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واقعية احلل األمني.. 
استقالة وزير 

تكشف املستور
احلديث عن قرب تقدمي 

وزير الداخلية استقالته لم 
يفاجئني باملطلق والسبب 

الرئيسي في ذلك أن 
قناعته باحتواء خصومه 
في اجللسة األمنية هي 

باختصار التي أدت 
النكشاف ظهره، حتى وان 
شهد الوضع األمني أحداثا 

متالحقة عززت حقيقة 
مسؤولية الوزير وقصور 

املنظومة األمنية وتدهورها 
بعد هذه اجللسة بأيام، 
فالقيادات األمنية التي 

استعان بها الوزير في تلك 
اجللسة والتي أعدت تقريرا 

حول التصورات واآلليات 
الكفيلة بعالج اخللل في 

املؤسسة األمنية هي التي 
ساهمت بشكل مباشر 

في إظهار حالة الضمور 
املزمنة في أعصاب القرار 
األمني، فعندما يقول أحد 

القيادات انه البد أن تتجدد 
الدماء وهو الذي تتجاوز 
مدة خدمته الـ 40 عاما، 
فهذا مؤشر واقعي جدا 

لعدم واقعية احللول التي 
يقدمها، وعندما يقول 
آخر إن نسبة اجلرمية 

في الكويت في معدالتها 
الطبيعية فهذا يعكس 

أيضا حالة من الرضا عن 
وضع اجلرمية وعلى عدم 
جدية شعورنا كمواطنني 
بالذعر، نعم هو قرار في 

محله احالة بعض القيادات 
للتقاعد وهي التي أدت ما 
عليها مشكورة ولم تعد 

قادرة على فهم االستحقاق 
األمني من زاوية تطوير 

املنظومة األمنية مبا يعززها 
ويحفظ هيبة أفرادها 

ولكن مزاجية تلك القرارات 
وانتقائيتها ال تعكس درجة 
اجلدية املزعومة في إيجاد 

احللول وتطوير آليات 
عمل تلك املنظومة هذا 

إذا سلمنا جدال انه ميكن 
اعتبارها منظومة يكمل 

بعضها البعض اآلخر بحق، 
فالواضح جدا ان »زعل« 
احد القيادات األمنية من 

أبناء األسرة والنية إلحلاق 
جهاز أمن الدولة برئيس 

مجلس الوزراء والتسريبات 
عن إحالة احد القيادات 

إلى التقاعد وهو الذي كان 
يعد لتولي منصب وكيل 

وزارة الداخلية كلها تؤشر 
الى احتمالني ال ثالث لهما، 

األول ان الوزير وبحكم 
خبرته األمنية مقتنع متاما 

مبا يتخذه من إجراءات 
ولكنه وعلى ما يبدو ال 

يحظى بدعم من احلكومة 
والثاني انه اختار احللول 

عبر بوابة الترضيات 
السياسية وهو في رأيي 

رهان خاسر الن اجلماعة 
في املجلس يبحثون عن 

األمجاد التي تخلدهم على 
كراسيهم وليس احللول 

الواقعية التي حتفظ امننا 
والدليل استبسالهم في 
قضية القروض، والذي 

عزز قناعتي كمواطن 
انه ال جدية ترجتى من 

مشرعني انتصروا ملظلومية 
البعض عبر إهدار حقوق 

البعض اآلخر، لذلك ال 
يعول على الكثير منهم 
في التجاوب مع معاجلة 

القصور التشريعي الذي 
نادى الوزير ملعاجلته في 
تلك اجللسة، لذلك ووفقا 

لالحتمالني اللذين ذكرتهما 
يجب على الوزير تقدمي 

استقالته لعله بذلك يكشف 
لنا ظهر احلكومة والبرملان، 

فرصة بوحمود وعليك 
اغتنامها.

@ebtisamaloun

من ثقب الباب

ابتسام العون 
وبعد طول انتظار وأمل في املضي 

بالكويت قدما إلى مزيد من االنفتاح 
والدميوقراطية وإضافة املزيد من 

املنجزات إلى تاريخ الكويت العريق 
في ظل هذا التسابق العاملي نحو 

االنفتاح والتحرر، حدث ما لم يكن 
في احلسبان وولدت لنا احلكومة 

املصونة من رحم التخلف والظالم 
قانون »صم بكم ال يتكلمون« 

وسمته قانون اإلعالم املوحد وبهذا 
املولود غير الشرعي خيبت اآلمال 

وقتلت األحالم وطوقت العقول 
وكممت األفواه ووأدت احلريات 

وفرغت الدستور من محتواه كيف 
ال؟ وقد سددت احلكومة املصونة 

ضربة قاضية للحراك الشعبي 
واملعارضة واستهانت بأهل اإلعالم 

والثقافة وشككت في وطنيتهم 
وقدرتهم على حتمل املسؤولية 

ويتضح ذلك في قانون القمع في 
الفصل الرابع املتعلق ببث القنوات 

املرئية واملسموعة باشتراط أن 
تبث القناة برامج وطنية مبا ال 

يقل عن أربع ساعات شهريا وهل 
يعقل هذا؟ هل املطلوب أن يكون 

صاحب القناة وطنيا ملدة 4 ساعات 
في الشهر وبقية الشهر خائنا 

ومعارضا؟!
لن أحتدث أكثر عن تفاصيل هذا 

القانون املشني فهذا غيض من 

فيض  وهو وصمة عار وسبة في 
جبني الكويت كيف ال؟ والكويت في 
الستينيات من القرن املاضي كانت 

الرقابة على النشر الحقة واليوم في 
العام 2013 صارت الرقابة مسبقة، 
فهذا القانون مرفوض من اجلسم 
اإلعالمي رفضا قاطعا، ففي وسط 
غضبة إعالمية وشعبية وبرملانية 

تعالت األصوات تندد وتستنكر 
هذا القانون السياسي القمعي الذي 

يقمع احلريات ويخنق الصحافة 
احلرة التي هي أصال عنوان 

تطور أي بلد في العالم وأساس 
الدميوقراطية حتت غطاء قانوني، 

ولألسف هذا القانون يتناقض 
مع تقدم اإلعالم الكويتي، حيث 

باتت الكويت األولى على املستوى 
اخلليجي والعربي في حرية 

التعبير وإبداء الرأي وحيث كانت 
الكويت مطبعة اخلليج والعرب في 

اخلمسينيات والستينيات ومن كان 
يبحث عن كتاب كان يجده عندنا 

واليوم بهذا القانون يعودون بنا إلى 
املربع األول ويجرون الكويت إلى 

مقصلة اإلعدام اإلعالمي.
والسؤال الذي يفرض نفسه: ما 

احلكمة من جمع ثالثة قوانني 
»املطبوعات واملرئي واإللكتروني« 

وألول مرة في الكويت بقانون 
واحد مع العلم ان قانون املطبوعات 

صدر في 2006 واملرئي واملسموع 
في 2007 فما السر في هذا القانون 

اجلديد؟!
»قانون للخلف در« ما هو إال ضربة 
للحراك الشعبي واملعارضة وتأخير 
مشروع احلكومة املنتخبة واستباق 

األحداث بإصدار قوانني جديدة 
يسهل متريرها من هذا املجلس 
املتعاون وذلك قبل صدور حكم 
احملكمة الدستورية وبذلك حتكم 
قبضتها على املغردين والتيارات 

السياسية واحلراك الشعبي.
نسيت وتناست السلطة أننا لم 
نعد نعيش في زمن »املشيخة 
والفداوية« بل نحن في القرن 
الواحد والعشرين وبات العالم 

كالقرية الصغيرة فلم تعد األحكام 
الديكتاتورية جتدي مع الشعوب 

ولم يعد العالم يحكم بالنار واحلديد 
بل باحلق والعدل، فالشرق والغرب 

اعتبر من الربيع العربي وتصالح 
مع شعوبه وغير سياساته إال 

الكويت، فمن اجلنون أن نقف 
في وجه قطار التغيير واالنفتاح 

واحلرية بل األسلم أن نركبه. 
وفي اخلتام لن يرضخ الشعب 

ولن تدنس السلطة الرابعة يدها 
بهذا القانون اجلائر ولن نشارك 
احلكومة في ذبح احلرية وتكفني 

الدميوقراطية.

قانون »صم بكم 
ال يتكلمون«

نظرة ثاقبة

almeshar@hotmail.com - almeshariq8@
عبدالمحسن المشاري

» عزيزي الرجل دائما كنتم ترددون 
)إن كيدكن عظيم(، هل سألت نفسك 
في يوم ما عن سبب الكيد في هذه 

اآلية؟ وعلى لسان من ذكر ذلك؟ 
وملن ذكر؟ أما سبب الكيد، فهو حب 
له وجلماله وخلقه وحيائه ليوسف 

گ يعني أنهن نساء عاشقات. 
وعلى لسان من ذكر ذلك؟ على 

لسان العزيز )عزيز مصر(، وملن 
ذكر ذلك؟ المرأة العزيز ونساء 

ذاك الزمان كيدهن ليوسف، لكن 
ألم تسمع عن كيد الرجال؟ )يا بني 

ال تقصص رؤياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيدا( ما سبب الكيد 

في هذه اآلية؟ وعلى لسان من ذكر 
ذلك؟ وملن ذكر؟ أما سبب الكيد فهو 

الكره والغيرة واحلسد والظلم من 
اخوان يوسف ليوسف گ، وذكر 

على لسان سيدنا يعقوب گ، وملن 
ذكر؟ إلخوة يوسف، وهل عندك 

علم ان كيدكم ذكر قبل كيد النساء 
أي ان املقارنة واضحة وهي اننا من 
علمهن الكيد وهن تعلمن منا كيدنا 
بسبب الكره وكيدهن بسبب احملبة 
كيدنا مذكور بلسان سيدنا يعقوب 
گ وكيدهن مذكور بلسان العزيز 
فمن اكثر حكمة؟« د.عائض القرني.

> > >
تخاف املرأة على الرجل ألنها أمه 

وتخاف منه ألنها شقيقته وتخاف 
بدونه ألنها ابنته وتخاف معه 
ومنه وعليه ألنها زوجته، أفال 

تستحق أيها الرجل أن تخاف اهلل 
فيها؟!

حب املرأة أوفى من حب الرجل 
ولكن احذر أن تخونها فخيانتها 
أقوى، قلب املرأة به غرفة واحدة 
وحيدة يدخلها رجل واحد فقط 
وإن خرج منها ال يدخل أي كان 

بها ولكن قلب الرجل فندق به 

عدد ال متناه من الغرف ولكن من 
هي التي تسكن جناحه اخلاص؟

> > >
رسالة وصلتني تقول املرسلة: 

جبت لكم طبخة حلوة إليكم هذه 
الوصفة الغنية التي جتعلك هنية: 

ضعي زوجك في قدر من االهتمام 
واحملبة »هدئي النار« اسكبي عليه 
حنانك وعطفك، »انتبهي ال يغرق« 
ملحيه بقليل من االبتسام »خليها 
خفيفة حتى ال يقول هبلة« حركي 
املزيج مبلعقة من األعصاب الهادئة 

»الشكوى هلل الزم تتحملني« احكميه 
بغطاء من الثقة املضغوطة »عشان 

ينضج صح« وال تنسي وضع 
البهارات »ال تناقشي، ال جتادلي، ال 
تطالبي، ال تعاتبي« وإذا ما نفع معاه 
صكي عليه القدر وطولي عليه النار 

وخليه يحترق ويلصق في قاع 
القدر هذا حظه شنو أي فيه.

أفال تستحق 
املرأة أن يخاف 
اهلل فيها؟

يا سادة يا كرام

في العام 1998 استوقفني ضابط مرور سعودي برتبة نقيب 
على طريق الدمام السريع، وكنت يومها أقود سيارتي بسرعة 

فوق املعدل املسموح به، وقام بتحرير مخالفة مرورية لي، 
وأذكر أنني سألته ساخرا: »وأين سأدفع املخالفة هذه وأنا في 

طريقي إلى الكويت؟«، فابتسم النقيب ابتسامة أكثر سخرية 
والتي تشبه كثيرا ابتسامات ضباط املرور الكويتيني وهم 

يتلذذون بتحرير املخالفات لضحاياهم من املخالفني أمثالي، 
وقال لي باحلرف الواحد: »ما عليك راح تلحقك إلى الكويت.. 
بالعربي بتدفعها بالكويت إن شاء اهلل«، لم أفهم يومها جملته 

ولكنني قررت أن »أشتري دماغي« لذا لم أناقشه، وأخذت 
املخالفة ووضعتها في درج السيارة وتوجهت إلى مركز 

النويصيب ونسيت أمرها متاما.
بعدها بأشهر وبينما كنت أجنز معاملة جتديد دفتر سيارتي 
فوجئت بضابط املرور في إدارة مرور اجلهراء وهو يبتسم 

ذات االبتسامة التي كان قد ارتكب شبيهتها ضابط املرور 
السعودي وقال لي: »عليك مخالفة في السعودية روح ادفعها 
وتعال«، يومها لم أكن أعلم أن نظام إدارات املرور اخلليجية 

قد مت ربط أجهزتها إلكترونيا، وذلك قبل مخالفتي بعام 
تقريبا، وعندها علمت سر ابتسامة ضابط املرور السعودي.
األمر لم يكن في الربط أبدا، ولم تكن مشكلتي يومها، فهي 

مخالفة وقمت بدفعها، ولكن ما اكتشفته من خالل تعاملي مع 
عدد من املخالفات املرورية في الكويت والسعودية واإلمارات 
والبحرين الحقا أن ضباط املرور اخلليجيني يتشابهون إلى 

حد التطابق، وكأنهم إخوة تربوا في بيت واحد، ذات األسلوب 
البارد في التعامل مع املخالفني وذات االبتسامة الساخرة التي 
ترتسم على وجوههم وهم يحررون لك املخالفة، فقد حصلت 
بعدها على مخالفة في دبي وأخرى في املنامة، وكنت في كل 

مرة أقوم بدفع مخالفتي اخلليجية في الكويت.
قبل أسبوعني دخلت وألول مرة في حياتي اململكة باستخدام 

بطاقتي املدنية الكويتية، وكان معي أكثر من 30 زميال 
صحافيا كويتيا في رحلة للعمرة ودخلنا جميعنا باستخدام 

بطاقاتنا املدنية، وكان ذلك االستخدام البسيط البطاقة في 
التنقل بني الكويت واململكة، أمرا كبيرا جدا كما وجدته، إذ 

شعرت حلظتها بان احلدود اجلغرافية قد مت إلغاؤها بالكامل، 
كما مت إلغاء حدود املخالفات املرورية قبلها بأكثر من 15 عاما.

لطاملا ترمننا، وغنينا، خليجنا واحد، ومع كل هذا التكرار 
لألغنية وعشرات القمم اخلليجية لم أشعر قط بان خليجنا 
واحد، اال في سفرتي االخيرة الى اململكة عندما انتقلت من 
الكويت ودخلت املدينة املنورة ببطاقتي الشخصية، ورمبا 

كان حديث ضابط املرور السعودي هو بداية خيط تلك الوحدة 
الكونفدرالية التي طاملا متنيناها وحلمنا بها ورغبنا بها بشدة.

إحساس جميل جدا، ان تنتقل بطائرة من الكويت إلى أي 
مدينة خليجية فقط باستخدام بطاقتك الشخصية، الغاء 

استخدام اجلواز هنا هو إلغاء للحدود اجلغرافية بطريقة 
راقية.

استخدام بطاقتك الشخصية في التنقل بني بلد خليجي وآخر، 
رمبا يبدو أمرا بسيطا اآلن، ولكنه مينحك إحساسا بانك 

تنتقل من بلدك إلى بلدك، بعيدا عن أحاديث الساسة وتنظير 
املثقفني.

الوحدة اخلليجية حلم، وحتقيقه خطوة بخطوة، وبتأن وهدوء 
سيؤتي ثماره بشكل يعود على الشعوب باألفضل.

الوحدة اخلليجية، أيا كان شكلها، وفي وسط املتغيرات 
العاملية االخيرة واحلراك املتسارع في املنطقة، لم تعد خيارا، 
بل أصبحت ضرورة، ويجب على اي وحدة من هذا النوع ان 

تنطلق من قاعدة منفعة شعوب املنطقة، ال منفعة حكوماتها 
فقط، ذلك فقط ان كنا نريد لها الدميومة.

كما قلت الوحدة لم تعد خيارا، بل أصبحت ضرورة ملحة 
ويجب ان نستشعر ضرورتها ملصلحتنا كشعوب متشابهة 

إلى حد التطابق، كما يتشابه ضباط مرورنا.
سيحتفظ كل بلد بخصوصيته السياسية، نعم، ولكن الوحدة 

اخلليجية الكونفيدرالية يجب ان تتم وبأسرع وقت، أفضل 
لنا ولبلداننا.

من األفكار واالجتاهات اجلديدة على املجتمع الكويتي، جند 
الكثير من النساء الغالبة نسبة الرجال في هذا الصدد، يهتمون 

بالسعي وراء تعلم فن اإليتيكيت لهم وألبنائهم، من خالل دورات 
تعليمية لفن االيتيكيت مقابل أجر باهظ الثمن، مستمدين منهجه 

من أفكار غربية، وينظر على أنها من االجتاهات السلوكية 
احلديثة للحضارة والرقي، وأنه من أساليب التربية احلديثة 

الراقية.
ففن االتكيت هو في األصل سلوكيات ومفاهيم وقيم ومعايير 

أتى بها اإلسالم قبل ألف وأربعمائة سنه ويزيد، ذلك الفن الذي 
ارتقت من خالله أمة محمد وجعلها أمة قوية بتواصل أفرادها 
االجتماعي، والدعم األسري القوي للفرد، بالوقت الذي تفتقر 

فيه تلك املجتمعات الغربية له، والتي يطلق عليها مجتمعات األنا، 
واألنا مشتقة من االنانية وحب الذات، بعكس مجتمعاتنا التي 

يطلق عليها مجتمعات النحن.
وعله جند بركة ذلك الدين العظيم الذي أنعم اهلل عز وجل به 
علينا، قد أعطى من املفاهيم الراقية والسلوكيات واملهارات 

احلياتية الرائعة التي تشيد بها حضارات قوية ومتماسكة في 
املأكل وامللبس والتواصل االجتماعي واملعاملة واملشاعر واألدب.. 
وغيرها الكثير من السلوكيات، التي تفنن لنا بها ديننا احلنيف، 

والتي هي أفضل وأرقى من تلك الفنون املستمدة من فكر غربي 
غير ناضج نفسيا وال اجتماعيا، ولكن مأساة أمة محمد اليوم 

تفيض الدموع ألجل ما أدركها من بالء االستعمار الفكري، وتدني 
مستوى االميان في قلوب أفرادها، مما أدى إلى جتاهل تلك 

األمور، بطغيان الفنت املتلونة بأشكالها املختلفة، وكل ذلك يتغلب 
عليه من خالل االهتمام مبناهج التربية والتعليم، التي أدركها 
الفشل- لألسف اليوم- وتدني املستوى الثقافي والفكري لدى 

أبنائنا، في جميع مراحلهم الدراسية.
وعليه أطالب وأناشد وزارة التربية والتعليم العالي، بإدخال 
منهج اإلتكيت اإلسالمي كمنهج أساسي يدرس في املدارس، 
فبدل منهج مهارات حياتية الذي يدرس في املرحلة االبتدائية 

ألبنائنا، يستبدل ذلك املنهج باإلتكيت االسالمي، وال يكن 
مخصصا للمرحلة االبتدائية فقط، وإمنا تستدرج املعلومات، كل 

مرحلة ومدى استيعابها لتلك املهارات االسالمية املستمدة من 
القرآن والسنة، اللذين هما عصمة أمورنا ومرجع لبنيان كياننا 

وحضارتنا.

waha2waha@hotmail.com

@shbird77
s4sh77@hotmail.com

ذعار الرشيدي

شيخة عيسى 

الوحدة اخلليجية... 
مبخالفة مرورية

اإليتيكيت اإلسالمي

احلرف 29
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nalkhaldi79@hotmail.com
ناصر حمد الخالدي

كنا في السابق نشتكي من الزحمة 
املرورية، وال جديد في هذه األزمة 
التي جعلت الكثير من االجتماعات 

الصباحية تتحول إلى مسائية، ومع 
ذلك األزمة مستمرة صباح مساء، 

ومعاجلة احلكومة بالطريقة احلالية 
سبب رئيسي في ازدياد الزحمة 

»وربنا يستر« من الطرق اجلديدة، 
فاخلوف أن تكون من حارة واحدة، 

وعندها يكون فعال »ال طبنا وال 
غدا شرنا«.

من غير املقبول ازدياد احلوادث 
املرورية وارتفاع عدد ضحايا دون 

أن تكون لوزارة الداخلية جهود 
واضحة في نشر التوعية املرورية 

والعمل على تفادي احلوادث 
والتقليل منها بشتى الوسائل 

والطرق، فالكاميرات لم تعد حال، 
فهذه الكاميرات التي ترصد السرعة 

يفترض أن يكون الهدف منها 

توعية قائدي املركبات ال التربص 
بهم وخداعهم، فهذا األسلوب يرهق 

امليزانية دون جدوى.
نشر الوعي مسؤولية وزارة التربية 

والتعليم التي بدأت ولألسف 
الشديد تفقد ريادتها السابق في 
جانب البرامج واألنشطة والتي 
أخرجت لنا جيال متميزا، ذكيا، 

واعيا قبل أن تأتي مرحلة الركود، 
والتي معها بدأنا نفتقد أنشطة 

وبرامج وزارة التربية بنفس ذاك 
املستوى املعهود.

ومادام احلديث عن وزارة التربية 
فمن الضروري أن نوجه رسالة 

عاجلة إلى وزير التربية والتعليم 
د.نايف احلجرف بضرورة إنصاف 

املعلمني واملعلمات من فئة البدون 
على األقل من أجل االرتقاء مبهنة 

التعليم ومن أجل أن نكون صادقني 
عندما نقول ألوالدنا »قف للمعلم«، 

فمن غير املعقول أن تقوم الوزارة 
ـ التي في األساس رسالتها احترام 

املعلم وتقديره ـ بتجاهل مطالب 
املعلمني واملعلمات من فئة البدون 
والذين يعانون من جميع أشكال 

التمييز في الراتب وباألعمال 
املنوطة إليهم، وحتى في تسلم 
الراتب فال يتم تسلم الراتب إال 

بعد دورة طويلة في اإلدارة املالية، 
ناهيك عن أن الرواتب يتوقف 

صرفها في فترة الصيف، واملؤلم 
أن يحدث هذا في بلد نفطي مثل 

الكويت!
يا معالي الوزير، باسم اإلنسانية 
نطالبك بالدفاع عن حقوق هؤالء 

املعلمني واملعلمات، خاصة أنك من 
أبرز الوزراء الذين وقفوا مع املعلم، 

وال ننسى كلماتك في يوم املعلم 
التي تؤكد حرصك على االرتقاء 

بالبيئة التعليمية في الكويت. 

رواتب البدون 
في وزارة التربية 
أزمة

أثير الكلمة


