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»ميكى ماوس«
كثير ما نسمع من يصف بعض 
األشخاص بصفة ما ويحاول أن 

يعممها ويطالب اجلميع بأن يكون 
رأيه نبراسا ينير لهم طريقهم 
وكأنه ميارس األستاذية على 

الناس بأنه اكتشف هذا األمر وهو 
أمر ليس مقصورا على إلصاق 

التهم السيئة فقط ولكن لتفخيم 
هذه الشخصية ومتجيده لغرض 

في نفس يعقوب.
فعندما تسمع من يصف شخصا 
بالذكاء اخلارق فكن على ثقة بأن 
املوصوف استغل طيبة اآلخرين 

أو حسن نياتهم وحصل ما حصل 
عليه أو أن الظروف احمليطة به 
كإرث مادي هو ما جعله يصل 

إلى ما وصل إليه وليس لذكائه أي 
دور فيما يقال عنه.

أما بالنسبة ملن سيصدق أن ذلك 
الشخص خارق الذكاء فعليك 

أن تدقق في هذا الشخص 
وتبادل معه األماكن واإلمكانيات 
التي حصل عليها وستكتشف 
أنك ستكون »انشتاين« زمانك 

بالنسبة له فإن لم تكن خارقا فثق 
بأنك »أخرق« شخص في العالم.
انتهوا ممن يروج لشخصيات 

جتارية أو سياسية بأنهم 
يتمتعون بقدرات خارقة تعجزون 
عنها، فالقدرات اخلارقة ال تكون 

إال في شخصيات سوبرمان 
والرجل األخضر التمثيلية وفي 

حال صدقتم أنهم ميلكون قدرات 
ليست عندكم فإن السيد »ميكي 
ماوس« »يسلم عليكم ويقولكم 

منهو القطو اللي مزعلكم علموني 
بلعن لكم والديه«!

في هذا املقال لن أقول ما أطلب 
من اهلل أن يدميه، ولكن سأقول 
ال أدام اهلل من يعتقد أن ميكي 

ماوس بطل حقيقي.

d.analrashedi@gmail.com

Nermin-alhoti@hotmail.com

reemw25@hotmail.com

رماح

د. أحمد بن بحار

د.نرمين يوسف الحوطي 

ريم الوقيان 

مع بداية كل عام دراسي جديد 
يتجدد احترامي لكل معلم أحّب 

أشرف املهن وأخلص العطاء لطالبه 
في كل الظروف، إن التعليم أسمى 
مهنة يتقلدها اإلنسان وهي مهنة 

الوصول إليها شاق جدا في الدول 
املتقدمة، فال يضطلع بها إال صفوة 
الصفوة وأما في دول العالم الثالث 

فاألمر جد يسير، واملعلم اجلاد 
في العالم املتخلف كأنه في سباق 

قفز احلواجز، فمن أنظمة سياسية 
متخلفة أثرت وتأثرت بثقافة 

مجتمعات لها عادات وتقاليد ليس 
بالقليل منها جاهلي وليس بالقليل 

من أفرادها ساذج، ثم إدارة تعليمية 
حتاول أن تسدد وتقارب في ظل 
سياسات تعليمية ليس ألهدافها 

مقصد واضح ومحدد، لقد حذر كثير 

من اخلبراء والعلماء من أثر التعليم 
الرديء ذلك أنه مينح شهادات زورا 

يظن من يحصل عليها أنه متعلم 
وهو يحمل شهادة يثبت جناحه فيها 

أنه ال يعرف القيمة احلقيقية للعلم 
إن كان شديد الزهو بها.

إن املعلم جندي مجهول يحاول بكل 
ما لديه من إمكانات أن يقدم لطالبه 
عصارة جتاربه وأقصى ما استطاع 
حتصيله في رحلته العلمية وكثيرا 

ما يقوم بجهد ذاتي بغية التغلب 
على كل املعوقات التي حتول بينه 

وبني عقول وقلوب طالبه سعيا منه 
ليغرس في طريقهم مكارم األخالق 
وأنوار املعرفة، ولكل ما سلف على 

املعلم أن يبدأ في كل عام بهمة عالية 
وثقة ال حد لها بذاته وبطالبه لكي 
يتمكن من العطاء، ولن يستطيع 

أن يقدم شيئا ذا قيمة لطالبه ذلك 
املعلم الذي يستحضر املعوقات حتى 
حتبطه ويبلغ اليأس منه مبلغه ولن 
يكون الضحية سوى الطالب الذي 
هو أشبه بريشة في مهب الريح. 

وثمة أمر كثيرا ما وددت أن يتحقق 
في نظامنا التعليمي هو االختبارات 

النفسية وحبذا لو كانت أكثر من 
اختبار يتم من خالله قياس املستوى 

النفسي لكل من يلتحق مبهنة 
التعليم وذلك أن املعلم يتصل اتصاال 

مباشرا مع أجيال تتجدد كل عام، 
ولعل هذه االختبارات إذا طبقت أن 

ترحم الطالب ممن قد تكون فيه 
مسحة من مرض نفسي وال ميلك 

الطالب إال مجاراته ومسايرته ورمبا 
يصيبهم بالعدوى دومنا أدنى علم 

من أحد! 

كلمة تتردد على مسامع أغلبية من 
يترددون على اجلهات احلكومية. 
كلماتنا اليوم ال تخص جهة معنية 

بل تعم الكثير من جهات الدولة التي 
تعاني من »ضياع امللف«، قضيتنا 

اليوم ليست لها بداية أو سط أو نهاية، 
بل حبكة مسرحيتنا الهزلية تائهة في 

بحور املستهترين.
»ضاع امللف« هي الكلمة التي يسمعها 

الكثير من املراجعني من موظفي الدولة، 
قد يكون بالفعل امللف ضائعا وقد 

يكون املوظف »ماله خلق« ألن يبحث 
عن موضوعك فيدعي أن امللف برمته 
ضائع وفي كلتا احلالتني هي مصيبة 

للمراجع وعلى املوظف، فإذا قمنا 
بالبحث في الشق الثاني قبل األول 

فسنجد أن املوظفني وهم أغلب الذين 
يتردد عليهم العشرات من املراجعني 

ال ميتلكون من الوقت ليبحثوا لهم 
عما يريدونه من خالل املراجعة، مع 
العلم بأن املوظف يصرف له شهريا 
بدل لذلك، وبرغم هذا جند أن أغلبية 

املوظفني يكونون منهمكني بأعمال 
أخرى غير أعمال املواطن، على سبيل 
املثال ال للحصر، إما أن يكون املوظف 

مشغوال مبكاملة هاتفية أو التحدث 
عبر الواتساب أو الشراء عن طريق 

االنستغرام أو اللعب على جهاز 
الكمبيوتر، والنتيجة للتخلص من 

املراجع لكي ال يرجع له تكون: »امللف 
ضايع«.

أما الشق األول وهو »ضياع امللف« 
فبالفعل، وهنا تقف األقالم عن الكتابة، 
ليكون السؤال هنا: كيف؟ ومتى وأين 
نحن من أجهزة الدولة لكي يسرق أو 

يضيع ملف من جهاز حكومي؟! بل 

السؤال منا ملسؤولينا: أين الشبكة 
اإللكترونية التي تربط بني الوزارات؟ 
أليست تلك الشبكة من املفترض أن 
تخزن جميع ملفات الوزارات مبن 

فيهم األفراد؟ فكيف تضيع معلومة وال 
جند لها تخزينا على أجهزة الكمبيوتر 

اخلاصة بالدولة؟ أسئلة كثيرة تطرح 
عندما نبلغ بأن مستنداتنا فقدت وأنه 

ال منلك بأن نثبتها أو نسجلها، كم 
وكم! من القضايا حتمل بني طياتها 

الكثير من كلمة »امللف ضايع«.
٭ مسك اخلتام: الكويت حتتاج منا 
إلى حراسة أشد، حراسة ال تقتصر 

على السالح واجلنود ومراقبة احلدود 
بل متتد إلى كل نفس كويتية بالوعي 
واليقظة واحلذر والترقب. من كلمات 

أمير القلوب الشيخ جابر األحمد، رحمه 
اهلل، فبراير 1992.

تقلدت املرأة منصب وزيرة ووكيلة، 
ورئيسة مجلس إدارة في العديد من 
الشركات..الخ، إال أن هناك مناصب 
إلى اآلن مقصورة فقط على الرجال 

كمختار املنطقة واحملافظني، لذا 
يجب أن نقف وقفة تأمل في 

اإليجابيات والسلبيات بكل منطقة 
ونراجع مدى تطور خدماتها منذ 
تعيني املختار أو احملافظ وإعطاء 

الفرصة لتقلد املرأة وتعيينها 
كمختار املنطقة أو محافظ، فشروط 

التعيني تنطبق على اجلنسني 
وليست فقط على الرجل، أمتنى 

من املسؤولني أن يتم إعطاء املرأة 
فرصة في تقلد هاتني الوظيفتني 

حتى نرى اإلجناز والتطور وليس 
كما هو عليه الوضع حاليا.

> > >
ذهبت في زيارة سريعة إلى دبي 

فانبهرت مبدى التنظيم، فمنذ 
خروجي من الطائرة وحتى وصولي 

إلى الفندق كان املالحظ السرعة 
في املعامالت والتنظيم والدقة في 
تقدمي اخلدمات للسائح اخلليجي 

واألجنبي، مما يعكس انطباعا 
أن دبي هي الدولة السياحية 

اخلليجية األولى في تطبيق القانون 
بحذافيره، فالكل ملتزم بتطبيق 
القوانني وتنفيذ العقوبات على 
املواطن واملقيم سواء الغرامات 
املالية أو السجن، حيث تطول 

العقوبة كل من يحاول أن يخل 
بقوانني البلد.

٭ من الفرية: أحتسر على التطور 
والتنمية اللذين إلى اآلن ما زلنا 

ننشدهما وال نراهما، أحتسر 
على عدم التزام البعض بالقوانني 

وتسهيل الهروب من العقوبات 
خارج البالد.. إلى متى؟

قف
للمعلم

ضاع امللف

أين املرأة من 
وظيفتي املختار 
واحملافظ؟!

ملح الفكر

محلك سر

رمييات

لقد قام الغرب بإسقاط النظام في ليبيا بحجة حقوق 
اإلنسان وحماية الشعب الليبي من بطش نظام احلكم 

وعدم احترامه حلقوق اإلنسان الليبي، وكذلك هو احلال 
بالنسبة لسورية، فقد تدخل الغرب وشجع الثورة 

السورية في كل مراحلها وحتولها من السلمية إلى ثورة 
عسكرية وقدموا لها املال وطالبوا بعض الدول بتقدمي 
السالح أو على األقل غضوا البصر، وسهلوا دخول 

جبهة النصرة واإلرهابيني بجميع أنواعهم وأخيرا صنعوا 
»داعش«.. مبعنى أن كل ما حدث ويحدث في ليبيا 

وسورية سبب مشكلة الهجرة التي تشتكي منها أوروبا 
الغربية اليوم.

وهذا أمر طبيعي ويجب أن يتحملوا تبعاته وعلى األساس 
ذاته الذي اسقطوا من خالله النظام الليبي، ودمروا 

سورية وطنا وشعبا من خالله وهو حقوق اإلنسان.. 
فيجب عليهم اليوم استقبال الالجئني واملهاجرين من 

سورية الهاربني من جحيم اإلرهاب الداعشي واإلخواني 
املوزع على اكثر من فصيل أهمها: أحرار الشام وجند 

الشام واتباعهم من نصرة وغيرها.. فقد صبر املهاجرون 
كثيرا في وطنهم الذي كانوا ينعمون فيه باألمن والسالم 

ولم يفكروا قط في الذهاب ألوروبا وال غيرها، لكنهم 
صبروا في وطنهم طويال وصبروا في جوار وطنهم في 
معسكرات اللجوء لسنوات ولكن مشكلة وطنهم ما زالت 
تتعمق وتتكرس وال أمل يلوح في األفق، ولم يعد أمامهم 

سوى طريق واحد وهو الهجرة ملن وعدهم بإسقاط 
نظامهم السياسي بحجة حماية حقوق اإلنسان، فقالوا من 
بشرنا بحقوق اإلنسان ولم ينجز بشراه يجب ان نذهب 

إليه ولو في قوارب املوت او في قوافل املوت لينعموا 
بحقوق اإلنسان كما يجب أن تكون من حرية ورفاه 

ومساواة.
أما إسقاط الغرب للنظام في ليبيا فإنه فتح الباب ليس 
للشعب الليبي لطلب الهجرة فقط وإمنا فتح الباب على 
مصراعيه لشعوب أفريقيا احملرومة من حقوق اإلنسان 

التي تدعيها أوروبا الغربية بقيادة أميركا للقدوم إلى ليبيا 
كمحطة انطالق ألوروبا الغربية ليستظلوا بظالل حقوق 

اإلنسان الوارفة في أوروبا الغربية.
وما يجب ان يعلمه الغرب أن استمراره في دعم املتمردين 

على معطيات الدميوقراطية ضد من اختارهم الشعب 
الليبي دميوقراطيا والذين ميثلونه شرعيا.. وأن سقوط 
الشرعية في ليبيا مرة ثانية كل ذلك سيؤدي بالضرورة 
إلى فتح آفاق جديدة وواسعة ملضاعفة أعداد املهاجرين 
من الليبيني والعرب واألفارقة بل ستكون جتارة رائجة 

للهروب من الفقر واإلرهاب.
وكذلك هو احلال بالنسبة لسورية، فإن النظام السوري 

الذي يسيطر على 30% من األراضي السورية تقريبا، 
ولكنها حتتوي على أكثر من 9 ماليني نسمة تعيش آمنة 
تقريبا في ظل النظام، وهي املتبقي من الشعب السوري 

الذي يبلغ تعداده اآلن 11 مليون نسمة من أصل 22 مليونا 
وفق تعداد 2011 فر نصفه من وطنه ويعيش إما في 

معسكرات اللجوء في جوار سورية شرعيا أو غير ذلك، 
وإما هائما في ارض اهلل الواسعة. وليعلم الغرب أن سقوط 

النظام السوري سيطلق حملة جديدة قوامها 9 ماليني 
إنسان سيفرون من انتقام اإلرهابيني الذين سينتقمون 
منهم شر انتقام لوقوفهم او احتمائهم بالنظام السوري.
واحلقيقة ان الغرب وتدخالته السلبية عبر »الربيع« قد 
دمر الشعوب التي ضرب فيها ومازالوا مستمرين في 

هذه التدخالت، وهذا ما يوجب عليهم حتمل نتائج هذه 
التدخالت التدميرية وقبول جميع الذين يصلون اليهم 

في قوارب أو قوافل املوت، وال يجوز اختيار املسيحيني 
منهم فقط لكي ال نعتبرهم يجنون ثمار الربيع الذي كان 

من ضمن أهدافه إجبار مسيحيي املشرق على الهجرة 
للغرب..! ونقول التزموا بشعاراتكم عن حقوق اإلنسان، 
وهو اقل ضريبة يجب أن يدفعوها جراء جرائمهم بحق 

هذه الشعوب، فهل من مدكر؟ 

»قلم حبره ذهب، يا شيخة البنات«
بنت الكويت الدؤوبة كلنا فخر مبا أجنزتيه، وبالوقت 

الذي استغرقتيه في التفكير العميق وتخصيص الوقت 
ملراعاة مكفوفينا ممن  فقدوا بصرهم، ليس بعمل عادي 

بل خارق ويتجاوز احلدود ، قدمت إلخوانچ وخواتچ 
اغلى هدية وشعورچ مبشاعرهم وأحاسيسهم يفوق 

الوصف يا ابنة الكويت البارة.
هذه إحدى بنات الكويت ومن متثلهن خير متثيل على 

ما قدمته، وتستاهل دعما وتشجيعا ماديا ومعنويا على 
ما صنعت، ويكفي مواساتها وإحساسها مبصائب غيرها 
وعجزهم، فهي من اخترع القلم اخلاص باملكفوفني وهو 

عبارة عن »قلم بحجمه العادي يعمل مبجرد الضغط 
عليه باإلبهام ليقوم بطباعة احلروف بطريقه »برايل«، 

على صفحة ورقية بكل سهولة ومن دون أي إجهاد 
نفسي او جسدي«.

فهي استعرضت قلمها الذي نعتبره كالذهب بقيمته 
أمام زوار اجلناح الكويتي في »اكسبوا ميالنو 2015«،  

مما القى قبوال وحضورا وثناء كبيرا لروحها العالية 
باإلحساس مبآسي ومعاناة الغير وكونه عمال إنسانيا 

يدل على طيب خلقها وصفائها، وقد نالت شهاده براءة 
اختراع من مكتب براءات االختراع بالواليات املتحدة 

األميركية عن اختراعها لقلم املكفوفني.
بنيتنا، ما قدمتيه شيء عادي، ومثلت الكويت احلى 

وأرقى متثيل كونك بنتا كويتية شابة وطاقة عبرت عن 
إنسانيتها ووضحت للكثير باخلارج ماذا تبذر الكويت 

فهي ثمرة عطاء هذا البلد املعطاء.
املراد احلني هل من مكافأة وحتفيز وتشجيع على 

املستويني املادي واملعنوي؟! وال ألنها مو فانشينستا 
فاقبض من دبش!

ما أقول إال تسلم ميناچ يا شيخة البنات ويشرفنا انچ 
متثلينا خير متثيل ومتسحني بعملچ املثالي كل ما يدمره 

البعض وما يعكسه باخلارج من عادات شينة، بارك اهلل 
فيچ ودائما الكويت والدة ألمثالچ نتمنى لچ املزيد من 

التقدم والنجاحات الالمتناهية.

baselaljaser@hotmail.com
@baselaljaser

alayaaf_79@hotmail.com
@journalist_dalalq8

باسل الجاسر 

دالل العياف

املهاجرون.. 
ضريبة يجب

أن يدفعها الغرب

»تسلم ميناچ شيخة املاجد.. 
قلمچ ذهب«

رؤى كويتية

»حجوة.. وطاري«

www.salahsayer.com
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مبناسبة افتتاح عام احلوار بني 
الثقافات، ألقى مفتي سورية خطابا 

في البرملان األوروبي حتدث فيه عن 
احلضارة اإلنسانية ووصفها بانها 
حضارة واحدة يتعاون البشر على 

صناعتها، ووصف األديان بأنها 
واحدة أما الشرائع فتتعدد، وأضاف 

ان األديان جتمع على قداسة اهلل 
وكرامة اإلنسان، كما أفاض في 
احلديث عن األخوة اإلنسانية!

> > >
الكلمة من حيث املضمون كلمة 

طيبة بيد أن العلة تكمن في »مكان 
اخلطاب«، ذلك ان اعضاء البرملان 

األوروبي وعموم الشعوب األوروبية 
يدركون املفاهيم احلضارية التي 

حتدث عنها »املفتي العربي«، وعملوا 
بها منذ أزمان طويلة وتسببت في 

تطور مجتمعاتهم، ومن يدري فرمبا 
صعق اعضاء البرملان وهم يصغون 
لرجل يحدثهم عن فضائل يجهلها، 
وال تعبر عن ثقافته أو عن املنطقة 

التي جاء منها.
> > >

بدا املفتي وكأنه أحد أكلة حلوم 
البشر يتحدث عن فوائد الطعام 

النباتي! وألنه ميثل »الثقافة العربية 
في حوار الثقافات« متنيت أنا العربي 
أنه حّدث البرملان األوروبي بصراحة 

عن مشكالتنا الثقافية فرمبا نالت 
شجاعته احترامهم، أما احلديث 

عن »األخوة اإلنسانية« فكان عليه 

أن يختار محفال عربيا ليحدث 
فيه الناس العرب الذين يكرهون 

ويعادون هذه العبارة.
> > >

على أي حال استطاع سماحة املفتي 
حتت أنظار العالم ومسامعهم أن 

يعبر عن حقيقة مرعبة توضح جانبا 
شائها من جوانب الثقافة العربية 
حني حتدث »بحماس واضح« عن 

فضائل ال وجود لها في املجتمعات 
العربية واملسلمة وكأنه يتمترس 
في متاريس وهمية وهي ظاهرة 

معروفة مرصودة في ثقافتنا تتجلى 
في البناء العقلي على مقدمات أو 

أساسات افتراضية تهيم في األخيلة، 
لهذا سرعان ما ينهدم البناء.

املفتي
في البرملان

السايرزم

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

عبداهلل الحيدر

أين بان كي مون؟
أجلس في بيتي، أتنعم في مكيف 

بارد بحمد اهلل، أقلب قنوات التلفاز 
ورمبا أقلب جهاز النقال وأشاهد 

كل الدنيا! ألم وفرح وضحك وكل 
شيء خالل ساعة أو أقل أو أكثر!

وفي أثناء حلظات الصفاء أفكر: هل 
العالم اجلديد أو الشرق األوسط 

اجلديد هو جديد؟!
هل نحن باألخص العرب نعيش 

حياة حقيقية ام نحن خارج نطاق 
الدنيا؟! حروب، أوجاع، أطفال 

غرقى والجئون في كل موقع من 
الدنيا!

ثم أفكر: من يقود العالم املتحضر، 
األمم املتحدة أم ماما أميركا صاحبة 

احلنان الطاغي أم روسيا الدب 
األبيض الوديع! أم الصني ذاك 
التنني القوي! أم الهند أم بالد 

السند ثم ملاذا احلروب والقالقل 
عندنا فقط؟!

يقول مشايخنا: عليكم السمع 
والطاعة والسكوت والصبر 

على األيام! وهانحن صابرون 
محتسبون نشاهد القتل اليومي 
ونقول بكل شفافية، أعانكم اهلل 

وندفع ما نستطيع للجان اخليرية، 
حتى تأكل البطون اجلائعة!

ثم سألت نفسي: ماذا يعمل أستاذنا 
وقائد األمم املتحدة األمني العام بان 

كي مون؟ فأذكر أنه في سورية 
ينتظر احلل السياسي، ونحن 
مؤدبون سمعنا كالمه ومازلنا 

ننتظر 5 سنوات للحل السياسي!
شكرا بان كي مون، نحن عرب 

وصل بنا احلال إلى التعب املركز 
ننتظر حلظات الفرج!

وال ندري متى الفرج لكنه من اهلل 
وحده، وفقك ربي استاذنا بان كي 

مون ونشكر القلق الذي تعيشه من 
أجلنا! ودمتم.

أحوال


