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katebkom@gmail.com
صالح الشايجي

الدولة واجلُهّال
بداية دبيب الفوضى في 
أي بلد من بالد األرض، 

هي في تدخل الفرد 
باختصاصات الدولة، 

ومحاولته تطبيق نظامه 
اخلاص ورأيه وفكره 
على غيره من الناس، 

أيا ما كانت حججه 
وذرائعه، حتى وإن بدت 

تلك احلجج والذرائع 
ذات قيم براقة تستهوي 

البعض من الناس 
ويرون صحتها ووجوب 

تطبيقها.
أالحظ أنا وكثيرون 

غيري، ضيق أفق 
وضيق صدر عند بعض 
الناس من املتحاورين أو 

املتجاورين في احلياة 
أو في وسائل االعالم أو 

حتى وسائل التواصل 
االجتماعي، فهذا الفريق 
من الناس ضيقي األفق 

أو ضيقي الصدر، 
يحاولون زج املناقضني 
لهم بالرأي في دائرتهم 
الفكرية احملدودة، وال 

يسمحون لهم بالتعبير 
عن آرائهم بحرية، بل 

يعتبرون مجرد التعبير 
عن الرأي، جرمية فيها 

ألف نظر ونظر.
بحكم سنوات عمري 

التي عشتها فإني أرى 
هذا األمر مستجدا 

على مجتمعاتنا، ومما 
يؤسف له أنه يتفشى 

ويزداد انتشارا ويجرف 
اليه كثيرا من بسطاء 

الناس وممن ال ميلكون 
زادا فكريا يعينهم 

على فرض سلطتهم 
على اآلخرين، السيما 

أن هؤالء اآلخرين 
مستنيرون ومثقفون 
وأصحاب رأي وفكر 

وعلم ومعرفة.
وبداية انهيار أي مجتمع 
تكون في سيادة الغوغاء 

على أصحاب العقول 
النيرة وعلى مفاصل 

احلياة في املجتمع 
بشكل كلي.

إذا ما تباطأت الدولة - 
أّي دولة - يسود فيها 

مثل هذا الوضع ويحاول 
اجلهال فيها التدخل 

في خصوصياتها 
وتخصصها في تطبيق 

النظام والقانون، فإن 
هذه الدولة متهد خلرابها 
ودمارها وحتول شعبها 
الى سجناء مقادين بال 

إرادة وال حماية.
وبقدر ما تهّمني الدولة 

مبا متثله من حراسة 
للمجتمع وأهله من 
خالل القوانني التي 

ترتب احلياة فيها، فإنه 
يهمني أيضا أن أتوجه 

للناس واألصدقاء منهم 
على وجه اخلصوص، 

فإن سمعتم آراء 
تتصادم مع ما استقر 

في نفوسكم مما 
تعتقدون بصحته في 

أي أمر من األمور، فال 
تضق صدوركم وافتحوا 

آذانكم وعقولكم 
للرأي املخالف، وإن لم 
تقتنعوا - ولن تقتنعوا 
- فال حتاولوا إسكات 

أصحاب اآلراء املخالفة 
ودعوهم يعبرون عن 

آرائهم بحرية كاملة 
دون تشكيك وتخوين 

وتهوين لهم، وأبقوا على 
عالقتكم وصداقتكم 

بهم، فأنتم ال تعلمون 
متى ستتحولون الى 
آرائهم وتعتقدون مبا 

يعتقدون.
اجعلوا من حريّة 

اإلنسان هدفا لكم، 
تصحّوا. 

www.leeesh.com

بال قناع

م.غنيم الزعبي

عبدالهادي وسام العجمي

نحن نعيش في بلد نحرق فيه 
النفط الثقيل لننتج الكهرباء 

وهو أمر غير اقتصادي بتاتا، 
فبرميل النفط الثقيل الواحد لو 

سلمناه للشركة الكويتية لصناعة 
البتروكيماويات حلولته إلى 20 

منتجا يعادل سعرها أضعافا 
مضاعفة لبرميل النفط الثقيل 

الواحد، لكن ال خيار أمام الدولة 
غير ذلك، فالكويت ال يوجد بها 
احتياطي غاز طبيعي فتلجأ إلى 

حرق النفط الثقيل لتشغيل محطات 
توليد الكهرباء، لهذا السبب فإن 

إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية في 
الكويت هي عملية مكلفة كثيرا 

بل تكاد تكون من بني األعلى في 
العالم. وفي الصيف يصل احلمل 
الكهربائي إلى مستويات قياسية 

جديدة كل سنة. وحتدث في الكثير 
من األحيان حاالت انقطاع للكهرباء 

عندما يقارب احلمل الكهربائي 
ملستويات االنتاج، وهو أمر حدث 

قبل عدة أسابيع حني كان اجلو 
معتدال فما بالك ونحن دخلنا فصل 
الصيف وبدأت درجات احلرارة في 
االرتفاع وارتفع صوت هدير مكائن 

التكييف في كل أنحاء البلد؟!

ومن تلك األماكن التي بدأت في 
تشغيل مكيفاتها بأقصى طاقتها 

هي مدارس وزارة التربية في جميع 
مراحلها التي يبلغ تعدادها أكثر من 

800 مدرسة. ولكم أن تتصوروا 
كمية الكهرباء اجلبارة التي تصرفها 

تلك املدارس سواء كان تكييفها 
مركزيا أو نظام الوحدات املنفصلة 
وهو أمر ال منة فيه فأبناؤنا الطلبة 

ومعلموهم يستحقون كل هذا اجلهد 
وهذه التكلفة وال شيء »يغال« 

عليهم وعلى راحتهم. لكن ابتداء 
من يوم الثالثاء 19 مايو سيتوقف 
الطلبة عن الذهاب ألكثر من 600 

مدرسة تشمل املتوسطة واالبتدائية 
نظرا النتهائهم من اختبارات نهاية 

السنة باالضافة لرياض االطفال 
والتي كلها قامت بحفلها اخلتامي 

وخرجت براعمها الصغار. إذن نحن 
نتكلم عن مدارس بال تالميذ ومع 

ذلك ،ولسبب غير معلوم، تصر 
وزارة التربية على استمرار دوام 

وحضور الهيئة التدريسية واالدارية 
ألكثر من 600 مدرسة ملدة شهر 

إضافي بحيث ينتهي دوامهم 
18 يونيو أي يومني بعد بداية 

رمضان املبارك. ماذا يفعل املدرسون 

واملدرسات مع الهيئة االدارية ملدة 
شهر كامل؟! أنا أخبركم: ال شيء 
فقط حضور وانصراف وتوقيع 

وتواجد ممل جدا في مدارس خالية 
من الطلبة. أليس من األولى تبكير 
عطلة الهيئة التدريسية واالدارية 

لتلك املدارس لتكون فقط بعد 
أسبوع من نهاية االختبارات النهائية 
بحيث ينهون في هذا االسبوع رصد 

وكتابة الشهادات وإنهاء كل أعمال 
العام الدراسي؟!

احلمل الكهربائي الذي سيتم 
توفيره جراء إغالق 600 مدرسة هو 

مهول وسيساعد وزارة الكهرباء 
على الدخول في الصيف براحة 

ويسر. لذلك أمتنى أن تكون 
املبادرة من وزير الكهرباء باالتصال 

بوزير التربية والطلب منه النظر 
في إمكانية التبكير بإغالق تلك 

املدارس.
نقطة أخيرة: أتركوا عنكم املدارس 

االبتدائية واملتوسطة، من أغرب 
األمور هو استمرار دوام مدرسات 
رياض األطفال. لدينا أمل كبير في 
معالي وزير التربية في النظر هذا 
املوضوع واتخاذ اإلجراء العقالني 

واملنطقي فيه. 

من كان يعتقد في يوم من األيام أن 
يصل التعليم في الكويت الى ما وصل 

إليه حاليا..حتى العرافون وضراب الودع 
والكهنة والعياذ باهلل لم يتوقعوا هذا 

األمر. نظامنا التعليمي عليه ألف عالمة 
استفهام مردوفة مبثلها بعالمة تعجب 

متغير حسب أهواء وأفكار ال نعلم 
من أي داهية أتت إلينا، أصبح أبناؤنا 
الطلبة والطالبات حقل جتارب لنظام 

تعليمي متأرجح يتغير بتغير األشخاص 
وفلسفتهم التي أضاعت بوصلة الطلبة 
حتى تشتتت عقولهم وأصبح ذهابهم 

للمدارس مجرد حتضير ال أكثر وال أقل 
لدرجة أن أولياء األمور متنوا أن يعود 

الزمان الى زمن مدارس الكتاتيب ليتعلم 

أبناؤهم على األقل القرآن واللغة العربية 
وأبجديات احلساب »الرياضيات« مع 

األسف هذا الواقع الذي نعيشه حاليا كنا 
الرائدين في العديد من املجاالت وعلى 

رأسها التعليم منذ الستينيات وحتى 
أواخر الثمانينيات مبناهج »حمد مع 

قلم« و»زرع حصد« وغيرها من مناهج 
الزمن اجلميل.

بيت القصيد

على مسؤولي التعليم مقارنة التعليم 
في حقبة الستينيات والسبعينيات 

والثمانينيات والتعليم في وقتنا 
احلاضر دون مكابرة وال فلسفة 

ستجدون الدروس اخلصوصية تكاد 

تكون معدومة عكس ما هو حاصل 
حاليا، فأولياء أمور الطلبة »يشحذون« 
الدروس اخلصوصية ألبنائهم وشوف 

سعادة املدرس اخلصوصي متى يتكرم 
باملوافقة األمور وصلت الى حد ال 

يطاق انظروا الى اخلريجني من الطلبة 
في املاضي هم الذين ساهموا في بناء 
الكويت احلديثة وقارنوهم بخريجي 

التعليم احلالي من بعد التحرير مع 
احترامي الكبير لهم فهذا واقع نعيشه 

زعل من زعل ورضى من رضى.. 
يا سادة يا كرام ال تنمية دون تعليم 

والتعليم عندنا في انحدار انتشلوه قبل 
فوات األوان ان كنتم تريدون اإلصالح 

واهلل املستعان.

بني »الكهرباء« 
و»التربية«

»تعليم هلل
 يا محسنني«

في الصميم

بيت القصيد

قررت أن أترك خلفي كل تلك األشياء التي تزعجني 
وبدأت أنظر إليها من زاوية أخرى، قررت أن أصافح 

عدوي وبدأت أبتسم في وجهة بعدما كنت أنزعج 
من مجرد مروره بجانبي، قررت تقبل أخطائي 

واختياراتي الفاشلة بحجة أنها علمتني أال أخطئ 
مجددا، قررت أن أصبح أكثر سالما وتسامحا مع 

ذاتي عندما تخفق فأحاول إصالح أخطائها بدال من 
محاسبتها ولومها.

قررت أن أكّون صداقات عديدة مع أصحاب األديان 
واملذاهب املختلفة ألن ديننا دين السالم ال الضغينة، 

قررت أن أتصدق بالعلم فال أخفي عن غيري علما 
ألنه أفضل الصدقة، قررت أن أزيل حواجز السن 
واالنشغال واملسؤوليات العائلية التي متنعنا من 
خوض التجارب اجلديدة، قررت أال أتوقف عن 

مالحقة أحالمي حتى لو كانت مدة حتقيقها ستكلفني 
عمري كله، قررت أن أهتم بصحتي وشكلي اخلارجي 

ألنها أول دليل على حبي لذاتي.. أقنعت نفسي 
واقتنعت بأن كل ما كتبه اهلل لنا من أمور سعيدة أو 

حزينة هو خير لنا ال محالة.
قررت االبتعاد عن كل ما هو سلبي في حياتي سواء 

كانت أفكارا أو أشخاصا، وبدأت في البحث عن 
أصدقاء إيجابيني مصاحبتهم متعة، قررت أن أفعل كل 
ما يسعدني وأمارس حريتي كما أريد مادمت ال أتعدى 

بها على حريات اآلخرين.. قررت أن أتقبل اجلميع 
بعالتهم ألنه ليس بيننا كامل.. وأخيرا قررت ان أكون 

أنا وليس أي شخص آخر. 

habiba-2020@hotmail.com
حبيبة العبداهلل

عندما بدأت أتصالح
 مع ذاتي..

حتت الشمس

samialnesf1@hotmail.com
salnesf@

سامي عبداللطيف النصف
يفترض باملجتمع الدولي ان يكون 

لديه معيار واحد ال معايير مزدوجة 
امام احلرائق املشتعلة في دول 

االقليم، فال يجوز جمع الصيف 
والشتاء على سطح واحد، فقد 
بتنا نرى التناقضات الصارخة 

والفاضحة لكيفية تعامل املجتمع 
الدولي مع ثنائية االنظمة الشرعية 
وامليليشيات املسلحة اخلارجة عن 

طوع الدولة والتي تعيث في االرض 
فسادا وتخريبا وتدميرا والتي متهد 
لتقسيم االوطان املبتالة بها )العراق، 
سورية، ليبيا واليمن( وبقاء احلروب 

االهلية لعقود ولرمبا قرون قادمة.
>>>

في العراق، هناك دعم دولي يهدف 
إلى سيطرة حكومة بغداد على 

اطراف الدولة في املوصل واالنبار 
وغيرهما، وهو امر ممتاز رغم 

محدودية االجناز بعد عام من غارات 
الطائرات التي ينتج عنها كما يأتي 

في البيانات العسكرية جرح فرد او 
فردين من تنظيم داعش، وهو هدف 
ميكن حتقيقه بنتائج  افضل وتكلفة 
اقل لو اعطي صبيان واطفال املنطقة 

رامية حجر )نباطة( ودون احلاجة 
إلى مؤمترات إعالمية.. عاملية!

>>>
في املقابل، جند ان املجتمع الدولي 

يرفض على االطالق تسليح جيش 
الكرامة الشرعي بقيادة اللواء 

خليفة حفتر في ليبيا ويساويه 
مبنع تسليح داعش وميليشيات 
فجر ليبيا.. إلخ، مما جعل رئيس 
الوزراء الليبي الشرعي واملنتخب 

عبداهلل الثني يشتكي لطوب االرض 
من اعمال ممثل املجتمع الدولي 

برنادينو ليون، حيث األلسنة 
واألدعية مع الشرعية، واالسلحة 

واالعمال احلقيقية مع امليليشيات 
املسلحة حتى اصابتها التخمة، 
فباتت تصدر االموال والرجال 

واالسلحة واملتفجرات إلى الدول 
املجاورة.

>>>
في سورية، يعتبر سكوت املجتمع 

الدولي ـ ممثال بدميستورا الذي 
فقد حاسة الشم فلم يعد يشم 

الغازات السامة جوا ـ عن استخدام 
النظام االسلحة الكيماوية املمنوعة 

)ال زالت تستخدم حتى اليوم( 
والبراميل املتفجرة التي ال تفرق 
بني البشر، دعما مباشرا للنظام، 
كما يصب في دعم النظام عدم 

 )NO FLY ZONE(خلق مناطق آمنة
كما حدث سابقا في العراق، وعدم 

منح املعارضة املعتدلة ممثلة 
باملؤمتر الوطني وجيشه احلر 

أسلحة نوعية مثل الصواريخ 
املضادة للطائرات والدروع 

التي هزمت في السابق االحتاد 
السوفييتي في افغانستان )ال 

كرامات جتار املخدرات الكاذبة(.
>>>

يقابل ذلك تخذيل املجتمع الدولي 
لنظام الرئيس عبدربه منصور 

هادي الشرعي واملنتخب في اليمن 
حتى وصل االمر باملمثل الدولي 

جمال بنعمر بعد ان شهد االنقالب 
في صنعاء وقلب طاولة احلوار 

وسجن الرئيس ورئيس الوزراء 
والوزراء ان يطلب بنعمر استمرار 

محادثات »السلم والشراكة 
الوطنية« في صنعاء ال غيرها، 

وأي سلم وأي شراكة وطنية بقيت 
بعد االنقالب، ولرمبا كان يوّد ان 

يجرى احلوار على ابواب السجون، 
حيث يكون السجان ممثال بصالح 

واحلوثيني خارجها واملسجون 
ممثال بالشرعية ووزرائها داخلها.. 

وعش رجبا ترى عجبا!
>>>

آخر محطة: لو حسنت النوايا 
وعزم املجتمع الدولي بشكل جاد 

على اقرار السلم واالمن في املنطقة 
الختفت املشاكل واحلروب في 

حلظات، وتلك هي احلقيقة املؤسفة.

املجتمع الدولي 
بني شرعية 
وشرعية!

محطات

بالرغم من أن اخلليج كتلة واحدة إال أن عادات اخلليجيني 
تختلف، لم يشفع التشابه بني بيئاتهم جغرافياً ومناخياً 

واجتماعياً ودينياً لبعض العادات وأضرب مثالً مبجالس العزاء 
وهي أحد التقاليد املنتشرة في العالم ملواساة أهل املتوفى، 

وفي اخلليج يحتسبونها إدخال سرور وتفريج ُكَرب والبعض 
له فيها مآرب أخرى.

اخلليجيون مترابطون متشابهو اللباس إلى حد ما، 
»الدشداشة« أو »الثوب« و»الغترة« و»العقال« لها أسماء 

مختلفة ويُزاد وينقص في »موديل« التفصيل أيضاً ولكن 
يبقى األصل واحدا »قطعة خام طويلة تغطي اجلسد وأخرى 
للرأس وفوقها األسود املستدير، والنساء العباءة السوداء مع 

اختالف التصميم«.
ملجالس العزاء، وهي َمثَلنا في هذا املقام، في كل دولة من دول 
اخلليج بروتوكول خاص، في الكويت على فترتني صباحاً من 

الثامنة حتى أذان الظهر، وبعض »دواوين« الرجال تفتح مبكراً 
لكبار السن من املعزين الذين يحضرون مبكراً، ومساءً بني 

صالتي العصر واملغرب، في السعودية عزاء النساء »سواريه« 
من اخلامسة وميتد إلى ما شاء اهلل من الليل، في البحرين 

أيام وليال، وهكذا.
أيضاً من العادات اخلليجية املتفاوتة من دولة ألخرى قراءة 

القرآن وإهداؤه إلى روح املتوفى، نقول عادات ال شرع 
لئال يلتبس على القارئ األمر، والبعض يقدمون التمر أو 
املشروبات، بينما البعض اآلخر يعتبرون ذلك من مظاهر 

الفرح فال يُشرب في املجلس إال املاء.
أما املالبس ففي الكويت ترتدي النساء العباءة الكويتية 

القدمية »عباءة الرأس« وحتتها ما شاءت املرأة من اللباس بأي 
لون ال بأس في ذلك، وغالباً ترتدي »الدّراعة« وهي اجللباب 

الطويل، بينما صغيرات السن يرتدين البنطال والُقمص 
وفوقهما العباءة.

وكانت نساء الكويت في املاضي يضعن فوق رؤوسهن قطعة 
مخرمة من قماش »ثوب من خام التور األسود« وهي عادة 
متروكة اآلن تلبسها املرأة في بيتها فوق مالبسها للزينة، 
وفي العزاء تغطي به رأسها، اليوم استعيض عنه بـ»اللفة« 

أو »امللفع« أو »الشيلة« السوداء، حتى غير احملجبات يغطني 
رؤوسهن به رغم أن هذا السلوك تراجع بني اجليل اجلديد.
في السعودية تلبس نسوة أهل بيت املتوفى الرداء وغطاء 

الرأس األبيضني لتتعرف عليهن املعزيات ومالحظ أن هؤالء 
األخيرات يتزيّن بحقائب اليد واملجوهرات اخلفيفة وبعض 

املكياج الذي يسمى »مكياج العزاء«، وكذلك الحظت في 
الكويت في العقد األخير أن ملجالس العزاء زينة خاصة، الكعب 

العالي أيضاً جزء من متام الهندام، واملشهد العام كالتالي:
أهل املتوفى في كوكب آخر من احلزن والصمت وأحياناً 

البكاء املتقطع أو املالمح املتعادلة من صدمة الفقد، واألقارب 
من الدرجة األولى يهتمون بتفاصيل اخلدمات للمجلس، مثل 
توفير خدمة إيقاف السيارات »فالي باركنغ« وتوفير كميات 
املاء واملشروبات ملن يقدمها والتمر الطازج يومياً، ومتابعة 

جدول الدعوات للغداء والعشاء اليوميني وهذه عادة كويتية لم 
تبَل مع الزمن.

الكويتيون يقدمون وجبتي الغداء والعشاء ملدة 3 أيام ألهل 
بيت امليت ويقدر غالباً العدد بناءً على توصية أقارب الدرجة 
األولى، القائمة حتمل أسماء املتكفلني واليوم والعدد املتكفل 
به لتقدمي الوجبات، وكانت بيوتات الكويت القدمية تقدم من 

مطبخها أكل العزاء، اليوم ومع التطور وتقدم وسائل الـ 
»كيترنغ« صارت الوالئم تأتي من الفنادق الكبرى واملطابخ 
الشهيرة واملطاعم املعروفة، وكل داٍع حسب مستواه املالي 
واالجتماعي يكون اختياره، وأثناء اجللوس للوجبة تُطرح 

أحاديث عامة وقصص وحكايا والبعض يضحكون وكأنه ال 
عزاء هنا.

أيضاً من العادات احلديثة في مجالس العزاء، البحث عن 
زوجة، فاألمهات صرن يأتني ببناتهن لتقدمي واجب العزاء 
ليُعرف أن في البيت فتاة في عمر الزواج وتراها النسوة 

فينعتنها، ألن في العزاء ال تبالغ البنت في التزين قد تكتفي 
بالكحل، وال يوجد تكلف في اللباس فتُرى على حقيقتها أو 
األقرب حلقيقتها فتكون تلك فرصة للترشيح البن إحداهن، 
وإذا انتقت األم واحدة تدعو ابنها يحضر لتوصيلها من عند 

باب بيت العزاء ويشاهد مشروع عروس املستقبل.
هذا وضع العزاء في بعض دول اخلليج، وال عزاء للميت 

صاحب املناسبة!
املوت مناسبة حزينة لذلك اعتاد الناس مواساة أهل بيت 

امليت فيما يسمى مبجالس العزاء، وفي احلقيقة فإن احلزن 
احلقيقي والغصة في قلب عائلته، بينما جحافل املعزين 

واملواسني كل جاء وفي قلبه شأن، وكما نضرب في الكويت 
مثالً ونقول »حجة وحاجة«!

twitter@kholoudalkhames
خلود عبداهلل الخميس

مجالس العزاء


