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مطلق الوهيدة

»شر البلية ما يضحك«، ال أمتلك غير الضحك 
مبا ابتلينا به من تدهور في التعليم والتربية، 

10 أعوام أو أكثر ونحن نحوم حول دائرة 
مغلقة ال منتلك بها منفذا يدخل من خالله 
بصيص من األمل، بل في كل عام تضيق 

الدائرة على مجتمعنا أكثر من العام الذي قبله 
إلى أن وصل احلال بنا إلى الشعور باالختناق 

التعليمي التربوي.
باألمس القريب كنا نتذمر من جهة البعثات 
عندما كانت تغلق أبوابها في متام الساعة 

الثانية عشرة ونصف، واليوم جند ان 
جميع اجلهات في التعليم العالي تغلق أبوابها 

للمراجعني في ذلك التوقيت أيضا، عدوى 
وانتشرت في تلك املؤسسة احلكومية التي 

من املفترض أن تتبع ساعات العمل املخصصة 
في جهات الدولة احلكومية، باألمس كانت 

صديقتي ذاهبة إلى الوزارة لتخليص أوراق 
لها وعند دخولها للمصعد فوجئت باحلرس 

مينعها ويقول لها: »الدوام انتهى«، وإذ بها 
تقول لهم: »الساعة 12:40دقيقة، من أعطى لكم 
تلك األوامر؟«. وإذا باحلرس يرد عليها: عندك 

شكوى روحي مكتب الوزير.
واليوم نوجه رسالتنا ملعالي الوزير عن 

ساعات الدوام الرسمية التي يتقاضى عليها 
موظفو تلك اجلهة رواتبهم، هل الدوام 

الرسمي ينتهي الساعة الثانية عشرة ونصف 
وال شنو نظامكم طال عمرك؟!

نأتي لالختناق اآلخر الذي يأخذ السياق 
نفسه ولكن التعليم لم يتعد غير الساعات، 

أما »التربية« فما شاء اهلل تعدت األيام، القصة 
قامت أحداثها في مدرسة حكومية متوسطة 

»واالسم لدينا والواقعة مثبتة« قد تكون 
القصة ليست غريبة ألن ما حدث من وقائع 

في حادثتنا حدث منها الكثير في أغلبية 
مدارسنا احلكومية، املشكلة تنحصر في 

ولي أمر طالب يريد نقل ابنته من مدرسة 

إلى مدرسة أخرى وأحضر ورقة املوافقة من 
املدرسة املراد نقل الطالبة اليها، ولكن لألسف 

عندما ذهب إلى املدرسة املراد نقل الطالبة 
منها فوجئ بأن املسؤولة عن امللفات غير 

موجودة وعليه املراجعة مع بداية األسبوع 
املقبل، أي ان الطالبة ستجلس في املنزل أربعة 

أيام متغيبة، ما يترتب عليه عدم مقدرتها 
على حتصيل موادها الدراسية، وعندما حاول 
ولي األمر مقابلة الناظرة قالت له السكرتيرة: 
الناظرة ما تبي تقابلك؟ خوش دوام وخوش 

تنظيم وخوش تعليمي تربوي.
مسك اخلتام: »إن حماية أمن الكويت 

وسيادتها واجب مقدس نذرنا أنفسنا له، 
ولن نتراخى في أدائه، وهو أمانة في عنق 

كل مواطن نتعاون جميعا في حملها وحسن 
أدائها«.. من كلمة صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه في 
.2014/6/25

هذه املقارنة تبدو مفهومة ألصحاب العقول النيرة 
الذين يستفيدون من االحداث حلوها ومرها 

وهي واضحة ايضا للذين لم تصبهم عتمة على 
عقولهم او ضمائرهم، وهؤالء نتمنى لهم الشفاء 
والبصر والبصيرة ونذكرهم وعسى الذكرى ان 

تنفعهم.
ونضرب مثلني على سبيل املثال وليس احلصر: 

املثل االول: هو االحتاد االوروبي بني دول 
اصابتها حروب كلفتها قرونا، واهم تلك احلروب 

احلربان العامليتان االولى والثانية، هذه الدول 
التي تختلف لغويا وعرقيا ومذهبيا ايضا استطاع 

العقالء فيهم ان ينبذوا خالفات املاضي وراء 
ظهورهم ويستقبلوا آفاق احلاضر واملستقبل 

ويفهموا فقه الواقع الذي ال يستطيعون من 
خيره وشره اال بأخذ مبدأ العقل والتعقل مما 
جعلهم ينضمون في احتاد يوحد منظومتهم 
االقتصادية والعسكرية والى حد ما سياسيا.

املثل الثاني: االستفتاء البريطاني االخير الذي 
ابقى اململكة موحدة بفضل العقالء واملثقفني 

والوعود التي قطعها هؤالء املسؤولون في هذه 
الدولة بأن يتبعوا هذه النتيجة واالجناز واملزيد 

من اعطاء اركان الدولة مزيدا من الصالحيات 
واالهتمام التنموي في هذه الروافد االحتادية.

اما نحن امة العروبة واالسالم فنعيش قتال وقتاال 
وتنافرا واستنفارا والسعي للفصل واالنفصال، 

ونحن جميعا منتلك من االسباب التي توحدنا 
اكثر من هؤالء ولكن عقولنا وعقولهم متباينة مع 
شديد االسف حكاما ومحكومني، وهذا ما نتمنى 

ان يفهمه جيل احلاضر حتى ال يضيع عليهم 
املستقبل، وهل تقتنع االقاليم االوروبية بالنتيجة 

البريطانية ام ظروفها تختلف عنها او يصيبهم 
تلوث االنفصال؟

>>>
البيئة والبلوة والبلية.. واملسببات الواضحة 

واخلفية التي قضت على االسماك البحرية 
والتي سببتها النفايات التي ال توجد عليها رقابة 
جدية، واألدهى من ذلك ما يحدث للساكنني قرب 

القسائم الصناعية التي غير نشاطها التخزيني 
الى تصنيعي بواسطة ڤيتامني »و«، ومن ال تهمهم 

احلياة البشرية ما سبب امراضا غير طبيعية.
اسألوا اصحاب االختصاصات الطبية الظاهرة 

غير الطبيعية، وقيسوا نسبة التلوث على سبيل 
املثال في الشويخ الصناعية والعارضية الصناعية 

واملناطق القريبة منها، وبعد هذه النتائج اسألوا 
هيئة البيئة: ماذا عملت؟ حتى املواد الغذائية 

والعالمات التجارية عبث فيها اصحاب الضمائر 
العامتة، وكثر احلديث عنها في الصحف اليومية 

ولم نسمع ان نالهم العقاب من اجلهات املعنية، 
أال يعلمون انهم سينالهم عقاب رب البرية هم 
واملقصرين من املراقبني الذين من املمكن ان 
يكون بعضهم له عالقة باملصنع والتصنيع؟

االختناق 
التعليمي التربوي

السعي للوحدة 
واالحتاد والفرقة 
واالفتراق

محلك سر

رأي

رحمة اهلل تعالى على أخينا في اهلل، احلاج حسن حبيب 
السلمان أحد مؤسسي احلركة اإلسالمية في الكويت، لم 
يفتر ولم يتراخ أو يتأخر أو يبتعد عن مواكبة تطوراتها 

وتوسعاتها، لقد أجاد اإلخوان بحق في عّد مآثره 
اخليرية التي عددتها هيئة اإلمام احلسني گ اخليرية 

في بيان نعيها:
هذا اإلنسان الذي ومنذ بداية شبابه وإلى انتقاله عند 
مليك مقتدر، أفنى عمره في خدمة الناس والسعي في 

رفع معاناتهم.
حيث أفنى عمره في السعي في رعاية األيتام الذي 

بلغ عددهم ما يقارب 30 ألف يتيم، وقام بنشر علوم 
أهل البيت عليهم السالم بلغات مختلفة وقد جتاوز 

عدد العناوين التي متت طباعتها 120 كتابا، واهتم ببناء 
املساجد حيث بلغ عددها 460 مسجدا، واهتم باجلانب 
الصحي، فسعى إلى بناء املستشفيات واملستوصفات 

حيث مت بناء ما يقارب 30 مستشفى ومستوصفا، 
وتوفير العالج واألدوية للمرضى احملتاجني، وسعى في 
بناء املدارس واحلوزات العلمية ومساكن لطلبة العلوم 

الدينية والتي بلغت 240 مدرسة وحوزة وسكنا للطلبة، 
وسعى في بناء آبار املاء والبرادات حيث بلغ عددها 

أكثر من 800 بئر وبرادة، وسعى في توفير فرص عمل 
للمحتاجني، واهتم بطباعة القرآن الكرمي وحفاظ القرآن، 
وكان له اهتمام برعاية طالب العلم ومعلمي القرآن حيث 

بلغ عددهم ما يقارب 1200 طالب ومعلم، واهتم برفع 
معاناة املتضررين من الكوارث واحلروب، وسعى في 

بناء وترميم ما يقارب 35 منزال لأليتام، وغيرها الكثير.. 
)انتهى(.

لقد عرفه الناس بنصحه ومراعاته ملصاحلهم وخدماته 
اجلليلة منذ أن كان عضوا في املجلس البلدي في أوائل 

الثمانينيات، كان يذهب للناس إلى بيوتهم ويحذرهم من 
املستغلني عبر التصرف في عقارهم ألن هناك قرارات 

وخطط في صاحلهم. رحمه اهلل كان من الداعمني 
لبرنامج الدروس اإلسالمية للجاليات غير العربية وكان 
يحضر حفل اخلتام وميتدح هذا العمل في احلسينية 

الكاظمية »البكاي«. حقيقة إن اإلنسان املؤمن يغبطه 
على مآثره اإلنسانية اخليرية، ومبا أن اإلنسان يشرك 
في عمل من يحب، فإنا نشهد اهلل تعالى اننا نحبك يا 

بوعلي ونحب عملك.
لقد بذلت جهدك وما متلك في نفع الناس طيلة حياتك 
قربة هلل تعالى، وحان اآلن يوم حصادك عندما تلقى 

اليوم وجه ربك، ذي اجلالل واإلكرام، تلقى من حتبهم 
دوما محمد وآله االطهار وحسن أولئك رفيقا. فهنيئا لك 

ذلك بوعلي، وفي ذلك فليتنافس املتنافسون.
ويعز علي أال أكون قربك في انتقالك إلى مثواك األخير، 

ولكن مما يهون ذلك أن أدعو لك وأشركك في زيارة 
النبي محمد وآله االطهار في الديار املقدسة، فأنت ممن 

يردد دائما من خلف احلجاج والزوار »نسألكم الدعاء 
وقلدناكم الزيارة«

نعزي أنفسنا ونعزي عائلته الكرمية، سائلني اهلل جميل 
الصبر وحسن العزاء.

له وجلميع موتاكم وموتانا الفاحتة.

هو حزب يقول للبراغماتية انهضي ليجلس مكانها..
كوادره لديهم قدرة عظيمة على معرفة أين ستتجه 

األمور في البلد؟ وميلكون حاسة شم خارقة ملن 
سيكون الفائز في أي صراع محلي، فتجدهم ينسجون 

خيوط الود والصداقة حوله، نعم يصطفون مع باقي 
الشعب في خياراته التي أجمع عليها، لكنهم ال يذهبون 

إلى أبعد من اخلطب والتصريحات والتواجد الرمزي 
في تلك التجمعات فعيونهم تنظر للطرف اآلخر مرسلة 

له رسائل التطمني بأن ما يقومون به هو لزوم البقاء 
السياسي.. لديهم »حمية« وفزعة لبعضهم البعض 

تتضاءل أمامها العصبية القبلية والطائفية..»يرزون« 
كوادرهم ويزرعونها في كل املؤسسات احلكومية 

وشركات القطاع اخلاص، يعيشون في دوائر مغلقة 
حصرية ال يدخلها إال بنو حزبهم، نعم يتعاملون وديا 

واجتماعيا مع الكل لكن الوالء املطلق واإلخالص هو 
للحزب وأعضائه فقط، يصدرون بيانا شديد اللهجة 
بعدم املشاركة في احلكومة بينما هو في واقع احلال 

رسالة مشفرة لكوادرهم العتيقة لقبول أي حقيبة 
وزارية، ثم يأتي بعد ذلك فيلم إقالة ذلك العضو من 

احلزب والتبرؤ منه وهم أول من يتصل به ليبارك له 
باملنصب الوزاري، ولكنه لن يكون االتصال األخير 

فستتلوه اتصاالت أخرى لالستفادة من وجوده املؤقت 
في الوزارة لزرع ناس تابعني لهم في مناصب إشرافية 

متوسطة وعالية املستوى يكونون عونا لهم وسندا 
عندما يخرج وزيرهم من احلكومة. ومن شبكة األعوان 
املخلصني العمالقة املنتشرة في كل مكان تطورت لديه 
قدرة تنبؤ خارقة يستطيع بواسطتها قراءة املستقبل 
السياسي للبلد وألي كفة سيميل امليزان؛ لذلك فمن 

يريد معرفة البلد وين رايحة..راقبوا سلوك أعضاء هذا 
احلزب في الكويت..لديهم قرون استشعار »طويييلة«..

يحبون الفائز.
نقطة أخيرة:..العمل السياسي يحتاج تنظيما وتركيزا 
ووضوحا لألهداف، لذلك فهي كلمة حق بهذا احلزب 

فهو من هذه النواحي يتفوق على جميع الكيانات 
السياسية في البلد.

a.alsalleh@yahoo.com

www.leeesh.com 

د.عبدالهادي الصالح ـ 
المدينة المنورة

م.غنيم الزعبي

حسن .. حبيب الفقراء 
واأليتام

تبي تعرف وين رايحة 
البلد؟ هات أذنك
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في الصميم

baselaljaser@hotmail.com 
@baselaljaser
باسل الجاسر

حاول اإلخوان املسلمون وحلفاؤهم جاهدين 
إضفاء الصفة الطائفية على احلرب الثأرية التي 

شنها عليهم احلوثيون في اليمن ولكنهم لم 
يفلحوا وفشلوا فشال ذريعا إلى أن سقطوا 

سقوطا مروعا وفر قادتهم مذعورين من 
صنعاء.

فاحلقيقة ان إخوان اليمن بقيادة عبداملجيد 
الزنداني وذراعهم العسكرية املتمثلة في اللواء 

علي األحمر قائد لواء الفرقة األولى مدرع 
وحلفاءهم من القوى اإلسالمية املتطرفة وفي 

مقدمتهم قاعدة اليمن.. ومنذ اندالع الثورة 
وسقوط علي عبداهلل صالح أخذوا في إقصاء 

القوى السياسية األخرى وممارسة فنون 
التسلط عليها ومعاقبتها بذريعة عالقاتهم 

بالرئيس السابق رغم أنهم شاركوا في الثورة 
عليه، كما أن اإلخوان كانوا من أهم حلفاء 
الرئيس السابق صالح حتى ما قبل الثورة 

بقليل.
ومبا أن اجليش اليمني مفكك فلم يتمكن 

الرئيس اليمني اجلديد عبدربه منصور من 
ردعهم خصوصا أنهم مبوجب اتفاق عزل صالح 

منح اإلخوان نصف مجلس الوزراء ورئيسه 
يدين لهم بالوالء والطاعة، وفي هذه الظروف 
لم تكن باليمن قوة تستطيع مواجهتهم سوى 

قوة احلوثيني وهي بال شك فرقة ذات مرجعية 
شيعية ولكن ورغم الشحن الطائفي الذي 

مارسه اإلخوان في اليمن، بل وأتباعهم باخلليج 
لتحويل املعركة بينهم وبني احلوثيني ملعركة 

طائفية، إال أن أهل اليمن واكثرهم سنة كانوا 
سعداء بتصدي احلوثيني لإلخوان وعندما بدأت 
املعركة كان اليمنيون يتمنون النصر للحوثيني، 
وهذا لم يكن ألسباب طائفية أو ما شابهها وإمنا 
ألسباب تتعلق بحقوق سلبها اإلخوان وإساءات 
تلقوها منهم ما جعل لسان حال اليمنيني ينطق 

بالقول نار احلوثي والجنة اإلخوان، واليوم 
وبعد أن هزم اإلخوان وفر وتوارى قادتهم فإن 

املطلوب من احلوثيني العمل على طمأنة أهل 
صنعاء واالنسحاب بأسرع وقت ممكن من 

صنعاء وتوقيع امللحق األمني التفاق املصاحلة.
عموما ممارسات اإلخوان في مصر وتونس 

واليمن هي من صنف واحد بالرغم من اختالف 
األشخاص ولكنها بالفعل تأتي من مشرب واحد 
وهي الغرور والصلف واالنتقام واإلساءة لكل 

القوى املوجودة على الساحة.. وهذا ما مارسوه 
في سورية التي جروها حلرب أهلية، وهو 

ما فعلوه في ليبيا جلرها إلى احلرب األهلية 
ألنهم متشبثون بالسلطة فبعد ان فقدوها في 

صناديق االنتخاب يريدون أخذها عبر السالح.. 
ولكن هيهات فالشعب الليبي متحد ومتماسك 

ضدهم وسيهزمهم بإذن العزيز القدير.
واخلالصة هي ضرورة ان تتنبه الشعوب خلطر 

حركة اإلخوان اإلرهابية التي أسست وأصلت 
املذهب التكفيري.. وهم الذين يتمسحون 

ويتذللون إلى أن يحصلوا على القوة الالزمة 
لالنقضاض على السلطة في أي مكان وجدوا 

فيه وهذا ما فعلوه في غزة وها هم يفعلونه في 
ليبيا.. فهل من مدكر؟ 

الصلف اإلخواني 
وقبول احلوثي

رؤى كويتية


