سواء على املستوى التربوي أو األكادميي أيضا، ثم 
»استقطاب معلمني ومعلمات ال ميتون للغة العربية 
بشيء«، ومن ثم »تأخير الكتب الدراسية في بداية كل 
عام دراسي جديد«، تليها »زيادة الرسوم في املدارس 
اخلاصة« وما أدراك ما يحدث في املدارس اخلاصة 
واجلامعات اخلاصة قالوها أهل مصر: »حاجة ببالش 
كده«، ومن ثم »الدروس اخلصوصية«، هذا بالنسبة 
للجبهة الداخلي���ة للتربية والتعليم، أما إذا تكلمنا 
عن اجلبهة اخلارجية، وأقصد التعليم في اخلارج، 

فحدث وال حرج من مشاكل 
وتعرج���ات تعليمية تواجه 
أوالدنا في اخلارج ومن هو 

املسؤول؟ ال نعلم بذلك!
 ما يدهش���ني م���ن تلك 
املش���كالت والنتيج���ة التي 
وصلن���ا إليها ف���ي التعليم 
والتربية أن املسؤولني عنهما 
يظنون أن التدوير هو احلل، ومع التدوير والتغيير 
في كل يوم تسقط لبنة من لبنات التربية والتعليم، 
وإذا استمر احلال على ذلك املنوال فسنصل إلى سطح 
األرض بعدما كنا في قمة الهرم التربوي والتعليمي، 
ومن بعض نتائج تلك التدويرات والتغييرات غير 
املسببة جند تلك اإلجنازات التي يسمع عنها الكل فقط 
دون أن يراها: وضع كاميرات في مدارسنا والتي لم 
توضع إلى اآلن وال نعرف أين ذهبت ميزانيتها، أو 
طلب النجدة من الوزارات األخرى للتحري والبحث 
في مشاكلهم مع العلم أن من يطلب منهم املساعدة 
يريدون من يساعدهم على البحث والتحري وغير 
ذلك بكثير مما نس���معه من خط���ط ولكن التنفيذ 

متى؟ ال نعلم! 
إن حل قضية التعليم ال يكون بالتدوير أو التغيير 
فهي ليست بلعبة »شطرجن« وحتى لو افترضنا أنها 
لعبة شطرجن فالبد عل ى الالعبني أن يكونوا محترفني 
ومدركني أين ومتى يضعون عساكرهم في مواقعهم 
الس���ليمة كي ال تكون نهايتهم بسقوط امللك، وهنا 
تكون الهزمية نهايتهم، ومنه نس���تنتج انه إذا كان 
التدوير هو احلل فالبد على املسؤولني عن التربية 
والتعلي���م أن يقوموا باالختي���ار الصحيح لوضع 
الش���خص في مكانه الصحيح ل���ه لتكون النتيجة 
إعادة بناء اله���رم التربوي والتعليمي لدينا، واهلل 

من وراء القصد. 
> > >

كلم�ة وم�ا ت���ن�رد: امل��������ادة 13 من الدس���تور: 
»التعليم ركن أساسي لتقدم املجتمع، تكفله الدولة 

وترعاه«.
atach_hoty@hotmail.com

العقل ه���و جهاز التحكم 
الرئيسي لإلنسان ووسيلة 
النجاح في  احلركة ومفتاح 
جميع املج���االت، لذا فإنني 
أش���بهه مبؤش���ر البورصة 
فإذا كان العقل مليئا بالعلم 
يتجه املؤشر إلى أعلى ويرتفع 
إلى أقصى درجة من التقدم 

ويكون في ارتفاع مس���تمر، وإذا استغله اإلنسان 
استغالال جيدا، استطاع من خالله الوصول إلى قمة 

الهدف املنشود والنجاح في احلياة. 
أما باجلهل فانه ينحدر املؤشر باإلنسان إلى األسفل 
ليصل به إلى متاهة الظالم والتخلف، هل تعلم أن 
العقل الصائب هو الوسيلة السريعة إلجناح أمورك 
الصحية بل ميتد إلى النج���اح في حياتك العملية 

واألسرية حتى في اختيار األصدقاء. 
والعقل اإلنساني له قيمة كبيرة في التمييز بني 
األشياء فقد منحنا اهلل العقل لنفرق به بني الصواب 
واخلطأ، بني النافع والضار، اخلير والش���ر، النور 
والظ���الم، احلق والباطل، فالعق���ل ال يقف إال عند 
املستحيل واملستحيل متفاوت بالنسبة للعقل، ولكن 
الب���د أن حتكم عقلك في األمور الهامة وليس قلبك، 
وتأكد أنك إذا اعتمدت على العقل في جميع األمور 
فستصل إلى السعادة والراحة األبدية ولكن علينا أن 
ننمي هذا العقل بالغذاء الذي يحتاجه، من خالل النمو 
والتطور باإلجناز تستطيع ان تكسب ثقة اآلخرين 
واعتمادهم عليك ف���ي كافة األمور، ورغم أن العقل 
يعتبر جهاز حتكم اإلنس���ان فإنه يحتاج إلى جهاز 
حتكم خاص به، أطلق عليه الرميوت كنترول ومن 
دونه يصبح العقل بال فائدة ويتمثل هذا الرميوت 
في الغذاء الفكري والعلمي املليء بالثقافة السياسية 

والدينية والطبية والبيئية.
ويبقى العقل بهذا الغذاء الصحي املتكامل صائبا 
وقوي البصيرة ولديه ما يكفيه من الذكاء عند اتخاذ 
أي قرار مهم ولديه الق���درة على حتويل العلم إلى 
س���فينة متنقلة لألهداف فيحول احللم إلى واقع، 

وال يكون للمستحيل وجود 
في قاموس���ه الواسع املليء 
الفكرية، ومن هنا  بأمواجه 
يصبح النجاح حليف العقل 
ولكن عندم���ا يتخذ البعض 
قرارات تعتمد على العواطف 
العقل سترى  دون مشاركة 
املؤشر في انحدار دائم ليتجه 

إلى الفشل والندم واخلسارة.
الشك أن صاحب العقل الراسخ يثمن الكلمات في 
احلوارات اإليجابية ويضع أمامه هدفا للوصول إلى 
النجاح والتقدم، علما أن عقول البشر متشابهة في 
اخللق لكنها تختلف من إنس���ان إلى آخر من حيث 

الغذاء الثقافي املوجود بداخلها.
فالعقل املزود بالثقافة والعلم يختلف عن العقل 
الفارغ الذي ال ينمو، وكل إنسان لديه رؤية خاصة 
به حتدد مس���اره واجتاهه إما بالتقدم أو بالفش���ل 
وهناك قلة تبقى عقولها في تخدير اجلهل وبال حركة 
وبال فائدة، ويظل الشخص من هؤالء القلة ويزيد 
نفسه جهال أكثر وأكثر ويبدأ في نقد أصحاب العقول 
الواعية ويحاول أن يقلده ويتقمص شخصيته في 
كل شيء واملشكلة أنه يصدق نفسه ويظن أنه وصل 
إلى القمة ولألسف ال يوجد لديه العقل الصائب الذي 
يقرع له جرس اإلنذار ليفيق ويرى نفسه فوق جبل 

من الوهم مكون من مكبات اآلخرين. 
ومن هنا أتوجه برسالة إلى املسؤولني عن التعليم 
في الكويت مفادها أننا البد أن نهتم بالتعليم أكثر مما 
نحن عليه اآلن فبالعلم تتقدم األمم والبد أن نطور 
التعليم ونبتعد عن أس���لوب احلفظ ونسعى إلى 
تنمية مهارات الطالب العقلية وندع الفرصة للتفكير 
واالختراع واالبتكار.  ونداء إلى جميع األسر إلى كل 
أب وأم أن يزرعوا العلم في عقول أبنائهم منذ الصغر 
فغذاء العقل العلم الذي يحصده األبناء مس���تقبال 
والقضاء على اجلهل والكفاح بصالبة للوصول إلى 

قمة األهداف والنجاح في احلياة.
www.alyera3_al7or.com

التربية والتعليم
 وما بينهما التدوير

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

تنمية العقل مؤشر للنجاح

م.هديل عيدان الخليفة

اليراع الحر 


