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مجلس التعاون 
وحتدي االهتزاز

بعد تنقالته املكوكية بني 
دولــه في شــهر رمضان، 
والرســائل واجلهود، ومع 
استمرار اخلالفات والتالسن 
اإلعالمي التي »زرعت بذور 
الفتنة والشــقاق«، لم يجد 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بدا من مصارحة 
اجتمــاع مجلــس التعاون 
اخلليجــي في الرياض يوم 
2018/12/9 بهواجس سموه في 
خطابه على انه ».. كيان بدأ 
يعاني االهتزاز، وأن مصاحله 
لم تعد حتظى بالضمانات..«، 
األمر  لتدارك  تنبيها وسعيا 
في وضع حد للتدهور الذي 

نشهده بني دوله.
هكذا نفهم من كلمة سموه 
أنه يحمل هموم هذا الكيان 
اخلليجي! كما أننا نستشعر 
القلق من انهيار املجلس في 
حال استمرار اخلالفات بني 
دولــه، ونتطلع إلى التركيز 
السياسية في  على احللول 
فض املنازعات اإلقليمية، في 
ظل تسلل العدو اإلسرائيلي 
التطبيع  لتوســيع دائــرة 
الصهيونية املؤسفة، ولتحويل 
الضفة اخلليجية في مواجهة 
لتعيد  إيرانية،  ـ  إسرائيلية 
إلى األذهان مآســي احلرب 
اإليرانيةـ  العراقية ملدة ثماني 

سنوات!
التعاون  نرى أن مجلس 
أن يتحول  اخلليجي البــد 
ويعود كما كان في السابق 
للعالم، تطفئ  حمامة سالم 
نيران الصراعات اإلقليمية، 
وتعمل بوتيرة متسارعة نحو 
الداخلية وتخليص  التنمية 
مجتمعاتهــا من مشــاكلها 
املزمنة كالتركيبات السكانية، 
وتعدد مصادر الدخل وعدم 
االعتماد على النفط كمصدر 
للدخل، والســوق  وحيــد 
املشتركة، وإعادة النظر في 
احلريات العامــة، ثم العمل 
اإلقليمي لتنمية الدول الفقيرة 
ومساعدتها لتخطي محنها 
االقتصادية، واإلصرار على 
استقاللية املوقف السياسي 
واملالي، وقبل كل ذلك وضع 
آلية عادلــة ومتوازنة خلل 
اخلالفــات البينية الطارئة، 
فوجــود مجلــس التعاون 
العربي اخلليجي حاجة ملحة 
لتكامل شــعوبها، وموجب 

الحترام العالم.
واألهم هو إعادة الشعوب 
اخلليجية للثقة في منظومتهم.
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طارق ادريس

لظروف احلياة وخروج املرأة الكويتية للعمل 
وزيادة األعباء بأنواعها على ربة البيت تستعني 
األسر الكويتية باخلدم وحتتاج األسرة املتوسطة 
إلى خادمة أو اثنتني فضال عن الســائق، وحاجة 
األسرة إلى اخلدم لم تعد ضربا من الترف والبهرجة 
فكل أسرة في حاجة فعلية إلى اخلدم بعد تطور 
احلياة في الكويت وزيادة األعباء األسرية، وأكثر 
األسر في الكويت تعامل اخلدم معاملة طيبة وكأنهم 
أحد أفراد العائلة إال بعض احلاالت الشاذة التي 
تسيء لسمعة الكويت في مجال حقوق اإلنسان 
ســواء بالضرب والتعذيب أو عدم دفع رواتبهم 
مما يؤثر على سمعة الكويت في اخلارج ودورها 
الرائد ويخالف تعاليم اإلســالم التي حتث على 
حسن معاملة اخلدم، وكان نتيجة ذلك أن الكويت 
أصبحت فريسة ألطماع مكاتب اخلدم والسفارات 
حتى وصلت تكلفة إحضــار اخلادمة إلى 1500 
فضال عن 90 أو 100 دينار راتبا شهريا للخادم 
مما يشكل عبئا مضافا إلى أعباء األسرة والتي 

هي أصال تأن من الغالء وارتفاع األسعار.
والســؤال هنا ملاذا يدفع الكويتي هذا الثمن 
الباهظ اجلشع ملكاتب اخلدم التي ال ترحم وملاذا 
التي أصبحت اخلادمة  يترك فريسة للسفارات 
تستقوي بها وال تلبث أن تهرب من كفيلها وتلوذ 
بالسفارة ودار اإليواء التي أقامتها احلكومة إرضاء 
ملنظمات حقوق اإلنسان؟ فأين حق الكويتي في 
أن يحصل على اخلدمة في مقابل ماله الذي دفعه؟ 
ومع أول مشكلة تترك اخلادمة املنزل لتهيم على 
وجهها محترفة ألعمال غيــر أخالقية وتتنقل 
من بيت إلى بيت ويخسر الكفيل ماله ويقضي 
يومه في مراجعات مع املخافر والشؤون ومكاتب 
استقدام اخلدم، فيجب على وزارة الشؤون أن 
تتولى استقدام اخلدم وكفاالتهم وضمان حقوقهم 
وحقوق الكويتيني خلادمة مخلصة لعملها ال تتالعب 
وال تهرب وحتى ال تخضع البتزاز الســفارات 
ومعاملتهم الســيئة للكويتي عند مراجعته لهم، 
وكذلك محاسبة مكاتب اخلدم التي احترفت االحتيال 
على الكويتيني وغيرهم مع حفظ كرامة وحقوق 
اخلدم وعدم القضاء على إنسانيتهم ومعاملتهم 
معاملة طيبة دون ابتزاز من السفارات أو مكاتب 

اخلدم وأقسام الشرطة.
فرحمة بنا وال تتركوا هذه الدول تقوم بابتزازنا 
فكفى ما نحن فيه، وادعو األسر التي تعامل اخلدم 
معاملة سيئة الى ان تتذكر احلديث الشريف الذي 
رواه الترمذي بسنده عن أنس قال: »خدمت النبي 
ژ عشر سنني فما قال لي أف قط وما قال لشيء 

صنعته لم صنعته وال لشيء تركته لم تركته«.
واتقوا دعــوة املظلوم فليس بينها وبني اهلل 

حجاب.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشــعبها 
وسائر بالد املسلمني من كل مكروه اللهم آمني.

بالطبع كلنا عمل مع أكثر من جمعية نفع عام 
كل في مجاله املهني، وهناك أشخاص يعملون 
بتطوع وتفان ال محدود دومنا مقابل، ومؤخرا 
اجتمعت »هيئة نزاهة« في مجلس األمة مع جلنة 
الشؤون التشريعية بحضور وزير العدل وعدد 
من جمعيات النفع العام وجهات حكومية أخرى 

أو من ميثلهم!
بالطبــع اليوم كما أعلنــت »هيئة النزاهة« 
سيخضع كل مســؤول للرقابة والتدقيق على 
مسألة استغالل دوره أو منصبه في االستفادة 
من عمله ســواء بالقطاع احلكومي أو »شــبه 
احلكومي«، أقصد املؤسسات اخلاضعة للرقابة 
احلكومية مبا فيها جمعيات النفع العام واألندية 
واالحتادات الرياضية وما شابه ذلك من هيئات 
حتى ال يســتغل البعض »األموال العامة« في 
هذه الهيئات واملؤسسات احلكومية! وهنا نحن 
نتســاءل ونؤكد أن بعض جمعيات النفع العام 
اخلاضعة لقانون وزارة الشؤون رقابيا استفاد 
من يديرها بأمور »شخصانية« وبعض من هذه 
الهيئات أو جمعيات النفع العام انتفى الغرض 
من تأسيسها وعليه أصبحت »عالة« يجب إيجاد 
إداري وقانوني الستمرارها وبالتأكيد  مخرج 
ومن دون مقدمات نحن نتساءل في ظل وجود 
»مكتب الشهيد« كهيئة رسمية معنية بقضايا 
شهداء الوطن وعوائلهم، نسأل ما أهمية دور 
جمعية »الشهداء« الشعبية التي انتفى دورها من 
االستمرار بعدما تولت احلكومة ومكتب الشهيد 
هذا الدور الوطني ونحن بالتأكيد نحرص على 
ســمعة اجلميع حتى ال تتعــرض آلية الغرض 
اإلنساني الذي تأسست من أجله جمعية »أهالي 
األسرى واملفقودين« التي أصبحت جمعية »أهالي 
الشــهداء« بعدما تقلص عدد املفقودين، لذلك 
نقول لإلخوة فــي مجلس إدارة هذه اجلمعية 
كثر اهلل خيركم وكل جهودكم مشــكورة، لذا 
عليكم بتسليم أموركم للجهة الراعية والرسمية 
لهذا الغرض اإلنســاني وهي »مكتب الشهيد« 
الذي عليه اليوم حتميل مســؤولية ادارة هذه 
اجلمعية لألبناء الذين أصبحوا اليوم بعد الرعاية 
الكرمية للدولة هم القادرون على إدارة »جمعية 
الشهداء« بكل اقتدار ألن فيهم شبابا وشابات 
متمكنني علميا وعمليا حتت سقف مظلة وزارة 
الشؤون ومكتب الشهيد من حمل رسالة الدور 
الوطني والشعبي الذي تأسست من أجله »جمعية 
الشهداء«.. فهل وصلت رسالتنا للمعنيني باألمر؟ 

وهل نلتزم بنزاهة املوقف؟!

مكاتب 
اخلدم

»نزاهة«.. 
وجمعيات 

النفع العام!

صراحة

مساحة للوقت

لفتــرات طويلة تعرفت وتشــرفت بالعمل 
مع أشــخاص )عرب وغير عرب( على مختلف 
املســتويات التعليمية والعمليــة، في الكويت 
وخارجهــا، فلم أجد فروقات بيننا نحن العرب 
تعكس تأثيرا للتعليم على األشخاص. فالنظرة إلى 
املشكلة من زاوية واحدة وطريقة احلل واحدة، 
ويندر فينا من يفكر ابداعيا، أو )خارج الصندوق( 
حســب القول الدارج وذلك سلوك تفكيري لم 
أرصده لدى اآلخرين. وبعد تفكر وتأمل وجدت 
أن الدول العربية التي تختلف في السياســات 
االقتصادية واالجتماعية والسياسة اخلارجية 
مثلما تختلــف في الدخل االقتصادي جتمعها، 
جميعها، رداءة التعليم وقدرته على قولبة الناس 

العرب في منط واحد.
> > >

لهذا يكرر العلماء انه قبل صناعة احلضارة 
ينبغي صناعة اإلنســان القادر على صنع هذه 
احلضارة. بيــد أن التعليم الــرديء واملتهالك 
واملتوافر في مدائن العرب وقراهم لن يصنع ذلك 
اإلنسان املأمول ما لم تتحرك الدول واحلكومات 
واملجتمعات ومؤسسات املجتمع املدني بالسعي 
إلى تطوير التعليم واالعتراف مبوت املدرســة 
وانهيار التعليم القدمي الذي لم يفض إلى صناعة 
اإلنسان القادر على فهم أو تذوق احلضارة فما 
بالك بصناعتها؟! لهذا صار املرء يتلقط األخبار 
املتعلقة بالتعليم العربي كما يتلقط سكان الصحراء 

أخبار األمطار وحركة الغيوم في القيوظ القائظة.
> > >

األخبار الواردة من اململكة العربية السعودية 
حتمل في طياتها تباشير فرح، حيث كشف وزير 
التعليم الســعودي، قبل أيام، عن وجود مقرر 
خاص )باســتخدام املهارات التقنية في املرحلة 
الثانوية، وأن الوزارة بدأت في تطبيق ورش فنية 
تركز على مجاالت البرمجة والتعليم والتصنيع 
الرقمي( وكذلك يجري هناك تطوير ملناهج املرحلة 
الثانوية ووضع مقرر جديد )للتفكير الناقد وإدخال 
الفلسفة باإلضافة إلى مقرر في مبادئ القانون 
في املرحلة الثانوية( وذلك بتقديري جهد نافع 

ومنتظر منذ أزمان طويلة. 

فقط ما نسمعه ونقرأه عن التعليم العالي هما 
نقطتان ال أكثر من تصريحات مسؤولي تلك الوزارة 
ســواء في السابق أو احلاضر أو املستقبل بإذن 
اهلل وهما: الشهادات املزورة واالعتماد األكادميي 

والباقي في خبر كان!
عفوا مســؤولي التعليم العالي احلاليني ومن 
سبقوكم ومن سيأتي من بعدكم كلما شعرمت بتغيير 
وزاري قادم تقومون بالتلويح اإلعالمي عن تلك 
النقطتني »الشهادات املزورة.. االعتماد األكادميي« 
فقط ال غير! مع العلم أن الوزارة متتلئ باملشاكل 
الكثيرة والعديدة واملتراكمة منذ زمن وإلى اآلن 

وفي نهاية املطاف.. محلك سر !
لن نخوض في النقطتني املذكورتني أعاله ألنهما 

أصبحتا مع الزمن موضوعني عقيمني ال حّل لهما 
إال استخدامهما للضغط للبقاء على الكرسي !؟ أما 

سطورنا اليوم فهي للتجديد والطرح:
٭ التجديــد والتكرير والتذكير ملعالي وزير 

التربية ووزير التعليم العالي:
 معالي الوزير األسابيع الدراسية لم تكتمل وها نحن 
نقبل على االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول 
بجميع املراحل الدراسية واألسابيع الدراسية وفق 
القانون تعد ناقصة من اإلجازات التي منحت من 
الدولة أثناء »األمطار«، فما احلل؟ »ترى املوضوع 

كله أسبوع طال عمرك«.
٭ الطرح الذي يفرض السؤال للبحث عن العقوبة 
وإعادة الهيبــة، من خالل مقالنا هذا نطرح على 

املسؤولني قضية والرأي لكم بعد قراءتها:
 عندما يتعــرض أحد أعضاء هيئة التدريس 
في أحد املعاهد الفنية بالتعدي والصراخ من أحد 
طالب املعهد وصديقه من خارج املعهد »علما أن 
ذلك الصديق لم يأخذ االســتئذان واملوافقة في 
الدخول للمعهد« أمام الطلبة وفي قاعة التدريس 
ويقوم عضو هيئة التدريس بالشــكوى كتابيا 
منذ أكثر من ثالثة أسابيع وتقدميها للمسؤولني 
وإلــى اآلن لم يحقق في األمر ولم يجد من يعيد 
له هيبته أمام طالبه! ما أقول إال أن هيبة التعليم 

في خبر كان.
٭ مسك اخلتام: قالوها أهلنا.. في رأسه حب )ن( 

ما طحن... واهلل من وراء القصد.

أجمع أغلب العلماء ان هناك 10 معادالت رياضية 
غيرت وجه العالم لألبد من حيث شمولية تطبيقاتها، 
ومنها نظرية النسبية واجلاذبية وغيرها من القوانني 
التي يحسب ملكتشفيها املساهمة في تطور احلياة.

فإنني أذكر عندما كنت في الصف الثاني الثانوي 
كان لزاما علي االختيار بني أن أجته للقسم األدبي 
أو أن أتبع نيوتن وتفاحته وأنيشتاين ونظريته، 
وخلوفي من املعــادالت وطريقة تفكيكها آثرت 

السالمة وتخصصت بالقسم األدبي. 
وعندما بدأت الدراسة اجلامعية وجدت الكثير من 
القوانني واملعادالت التي حتكمني مع بقية زمالئي 
وأساتذتي والتي ال تقل صعوبة عن القوانني التي 
جتنبتها عندما كنت تلميذا باملدرسة، هذه القوانني 
كانت في معظم األحيان صعبة الفهم واإلدراك وألن 

احلياة اجلامعية هي محدودة بسنوات التخرج 
فكان من الضروري التريث في فهم هذه القوانني 
احلياتية ان جاز لي أن أصفها حتى أتخرج وأدخل 

إلى احلياة الوظيفية واملجتمعية.
اكتشــفت بعد ذلك انه كلما كبر احليز الذي 
أعيش فيه زادت كمية القوانني واملعادالت التي 
وجب علي تفكيكها والعمل بها بل وحتى اختراعها 
إن لزم األمر حتى أيقنت أنه من السهل أن أصبح 
أفضل مــن نيوتن باختراع املعادالت وأن أضع 
قوانني خاصة بي وسوف أعطيكم بعض املعادالت 

التي ابتكرتها: 
ك + م س = مقال مدفوع األجر 

م غ + م ح = مشروع آيل للسقوط 
ح٣ + و= مناقصات مشبوهة 

د غ + م ج= جلطة 
م ف + ط = جيل فاشل 

ر + ض2 ن = تهريب جمركي 
م ك + ون = محد يداوم

م ن + م ب = ضاعت القضية 
ومن خالل هذه املعادالت عرفت أميز تقريبا 
٣0% من البشر اللي صادفتهم أما الـ 70% الباقون 
فهم ينقسمون قسمني، قسم منهم نسبته %10 
مالي شغل فيهم والقرب منهم يخرع، و60% الباقني 
اكتشفت بعد طول بحث أنه لو جتمع علماء األرض 
مبختلف تخصصاتهم على ان يفهموهم ما راح 

يقدرون ألن فيوزاتهم ضاربة رسمي.
أدام اهلل من نظرياتــه مفهومة وال أدام من 

حيرنا بنظرياته.

www.salahsayer.com
@salah_sayer

Nermin-alhoti@hotmail.com

صالح الساير 

د.نرمين يوسف الحوطي

بندر المعطش

الفالسفة
 الصغار

وين هيبتنا 
يا التعليم العالي؟!

نيوتن
 زماني!

السايرزم

محلك سر

رماح

منذ أيام قليلة شهدنا انعقاد اجتماع املجلس 
األعلى لدول مجلس التعاون اخلليجي التاســع 
والثالثني، والذي متت استضافته في اململكة العربية 
السعودية وكان أبرز ما قيل فيه كلمة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الذي بدأ بكلمات رائعة 
أثرت في اجلميع، سواء أكان من احلاضرين أو من 
الشعب اخلليجي والعربي، فهدف سموه األساسي 
هو لّم شمل البيت اخلليجي ونبذ اخلالفات التي 

حدثت بني األشقاء.
أثار سموه مشاعر الشعب اخلليجي بكلماته، 
فقد حتدث مبا يجول في عقول كل الشــعوب 
اخلليجية وهو القلق البالــغ عن اهتزاز الكيان 
اخلليجي، حيث قال سموه: »لألسف، بدأ العالم 
النظر إلى كياننا اخلليجي بأنه يعاني االهتزاز«، 
وهذا ما يحدث اآلن ويقلق الشعب اخلليجي، فاألزمة 
الديبلوماسية التي حدثت منذ عام مع دولة قطر 
ودول اخلليج العربي قد أحزنت الشعوب العربية 
وأقلقتهم أيضا، فقد ابتعد األشقاء عن بعضهم 
البعض، وهذا ما يحاول أمير الكويت فعله بحل 
تلك األزمة، فهي خطر تهدد أمن اخلليج العربي 

ووحدته، فتحدث صاحب السمو قائال: »أخطر ما 
نواجهه من حتديات هو اخلالف الذي دّب في كياننا 
اخلليجي واستمراره لنواجه تهديدا خطرا لوحدة 
موقفنا وتعريضا ملصالح أبناء دولنا للضياع«، 
فيجب اآلن مواجهة هــذا اخلطر بالتعاون حلل 
تلك األزمة والصلح بني األشقاء، ويسعى سموه 
جاهدا الى حل األزمة ومواجهة املخاطر وتوحيد 
الصفوف ولّم شمل األشقاء مجددا حتت سقف 

بيت واحد وراية واحدة.
منذ إعالن كل من اململكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات ومملكة البحرين مقاطعتها لدولة 
قطر، حترك صاحب السمو فورا إلى كل دولة منها 
للتحدث معهم الحتواء هذه األزمة، ففي 48 وساعة 
فقط متواصلة توجه إلى الدول جميعها واستجاب 
اجلميع إليه وتسلم شروط الصلح ومت تسليمها 
الى دولة قطر، ومن خالل دور سموه البارز واملهم 
وقفت دولة أميركا وقامــت بدعمه والعديد من 
الدول أيضا وقفوا خلف ظهره، ولم يهدأ لسموه 
بال عند هذا احلد فقط، فقد استضاف اجتماعا 
لدول اخلليج في الكويت العام املاضي، وقد خرج 

بصورة ناجحة أبهرت العالم، واآلن القمة التاسعة 
والثالثــون لدول مجلس التعاون اخلليجي التي 
انتهت بصورة رائعة وهذا هو املعتاد من األشقاء.

هدف صاحب السمو اآلن هو توحيد صفوف 
إخوانه وجمعهم وتخطي تلك األزمة الراهنة، وذلك 
من خــالل التكاتف والتعاون فهما احلل األمثل 
للصلح بني دولة قطر وباقي الدول، فاألشقاء ال 
يطول اخلصام بينهم مهما حدث، ونأمل أن يتم 
الصلــح كي ترجع دول اخلليج، كما اعتدنا، يدا 
واحدة وصفا واحدا، بفضل جهود أمير الكويت 
قائد اإلنســانية في لّم الشمل مرة أخرى، فلقد 
رأينا لفتة طيبة منه عند انعقاد مجلس التعاون 
منــذ أيام، فعند مروره بجــوار علم دولة قطر 
وقف أمامه وتفقده وهو ما حرك قلوب الشعب 

العربي أجمع.
مواقف كثيرة حتدث وخالفات، ونرى مواقف 
قائد اإلنسانية العظيمة واملهمة في حل تلك األزمة، 
فمواقفه ال تعد وال حتصى سواء على املستوى 
العربي أو العاملي، هدفه األسمى هو نشر السالم 

في العالم أجمع، ويشهد العالم أجمع على هذا.

m.alaloush@alanba.com.kw

مشاري محمد المطيري

»شيخ الشمل« 
صباح األحمد

رأي


