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ذعار الرشيدي

ميكانيكي وإطفائي 
وخبير دستوري.. 

وإبْطال
في 1 ديسمبر في يوم إعالن 

نتائج املجلس املبطل كتبت 
مقاال بعنوان »احلكومة.. 

غلطت في احلساب« وذكرت 
فيها صراحة أن هذا املجلس 
الذي سيولد اليوم سيعيش 

ملدة 6 أشهر على أقصى 
تقدير وهدفه الوحيد هو 
تثبيت مرسوم الصوت 

الواحد، ويومها انتقدني بعض 
الزمالء بدعوى أنني أستعجل 

األمور، ولم أكن أستعجلها 
لكنني يومها كنت أقدم 

تصورا للوضع السياسي 
فقط، ولم يتغير موقفي. 

> > >
في 15 ديسمبر 2012 كتبت 

مقاال حتت عنوان »املعارضة 
وفخ الصوت الواحد« وذكرت 
في الفقرة األخيرة ما نصه: 

»املجلس هذا سيبطل ولن 
يحل، وسيكون ثاني مجلس 

يبطل في تاريخ الكويت، 
وبرأيي أن رهان السلطة عليه 

هو فقط ليقر ويثبت قانون 
الصوت الواحد ثم بعدها 

يرحل«.
> > >

تلك املقالة نشرتها بعد إعالن 
نتائج االنتخابات بأقل من 

أسبوعني وبعدها تلقيت 
ردة فعل غير طبيعية من 

بعض املراقبني ومن بينهم 
خبراء دستوريون أجمعوا 
في حديثهم معي وتعقيبا 

على مقالتي أنني أستعجل 
األمور، وأن نظرتي القانونية 

»قاصرة«، ويومها أبلغتهم 
أنني ال أتعامل وفق قواعد 
نظريات قانونية بل أعمل 

وفق رؤية سياسية محددة 
لألحداث، وأستقي معلومات 

حية من دوائر القرار وال 
أستقي معلوماتي من وقائع 
نظريات أو فرضيات، وكنت 

أعلم يقينا وفق املعلومات 
املتاحة يومها أن هذا املجلس 

سيبطل وأن كل القراءات 
املتاحة هي أن املجلس ولد 

ليموت.
> > >

وفي 25 مارس املاضي كتبت 
مقاال في هذه الزاوية حتت 

عنوان »انتخابات بنص 
صوت«، وتضمنت جملة 
جاءت كالتالي: »شخصيا 

ما زال رهاني قائما على ان 
هذا املجلس سيبطل، وإننا 
خالل أشهر قالئل سندخل 

انتخابات جديدة بصوت 
واحد، ذلك ان الصوت الواحد 
سيكون واقعا وقانونا قائما 

ولن يكون مجرد موقع خالف 
سياسي ودستوري كما هو 

اليوم«.
> > >

كتبت ثالث مقاالت تنبأت 
فيها سياسيا، وليس تنجيما، 

بأن هذا املجلس سيبطل، 
وأذكر أن أحد أعضاء مجلس 

األمة كان وبعد كل مقالة 
يسألني: »ما هو سندك 

القانوني الداعم لهذا األمر«، 
وكنت أجيبه أن السياسة 
أحيانا تكون فوق القانون 

العتبارات عديدة، وأن 
القارئ اجليد لألحداث منذ 

حل مجلس 2009 حتى اليوم 
سيجد أن النظريات القانونية 

والفرضيات العلمية كلها 
تسقط على جدار السياسة.

> > >
توضيح الواضح: أحد من اعترض 

على مقاالتي قال لي: »يا 
أخي أنت لست قانونيا حتى 
تفتي بأن املجلس سيبطل«، 
فأجبته: »أخي الكرمي ليس 

بالضرورة أن أكون ميكانيكيا 
متخصصا عندما أقول لك ان 

سيارة ال يوجد فيها محرك 
لن تسير... واضح؟ وليس 
بالضرورة أن أكون ضابط 

إطفاء حتى أقول لك ان ذلك 
املنزل الذي تشتعل فيه ألسنة 
النيران يحترق، وفي السياق 

نفسه ليس بالضرورة أن 
أكون قانونيا متخصصا 

بالدستور حتى أقول لك.. إن 
هذا املجلس ولد ليموت أو 

ليبطل.. »وال فرق«.

saadbinalharbi@gmail.com

kalematent@gmail.com
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سعد عطية الحربي

هيا علي الفهد 

بعد ما سلطت الضوء في »أفق 
التعليم« 1 و2 على القرارات 

االرجتالية لقياديني في التربية 
وأثرها السلبي على سير العملية 

التربوية وعدم االستقرار في 
املنظومة التعليمية بجانب دور كل 
من املعلم واإلدارة املدرسية حتى 
أختم بدور الدولة في رفع شأن 

العلم واملتعلمني. 
بسبب أن عملية التربية أكبر من 

أن حتصر في أسرة ومدرسة لذلك 
كانوا بالسابق قبل أن نتحول إلى 
دولة مؤسسات يعلم أولياء األمور 

صعوبة هذه العملية، لذلك كان 
يشترك بهذه العملية جميع أفراد 
األسرة واجليران واملسجد وكبار 

السن.
أما اآلن وبعد أن حتولنا إلى دولة 

مؤسسات ودستور يلزم الدولة 
بالعناية باألسرة والنشء ثقافيا 
واجتماعيا ونفسيا حتى يكون 

باستطاعته مواجهة احلياة وتهيئته 
ليصبح مواطنا صاحلا، لذلك كان 

على الدولة حتمل العبء األكبر 
في التربية على الدولة، لهذا بداية 

حل املشكلة هي ان يقتنع أصحاب 
القرار بتدني مستوى مخرجات 

التعليم يلي ذلك وضع هدف 
واضح قابل للتطبيق للغاية من 

املخرجات مثل ربطها بسوق العمل 
وتسخير املناهج وطرق التدريس 

لهذا الهدف الذي يجرنا إلى خطوة 
رفع مستوى املعلمني ليواكبوا 

الهدف العام من العملية التعليمية 
بأساليب حديثة ومتطورة سواء 
أكادميية أو فنية على يد كفاءات 

مهرة وطنيني أو أجانب.
وال نغفل تغيير آلية اختيار إدارات 

املدارس بوضع شروط إدارية 
وعدم االكتفاء باألقدمية.

وتطبيق ما تقدم يكون بإنشاء 
هيئة أو مجلس أعلى للتعليم 
مستقل بكوادر وطنية مزامل 

جامعات عريقة باملجال التربوي 
وعاملية تقع عليه مسؤولية رفع 
املستوى التعليمي بحيث يضع 
جدوال زمنيا طويل األمد بسبب 

طول مدة صناعة جيل جديد قادر 
على مواجهة احلياة.

كثيرا ما نردد أن أبناءنا 
يستحقون ما هو أفضل وال يوجد 

أفضل من تهيئة عماد املستقبل 
الذي إذا لم يكن لك فسيصبح 

عليك. 

حتدثت مع بعض أولئك املواطنني 
الذين تركوا البالد وعاشوا في دول 

خليجية، مستغربة الرغبة امللحة 
التي متثلت في واقع عملي وفعلي 
فشدوا الرحال عن بلد طيب ومن 

أجمل دول العالم.
كنت قدميا من أوائل الرافضني ملن 
يذم الكويت أو ممن تزغلل عينيه 
الهجرة، حتى صار الزمن احلالي، 

زمن ما بعد الغزو، زمن الواسطات، 
واخلالفات والفساد اإلداري اآلخذ 
باالنتشار أكثر، مخالفات القوانني 
كلها وأهمها قوانني املرور، زمن 
الرجل اجلاهل في موقع القيادة 
وانهيار القيم وإحباط املخلص 

واملتفاني.
ماذا يحصل في البلد اجلميل؟! 

الذي بناه أهله حتت شغف اجلوع 
والعطش والفقر واملرض واجلهل، 

كيف نخره الداء في وقت امتلك 
املال والسلطة واخلدمات العامة 

والعلم؟! أي إحباط يعيشه املواطن 
الشريف واملسالم وصاحب 

املبادئ؟! ينظر للفساد وهو ينتشر 
في جسده العليل فيحترق قلبه 

ومتوت قدرته على الصبر، فيهاجر، 
بحثا عن أمن بعيدا عن شوارعه، 
بحثا عن أمان بعيدا عن وزاراته 
التي تفشى فيها السوء لدرجة 

االحتضار، بعيدا عن واسطات تتم 
حتت بند الطائفية والقبيلة ويضيع 

من ال سند له.
الكويت احلزينة، تبكي أهلها 

الطيبني، عطاؤها السخي الذي 
ضاع هباء بابن عاق ناكر للجميل، 

الكويت التي لم تنس االبن حتى في 
تشرده، حتى في هجرته، فما باله 
نساها عامدا متعمدا وهو يتمتع 

بخيراتها
أي زمان نعيشه يشيب له رأس 

الوليد؟ هل هذا آخر الزمان؟! من 
ينقذ البلد من مزيد من االنحدار؟ 

من يشفي النفوس املريضة الطامعة 
به؟ من ينقذه من آكلي حلمه؟ 

ما أسباب ما نحن فيه من فساد 
ودمار؟ البد من معاجلة النخر قبل 
سقوط النخلة وغرق السفينة، إن 
مت ذلك فالكل لفناء، لن يبقى سنيا 
أو شيعيا، لن يظل هناك بدوي أو 

حضري، الكل إلى النهاية، لن يعيش 
شعب دون أرض ولن يعمر بلد 

دون شعب مخلص يخاف اهلل في 
بلده وفي غيره، نحن القادمون من 
دين يأمر بأن حتب للغير كما حتب 
لنفسك، ال أن تضيق عينيك لدرجة 
النظر من ثقب اإلبرة مصلحتي وأنا 

ومن بعدي الطوفان.
أمتنى أن أرى الكويت بالطيب 
املعهود فيها قدميا، أن تنجب 
عشرات من عبدالفتاح العلي 

من أبنائها يعملون على رقيها 
ويحرصون عليها ال يفكرون 

بأنانية بغيضة. 
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عندما تكون 
الكويت طاردة

مجرد رؤية

كلمات

استكماال للمقال األول الذي استعرض ما يدور هذه األيام بجهود 
وزارة الداخلية، لضبط اإليقاع املروري بالكويت، وفي احلقيقة، 

كنت أريد أن أتكلم عن األوضاع املتوقعة بعد حكم احملكمة 
الدستورية بتحصني املرسوم أو بالرجوع للوضع السابق أو 

غيره من النتائج، إال أن التفاعل اإليجابي من القراء الكرام، حيث 
بلغ عدد قراء املقال السابق ما يفوق 4000 قارئ ومت التواصل 

معي شخصيا، أيقنت يقينا تاما بتفاعل املجتمع إيجابيا مع 
احلملة املرورية حلل امللف املروري، وأحسست بأنه من الواجب 

علّي التطرق لهذه القضية بشكل أوسع.
اللواء عبدالفتاح العلي، لقد ركزمت على اجلانب القانوني للحد 
من املخالفات بجميع أنواعها وبالذات اجلسيمة والتي ستحد 
من حاالت الوفاة الشبه يومية حسب إحصائيات الوزارة، إال 

أنه أصبح لزاما أن تكون هناك حلول أخرى تساعد على إجناح 
هذه احلملة والتي أثلجت صدور اجلميع، وكما قلت سابقا فإن 
جناح حل املشكلة املرورية يتطلب التعاون مع الداخلية والعمل 
كفريق واحد وتذليل جميع املعوقات من أجل الوصول للهدف، 

ومنها إنشاء حلبات سباق بكل أنواعها بالتنسيق مع النادي 
الكويتي الرياضي للسيارات، في جميع احملافظات وبدعم قوي، 

وسرعة إنشاء هذه احللبات، ومنها حلبة االستعراض، حلبة 
الربع ميل، حلبة السباق، حلبة الرالي واملرتفعات، فبدال من 

منع الشباب من التسابق وتوجيه رسالة »ال تسرع« فإننا نقول 
لهم »تعالوا واسرعوا وتسابقوا واستعرضوا وجربوا مغامرات 

الرالي واملرتفعات مبواصفات آمنة وسالمة دولية وحتت إشراف 
متخصصني وحتت إشراف وزارة الداخلية واإلطفاء واإلسعاف«، 
باإلضافة إلى املنافسة وحتقيق البطوالت وتفريغ الطاقة عندهم، 

أكاد أجزم بأن نسبة كبيرة من مشكلة احلوادث سيحد منها.
اجلانب اآلخر، هو كسر املركزية وإعطاء الصالحيات للموظفني 

بتسهيل معامالت املراجعني، فبدال من الذهاب ملدير اإلدارة 
لفك اللوك لدفع املخالفة مهما كان نوعها، يجب أن يكون دفعها 
بشكل دائم ينجز في أي مكان من أفرع وزارة الداخلية، كما أن 

قضية فحص العيون يكون بوضع أجهزة طبية توضع في أماكن 
استخراج االستمارة، وليس بالطريقة احلالية. وهذا األمر ينطبق 

على جميع اخلدمات التي تقدم للمراجعني بكل أنواعها، والعمل 
املؤسسي الذي يعني ان إجناز معاملة املراجعني ليس مرتبطا 
بوجود أشخاص مهما علت رتبهم، وإمنا مرتبط بنظام العمل 

املتبع.
اللواء عبدالفتاح العلي، كما تعلمون أن فلسفة املخالفات هدفها 

الرئيسي تقومي سلوك املخالفني وليس عقابهم فقط، لذلك أقترح 
بأن تكون هناك فكرة إعطاء إنذار للمخالفني، وفي املرة القادمة 
تكون املخالفة، ويكون ذلك مربوطا آليا لكي يسهل على رجال 

الداخلية الرجوع للمعلومة، وهناك موضوع مهم للغاية هو 
قضية وقوف السائقني مع مركباتهم في الشوارع الرئيسية 

واخلطوط السريعة في حال وقوع حادث، فهذا خطر على حياة 
الناس ويسبب عرقلة حركة السير ويجب إيقاف العمل بذلك، 
وإيجاد البديل له، كما أن عمل تفتيش في اخلطوط السريعة 

وفي املخارج وحتت اجلسور يعني موتا محققا لرجال الداخلية 
وملستخدمي الطريق، وهناك حاالت كثيرة من احلوادث املميتة 
حصلت، لذلك إن كان والبد من عمل التفتيش في هذه األماكن، 

فيجب أن تكون هناك لوحات إرشادية توضع على السيارات 
التابعة للوزارة مبسافة كيلومتر مكتوب عليها »يوجد أمامك 

تفتيش خفف السرعة«.
كما أمتنى من اللواء العلي جتربة نظرية الدوائر التي ذكرتها في 
املقال السابق بالتفصيل، وسنرى أثرا فوريا بالتزام مستخدمي 
الطريق بالسرعة احملددة، ويجب أن يستفاد من الدعم الشعبي 
والرسمي للحملة، كما يجب أن يواكب خدمات وزارة الداخلية 
بالشق املروري التطور في اخلدمات إليجاد توازن منطقي بني 

تطبيق القانون وتسهيل اخلدمات، وأخيرا مسؤوليتنا نحن 
مستخدمي الطريق بتعاوننا واحترامنا بعضنا لبعض وللقانون، 

فالقيادة هي فن وذوق واحترام اآلخرين. واهلل املوفق.

يرى د.الطيب تيزيني أن سياسة القوى العظمى القدمية: »فرق 
تسد« قد استبدلت بسياسة جديدة هي: »وحد.. تسد« وضرب 

مثاال لذلك بالعوملة التي جعلت من العالم قرية كونية صغيرة على 
حد تعبير مارشال ماكلوهان.

املشهد السوري فرض نوعا جديدا من هذه السياسة آلياتها 
تختص بـ »توحيد « املشاكل في رقعة صغيرة من العالم تختزل 
فيها وسائل حتقيق غايات »السيادة« للمصالح الدولية، والعالم 
اآلن ال يريد خوض حروب عاملية »تكسر الدنيا« وحتذف فيها 
الطاوالت والكراسي بل يفضل أن يختار طاولة واحدة )سورية 
كمثال( ليلعب عليها الثالث ورقات أو الكر والفر بني األطراف 
أو »بالك جاك الذيب وجاك ولده« فها هي الصني التي تضحك 

»للموارد« وتعبس أمام »املواجع« استبدلت بعد انفتاحها 
االقتصادي سياسة » ماو« بسياسة »القذافي« وتريد أن تخوض 

حربها غير املعلنة مع الواليات املتحدة حتى آخر »مواطن 
سوري«.

وروسيا احلاملة منذ أيام بطرس األكبر بدق الشماسي على بالج 
املياه الدافئة تريد ميناء »طرسوس« بأي ثمن وال يهمها إن نخر 

»السوس« األسدي آخر »إنسان« في سورية، وطبعا ووفق 
اتيكيت »Ladies First« تخطو سيدات العالم الواليات املتحدة 

وأوروبا القارة العجوز وبحرفنة داخل سياسة: وحد.. سد ومن 
أوسع أبوابها فيحيالن األرض السورية إلى »إسفنجة« متتص كل 

مشاكلهما الشرق أوسطية، فيفرحان بسقوط الشاطر اإليراني 
في جلة حرب استنزافية ستجعل التومان اإليراني يلعب مع 

اإلفالس »مان تو مان« وفرحهما موصول أيضا بدخول حزب اهلل 
اللبناني إلى »املولد السوري« والذي سيخرج منه بال حمص وال 
قصير بل محطما غريبا أضاع مشية احلمامة ولم يستدل على 

مشيته األصلية
وهو أمر متوقع من حزب جعل حلربه شعارا يوتوبيا عنوانه »يا 

نعيش سوا يا منوت سوا« وكذلك امليليشيات الشيعية الراديكالية 
في العراق أيضا ستمتصها اإلسفنجة السورية كما امتصت 
قبلها القوى السنية األصولية وستمنح القوى الدولية هدنة 

طويلة األمد على كثير من اجلبهات امللتهبة من أفغانستان إلى 
مالي ومن الشيشان إلى العراق.

ستحلب القوى الدولية عصافير وصقور املشهد السوري 
وستحوله إلى حرب طويلة األمد سيبقى عربنا فيه خارج مشهد 

طرفي معادلة: وحد.. تسد ما دام حالهم ال هو فالح في »وحد« 
وال هو فالح في »تسد«.. واهلل املستعان.

faisal.hamad74@yahoo.com
فيصل حمد إبراهيم المزين

فالح بن حجري

اللواء عبدالفتاح العلي.. 
ونظرية الدوائر)2(

وحّد.. تسد

كلمة صدق

صعلوكيات

s.sbe@hotmail.com
سالم إبراهيم السبيعي

تعلمنا أن هناك عنصرا خامال، 
وآخر يساعد على االشتعال، 

وعنصرا سريع االشتعال، ولكل 
منها طريقة في التعامل معه، 

أصعبها األخير.
في مقالي السابق ذكرت أن 

شعب مصر »شديد احلساسية«، 
فحني متس كرامة العرب أو 
أمة اإلسالم، جتد مصر أول 

من يستشعر وأول من يشتعل 
ويرد، وهذا ينطبق على شؤونه 

الداخلية، فتمنيت على قيادته 
أن تستشعر هذه اخلاصية 

وتعمل على تخفيفها من خالل 
مشروعات شعبية واستثمارية ال 
يعرقلها روتني احلكومة والقوانني 

املعقربة.
شعب مصر اآلن »ينفخ في 

الزبادي، ألنه اتلسع من الشوربة« 
مع انه شعب صبور، لكن جتربته 

السابقة صورت له أن الصبر 
ضعف وخنوع فأصبح شديد 

احلساسية من كلمة الصبر، 
لذلك اصبح يخاف من احلبل 

خشية أن يكون ثعبانا، متنيت 
أن تهتم القيادة هناك بحساسية 

املصريني وخوفهم من تكرار 
املاضي، لقد أصبحت عيونهم 

وآذانهم وجميع حواسهم في حالة 
استنفار وطوارئ ترصد القيادة 
وحتركاتها وما يسفر عنها، لقد 

زرعت الثورة في عقول املصريني 
ساعة ومنبها، فالشوط األول 

قارب على االنتهاء دون تسجيل 
أهداف للحكومة، بل ترى غالبية 

الشعب أن األهداف دخلت في 
مرماهم )القطع املبرمج للكهرباء، 

وهو من سمات العهد اجلديد، 
كذلك غالء الوقود والتراخي 

األمني واإلداري وانفالت النظام 
في الشارع( كان الشعب يطمح 
الى ان يقفز إلى األمام، أو على 

األقل »محلك سر« ليحتسب 
الوقت الضائع، لكنه شعر 

بالتراجع، فاحذروا سرعة اشتعاله 
وما يخلفه من تراجع أكثر 

وخسائر اكبر.
أمتنى أن تبدأ القيادة مبشاريع 
سريعة اإلجناز ظاهره للعيان، 

واال تبخل باملال على تلك 
املشاريع لتطفئ غضب الشارع، 

فخسارة املال تهون ألف مرة عن 

خسارة األرواح )وهي أم املشاكل 
اآلن في محاكمات مصر(.

إن شعب مصر لديه من اخلبرة 
الكثير، ففي عهد عبدالناصر )18 

عاما( كان له مع اإلخوان قصة 
عنوانها الشهيد »سيد قطب«.

كذلك كان لعهد السادات )11 
عاما( مع اإلخوان واألصوليني 

قصة عنوانها الشهيد »الرئيس 
السادات«.

أما عهد مبارك )11+18= 29 
عاما( فله قصة مع اإلخوان 

واألصوليني عنوانها »قانون 
اخللع«، فكان أول رئيس مخلوع، 

وأول رئيس من اإلخوان، وأول 
ثورة شعبية لم تكن مفاجئة، بل 
كانت لها مقدمات وكرت أصفر 

»حركة كفاية« وغيرها، مثلما 
ظهرت اآلن »مترد«. إن التعامل 
مع شعب مصر ال يكون حسب 
النظريات األكادميية الغربية، بل 

حسب النظريات الشعبية »أسمع 
كالمك يعجبني أشوف أفعالك 

أستعجب«، فيجب مقارنة الفعل 
بالقول.

شعب مصر 
حساس وسريع 
االشتعال.. 
فاحذروه

ملن يهمه األمر


