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تعنصرت  ...يا بوعبدالعزيز

عجوز وترجو أن تكون فتية

الكثري من ابناء ال�رشائح االخرى غري القبلية يف
املجتمع الكويتي يعلم ويعرف ان من عادات وتقاليد
القبائل منا�رصة االخ وابن العم وال�صديق والفزعة
نهج تفتخر به كل القبائل خا�صة و�أهل اخلري عامة
وال ميكن ان يحيد عنه اي قبلي ا�صيل او ال�شخ�ص
املن�صف اي ًا كان ا�صله وف�صله ،ولكن اال�سف احلقيقي
ان بع�ض ًا من ابناء هذه ال�رشائح االخرى يعتقدون ان
املنا�رصة والفزعة ال تخ�ضع ملعايري منها على �سبيل
املثال اال تكون الفزعة مبنية على ظلم الآخرين او
الفزعة يف الباطل  ،فهذا النوع من الفزعات تعتربه
القبائل و�أهل اخلري مذموم ًا وال يدعو للفخر وقد
يكون عار ًا و�سبة يف جبني من يفعل ذلك.
تعن�رصت قبيلة العوازم الكرمية و�أهل اخلري لدفع
دية ابنها خالد نقا بعد ان ام�ضى اغلب العقوبة
و�سنني من عمره خلف ال�سجن وبعد ان قبل اهل
املجني عليها  -رحمها الله  -بال�صلح والدية.
ومل تتعن�رص �ضد امر يخد�ش تعاليم ديننا اال�سالمي
او القانون او العادات والتقاليد فكان يوم ًا من
ايام الفخر لي�س لقبيلة العوازم فح�سب بل للقبائل
االخرى و�أهل اخلري كافة.
النائب خالد مون�س العتيبي يف جل�سة يوم الثالثاء
املوافق  2019-4-30و�أثناء مناق�شة ا�ستجواب
الوزير حممد اجلربي العتيبي ذكر انه �شاهد ورقة
طرح الثقة متداولة قبل ان ي�صعد الوزير ليربئ
�ساحته ومل يوقفه احد من االع�ضاء وفق ًا لالئحة
الداخلية وي�س�أل م��ع م��ن كانت وم��ن ال��ذي كان

وقد نحل الجنبان واحدودب الظهر

اليوم الذي مي�ضي ال يعود ،ف�شباب الإن�سان ال
يرجع ،ومع ذلك فهناك من الن�ساء من ال ت�ست�سلم
وحت��اول جهد طاقتها �أن تظهر �شابة فتية
رغم تقدمها يف ال�سن ،وكرب ال�سن يظهر على
الإن�سان مهما حاول �إخفاءه ،فما الذي تفعله
عجائز ذلك الزمان كي يظهرن مبظهر ال�شابة
الفتية ،يف ذاك الزمان اليوجد خبري جتميل
و�إمنا يوجد العطار الذي يوهم العجائز ب�أنه
ي�ستطيع �أن يخفي مرور ال�سنني على وجوههن،
وهذا ما اكت�شفه �صاحب بيت ال�شعر الذي كان
يعطي زوجته املال لق�ضاء م�ستلزمات البيت
فتذهب باملال الى العطار وتعطيه �إياه نظري
�أن يعيد لها �شبابها وحيويتها لذلك قال:
تد�س الى العطار مرية �أهلها
وهل ي�صلح العطار ما �أف�سد الدهر؟!
فال ميكن ل�سني العمر التي ولت وانق�ضت �أن
تعود ،فهل ميكن لعجلة الدهر �أن تعود؟ وهل
ي�ستطيع العطار �إ�صالح ما �أف�سد الدهر؟ الميكن
لل�شيخ الفاين ان يعود �شابا ،فال�شباب مرحلة
ثم تنتهي وما اجمل قول �أبي العتاهية:
بكيت على ال�شباب بدمع عيني
فلم يعن البكاء وال امل�شيب
عريت من ال�شباب وكنت غ�ضا
كم يعرى من الورق الق�ضيب
فياليت ال�شباب يعود يوما
لأخربه مبا فعل امل�شيب
من هنا نقول �إن��ه الي�صلح العطار ما �أف�سد
ال��ده��ر ،وال حتى ملك العطارين ،ولله در
اجلاحظ حيث يقول:
�أترجو �أن تكون و�أنت �شيخ
كما قد كنت يف ع�رص ال�شباب
لقد كذبتك نف�سك لي�س ثوب
دري�س كاجلديد من الثياب
اما بيت ال�شعر الذي ا�رشت �إليه يف البداية فله
ق�صة جميلة وردت يف عدة مراجع �أدبية منها:
الكامل يف اللغة البن املربد والعقد الفريد البن
عبدربه والإعجاز والإيجاز للثعالبي وغريها،
ف�صاحب بيت ال�شعر رج��ل ا�سمه ابوالعاج
الكلبي ،وكان قد تزوج امر�أة جميلة ومع مرور
ال�سنني تقدمت بها ال�سن وتغريت مالحمها وبان
عليها الكرب،فلم يعد زوجها يلتفت اليها ،ومل
يعد يعريها اهتمامه كما كان يفعل  ،فذهبت
الى العطار و�أخربته بان زوجها مل يعد يهتم
بها ،و�شكت له احلال ف�أخربها ب�أن لديه �أدوية
تعيد لها �شبابها ون�ضارتها وجمالها ف�صدقته
وعقدت عليه �آمالها ،وت�صورت ان العطار
ي�ستطيع ذل��ك ،ف��أخ��ذت تعطيه امل��ال الذي
يعطيها �إياه زوجها ل�رشاء لوازم البيت وعرف
الزوج ذلك فوقف عليها و�أن�ش�أ يقول :
عجوز وترجو �أن تكون فتية
وقد نحل اجلنبان واحدودب الظهر
تد�س الى العطار مرية �أهلها
وهل ي�صلح العطار ما �أف�سد الدهر؟!
تزوجتها قبل املحاق بليلة
فكان حماقا كله ذلك ال�شهر
وما غرين �إال اخل�ضاب بكفها
وحمرة خديها و�أثوابها ال�صفر
ودمتم �ساملني.

المدارس الخاصة

يجمع تواقيع طرح الثقة ومتى وهذا اقرار ب�صدق
و�صحة كالمه يف نظر املتابعني وعامة النا�س ،
وعليه ا�صبحت عن�رصية النائب خالد العتيبي هي
العن�رصية االيجابية واملحمودة يف اعراف ابناء
القبائل خا�صة واهل اخلري واالن�صاف كافة  .ولو
اتخذ موقف ًا اخر غري الذي اتخذه لأ�صبح موقفه
و�صمة عار يف تاريخه ال�سيا�سي وقد ينهي م�سريته
ال�سيا�سية.
ال�سادة اع�ضاء جمل�س االمة الكرام الكل يعلم ان
ال�سيا�سة ال تخلو احيان ًا من االق�صاءات والت�ضحيات
وامل�ساومات وفن املمكن  ،والكل يعلم انه ب�إمكان
االعالم وو�سائله نقل ال�صورة التي تخفي كثري ًا من
الت�شوهات ويظهر القبيح جمي ً
ال واجلميل قبيح ًا متى
ما انحرف عن م�ساره املهني واالدبي  ،والكل يعلم
ان هناك من ي�ستخدم ا�سلوب التعن�رص وايهام �رشيحة
ب�أنها تتعر�ض للخطر من �رشائح املجتمع الأخرى
من اجل التك�سب االنتخابي وم�صاحله اخلا�صة دون
النظر ملخاطر هذا النهج على املدى البعيد.
ال�سادة اع�ضاء جمل�س االمة الكرام «التعن�رصوا»،
يف قبة عبدالله ال�سامل ف�إن خطرها كبري على املدى
البعيد  ،وت�أكدوا ان العن�رصية القبلية والعن�رصية
املذهبية والعن�رصية الطبقية التي ته�ضم حق
الآخرين لي�ست العن�رصية التي نفتخر بها  ،بل
العن�رصية احلقيقية البد ان تكون لق�ضايا املواطنني
بكل اطيافهم وهذا هو الفخر االجتماعي واالجناز
ال�سيا�سي.

...تحت الطاولة

كرث التناف�س بني املدار�س اخلا�صة
يف الكويت ب�سبب االقبال ال�شديد
على التعليم اخلا�ص بدال من العام،
خا�صة وان املدار�س اخلا�صة تهتم
ب��ال��ط��ال��ب وت��رك��ز ع��ل��ى التعليم
واحل�صيلة العلمية وقوة املناهج
التعليمية ،ولكن هناك خمالفات
ج�سيمة -م���ن حت��ت ال��ط��اول��ة-
ترتكبها املدار�س اخلا�صة من خلف
ظهر وزارة الرتبية -بل وتتمادى
فيها ،حيث ان بع�ض املدار�س
اخلا�صة يف الكويت «�شكليا» �شيء
وباحلقيقة �شيء �آخر.
تنت�رش يف بع�ض املدار�س اخلا�صة
ظواهر �سلبية واخطاء ادارية كثرية،
فهناك مدار�س  -من غري ذكر ا�سماء
 ت�سمح للطلبة املراهقني والذينال تتجاوز اعمارهم ال��ـ  15عام ًا
ب�أن يدخنوا ال�سجائر االلكرتونية
والـ  ،vapeorizersوهناك مدار�س
تتغا�ضى عن عقوبة الطلبة الذين
يدخنون يف الف�صل ،وهناك اي�ضا
مدار�س ت�سمح بالهواتف النقالة يف
الف�صول حيث ان الطلبة م�شغولون
بهواتفهم بد ً
ال من درو�سهم.
فوزارة الرتبية يجب ان توقف هذه
املدار�س عند حدها وحتا�سب االدارة
التي تتخاذل يف تطبيق القانون.
فاليخفى ان احدى املدار�س اخلا�صة
يف ال��ك��وي��ت ت��ق��وم ق��ب��ل «جولة
املفت�شني/الرقابة» بتغييب الطلبة
امل�����ش��اغ��ب�ين وح��ب�����س �آخ��ري��ن يف
املدار�س بحجة ال�شكل العام ،حيث
قامت املدر�سة اخلا�صة العجيبة
مبنع الطلبة من اخلروج للفر�صة او
حتى ا�ستخدام احلمامات ب�سبب ان
الرقيب يف املدر�سة ويجب عليهم
االن�صياع ل�ل�ادارة واال ف�ستت�أثر
درجاتهم او يح�صلون على عقوبة
!detention
تقوم االدارة قبل و���ص��ول الرقيب
بتجهيز الورود «امل�ؤقتة» وتنظيف
املدر�سة وو�ضع اللوحات االر�شادية
وبعد ذهاب الرقيب ترجع املدر�سة
كما كانت وترد الفو�ضى جمدداً.
ه��ل وزارة ال�ترب��ي��ة ت����دري عن
ه��ذه ال��ت����صرف��ات؟وه��ذه املعاملة
ال�سوقية للطلبة؟! وه���ذه حالة
م��ن ح���االت ع��دي��دة تظهر مت��ادي
املدار�س اخلا�صة دون اي حترك من
الرتبية .لن اظلم الوزارة فرمبا ال
يعلمون ما يجري  -حتت الطاولة
 لذلك الرقابة يجب ان «تكب�س»على املدار�س اخلا�صة قبل ترتيب
املواعيد وترى بعينها ما يحدث
داخل اروقة املدار�س ،وما يحدث
للطلبة بعيدا عن الر�سميات.

واقع

فريهان طايع

 ...لوال فسحة األمل

احلياة بحاجة دائم ًا �إلى الأمل ،لو فقدت االمل �ستفقد
رغبتك يف احلياة واال�ستمرارية ،مهما كانت درجة
ال�صعاب تنف�س بعمق و انظر الى ال�سماء وتفاءل
 ،مهما كانت �أحالمك م�ستحيلة مثل بعد ال�سماء عن
االر�ض � ،أحالمك التي ت�شبه النجوم امل�ضيئة مهما
كانت بعيدة ثق �أنه ب�إمكانك حتقيقها مهما تعكرت
حياتك وتعقدت ،تذكر �أن الله لن ين�ساك مهما �أخط�أت،
فهو رحيم ور�ؤوف� ،ضع ثقتك به وبنف�سك وقو �إرادتك
وعزميتك و�صارع من جديد� ،صارع بقوتك يف حلبة
احلياة وكن واثقا �أنه لك دور مميز فيها ،فيوم يكون
جمي ً
ال ويوم �سيئ ويوم حقيقة ويوم �رساب ،عليك �أن
تتغلب على جميع املراحل ال�صعبة و�أن حتدد هدفك،
�أنت ميكنك �أن ت�ضيء مثل النجوم �،أن ت�ضيء حياتك
وحياة الآخرين و�أن تكون �شمعة ت�ضيء� ،شمعة
ال تنطفئ مهما خفت نورها �،أن تكون مثل ال�شم�س
والنور ،فالأمل مثل �شعاع ال�شم�س ،الأمل هو �سالح
االن�سان يف هذه احلياة ،لو فقدنا الأمل فقدنا معنى
حياتنا ،فكر دائم ًا �أن وراء كل حلظات احلزن والأمل
غد ًا �أكرث �إ�رشاق ًا و �سعادة ،حلظات �أخرى تنتظرك و
تبعث كل ما هو جميل يف نف�سك ،فكر �أن لك هدف ًا يف
حياتك ،ف�أنت مل تخلق عبثا� ،أنت خلقت لتكون نافع ًا
لتطور نف�سك وتطور معها حياة الآخرين ،ال ت�ست�سلم،
اك�رس جدار اخلوف داخلك ،حارب بالأمل ،ا�صنع الأمل

من جديد وحارب به الي�أ�س� ،سالحك هو نف�سك وقوتك
هي �إرادتك ويقينك هو جناحك وطريقك ينتظرك ،فقط
بحاجة خلطوات لتدرك قيمته فيما بعد.
ر�سالة احلياة لنا هي الأمل لأن الأمل يخلق القدرة
على الإجن��از ويقتل ال�شعور بالعجز و اجلنب ،
فقط القليل من الأمل و�سرتى النتيجة و�سرتى كيف
�سينقلب حالك من �شخ�ص م�ست�سلم �إلى �شخ�ص مبدع
 ،من نظرة الي�أ�س �إلى نظرة الثقة ،فلنحيي الأمل
كلما فقدنا الثقة و�شعرنا بالعجز ،ماذا نخ�رس
لو تعلمنا �أن نعي�ش ب�أمل بنور ال ينطفئ بل على
العك�س دائما ما ينري من الداخل لي�شع على عاملنا
اخلارجي ومينحنا ال�شعور بال�سالم واالطمئنان
وي�شعرنا لوهلة �أن وجودنا يف العامل جميل،
وهكذا هو الأمل �شعاع ونور �ساطع ي�صنع املعجزات
ويحرك الإرادة و يدفعنا نحو التقدم .هذه احلالة
ت�شبه كثري ًا �سباق ال�سيارات �أو باقي امل�سابقات
يكون ال�شخ�ص يف املرتبة الأخرية ويفقد �إرادته يف
النجاح ،لكن ما ان يتحرك �شعور الأمل بداخله ف�إنه
حتما �سيفوز لأن الأمل نحن من ن�صنعه ب�إمياننا
ويقيننا ورغبتنا يف النجاح والو�صول حتى لو كان
كل �شيء �ضدنا حلظة الأمل �سيت�صالح كل �شيء معنا
ويحبنا لأننا مل نفقد الثقة ،بل على العك�س ت�أملنا
خري ًا يف كل املراحل.

أمل ...
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الفساد وسوء اإلدارة

يف بع�ض دول العامل الغنية والفقرية
يكون هناك الف�ساد واملح�سوبية و�سوء
الإدارة،وملحاربتها يجب ان يكون هناك
تطبيق القانون وحماربة الف�ساد وال�شفافية
وتتطلب وقفة جادة وعم ً
ال �شاق ًا واجراءات
عملية حلل م�شاكل الف�ساد باملجتمعات،
هناك م�شاكل كبرية وكثرية العامل الثالث
والعربي ومنها �سوء االدارة والف�ساد,
املتعلق بها،هناك بع�ض الدول بالعامل
الثالث والعربي �صنفت على انها من اكرث
الدول ف�ساد ًا يف العامل ،ومن �أهم �أ�سباب
الف�ساد بل �أهم عن�رص هو �سوء االدارة ،ان
�سوء االدارة و�سوء االختيار واملح�سوبية
تكون طاغية علي امل�شهد مع اال�سف ،ان
مكافحة الف�ساد مهمة �صعبة نظر ًا النت�شار
الفقر و�سوء االدارة واملح�سوبية وعدم
تكاف�ؤ الفر�ص بني املواطنني واحلرية
وال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة واالقت�صادية
وال�سيا�سية والثقافية للمجتمع ،ال حلول
�رسيعة للق�ضاء على امل�شكلة بالعامل
الثالث والعربي ،وهناك م�شكلة كبرية
وهي الك�سب غري امل�رشوع و املح�سوبية،
واعتقد �أن الكثري م��ن التحديات التي
تواجهها ال���دول واملجتمعات ترجع
بجذورها الى الفقر و�سوء االدارة وفر�ص
التعليم املحدودة وعدم حماربة الف�ساد،
ان تقارير مل�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية

ماذا لو نجح االنقالب في فنزويال؟
تتحدث عن بع�ض الدول بالعامل الثالث
والعربي من حيث ن�سبة الف�ساد و�سوء
الإدارة ،ان موقف الدول نف�سها فيه مثري
للقلق وحمزن حق ًا ،حيث تزايد معدالت
الف�ساد يف كثري من ال��دول العربيةّ � ،إن
بع�ض ال��دول العربية تعاين من الف�ساد
وت�ضارب امل�صالح واملح�سوبية واحلروب،
وحماربة الف�ساد حتتاج ر�ؤية �صادقة وادارة
واع��ي��ة ومتعلمة،على ��ض�رورة حت�سني
الإدارة كخطوة لتنمية االقت�صاد،وللعلم
ف�إن مفتاح االقت�صاد الناجح يبد�أ اذا ح�سنت
الإدارة ومت��ت حم��ارب��ة الف�ساد وح�سن
االقت�صاد ولذلك وجب وجود قوة و�سيطرة
ونية �صادقة لتحقيق ذلك ،لكن امل�شكلة
الكربى بالعامل هي ارتفاع ن�سبة الف�ساد
ال��ذي ا�ست�رشى ب�ين �أروق���ة احلكومات
والأحزاب والربملانات والإدارات العامة
ون�سبة الف�ساد زادت بني ال�رشكات العامة
واخلا�صة وجتاهلت ال�رشكات االلتزام
بالقانون وتنامت ظاهرة الك�سب غري
امل�رشوع.
ختاما اهم عمل ملحاربة الف�ساد و�سوء
الإدارة هو االختيار ال�سليم وال�شفافية،
وي��ج��ب ال�ترك��ي��ز على حم��ارب��ة الف�ساد
واملح�سوبية و�سوء الإدارة وحماربة الفقر
واجلهل باملجتمعات يف العامل الثالث
والعربي.

لو جنح االنقالب يف فنزويال الذي قام
به غوايدو يف الثالثني من �أبريل لكانت
�أمريكا اجلنوبية حتولت ملزرعة �أمريكية
ومكب نفايات للواليات املتحدة الأمريكية
التي ترى �أن وجود النظام احلايل يف
فنزويال يف هذه القارة �شوكة يف حلقها
ل�سببني  ..الأول� :أن فنزويال ال ت�سري يف
اخلط ال�سيا�سي الأمريكي والإ�رسائيلي،
والثاين� :أن احلكومة الفنزويلية احلالية
بقيادة الرئي�س نيكوال�س مادورو ال ت�سمح
للواليات املتحدة با�ستغالل الرثوات
الهائلة يف فنزويال ومنها النفط والذهب
والأملا�س.
�إن قيام حكومة الرئي�س الراحل ت�شافيز
بطرح نظرية «ع��امل متعدد الأقطاب»
جعل ال��والي��ات املتحدة تخ�شى من
انهيار «عامل القطب الواحد» الذي متثله
وا�شنطن وتتبعها �أغلب دول العامل كما
يتبع القطيع الراعي.
نظرية الرئي�س الراحل ت�شافيز «عامل
متعدد الأقطاب» كانت لقيت قبو ًال كبري ًا
يف دول ك��ث�يرة يف �أم�يرك��ا الالتينية
وا�ستطاعت ه��ذه ال���دول �إق��ام��ة جتمع
«الأل���ب���ا» يف �أم�يرك��ا الالتينية وهي
الدول املناه�ضة لل�سيا�سة الأمريكية ،
كما ا�ستطاعت فنزويال ومن خالل هذه
النظرية �إقامة عالقات كبرية مع ال�صني

ورو�سيا وايران والهند وجنوب افريقيا
وب��ي�لارو���س��ي��ا وك��ازاخ�����س��ت��ان وكوريا
ال�شمالية وجنوب �أفريقيا  ...الخ ،
�أي �إنه �أ�س�س فع ً
ال لعامل متعدد الأقطاب
ينهي �سيطرة القطب الواحد.
الأم���ر الآخ���ر ال��ذي مل ي��رق للواليات
املتحدة هو الوقوف �إلى جانب الق�ضايا
العربية العادلة ويف مقدمها ق�ضية
فل�سطني حيث ق��ام بقطع العالقات
مع �إ�رسائيل وطرد ال�سفري الإ�رسائيلي
و�إعالن وقوفه التام �إلى جانب ال�شعب
الفل�سطيني بعد العدوان الإ�رسائيلي على
فل�سطني «غزة» .2009
البع�ض عن معرفة �أو عدمها ي�صفون نظام
فنزويال بالنظام ال�شمويل والديكتاتوري
وهذا كالم عار عن ال�صحة فهذه عبارات
تطلقها الواليات على كل الأنظمة التي
تناوئها لتقوم بفر�ض احل�صار عليها
ومنع الآخ��ري��ن من التعامل معها ما
ي�ؤدي �إلى متملل ال�شعب �ضد حكوماته
على الرغم من �أن ال�سبب معروف وهو
�أن ه��ذه الأن��ظ��م��ة ال ت�سمح للواليات
املتحدة با�ستغالل ثرواتها  ،ومن ي�سمع
ت�رصيحات ترامب عن ال�سعودية وكيفية
ابتزازه للملك �سلمان وويل عهده يعرف
مل��اذا تقوم الواليات املتحدة بتهديد
فنزويال.

