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شق في اجلدار

باألمس وزير.. 
واليوم معارض

؟

دعا رجل صديقا له على 
العشاء وكان يعمل دهانا 

منذ سنوات طويلة، وخالل 
جتاذبهما للحديث، التفت 

ذلك الزائر إلى أحد اجلدران 
وصمت برهة، ثم نظر الى 

صاحبه، وقال له: هناك خطأ 
في طريقة الطالء التي قام 

بها العامل الذي صبغ لك هذه 
الغرفة.. ألم تالحظ؟!

رد عليه: ال.. لم أالحظ. 
فابتسم وهو يقول: ذلك ألنني 

أعمل دهانا منذ سنوات، 
فأصبحت أرى بعيني اخللل 
بسهولة في صبغ أي جدار.
هذا املوقف جعل من ذلك 

الرجل بعد ذلك، يركز النظر 
دائما على جدران بيته، باحثا 
عن الشقوق والفراغات، التي 
رمبا قد تركها أحد الدهانني 

من دون أن مير عليها 
ويعاجلها، على الرغم انه كان 

في املاضي مستمتعا بطالء 
منزله، من دون شكوك أو 

قلق.
يعني ذلك أننا كبشر إذا 

قررنا أن نرى األشياء بعمقها 
وتفاصيلها، فسنراها كما 
نعتقد بالصورة الذهنية 
السابقة التي خلقناها له، 

فعندما نظن في قرارة أنفسنا 
أن هذا األمر جميل وجيد، 

سنراه كذلك، ولكن عندما نظن 
أنه سيئ ورديء، سنجده 
كما ظننا واعتقدنا، فقوة 

تركيزنا على األمور تفقدنا 
أحيانا كثيرة متعتنا باألشياء، 
ألننا البد أن جند اخللل فيه، 

فال يوجد إنسان كامل من 
دون عيوب، وال يوجد عمل 

من دون خطأ أو نقص، فاهلل 
اخلالق هو الذي قّدر ذلك، ألن 
صفة الكمال له وحده سبحانه 

وتعالى.
وهذا األمر وجدته يبرز بشكل 

مالحظ عند الطالب، فالطالب 
اذا أحب مادة أو أعجب 

مبعلمه، فسيتفوق في هذه 
املادة ألنه ترك جل اهتمامه 
وتركيزه فيها، وهذا السبب 

نفسه الذي يجعل طالبا يختار 
املواد العلمية دون األدبية 

والعكس صحيح، يعني ذلك 
أن الرسوب املتكرر في مادة 
معينة، يدل على عدم الرغبة 
في حبها أو فهمها ألسباب 
عديدة، واذكر أنني عندما 

كنت طالبة في الصف األول 
االبتدائي تعرضت للضرب من 

معلمة اللغة العربية، بسبب 
تأخري في االلتحاق باملدرسة 

لصغر سني عن زميالتي، 
فكنت أكره مادة العربي حتى 

أثناء دراستي في املرحلة 
املتوسطة، وعندما صرت 

في املرحلة الثانوية تعرفت 
على زميلة لي وكانت جتمع 

بعض القصاصات من الشعر 
من اجلرائد، وتنقشها في 

دفتر خاص لها بخط جميل، 
فجذبني عملها البسيط هذا 

وأصبحت بعد ذلك قارئة 
مهتمة باألدب بكل ألوانه، 

بل اكتشفت موهبتي األدبية 
وقمت أكتب كل خواطري 

وارسلها الى اجلرائد احمللية، 
حتى احتل اسمي املركز 
األول بني كتاب صفحة 

القراء، ونستخلص من ذلك 
املوضوع، اننا بإمكاننا أن 
نغير من نظرتنا لألشياء 

ونأخذ اجلانب اإليجابي منها، 
ونترك التدقيق في األمور 
القابلة للتغيير.. فالتركيز 

السلبي على األشياء لن يجلب 
لنا سوى نتائج غير مرضية 

تدخلنا في متاهة التفكير 
املرضي.

ولنأخذ دروسا عديدة في 
مواقف كثيرة، من حكمة النبي 
عليه أفضل الصالة والتسليم، 

الذي كان ال يركز على 
السلبيات ويعزز اإليجابيات 

في أصحابه، ويرى في األمور 
في أشد ضيقها وأملها، جانب 

التباشير منها، فإذا جاهدنا 
أنفسنا لنصبح كذلك.. فحتما 
سنسعد في حياتنا، ولن نرى 

ذلك الشق التافه في اجلدار.

إن محاولة قراءة الواقع السياسي في الكويت أشبه 
مبحاولة قراءة مكونات نودل »أندومي« باللغة الصينية، 
في النهاية ستضطر للتعامل مع ما بداخل العلبة بغض 

النظر عن معرفتك باملكونات من عدمها، متاما كما نضطر 
دائما للتعامل مع واقعنا السياسي دون أن نعرف حقيقة 

اخللطة السرية سواء تلك التي تقوم عليها احلكومة أو 
تلك التي تقدمها كتلة املعارضة، ولعل أكبر دليل على أن 
املشهد السياسي مقلوب هو أن وزيرا باألمس القريب 
حتول إلى معارض بل ومعارض شرس أيضا، ونائب 

وطني معارض حتول إلى وزير درجة أولى، التحول من 
املواالة إلى املعارضة أو العكس إذا ما جاء بسبب واضح 
ومنطقي فال جدال، ولكنه في الكويت يأتي فجأة دون 

مقدمات بل ودون أسباب منطقية وال غير منطقية، ولو 
قمنا بإجراء مسح على التحوالت التي طالت عددا من 

املواقف النيابية فسنجد أنها جاءت بال أسباب واضحة، 
مثال قبل أعوام قوبل تعيني الشيخ ناصر احملمد بترحيب 
نيابي غير مسبوق ووصف بأنه »إصالحي«، ولم متض 

أعوام قالئل حتى أصبح الرجل في نظر املعارضة العكس 
متاما، ومت رميه باستجواب تلو اآلخر مستحق وآخر 

غير مستحق وبشكل متتال، واالستجوابات التي قدمت 
لرئيس مجلس الوزراء وال شك مستحقة، ولكن ما يثير 
االستغراب هو التحول غير املنطقي جتاهه، على األقل 
في قراءة واقع ما هو واضح أمامنا، رمبا يكون هناك 

خلف الكواليس ما لم تعلنه املعارضة حول أسباب حتولها 
من خانة »املع« الى خانة »الضد«.

احلكومة »ال نشره« عليها ونرى انها لم تعد قادرة على 
التماسك سياسيا في ظل االستقاالت املتتالية التي طالت 

عددا من أعضائها وهي الوزارة التي تشكلت أصال 
بنقص وزيرين على األقل، ولكن نشره على املعارضة 
التي غالبا ما تتحدث باسمنا نحن الشعب ولكنها ورغم 

أن أعضاءها غالبا ما يستعيرون ألسنتنا ويتحدثون 
بـ »ضمير الشعب الكويتي« فإنهم ال يكشفون لنا كل 

أوراقهم، على األقل ال يصدقون معنا في سر حتالفاتهم 
مع أقطاب من األسرة لضرب احلكومة احلالية، وهو 
أمر لم يعد يخفى على أحد ولكن يبدو أن املعارضة 
لألسف ال تريد أن تتحدث في هذا اجلانب وال تريد 

التطرق إليه أو فتح بابه مع أنه سياسيا أمر مستحق، 
فبما أنكم تتحدثون بلساننا نطالبكم بأن تفتحوا لنا 

عقولكم وتخبرونا مع من تتحالفون وألي هدف وما هي 
أجندتكم حتديدا، املراقبون السياسيون يعرفون متاما 
مع من تتحالفون وألي األقطاب ينتمي أو يتحالف كل 

نائب منكم، ولكن الشعب املسكني الذي تتحدثون باسمه 
ال يعرف هذه احلقائق فأعلنوها وقولوها صراحة »نحن 

نتحالف مع فالن ضد فالن ونعمل بالتنسيق مع فالن 
إلسقاط احلكومة«.. ال عيب في أن تعلنوا حتالفاتكم 

السياسية مع أقطاب من األسرة احلاكمة أو من خارجها 
من التجار، ولكن العيب هو أن ترفضوا احلديث عن 

حتالفاتكم أمام شعب تتحدثون باسمه وتنطقون بعقله 
وأنتم تغلقون عقولكم.

توضيح الواضح: كما أنه »ال حياء في العلم« فـ »ال   ٭
حياء في السياسة« وأعتقد أنه »مو عيب« أن تكشفوا 

حتالفاتكم لنا، نعم ال نحب احلكومة ونريد رحيلها ولكن، 
ولكن، أيضا ال نحب أن يتم استخدام لسان الشعب 

ملعارضة ال تصدقه القول في حتالفاتها.

عالمة استفهام نوجهها اليوم لكثير من القطاعات 
احلكومية لنعرف ونكشف بعض األخطاء التي نقرأها 
أو نسمع عنها لعل وعسى جند من يجيب لنا عن تلك 

العالمات االستفهامية:
٭ ؟ إلى وزارة الداخلية: من املالحظ أن من يقوم بكسر 
اإلشارات الضوئية أغلبيتهم من رجال الداخلية، مع العلم 

أن في بعض احلاالت ال توجد ضرورة لكسر اإلشارة، 
فال نعلم ما الدواعي األمنية التي تدفعهم لذلك مما 

يعرضهم ويعرض اآلخرين للخطر.
٭ ؟ إلى وزارة الصحة: بعيدا عن جميع املشاكل التي 

يواجهها اجلمهور في املستشفيات واملستوصفات، عالمة 
استفهامنا اليوم لكم تخص امراض العيون، ملاذا تتركز 

العيادات في مناطق معينة؟ وملاذا ال يوجد اخصائي عيون 
في كل مستوصف في جميع مناطق الكويت؟

٭ ؟ إلى التعليم العالي ونخص إدارة اعتماد الشهادات: 
كثير من املراجعني يشكون مر الشكوى من تخليص 

املعادلة للشهادة، مع العلم أن بعض املشتكني منهم عندما 
ابتعثوا كانوا عن طريق الوزارة، فلماذا التأخير؟ وملاذا 
التعطيل الذي يأخذ من الوقت األشهر وليس األسابيع؟
٭ ؟ إلى الهيئة العامة إلدارة اجلمارك ونخص واجهة 
الكويت )العاملني في مطار الكويت(: نعلم أنكم العني 
الساهرة على أمن الكويت، ونعلم أنكم متتلكون كل 

الصالحيات في التفتيش من أجل الكويت وشعب 
الكويت، لكن من املمكن أن تقوموا بعملية التفتيش 

دون إهانة آدمية اإلنسان ودون التعرض له، وهنا ال 
نعمم ولكن هناك البعض ممن يسيء لتلك املهنة ببعض 

التصرفات التي تعطي انطباعا يسيء للكويت.
كلمة وما تنرد: قالوها في األمثال »هات من يقرا.. هات 

من يسمع«.
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محلك سر

باسل الجاسر 

د.خالد فهد الجاراهلل 

 نزل نواب املعارضة لدرك أسفل جديد من عدم الرصانة 
بل والصبيانية فكشفوا عن انحطاط أساليبهم وهم 

يجاهدون للعمل على إسقاط سمو رئيس مجلس الوزراء 
الذي شاهدناه يوم اخلميس املاضي املوافق2011/10/27 

الذي جاء بسقطتهم الكبرى التي كانت في ساحة وزارة 
التربية عندما اجتمع أبناؤنا طلبة الثانوية )أقل من ثمانية 
عشر عاما( مع معلميهم لالعتصام تظلما من نظام تقييم 

الطلبة، واملعلمون املربون األفاضل يتظلمون جنبا إلى 
جنب وعلى قدم املساواة مع أبنائهم الطلبة من البونص 

الذي يريدون استبداله بالكادر الذي كلفته املالية أقل 
من البونص ولكنه يحقق ظلما بينا يتمثل في املساواة 
بني املجتهد والكسول ودون متييز بني الذهب واحلديد 
الصدئ ويساوي املبدعني واملخلصني من املعلمني مع 

القلة القليلة من الكسالء واملتهربني من أداء حقوق مهنة 
التعليم السيما بعض القياديني منهم ممن ال يقومون أصال 

بالتعليم كما يجب بعد أن تفرغوا لقيادة العمل النقابي 
للمعلمني فحولوه عن قصد مع سبق اإلصرار للعمل 

السياسي، املهم أن  املعارضة وقادة جمعية املعلمني دعوا 
املعلمني لالعتصام، واملعلمني الذين عددهم يزيد على 27 

ألف معلم ومعلمة، لم يحضر سوى مائتني أو ثالثمائة 
منهم اختلطوا مع املئات من طلبتهم متساوين معهم 

باحلال واملكان والزمان! وكلهم منقادون لبعض السياسيني 
الذين صارت ممارساتهم اقرب لتصرفات األطفال من 

السياسيني املسؤولني الذين يفترض بهم أن يكونوا قدوة 
للمجتمع، ما شكل هذه الصورة القبيحة التي وجدناها 

في ساحة وزارة التربية تلك الساحة التي رأينا فيها املربي 
والتلميذ يتظاهران حتت قيادة سياسيني فاسدين ميتطون 

هموم هذا اجلمع لتحقيق أهدافهم املشبوهة، لذا وجدناهم 
ميألون خطبهم املوجهة جلمهور أكثره تالميذ بالهجوم 

على سمو رئيس احلكومة؟
وهنا ندعو سعادة وزير التربية األستاذ احمد املليفي 

وقيادات وزارة التربية إلى أال يرضخوا ملثل هذه 
املمارسات املمجوجة فال يجوز التراجع أمام هذه 

الغوغائية املضرة بالوطن ومخرجات التعليم وأهداف 
وغايات هذه الزيادة النبيلة، فإن رأت األغلبية باملجلس 
إقراره فليكن وليتحملوا املسؤولية أمام املطلع البصير 

وأمام التاريخ الوطني، كما وأتوجه للسيدات والسادة 
أعضاء مجلس األمة من األغلبية العاقلة لضرورة االنتباه 

للمعلمني فاملعلمون يستحقون ما هو أكثر ماديا وهو 
املوجود بنظام البونص وال يجوز حرمان املجتهدين 

واملخلصني وهم الغالبية الساحقة من الزيادة وتقليلها 
كما جاء بالكادر ومساواتهم مع الكسالء واملتهربني من 

أعباء املهنة، واحلذر بأنكم بإقرار الكادر لن ترضوا 
جموع املعلمني وإمنا ستضرونهم بحرمانهم من النظام 
االسخى واستبداله بالنظام األقل سخاء وفي هذه احلال 
لن ترضوا إال القياديني منهم والذين أكثرهم منخرطا أو 

على األقل محسوبا على حدس وبالتالي سيكون تصويتهم 
باالنتخابات املقبلة حلدس وليس لكم مهما جاهدمت من 

أجل إرضائهم.
وفي اخلتام أدعو اجلميع لضرورة التصدي ملمارسات 

وفساد هذه املعارضة التي كل يوم تأتي مبنكر جديد وكل 
ما هو غريب على أخالق وشيم أهل الكويت وغريب على 
ممارسات العمل النيابي الكويتي التي كان آخرها مخالفة 

املادة 45 من الالئحة الداخلية ملجلس األمة، فهل من مدكر؟

من الدراسات العلمية التأصيلية في مجال الطب النفسي 
وذات الدالالت واإلسقاطات السياسية، دراسة اللورد 

ديڤيد أوين السياسي البريطاني والطبيب الباحث والذي 
تولى مناصب سياسية متعددة فكان زعيما حلزب ووزيرا 

للخارجية وعضوا بالبرملان وسفيرا ملنظمات دولية.
 كتب د. أوين مع زميله د.جوناثن ديڤيدسون مقاال 
في مجلة برين أو العقل البريطانية أصل فيه مفهوم 

وتوصيف حالة من االختالل النفسي املكتسب اسماها 
»متالزمة هبرس« أو باللغة العربية »متالزمة الغطرسة«. 

حيث خلص الباحثان أعراض هذا النمط املرضي من 
التفكير بفقدان التواصل مع الواقع والثقة املفرطة بالذات 
واالستعالء على آراء اآلخرين وذوبان الذات مع السلطة. 

كما دلل د.أوين في كتابه املمتع »املرض والسلطة« 
باألمثلة من الواقع السياسي وعلى مدى قرن من الزمان 

على تأثير أمراض بعض رؤساء دول وزعماء على 
منط تفكيرهم ومن ثم قراراتهم وتداعياتها التاريخية 

السلبية. هذا التوصيف النفسي املرضي اجلديد »متالزمة 
الغطرسة« وجد شعبية لدى الكثير من املهتمني بالشأن 
العام وإدارة األفراد في عاملنا العربي خصوصا أن هذا 

االضطراب قد يصيب أي صاحب سلطة أو مهنة واألمثلة 
في عاملنا أكثر من أن حتصى. ولذا دعا البعض الى طرح 

وسائل للوقاية تتمثل في حتديد مدة السلطة للفرد 
وإخضاع القرار لسلطة جماعة األفراد وفق دستور أو 

ميثاق.
 خصنا األديب الكبير د.يعقوب الغنيم بقصيدة عن داء 

العناد عطفا على مقال كتبناه باألسبوع املاضي قال فيها:
ــاِد ــن ــع ــل ل جتــنــح  أراك  ــــيَّ  ــــنَ بُ

ــاِد ــي ــى احل ــل أن تــســيــر ع وتـــأبـــى 
كثير أذى  ــاد  ــن ــع ال ــع  ــب ط وفــــي 

ــداِد ــس ال ــن درب  ــاس ع ــن ال ــدُّ  ــُص ي

ــــدأت نــفــوس ــــذاك مـــا ه ـــيَّ ب ـــنَ بُ
ـــــراِد ُم ـــن  ــــل م املــــؤمِّ ــــال  ن وال 

شعب ــن  ــأم ب ــاد  ــن ــع ال أْوَدى  فــكــم 
ـــــاِد ــه بــعــد احتِّ ــل ــم ـــت ش ـــت وش

كبير ُخـــلْـــٍف  ــــى  إل أدى  وكــــم 
ــالِد ــب ــي ال ــَرق ف ــف ــتَّ ــى ال ــش وكـــم أف

ــصــح ففيه ــت مـــن ن ــخــذ مـــا شــئ ف
ـــرشـــاِد ــتــغــيــه إلـــى ال ُشـــعـــاع تــبَ

ــوم ـــل ي ــك ك ــب ــح ــه ص ــن ـــغ م ـــل وأب
ـــــوره فـــي كـــل نـــاِد وأطـــلـــق ن

دومـــا ـــــــان  األوط درة  ـــــالدك  ب
ــاِد ــم ــع ــي ال ــال وأهـــلـــك شــعــبــهــا ع

ـــدا ـــْج وَم ا  عــــزَّ ــا  ــه ل ــا  ــن إذا شــئ
ــا فـــي كـــل واِد ــب ــي وذكــــــرا ط

ــاًة ــي ــا ح ــه ـــد ل ـــري ـــا ن ــــــأوَّل م ف
ــــأة اجلـــوانـــب بـــالـــوداِد ــــَوّط ُم

ــادت ــوس وإن مت ــف ــن ال ــه تــصــفــو  ب
ــادي ــم ــت ــال ــا ب ــس ــئ ــا وب ــه ــل ــائ دخ

ــاد ــن ـــي ع ـــا ف ـــدن ـــال خـــيـــرا وج ف
ــــــــُذٍر بــــأيــــام شــــداد ســـــوى نُ

ــوم ـــراخ دلــيــل ق ـــص ال وال كــــان 
ــد الــرقــاد ــع ــاء مـــن ب ــي ــل ــع إلـــى ال

ــه ــي ولــــكــــن الـــــــذي نـــهـــفـــو إل
ــاد ــي ــق ــال ـــه ب ـــي ومـــــا نُـــلـــقـــي إل

ــقــى بنيه نــل ــــذي  ال ـــوطـــن  ال هـــو 
ـئــاد ــى اتِـّ ــل ـــــور ع ـــرون األم ـــدي ي

ــوء ـــل س ـــن ك ــا م ــن ــت ــوي ــت ك ــم ســل
ودمــــــت ألهـــلـــنـــا نـــعـــم املـــهـــاد
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