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طارق الفريح 

التاريخ ال يرحم
الشخص املنغلق على 

نفسه والذي يعيش في 
الظالم يرتاب من النور 
ولو كان ضئيال، متاما 

كما املجتمع العربي، 
فهو مجتمع يعيش منذ 
نشأته وفق أطر ونظم 

عقلية وشعورية محددة 
وضيقة، يخاف من أن 
يطلق العنان ملشاعره 

وعقله ليمارسا دورهما 
الطبيعي، ألنه في تلك 
احلالة سيضخ العقل 

الكثير من األفكار 
اجلديدة، وسيصبح 

شعوره شامال يحوي 
حتى املختلفني عنه، 

وبالتالي قد يؤدي ذلك 
الى حتطيم قواعده 

وموروثاته اخلاطئة، لذلك 
جتد الفرد في املجتمع 

العربي يلجأ الى املاضي، 
سباق على الدوام في 

نبش قبور األجداد 
ليستفتيهم في واقعه 

املعاصر، وكأن مؤشره 
الزمني توقف عند القرن 

العاشر.
ان املعضلة الكبرى للفرد 

العربي املعاصر تكمن 
في عدم معرفته بجهله 

الشعوري، حتى وان 
أغدقت عليه من بحور 

التكنولوجيا التي متكنه 
من االنفتاح والتعاطي 

مع شعوب العالم 
واحلضارة، سيقول لك 

إنه يعرف كيف يستخدم 
هذه وتلك، يعرف عدد 
الدول والقارات، يعرف 

معلومات سطحية 
وخطوطا عريضة عن 

الشعوب والتاريخ، لذلك 
يرى أنه يفهم العالم 

ويواكب العصر وليس 
مبتخلف، لكن الذي ال 
يعلمه هو أن إحساسه 

ضيق ومنحسر في 
تاريخه، شعوره محدود 

في بيئته الصغيرة، 
فالتطور ليس بالنظر 
والشكل فقط، ليس 

بامتالك التكنولوجيا من 
غير احساس بقيمتها 

العلمية والزمنية وجهد 
صانعها، ليس مبشاهدة 

شعوب العالم في 
التلفاز من غير احساس 

باالنتماء لها، ليس 
بنسف تاريخ احلضارات 

االنسانية التي جاءت 
قبل حقبة أجدادك، 

ليس باالستعالء على 
شعوب تفوقك تطورا 
وعلما ونهضة بحكم 

أنك ورثت دينا تعتقد أنه 
احلقيقة املطلقة، ولتعلم 

يا صديقي أن الفرد 
في العالم اخلارجي ال 
يعلم عنك شيئا، بل ال 

يرى لك أي وجود، غير 
منشغل بإسقاط تاريخ 

أجداده على عصره، 
غير مسجون في بوتقة، 
يتلقى علمه من الهندي، 

ويعمل مع الصيني، 
ويصادق الفرنسي، 
ويتزوج األميركية، 

يصنع وينتج وميرح في 
أرجاء هذا العالم، انتماؤه 
للبشرية وليس حمليطه، 
مؤشره الزمني ال يقف 

عند حد، متجدد ومتطور 
وناهض على الدوام.

٭ همسة أخيرة: التاريخ ال 
يرحم، إما أن تلحق به أو 

تدفن حيا في مكانك.
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خالد الخالد

ذعار الرشيدي

هذه هي احلقيقة التي يدير 
مسؤولو التربية أعينهم عنها، 

فقد أخذوا يجلبون من كل حدب 
وصوب نظما تعليمية فاشلة في 
مصادرها لتجربتها على أبنائنا 
وأخذوا يعبثون باملناهج حتى 
أصبح منهج االبتدائي كمنهج 
جامعي، وملاذا كل ذلك؟ ألجل 

مجموعة قد شابت بوزارة التربية 
تريد أن يخلد اسمها في الوزارة 

لتترك أثرا ملن بعدهم ليقولوا هذا 
إجناز فالن أو فالنة وأنا أشدد 

على فالنة أكثر دون أدنى شعور 
باملسؤولية جتاه الطالب املساكني.
نعم الطلبة هم الضحية، أبناؤنا 

فلذات أكبادنا جعلتهم وزارة 
التربية فئران جتارب، وإذا 

سألناهم ملاذا كل ذلك؟ أجابوا بأن 
مخرجات التعليم مستواها متدن 

ونحن طورنا النظم واملناهج 
لنحصل على مخرجات تعليم ذات 

مستوى عال من التعليم.
لألسف يديرون أعينهم عن 

احلقيقة، فها هم يجربون نظاما 

تلو نظام، ومنهجا بعد منهج، 
ومستوى الطالب يزداد تدهورا، 

فالسبب احلقيقي في تدهور 
مستوى الطالب ليس النظام 
وال املنهج ولكن السبب هو 

نظام تعامل الوزارة مع املدرس 
وتقييمه.

فقد أرهقت الوزارة املدرس بأمور 
جانبية ليس لها عالقة بالتحصيل 

العلمي للطلبة كاملعارض 
والدروس النموذجية العقيمة 

وأنشطة أخرى يقيم على أساسها 
املعلم، ولألسف الشديد ال يقيم 

على مدى استفادة الطالب منه من 
حتصيل علمي وهو األساس الذي 

أنشئت وزارة التربية ألجله.
لو كان اخللل في نظامنا القدمي 
وفي منهج »مع حمد قلم« إذن 
كلنا ال نستحق شهاداتنا التي 

حصلنا عليها ويجب علينا 
أن نلقيها بالقمامة وأنتم أيها 

القائمون على وزارة التربية من 
أصغر واحد إلى الوزير يجب أن 
تلغوا االعتراف بشهاداتكم ألن 

القاعدة الشرعية تقول ما بني 
على باطل فهو باطل، وإذا كان 

منهجنا القدمي خطأ، فكل ما نتج 
عنه خطأ.

أيها اإلخوة االعتراف باحلق 
فضيلة، اعترفوا بأنكم أخطأمت 
عندما تركتم املنهج القدمي الذي 

خّرج الدكاترة واملهندسني 
واحملامني واألدباء.. الخ.

يا إخواني في وزارة التربية، ال 
تتخذوا مني موقفا من قسوتي 
عليكم، فواهلل إني احترم وزير 

التربية كل االحترام وأقدر 
مجهوداته كل التقدير وإني أرى 

أنه أفضل وزير للتربية خالل 
الثماني سنوات األخيرة، وإني 

لكم ناصح وأنتم أبناء وطني 
وبنو قومي ما أردت من ذلك 
إال اإلصالح، اسألوا أنفسكم 

ما فائدة تغيير النظم واملناهج 
دون أن يكرس ويفرغ املدرس 
إليصال املعلومات للطالب؟ أرد 

وأقول الكحلة بالعني الرمدة 
خسارة.

وخرجت نتائج انتخابات مجلس 
2013، وليس لنا إال أن نبارك 

لكل من حالفه احلظ، رغم اليقني 
الراسخ في نفوس كثير من 

املراقبني بأن هذا املجلس سيبطل 
قبل أن يتم أشهره الستة.

قلت إن هذا املجلس سيبطل 
بسبب خطأ إجرائي بحت، وهو 

أن احلكومة التي دعت إلى 
االنتخابات غير دستورية، وهذه 
ثغرة من ثغرات عدة ستؤدي إلى 

إبطال املجلس.
> > >

عامة، ليس هناك من قراءة 
واضحة لتوجه املجلس احلالي، 
هل سيكون في جيب احلكومة 

أو عكس ذلك، ولكن مبدئيا ومن 
قراءة أولية هذا املجلس متوازن 

وأفضل شكال من املجلس 
السابق، وأما مضمونا فال يزال 

احلكم عليه مبكرا إذ علينا أن 
ننتظر انعقاد اجللسات.

> > >
أفضل ما في النتائج أن رهانات 

األجنحة املتصارعة سقطت 
سقوطا مريعا، وخسروا كل 

رهاناتهم، وأحدهم خسر أكثر 
من ثلثي قوته، أما اآلخر ففشل 

في أن يوصل نصف من 
يريد، وهذه بحد ذاتها ميكن 
أن نعتبرها إحدى اجلوانب 
اإليجابية لهذه االنتخابات.

> > >
كونك مقاطعا ال يعني أبدا أنه 
ال يجوز أن تبادر باملباركة ملن 

جنح من أصدقائك أو جيرانك أو 

أبناء عمومتك، خالفك السياسي 
ال يقطع عالقتك اإلنسانية 

باآلخرين.
> > >

من املهم جدا أن نشيد وبشكل 
متجرد باحترافية القائمني 

على وزارة اإلعالم، وحتديدا 
تلفزيون الكويت قطاع األخبار 

الذين استطاعوا وباحترافية 
عالية وعلى مدار أكثر من 32 

ساعة أن ينقلوا وبشكل متقن 
مجريات االقتراع في كل اللجان، 

ومتابعة الفرز، ال استطيع أن 
أخص أحدا بالشكر ولكن جميع 

املذيعني واملذيعات واملراسلني 
كانوا محترفني وبشكل يبعث 

على الفخر، شكرا لكل شخص 
منهم.

الكحلة بالعني 
الرمدة خسارة

مجلس شكله جيد 
مضمونه مجهول

مجرد رؤية
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د.ناصر بهبهاني
العبارة الشهيرة: »من السابق 

ألوانه« غالبا ما تسبق أي حتليل 
حلدث وقع للتو، وبالتالي فرمبا 
هي تنطبق اآلن على أي توقعات 
أو حتليالت ميكن أن تطلق حول 

مجلس األمة اجلديد، ولكن ما 
ليس بسابق ألوانه هو أننا نريد 
أن نوصل كلمة واحدة للمجلس 

اجلديد، وهي أننا »تعبنا«. 
وقبل أن أعدد األمور التي تعبنا 

منها، أذكر أن على النواب أن 
يلتفتوا إلى مسألة أن التغيير 

الذي حصل بنسبة 52% تعني أن 
الشعب بدأ يعي ضرورة التغيير، 
وأن األصوات املعلبة سلفا لم تعد 
هي املهيمنة على عقول الناخبني، 
خصوصا أن هناك أجياال شبابية 

دخلت معترك احلياة العامة، وهذه 

األجيال ال تخضع عقولها لسلطة 
الفرض، بل هي التي تختار 

بعد أن وعت املشهد السياسي 
باكرا، ومترنت في جلان تطوعية 
شبابية أهلتها ألن تكون صاحبة 

قرار.
ومعادلة الـ 52% ستكون عنصرا 
أساسيا ومؤثرا كبيرا على حسم 

موضوع رئاسة املجلس، وقد 
تؤجج التنافس، ولكنها في النهاية 

هي مهمة للتوازن بني اخلبرات 
واحلداثة السياسية.

واآلن أعدد األمور التي تعبنا 
منها، لعل املجلس اجلديد يدرك 
هذا األلم االجتماعي العام، وهي 

كاآلتي:
تعبنا من نواب ال نرى برامجهم 

االنتخابية إال على الورق أثناء 

االنتخابات، ثم يسيل حبر الكالم 
بعد النجاح. وتعبنا من »نوابص 

التربص«، أولئك الذين دخلوا 
املجلس بقصد تصفية احلسابات، 
وتعبنا من النواب املوظفني، الذين 

يصلون إلى املجلس وظيفيا 
لتمثيالت فئوية، فيكونون مبنزلة 
الواجهة فقط والديكور السياسي.

وتعبنا من أن يطغى العمل 
السياسي على العمل التنموي 

الوطني، حيث يؤدي تبدل 
املصالح إلى أن يتالشى الدور 

االجتماعي أو الشعبي الذي 
وجد ألجله، فتتحول القرارات 
والقوانني إلى أوراق سياسية 

تعرقل التنمية.
نقول للنواب اجلدد تعبنا من كل 

هذا وأكثر.

تعبنا

نوافذ

كعادتي في شهر رمضان املبارك، أتوقف عن الكتابة، 
والقراءة، وأغلق ديوانيتي، تكرميا وتشريفا لهذا الشهر 

الكرمي، طمعا في زيادة األجر والثواب، واالبتعاد عن 
الشبهات والقيل والقال، لكن هذه السنة غير، فقد جتمعت 

األحداث في أيامه املعدودات )انتخابات البرملان الكويتي، 
أحداث مصر املؤملة.. وغيرهما( أحداث جتعل الوليد ينطق، 
واألمي يكتب، ويسيل لعاب القلم ليفرز حبره على الورق، 

لكن إخواني الكتاب والصحافيني »كفوني الكالم عند 
التحدي« وكفوا ووفوا وغطوا كل األحداث، لكن وفاة 

العم شيخان أحمد الفارسي يرحمه اهلل، هزت مشاعري، 
وأعادت لي روح أيام خلت، )أوائل الستينيات( عندما 

كنت أسير مع والدي يرحمه اهلل في أحد أسواق الكويت 
القدمية، وإذ بلوحة على أحد املتاجر كتب عليها »شيخان 

أحمد الفارسي« حاولت أن أقرأها وأتهجى كلماتها وأنا 
تلميذ في املرحلة االبتدائية، ووالدي يرقب منتظرا ردة 

فعلي، واستغرابي من االسم، لكني كتمت األمر في نفسي 
خوفا من كشف جهلي بالقراءة، لكن الوالد ابتسم وأمرني 

بقراءة االسم جهرا وبصوت عال، فقرأته، فرد سائال: 
ماذا فهمت مما قرأت؟ قلت وبراءة األطفال على لساني: 

فهمت أن »شيخان« من كتبها وقع في خطأ إمالئي، فأجاب 
الوالد رحمه اهلل: رمبا.. سأشرح لك هذه التسمية، كان 

الشيخ أحمد الفارسي يرحمه اهلل شيخا من شيوخ الدين 
في الكويت وكان رحمه اهلل ورعا يلجأ إليه أهل الكويت 

ليستمعوا خلطبه، وروايته لسيرة الرسول ژ، وعند ذكره 
لألحاديث النبوية كان يختمها بقوله: رواه »الشيخان« 
البخاري ومسلم، فتلذذ لسانه بهذا اللفظ »الشيخان« 

فأسمى ابنه »الشيخان« لكن وجود األلف والالم كان يعيق 
سهولة النطق فاكتفي بـ »شيخان«.. رحمك اهلل يا شيخنا 

اجلليل أحمد الفارسي فقد تركت الدنيا بعلم ينتفع به، 
وأبناء يدعون لك )وكل أبناء الكويت أبناؤك ويدعون لك( 

والشيء بالشيء يذكر.
ومبناسبة االنتخابات والدميوقراطية في الكويت وشفافية 

العالقة بني احلاكم واحملكوم، وبأسلوب املواطن الصالح في 
االعتراض على شيء ما في إدارة البلد يضرب لنا شيخنا 

الفاضل رحمه اهلل أروع املثل في توصيل املعلومة لولي األمر 
بكلمة طيبة ومجادلة حسنة، فقد كلفه األمير الراحل الشيخ 

سالم املبارك الصباح بتدريس ابنه )أمير الدميوقراطية( 
الشيخ عبداهلل السالم، والحظ الشيخ سالم أن الشيخ 

أحمد الفارسي ال يأكل وال يشرب مما يقدم له في القصر 
فتعجب وسأله فرد الشيخ أحمد الفارسي: الطعام فيه شبهة 

»ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في 
الشبهات وقع في احلرام« كما جاء باحلديث النبوي، فزاد 

شغف الشيخ سالم الصباح ملعرفة القصد، فشرح له الشيخ 
الفارسي بأن اجلمارك تأخذ الضرائب دون مساواة، فتأخذ 

من هذا 10% ومن اآلخر 5% وهذا ليس عدال وفيه ظلم للعباد، 
عندها شكره األمير على هذا النصح، وأمر بتوحيد الضريبة 

اجلمركية 4% للجميع، هذا هو أسلوب أهل الكويت في 
النصح، وهذا طبع والة األمر فيها بقبول النصح، وهذه هي 

الدميوقراطية التي ال تدون في دساتير. 

مازالت حتضرني حادثة املرأة األردنية السبعينية حني 
خاطبت القاضي بسؤال عن حقيقة أن يكون زوج احلياة 

الدنيا هو ذاته في اآلخرة وإجابته مؤكدا املعلومة ومن 
ثم طلبها اخللع منه قائلة: إنها حتملته في الدنيا وال 

تتصور أن تكون زوجة له في اآلخرة، قضية رغم طرافتها 
وانتشارها إال أن وراءها ما وراءها من ألم وحزن وجروح 

وفكر ومنطقية، 
ضمني مجلس نسائي مرة، دار ذات احلديث ونوقش 

نفس الرأي، وسألت إحداهن املوجودات ركزت على 
األرامل منهن وعرجت على املتزوجات حلينه هل تقبلني أن 

يكون زوجك املتوفى هو ذاته في اآلخرة؟
املوضوع برمته مضحك، دار في جو من الفكاهة والضحك 

لكن ما خلفه يظهر مرارة املرأة، الزوجة، فالغالبية منهن 
قلن )ال( سواء الزوجة أو األرملة، لم يكّن صغيرات حتى 

نقول تهور أو سذاجة كن كبيرات أمهات وجدات، جامعيات 
ومثقفات ذوات منطق وسالمة فكر، فالسؤال الفارض ذاته 

ملاذا هل هي معاناة خبأتها كل منهن سنوات طواال؟ رغم 
زواج البعض عن رغبة واختيار، كيف نفرتها معاملة سيئة 
حلد الرفض املطلق لزوج احلياة الدنيا ليكون زوج اآلخرة.

تعددت األسباب واختلفت املبررات من قالت عالقاته 
املتعددة التي لم يراع فيها كرامة زوجة، من قالت بخله، 

من قالت سوء معاملته لدرجة الضرب واإلهانة والتجريح، 
من قالت بعده عن معاملة األنثى كما تشتهي األنثى، أسباب 

مختلفة نتفق على بعضها ونرفض البعض اآلخر، لكن 
نتفق أن للكل مبرراته عند صاحبة الشأن.

نعلم أنه لو أتيح للرجل تلقي ذات السؤال سنلمس ذات 
اإلجابات، من يقبل ومن يرفض، لكن فرصة الزوج مختلفة 

كما حددها اهلل عز وجل، احلور، له القوامة حتى في 
اآلخرة، له التميز منه سبحانه، اللهم ال اعتراض، هناك 
من لديها فرصة، حني تكون قد تزوجت بآخر، إن كان 

اآلخر أفضل من األول، فرصة ثانية تتعظ فيها فتحسن 
االختيار، 

لألسف أن يكون رأي الصغيرات أيضا باملثل، هل بهدف 
التجديد ومن أجل امللل؟ هل لسوء االختيار أو عدم 

احلصول على فرص االختيار؟ لهذه الدرجة يكون الزوج 
محبطا للزوجة، أفكار متعددة تصول وجتول في عقل 

املرأة ناقصة العقل والدين وإن ثبت مؤخرا أن عقلها أكثر 
اكتماال من الرجل.. املوضوع على طرافته إال أنه يثير 

الشجون.

s.sbe@hotmail.com

kalematent@gmail.com

سالم إبراهيم السبيعي 

هيا علي الفهد 

ما معنى»شيخان« 
الفارسي.. وملاذا لم يأكل 

في القصر؟

تساؤالت نسائية

ملن يهمه األمر

كلمات

nasser@behbehani.info


