
رأي
الثالثاء 16 ابريل 2013

31

baselaljaser@yahoo.com
@baselaljaser  
باسل الجاسر

املجلس واحلكومة 
واملتآمرون..

مجلس نوفمبر 2012 
واحلكومة التي جاءت 

على إثر انتخابه، وبعد 4 
أشهر من العمل والتعاون 
البناء الذي لم نر له مثيال 
منذ مجالس السبعينيات 
والثمانينيات، فيكفيهما 
فخرا ما ينعم به الوطن 

اليوم من استقرار سياسي 
افتقدناه منذ 2006 وانعكس 

إيجابيا على كل مناحي 
احلياة، وما مت إجنازه من 

تشريعات وإقرار اتفاقيات 
كانت الكويت وأهلها في 
أمس احلاجة لها، بيد أن 

املتابع ملسيرة هذا املجلس 
وهذه احلكومة يجد أمرا 

عجيبا غريبا وهو املتمثل في 
وجود متآمرين في مجلس 
األمة وفي مجلس الوزراء 
يجتهدون ويجاهدون لدق 

إسفني بني احلكومة واملجلس 
واإلساءة للمجلسني وتلويث 

صورتهما، وال أقصد هنا 
»املبطلني« فهم معروفون 

ويجاهرون في هذا املضمار 
ويتسابقون به، فهؤالء 

ال خوف منهم وال ضرر 
بل إنهم كلما زادوا في 

سبهم كان شهادة واثباتا 
على حسن أداء املجلس 

واحلكومة، بينما اخلطر وكل 
اخلطر يأتي من العاملني 

في أروقة املجلس وداخل 
مجلس الوزراء، فهؤالء 
واجبهم القانوني إجناح 

املسيرة وتسليط الضوء على 
اإلجنازات بينما هم يخالفون 
الواجب القانوني ومقتضيات 
األمانة الوظيفية واألخالقية.

وليس بعيدا عنا مشهد 
صياغة الكالم مبنتهى 
اخلباثة على البنر في 

مؤمتر البرملانيني العرب 
الذي أقيم مؤخرا بالكويت 
وإزالة اسم رئيس املجلس 
بحجة اخلطأ غير املقصود 
وأقسم أنه مقصود وغايته 
اإلساءة للمجلس ولرئيسه، 
ولكن فات املتآمرين أن هذه 
األعمال الصبيانية ما زادت 
املجلس ورئيسه إال تعاطفا 

ومحبة وهذا ما يلمسه 
املتابع في مواقع التواصل 
االجتماعي بوضوح وجالء.
كما أن وضع العراقيل في 

طريق اجناز قانون صندوق 
األسرة ولغاية اخر حلظة وما 

إن اقر حتى قدم مشروع 
اخرق ومخالف للدستور 
يطلب تفويض احلكومة 

بفرض رسوم على خدمات 
تقدمها الدولة للمواطنني 

دون حتديد لهذه اخلدمات 
ودون حتديد أيضا لقيمتها 
كان عمال اهوج ومفضوحا 

غايته اإلساءة للمجلس 
واحلكومة، وجهدا ممجوجا 
لضرب العالقة احلميمة بني 

احلكومة وأغلبية املجلس. 
وهذا على الرغم من ان 
أولويات احلكومة خلت 

من فرض الرسوم في هذه 
املرحلة إال أن هذا املشروع 
جاء على استعجال لضرب 

إجناز قانون صندوق 
األسرة وضرب التعاون بني 

السلطتني.
وواقع األمر أن هذه الوقائع 
وغيرها الكثير يجب أال متر 

على رئيس مجلس األمة 
وأغلبية نواب األمة مرور 
الكرام، فيجب االستقصاء 

والبحث عن هؤالء املتآمرين 
وحتييدهم وإقصاؤهم عن 

مواقع صناعة القرار بأقصى 
سرعة ممكنة، وكذلك على 

سمو رئيس مجلس الوزراء 
التحرك وبالسرعة املمكنة 

لتحييد املتآمرين في مجلس 
الوزراء ووقف مؤامراتهم 
وأذاهم.. فالكويت وأهلها 
واستقرارهما ودفع عجلة 

التعاون واإلجناز لهما قدما، 
أهم وأكبر من أي شخص 

مهما كنا نحبه على املستوى 
الشخصي.. فهل من مدكر؟

hamed1960@hotmail.com

n_alkhaldi79@hotmail.com

رؤى كويتية

د.حامد العبداهلل 

ناصر حمد الخالدي

الباب األول: أمتنى أال يكون الثمن 
الذي يجب على مجلس األمة 

دفعه لتمرير احلكومة مشروع 
صندوق األسرة، هو املوافقة على 

مشروعي االتفاقية األمنية وقانون 
اإلعالم املوحد، فلقد علمتنا جتارب 

السلطات في العالم العربي أن 
االتفاقيات األمنية دائما ما تكون 

موجهة ضد شعوبها، وقوانني 
إعالمها نحو فرض مزيد من القيود 

على احلريات.. مجرد أمنية.
الباب الثاني: من يراجع سيرة 
العظماء في تاريخ البشرية 

يرى أن صمودهم على آرائهم 
وأفكارهم التي يؤمنون بها 
واستعدادهم للتضحية في 

سبيلها هو ما أعطاهم هذه العظمة 
وهذا االحترام، فسقراط شرب 

السم القاتل لرفضه التراجع عن 
أفكاره وهو من كانت لتطوى له 

السجادة لو رضخ ملطالب السلطة. 
وكوبرنيكس أصر على إميانه 
بكروية األرض حتى وإن كان 

الثمن هو رقبته وروحه.

وفي تاريخنا املعاصر، فإن غاندي 
ومانديال منوذجني لرجال وأبطال 
ارتضوا السجن بديال عن املهانة 
واخلضوع لرأي السلطة ماداموا 
مؤمنني بصحة أفكارهم، فظلمة 

السجن لهما أبرح وأشرح من نور 
الذل واخلنوع.

وسيد قطب، رغم حتفظنا على 
بعض أفكاره، إال أنه يظل رمزا 

شامخا للثبات على الرأي، رافضا 
إلغراءات السلطة التي طالبته 

مبجرد كتاب استرحام، ولكنه قال 
كلمة »ال« التي خلدها التاريخ، 
وكذا محمد باقر الصدر الذي 
ساومه الطاغية املقبور صدام 
حسني على التراجع عن فكره 
مقابل أن يفتح لنا أبواب الدنيا 

وزهوها، فكان له أن يدوس 
بقدميه على عرض السلطة راسما 
خطى البطولة والتضحية ملن يأتي 

من بعده.
أما رموز معارضتنا ومفكروها 

ومحللوها اإلستراتيجيون، 
فإنهم ما إن يعرضوا على النيابة 

حملاكمتهم على أفكار وأقوال 
أدلوا بها في العلن أو أعمال 

أرادوا لها أن تؤطر بإطار البطولة 
و»االقتحام« إال ونراهم متراجعني 

عن أقوالهم وأفعالهم، إما بنفي 
الواقعة أو تأويلها أو التراجع 

عنها او التالعب بالقانون لتطويل 
أمد احملاكمة، وكأن »التخوين« 

والتكفير واالقتحام ولهذا اليوم 
ولدتني أمي لم تصدر منهم.

من أراد البطولة والفروسية أن 
يسعى لها سعيها ويشمر ساعديه، 

ال أن ينكص على عقبيه من 
أول سؤال في التحقيق، وان من 

مستلزماتها الثبات على الرأي 
واملبدأ، ولو كان السجن هو الثمن 

الذي يجب دفعه.
وصدق الشاعر حيث قال:

قف دون رأيك في احلياة مجاهدا
وجه��اد عقي��دة  احلي��اة  ان 

الباب الثالث: يا من خلق فسوى، 
يا من قدر فهدى، يا من يكشف 

البلوى، احفظ الكويت وشعبها من 
كل مكروه.

ال يحق لنا أن نتدخل في شؤون 
الدول، أما عن مصر فإننا 

نتحدث عن وطن العرب جميعا، 
ومصر اليوم بال أدنى شك 

تعيش حالة ال ترضي أهلها وال 
محبيها، فمن يصدق مصر التي 
كانت واحة أمن وأمان أصبحت 

ميدانا للقتال، واملؤلم في هذا 
كله أن هذه احلالة من الفوضى 

واالنقسام وارتفاع لغة التخوين 
قد وصلت إليها مصر باسم 
احلرية والتخلص من رموز 

الفساد من أجل مصر جديدة 
تضمن فرص عمل لشبابها 

وحياة كرمية لشيوخها ونسائها 
من أجل مصر تعتلي صهوة 

املجد من جديد، وكانت النتيجة 
ولألسف الشديد تدهور في 

جميع املجاالت.
نختلف مع نظام الرئيس السابق 
حسني مبارك، ولكننا في الوقت 

ذاته نقول إن أيام الرئيس مبارك 
أهون بكثير من هذه األيام التي 
تعيشها مصر، وال تغضب أخي 
املصري، فأنا لست من الفلول، 

ولكن دعنا نتحدث باملعقول: 
ماذا استفاد رجل الشارع 

البسيط من هذه الثورة؟ بكل 
تأكيد إذا فكرنا بالعقل فالنتيجة 

ال شيء.
واستمرارا حلالة التدهور التي 

تعيشها مصر، فإننا اليوم نسمع 
عن عودة العالقات املصرية- 
اإليرانية من خالل الزيارات 

املتبادلة بني رؤساء البلدين ومن 
خالل عودة احلركة اجلوية، 

وكذلك من خالل دخول سياح 
إيرانيني، والغريب أن يكون 

هذا في زمن اإلخوان املسلمني، 
وهو األمر الذي لو مت في عهد 

حسني مبارك لكانت كل أوصاف 
اخليانة ال تكفيه، فهل إيران عدو 

في زمن حسني حليف في زمن 
الرئيس مرسي؟ لقد استبشرنا 
خيرا برحيل نظام مبارك، فاهلل 

اهلل مبصر، حتى ال نشعر بخيبة 
األمل مرة أخرى.

نريد أن تبقى مصر قوية ألن 
قوتها قوة للعرب جميعا، وهذا 
األمر ال يكون إال بتحالفها مع 

العرب.
نريد مصر أن تظل جزءا من 

املنظومة العربية، وهذا ال يكون 
إال برؤية واحدة وفكر مشترك، 

وهو األمر الذي يحتاج إلى 
تضحيات جسيمة مقابل أن 

ينعم الشارع العربي بالهدوء 
واالستقرار.

أخيرا يجب أن تدرك بعض 
الدول اخلليجية أن وقوفها إلى 
جانب الشعب املصري في هذه 
الفترة حتديًدا هو واجب عربي 

قبل أن يكون ذكاء سياسيا. 

الرأي قبل شجاعة 
الشجعان

نريد أن تبقى 
مصر قوية

أبواب

أثير الكلمة

كان يضرب املثل مبدارس وزارة التربية سابقا، فقد كان 
اعتماد اولياء االمور على ما يتلقى االبناء في املدارس 

ولم تكن هناك حاجة لبذل املزيد من اجلهد من قبل 
اولياء االمور او ألي دروس خصوصية، ووقت الطالب 

كان مليئا بالعلم واالنشطة املدرسية التي متأل فراغه 
باالضافة الى الرقابة من قبل الناظر او املدير وجميع 

العاملني باملدرسة. واذا الحظ اي اخصائي اجتماعي او 
مدرس اي مشكلة بالنسبة ألي طالب فإنهم يقومون 
بدراسة حالته واستدعاء ولي االمر ان دعت احلاجة 

لذلك ملناقشة املشكلة وايجاد احللول لها بأسرع وقت، 
ولكن اآلن انتشرت بعض الظواهر السلبية سواء في 

مدارس البنات أو االوالد دون استثناء، وهذه الظواهر 
لم تكن موجودة في املاضي مثل »اجلنوس« و»البويات« 
واعتداء الطلبة على املدرسني او العكس أو اعتداء الطلبة 

على زمالئهم، وكذلك انتشار احلاجة الى الدروس 
اخلصوصية. والبد من اعداد دراسة عن االوضاع 

احلالية في املدارس ومحاولة ايجاد احللول املثلى لها 
ومناقشتها مع اولياء االمور في املجالس املخصصة 

لذلك.
واحلل ال يقع بأكمله على املدارس فقط، وامنا االسرة 

واملجتمع املدني وجميع فئات املجتمع يجب عليهم 
التدخل حلل هذه املشاكل والعمل على اختفائها من 

مدارسنا، حيث اننا دولة اسالمية والبد من اتباع 
تعاليم ديننا والعمل على القضاء على هذه الظواهر 

السلبية التي ال تتفق مع الدين أو مع طبيعة املجتمع 
وغرس املبادئ السامية في نفوس ابنائنا ومراقبتهم 
في املدارس املراقبة الصحيحة من قبل االخصائيني 
االجتماعيني املتخصصني في عملهم وذوي الكفاءة 

ودون التدخل الكامل في خصوصيات االبناء، والبد من 
حصول املدرسني على مكانتهم االجتماعية والتقدير 
لهم وجلهودهم حتى يتفانوا في حرصهم على تلقي 

الطلبة العلم وبذلك تشهد لهم اجنازاتهم. فقد كان 
املدرس في السابق اكثر حرصا على الطلبة وتلقيهم 

العلم والفهم اما اآلن فاملدرس يقوم بالتدريس ومحاولة 
انهاء جدول احلصص املقرر بأسرع وقت وال يهم ان 

كان الطالب قد فهم املادة ام لم يفهمها النه سيلجأ الى 
الدروس اخلصوصية اذا لم يفهم، واصبح املدرس ال 

يفكر اال بانهاء جدوله اليومي ملغادرة العمل واالخصائي 
االجتماعي توكل اليه مهام اخرى غير اختصاصاته التي 
يجب ان يقوم بها، ولذلك تفشت الظواهر السلبية وعدم 
دراستها او التصدي لها في مراحلها االولى مما ادى الى 

زيادتها في بعض املدارس.
لذلك أدعو املسؤولني في وزارة التربية الى ضرورة 

مراجعة املهام التي يقومون بها، اذ ان التدريس ال 
يقتصر على املناهج الدراسية فقط، وامنا يهتم بالتربية 

ايضا، فوزارة التربية سميت بهذا االسم، النها تهتم 
بتربية االبناء التربية الصحيحة ليكونوا عماد الوطن 

والذين سيتم االعتماد عليهم في بناء املستقبل.

حددت بلدية الكويت فترة التخييم للمواطنني واملقيمني، 
حيث تبدأ في نوفمبر من كل عام وتنتهي مع نهاية مارس، 

وقد كان هناك التزام بهذا القرار، حيث ال يوجد هناك 
أي تخلف من قبل الناس عن موعد إزالة املخيمات، ولكن 
الالفت للنظر انه بعد إزالة املخيمات شهدنا خاصة على 

الطرق السريعة أن هناك إهماال واضحا من قبل بعض من 
كانوا يستغلون تلك املواقع، حيث تركوا لألسف خلفهم 

مخلفات ال حتصى وال تعد تتسبب في تدمير البيئة، 
لذلك على البلدية أن تفرض سيطرتها وتطبق القانون 

على اجلميع من خالل إلزام أصحاب املخيمات بدفع تأمني 
يتراوح بني 100 و500 دينار يُحّصل كتأمني من أصحاب 

املخيمات ويتم إرجاعه بعد انتهاء مدة التخييم والتأكد 
من نظافة املكان املستغل بدال من الوضع احلالي املؤسف 

وتعمد البعض تشويه املنظر اجلمالي للمواقع البرية، لذلك 
بات ضروريا ابتداء من املوسم القادم إيجاد آلية جديدة 

يتم من خاللها حتصيل الرسوم من اصحب اخليام، وبذلك 
سنضمن متاما نظافة البر من قبل مرتاديه، خاصة أن 
البلدية حتصل حاليا مبلغ 50 دينارا من أصحاب قاعة 

األفراح كتأمني ويسترجع وقت انتهاء احلفل وجند في 
املقابل ضمان نظافة املكان بعد انتهاء املناسبة، ولم يكن 

هناك أي اعتراض من قبل الناس على هذا التامني الن 
القانون يطبق على اجلميع دون استثناء، لذلك املجلس 

البلدي مطالب كذلك باالنتهاء من الالئحة اخلاصة بإقامة 
املخيمات متهيدا لتطبيقها العام املقبل حتى نضمن 

سالمة البيئة من اإلهمال املتعمد من قبل البعض ومنا إلى 
املسؤولني. 

أخيرا: قبل فترة خصصت الهيئة العامة للزراعة وبلدية 
الكويت أماكن للشواء في عدد من احلدائق العامة، ووضعت 

غرامات مالية حتصل من املخالفني، ولكن لألسف مازلنا 
نشاهد عدم التقيد باملواقع املخصصة والدليل على ذلك 

استغالل البعض تلك املواقع اجلمالية مناطق للشواء، 
خاصة على طريق اخلليج العربي، علما بأن القرار مت 

تفعيله ولكن لألسف لم نر التزاما به من قبل البعض، حيث 
ان هناك قانونا يحاسب ويغرم من يخالفه، لذلك البد على 

البلدية والزراعة تفعيل أدواتهم وحتصيل الغرامات من 
املخالفني للقانون، وبذلك نضمن جمال املناظر اخلضراء 

التي تستغل بغير الغرض املخصص لها.

khaled_news@hotmail.com

د.هند الشومر

خالد العرافة

مدارس وزارة التربية

التأمني على املخيمات 
واجب يا »بلدية«

ألم وأمل

إطاللة

dr.khadeja1@gmail.com
د.خديجة المحميد 

}وأن تعفوا أقرب للتقوى{ 
)البقرة:237(. العفو فضيلة عالية 

املقام في منظومة األخالق اإلسالمية 
ملا لها من أثر في ترقي العافي 

وخالص املعفو عنه، فالذي يعفو عن 
املسيء باإلضافة على حتصيله مقاما 

من حصيلة القرب من اهلل سبحانه 
والرضا عبر عنه في اآلية املباركة 

}أقرب للتقوى{ فإنه بسبب 
إسقاطه حتصيل حقه من الظالم 

بإسقاط ذات احلق يعيش حالة من 
الرضا والتسامح اإليجابي حتميه من 

احلقد وتعطيه راحة وصحة نفسية 
طيبة. وأما املعفو عنه فقد جنا من 
عقوبة فعله اآلثم، مما ينبغي له أن 

يستفيد من هذه املنة اإللهية في عدم 
العودة مجددا إلى ذنبه الذي يسيء 
به إلى نفسه في الدنيا واآلخرة قبل 

أن يسيء إلى املعتدى عليه، فال يعود 
مجددا إلى هتك األخوة وحتفيز 
مشاعر البغضاء والكراهية في 

محيطه االجتماعي.

والعفو قد يأتي بعد أن يشعر املعتدي 
بذنبه ويعتذر طالبا الصفح، أو بعد 

شفاعة ذي قرابة له في طلب من 
املظلوم أن يعفو ويسامح فيستجيب 

مسجال لنفسه في محضر الرب تبارك 
وتقدس مكرمة أخالقية راقية، وقد 

يكون قد عال في صفحه بأعلى من هذا 
املقام فينتهج مسلك السخاء في العفو 

بأن يعفو عن الظالم قبل أن يطلب 
العفو ودون احلاجة لتوسط من أحد 

الستحصال عفوه. 
لقد عشنا مؤخرا هذا النوع اجلميل من 

العفو في حادثة انتهاك أحد املساجد 
في الدعية من قبل مواطن شاب 

من أهل املنطقة، وبالرغم من حالة 
الغضب الشديدة التي اعترت املواطنني 

مبختلف أطيافهم للجرأة واالعتداء 
املتكرر من الفاعل على بيت من بيوت 

اهلل سبحانه ملا للمساجد من حرمة 
كبيرة عند اهلل وفي نفوس املسلمني، 
وبالرغم من أن املتولني على املسجد 
ميلكون كامل احلق بحسب القانون، 

ومتام القدرة في تسجيل بالغ ورفع 
دعوى ضد الفاعل لينال عقوبته التي 

يستحقها فيكون عبرة لغيره ممن 
تسول لهم أنفسهم مثل هذا الفعل 

القبيح، إال أنهم بحسهم الوطني العالي 
وبإدراكهم الواعي أن هذا الشاب الذي 

ينتمي ألسرة طيبة عرفت بأخالقها 
اإلسالمية والوطنية احملمودة لم ميثل 

أسرته في فعله، بل ترجم اجلرعات 
الطائفية املقيتة التي استقاها ممن 
يروجها وينفخ في نيرانها لتحرق 

الوطن واملواطنني، وبهذا اإلدراك احملب 
للوطن واحلريص على الوحدة الوطنية 

أعلن القائمون على شؤون املسجد 
تنازلهم عن حق مقاضاة الفاعل والعفو 

عنه ليسجلوا حتديا شجاعا في 
تعزيز الترابط االجتماعي وليفسحوا 

املجال للدولة ملعاقبة اجلناة احلقيقيني 
مثيري الفتنة الطائفية، فتقوم بدورها 
ومسؤوليتها في تفعيل وتطبيق قانون 

جترمي إشاعة الكراهية وشق الوحدة 
الوطنية. 

السخاء في العفو

مبدئيات


