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ذعار الرشيدي

حكومة.. ذات سوابق
يبدو ان الحكومة 

والمجلس متفقان الى 
حد كبير في أولويات 

عملهما للمرحلة القادمة، 
فقد أعلن المجلس ان 

أولويات المواطن الكويتي 
هي: االسكان والصحة 

والتعليم في مؤتمر اعالن 
نتائج االستطالع مساء 
أول من أمس، كما أعلن 
مصدر حكومي ان أهم 
المشاريع المستهدفة 
ألولويات برنامج عمل 

الحكومة هي بناء وتأهيل 
مستشفيات وانشاء 3 
شركات اسكانية تتبع 

المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية، ولكن يبدو 

ان من بين 15 مشروعا 
أعلنها المصدر كأولويات 
لبرنامج عمل الحكومة ال 
يوجد اي مشروع خاص 

بالتعليم او تطوير التعليم 
او بناء جامعات او معاهد 
جديدة او حتى توسعات 

في أي من المؤسسات 
التعليمية الكبرى، وكأن 

الحكومة أسقطت التعليم 
كأولوية.

>>>
ولكن، أيضا ومن واقع 

سوابق الحكومات السابقة 
فإن أي مشروع تعلنه 
وتطرح تكلفته ال يتم 

تنفيذه ويتعطل ويتعرقل، 
بل وتمر سنوات دون 
ان يدخل حيز التنفيذ، 

وإذا ما دخل حيز التنفيذ 
سار ببطء شديد، ويرحل 

جيل ويأتي جيل آخر، 
وتستقيل حكومات ويأتي 

غيرها، والمشروع لم 
ينفذ ولم ير شمس 

االختتام، وال أدل على 
ذلك من جامعة الشدادية 
التي ومنذ عشر سنوات 
وهي تراوح مكانها حتى 

احترقت أخيرا.
>>>

بعيدا عن التهديد 
باالستجوابات والسياسة 
»الموجهة« فهناك قضايا 
تستحق إمطار كل وزير 
بثالثة استجوابات، ولكن 

لألسف ان استجوابات 
»هاليومين« مجرد 

استجوابات موجهة وذات 
أهداف سياسية محددة.

>>>
الهدف الواضح والجلي 
أن أغلب االستجوابات 
المعلنة حتى اآلن هي 

مجرد استجوابات هدفها 
الوحيد النيل من حكومة 

سمو الشيخ جابر المبارك 
ألغراض سياسية بحتة، 

بل ان بعض االستجوابات 
ليس من هدف واضح 

لها سوى النيل من رأس 
الحكومة، وال أعتقد ـ 
رغم استحقاق جميع 
الوزراء لالستجوابات 

وحق اي نائب في 
االستجوابات ـ ان هذا 
هو وقت االستجوابات 
او باألصح ان محاور 

استجوابات البعض 
المعلنة ليس هدفها 

االصالح، بل الدخول 
في معركة سياسية، 

هدفها التشكيك في قدرة 
الحكومة على العمل 

لصالح أطراف خارج 
الحكومة.

>>>
توضيح الواضح: تبي 

تستجوب استجوب وال 
تهدد؟! وخلصنا.

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

Sh_aljiran@windowslive.com
Twitter @shaika_a
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عبد المحسن محمد المشاري 

شيخة الجيران

العالم الغربي ال يريد التدخل 
في سورية وذلك لمصالحه وال 

يهمه الدم السوري، كلنا شاهدنا 
بوش االبن عندما أعطى صدام 

حسين وابنيه 24 ساعة لمغادرة 
العراق وفي سنة 2005 عندما 

قتل رفيق الحريري عندها أجبر 
الجيش السوري على الخروج 

من لبنان بتصريحات من بوش 
االبن أيضا، اآلن مع وجود فريق 

األمم المتحدة في دمشق ال يوجد 
بوش ليهدد بشار األسد بضرورة 

التعاون مع فريق األمم المتحدة 
ومجلس األمن ولن تستطيع 
روسيا أن تمنع قرارا لتوجه 

المفتشين إلى مكان مجزرة وهي 
قريبة منها ما دام أن الجميع أقر 

باستعمال األسلحة الكيماوية 
في هذا المكان فإن كانت الرغبة 
موجودة في القضاء على نظام 

بشار وأحس بذلك فسوف يذعن 

صاغرا، فجيشه اآلن اضعف من 
أي جيش آخر وإذا أراد الغرب 
القضاء عليه فسيكون بضربة 

بسيطة.
>>>

أنا ضد لفظ اإلسالميين فهذا 
تمزيق للمسلم واإلسالم وما 

يحدث في األحزاب اإلسالمية أن 
كل حزب لديه جزئية من العلم 
في الدين اإلسالمي مختلفة أو 
مكملة لآلخر، هذا االختالف له 
حكمة وميزة وهو أننا نسمع 

بعضنا بعضا، وال نحارب 
بعضنا بعضا كما يحدث اآلن في 

بعض الدول العربية، البد لهذه 
األحزاب أن تتوحد، فاإلسالم 

تعلمناه من رسول اهلل ژ، فاهلل 
فرض الدين على العباد وتركهم 

يختارون ولو فكر أحد أن يفرض 
على الناس شيئا فسوف يخلق 
مجتمعا من المنافقين ظاهرهم 

غير باطنهم، فالمسلم سواء كان 
بذقن أو من غير ذقن، المسلم 
هو اإلنسان السمح، سمح إذا 

باع، وسمح إذا اشترى وإذا 
تحدث وإذا تعلم أو علم غيره، 

فالرسول الكريم قال له اهلل 
تعالى )ولو كنت فظا غليظ القلب 

النفضوا من حولك( والرسول 
أوصانا بأهل الكتاب خيرا فالبد 
لكل االتجاهات، إسالمية وغير 

إسالمية من التوحد وأنا مع توحد 
كل االتجاهات تحت هدف واحد 

وطريق واحد.
>>>

الدوائر الخمس والصوت الواحد 
لعبة الحكومة لحل مجالس األمة، 

ولألسف بعض رجال السياسة 
يساعدونها على ذلك.

٭ ال تفكر بعقل غيرك فذلك 
كفران بنعمة العقل التي أنعم اهلل 

بها عليك.

بعض احلكايات تنبت في الذاكرة، 
يخجل منها الزمن، ال ميس منها 

قيد أمنلة فهي عظيمة في شأنها، 
رفيعة في ذكرها، هكذا هي 

حكايات الوطن تلك التي تسكن 
في أذهان الشباب وقلوب كبار 
السن، تراوح مكانها بني احلنني 

والشوق ذاهبة وآيبة حيث الرسوخ 
والتشبث والبقاء على قيد الذاكرة.
في أيام خلت وعندما كنا نصاب 

أثناء اللعب تدمى أجسادنا ونبكي 
أملا، كانت أمي تقول بلغة ملؤها 

احلكمة والبالغة »تكبر وتنسى« 
وكأنها تصدر مخدرا ذا مفعول 

سريع ومباشر، ما إن تنهي 
مقولتها حتى كنا نستأنف اللعبة 

التي بكينا فيها ونكملها حتى آخر 
رمق من الطاقة والقوة وكأننا لم 

نشتك قبل دقائق خمس. 
لكن الوطن يا أمي ليس كاجلرح 

متاما، حاولنا أن ننسى ألم األمس 
ونكبر نحو الغد وعندما تعذر 
علينا ذلك فهمنا متاما أن لغة 

احلكمة التي كانت على لسانك 
ليست في محلها إن كان الشأن 
متعلقا بالوطن، وفي القلب وفي 

التراب الذي كبرنا عليه.
يا أمي لو كان باإلمكان أن ننسى 

الستطاع كل الفلسطينيني أن 
يكبروا ويغضوا الطرف عن 

قدسهم، لو كان األمر سهال ملا 
حكى التاريخ لنا أن الشعوب عندما 

تتحدى فهي تطيل في حتديها 
حتى ان العزمية قد تورث جليل 
قادم جديد يا أمي أنت احلكيمة 

التي تربينا حتت أفهامها ونشأنا 

في ظل قصصها، فمتى سيصير 
الوطن شيئا في أجسادنا عندما 
يدمى ويندمل ننساه ونكبر؟ أنا 
ال أقول بشيء يناهض الضمير، 
أنا أعترف قسريا بضعفنا جتاه 

الوطن وأعترف ضمنيا بأن 
قضاياه لن تهمل ولن تتقادم ولن 
متوت أبدا، األوطان هكذا عزيزة 

في الذاكرة وفي الواقع وفي 
التاريخ، هي حبلنا السري الذي لن 

نتخلص منه ما دمنا على طريق 
احلياة نسير، لو كان علما قد 

جتلى في عاله واستنهض الفكر 
واخلاطر في مداه لكان علم التاريخ 

بابا وموردا وسقاية ووريدا، فهو 
سكان يتكاثرون وبقعة أرض 
شريفة واحلديث يطول في 

السياسة ويدور.

العالم العربي 
واإلسالم 
واإلسالميون

لكن الوطن يا أمي

يا سادة يا كرام

سقاية

قد يتكرر اسم عالية في بعض مقاالتي وذلك يرجع 
إلى أن تلك الشخصية هي » الصديق الصدوق« ومن 
الصعب في ذلك الزمن أن جند مثل تلك الشخصيات، 

وأحمد اهلل أن وهب لي » عالية«. 
في بداية األسبوع وأنا جالسة بجانبها، سألتني: شنو 
بتكتبني األسبوع اجلاي؟ فأجبت: واهلل ما أدري، شنو 

حابه أكتب؟ 
وإذا بالعقل املفكر ملجموعتنا »بسومة « تدخل في 

احلوار قائلة: ليش ما تكتبني عن السلوكيات؟ ومن هنا 
أصبحت مقالة األربعاء محور نقاش الصديقات، وأصبح 
كل منا يطرح قضية تنحدر حتت » السلوكيات « وإليكم 

بعض أطراف احلديث:
٭ بدأت » بسومة« وتسرد ما حدث معها عندما ذهبت 

ملكتب خدمة املواطن إلجناز بعض املعامالت اخلاصة 
بها وكيفية عرقلة املعامالت ومضايقتها من قبل بعض 

املوظفني وإذا بها تقوم بسؤال أحد املوظفني: أليس 
مكتب خدمة املواطن لتسهيل وإجناز املعامالت؟ فأجابها 

املوظف: غير صحيح بل هي نشأت لبهدلة املواطن.
٭ ثم تدخلت »ندوش« العقل الراكز وتطرح قضيتها 
عندما ذهبت إلى عملها بعد إجازتها وذهبت ملسؤولها 
للسالم عليه، فإذ مبدير مكتب املسؤول يسألها تبني 

شي من املدير؟ فردت: بس أبي أسلم؟ ال حول وال قوة 
إال باهلل حتى السالم صار من وراه طلب فرد مدير 
املكتب: املدير ال يريد مقابلتك ألنه اليوم مزاجه مو 

لهناك.
٭ وتختم النقاش الصديقة الصدوق » عالية « بقضية 

ال يستطيع املرء الكتابة عنها ألنها تفوق السلوكيات 
وتنحدر حتت مجهر » الفجور « وهي استغالل بعض 

املسؤولني ملوظفيهم وقد يصل األمر إلى محاولة 
»التحرش اجلنسي«، قد يسأل البعض: كيف؟ هل؟ 

متى؟ وتكون اإلجابة: »ما يصير«.
ولكن تلك هي احلقيقة التي ال تنحصر فقط في 

مجتمعنا بل أصبحت متفشية في عاملنا العربي والتي 
أصبحت قضية ليست للكتابة اإلعالمية بل التحقيق 

فيها من األجهزة احلكومية ووضع عقوبة صارمة 
ملرتكبيها، والعقوبة ال تكمن بالفصل عن العمل بل 

اإلعدام لبتر الشواذ من مجتمعاتنا. 
مسك اخلتام: إن الذي يصحبك ال ينصحك..والذي 

ينصحك ال يصحبك.. احلسن البصري.

مقالي هذا هو إحقاق للحق ليس إال، وال توجد 
بيني وبني قيادات وزارة التربية أي صلة بل إني ال 
أعرفهم إال من خالل متابعة أخبار وأنشطة وزارة 

التربية وإني أكن لهم كل احترام وتقدير.
فقط أنصح ملا أراه من ظلم يقع على املعلمني 
بالوزارة حتى ينتبه إليه الوزير واملسؤولون 

بالوزارة لرفع هذا الظلم.
فهذا الظلم يتعلق باإلجازة الصيفية التي كانت في 
السابق ما بني ثالثة أشهر إلى ثالثة أشهر ونصف 

ومت تقليصها إلى شهرين فقط لتتم مساواتهم بباقي 
موظفي الدولة بعد أن قام بعض املوظفني بالتذمر 

حسدا منهم على املعلمني، واستجابت الوزارة لهؤالء 
احلساد فقلصت اإلجازة إلى شهرين قياسا بباقي 

موظفي الدولة.
فالوزارة بذلك قاست مبوضع ال يستوي فيه 

القياس، فهل يستوي موظف يداوم على كيفه 
ويخرج على كيفه وإذا ضاقت نفسه أثناء الدوام 

الرسمي تسكع في املقاهي واملجتمعات مع موظف 
يحضر طابور الصباح ويخرج الساعة 1:30 ظهرا؟

ليس ذلك فحسب بل كل موظف تنتهي عالقته 
بالعمل عند انتهاء ساعة عمله الرسمي إال املعلم 
الذي يظل يعمل حتى في منزله. فتارة يحضر 

للدرس القادم وتارة جتده يصحح دفاتر الطالب 
واالمتحانات وغيرها من األمور التي ال يسعفه وقت 

الدوام املدرسي إلمتامها.
فلو قلنا إن املوظف يداوم بالسنة 10 أشهر لثماني 

ساعات باليوم مبعدل 5 أيام بالسنة فإن املعلم تزيد 
ساعات عملة بأربع ساعات تقريبا باليوم ملدة ستة 
أيام باألسبوع مبا يزيد عن املوظف العادي بأربعة 

أشهر عمل في السنة.. باهلل عليكم كيف ميكننا 
املقارنة بني هذا وذاك؟

هل تكون مكافآت من يعمل بأعظم مهنة في التاريخ 
وهي مهنة األنبياء هكذا؟ فاملعلم شمعة حتترق 

لتنير لآلخرين الطريق، ال يجب علينا أن نحرمهم 
قسطا من الراحة وأن تعيد الوزارة النظر باإلجازة 

الصيفية وأن تنظر الوزارة للمعلم من جميع 
النواحي وخصوصا النواحي اإلنسانية ال أن تنظر 

إليه نظرة العني الواحدة.
أيها املعلم إني أكن لك كل تقدير واحترام يا من آليت 
على نفسك إال أن تخرج األجيال. يا من متتهن أعظم 
مهنة وجدت على وجه األرض، مهنة الرسل واألنبياء 

فها هو سيدنا عيسى املسيح گ كان حواريوه 
ينادونه »يا معلم« فهنيئا لك يا من اتخذت التعليم 

سبيال لك. ولك مني عهد أن يكون قلمي سيفا 
مسلطا لنصرتك في جميع امليادين.

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي 

خالد عبداهلل الخالد

تسألني... عالية

لو ما احلسد 
ما مات أحد!

محلك سر

وقفة

salanzi@gmail.com
@SultanAlanzi

د.سلطان شفاقة العنزي 
أستغرب من ردة فعل البعض 

حول تقاعس احلكومة األميركية 
في شن ضربة عسكرية إلضعاف 

نظام األسد البعثي. هل يعتقد 
هؤالء أن أميركا ستتحرك بداعي 
النخوة والشهامة العربية؟ أم انها 

ستتحرك تطبيقا ملبادئ الدين 
اإلسالمي الذي يحث على نصرة 

املظلوم وردع الظالم؟ أم ان أميركا 
ستتحرك ألن نظام األسد يشكل 

تهديدا لها وحلليفتها إسرائيل؟ 
متى تنضج عقولنا وندرك أننا 

مجرد »بيادق« في لعبة شطرجن 
بني دول عظمى؟ احلكومة 

األميركية ليست مغفلة لتتحرك 
عسكريا مبا ال يعود عليها وعلى 
حليفتها إسرائيل بالنفع املباشر، 
فمهما كرر األسد ومؤيدوه أنهم 
رمز املقاومة ضد إسرائيل، فهذه 
أحالمهم و)تلك أمانيهم(، ولنبتعد 

عن التصريحات الزائفة من أنهم 
سيمحون إسرائيل من خارطة 
العالم، فالتاريخ محفوظ وآخر 

طلقة وجهت إلسرائيل من سورية 
كانت في 1973م.. أي قبل 40 عاما.

ستتحرك أميركا متى ما كان 
التحرك العسكري في مصلحتها، 

فقد احتلت أفغانستان ودمر 
العراق في حرب عارضته األمم 
املتحدة، بل إن أمينها العام في 

ذلك الوقت كوفي أنان اعتبر 
احلرب »عمال غير قانوني«.

أميركا لم تنتظر موافقة 
الكونغرس لتساعد ثوار ليبيا 
للتخلص من القذافي، فأوروبا 
حتتاج الى النفط الليبي. إذن 

الغرب سيتحرك ضد نظام بشار 
البعثي متى ما كان التحرك 

العسكري في صاحله، فهل هو 
اآلن في صاحله؟ 

ما يحدث في سورية من قتل 
وتدمير من كل طرف لآلخر هو 

في صالح الغرب. 
إن جنا بشار، فستكون سورية 

متهالكة ولن تخشى إسرائيل 
طلقة من حدود سورية لـ 40 
عاما أخرى. وإن جنح الثوار، 
فستكون آثار احلرب واضحة 

وسينشغل الشعب السوري لعقود 
طويلة في حروب أهلية وانقالبات 
عسكرية، وما مصر عنهم ببعيد، 

أو في أفضل األحوال سينشغلون 
بإصالح ما دمرته احلروب 

واحلكم البعثي.. وأيضا لن تخشى 
إسرائيل طلقة من حدود سورية لـ 

40 عاما أخرى. 
باختصار، لنتوقف عن انتظار 
ما يقدمه الغرب لنا، ولتستيقظ 

اجليوش العربية من سباتها.. واهلل 
ولي التوفيق.

هل تعتقدون أن 
حكومة أميركا 
مغفلة؟

إشراقة متجددة


