العدد ( )3481السبت  1سبتمبر 2018

10

بين السطور

مقاالت

www.alshahedkw.com

رأي آخر

د .هشام الديوان

إعدام بلد عربي

عبدالعزيز خريبط

تويترAkhuraibet :
/http://khuraibet.blogspot.com

عام دراسي بال معوقات جوهرية
اخلارجة عن حدود �أقليم كرد�ستان التي �سيتم
التنازل عنها لالقليم حتى يت�سع بعد ان�سالخه
عن العراق الكراد تركيا وايران و�سورية .ف�إذا
احكموا �سيطرتهم على الدولة واجلي�ش واالمن
واملخابرات ف�إن كل من يختلف معهم وينتقد
�أداءهم عميل وخائن وبعثي �سابق �أو على �صلة
ب�إ�رسائيل ،مثل الكثريين منهم .كيكة احلكم
واملنا�صب واملال م�صممة لهم مبقا�ساتهم لذلك
لي�س مهم ًا �أن يكون من الوزراء من ال عالقة له
باملن�صب وال خربة له بالعمل وال معرفة ثقافية
غري ما يتعلق بالدين وال��والء للكبار وللدول
التي �آوتهم و�أجزلت لهم العطاء الذي يدفعون
ثمنه االن غ�صب ًا عنهم بالإكراه �أو بالرتغيب.
كيف مت بناء حمافظات كرد�ستان باجلامعات
وامل�ست�شفيات واملدار�س واال�سواق وحمطات
الكهرباء وحتى امل�صايف فيما �أهمل بقية العراق.
لتقل لنا احلوزة العلمية او املرجعية العليا
�أو رئا�سة جمل�س الوزراء �أو زارة الرتبية �أو
وزارة التعليم العايل �أو وزارة ال�صحة ولي�س
وزارة الكهرباء فقط ،م��اذا مت يف الب�رصة
منذ �سقوط �صدام ح�سني والى االن؟ الب�رصة
التي يعي�ش العراق على عائداتها النفطية
بدون طبابة وبدون م�ست�شفيات وبدون مدار�س
وبدون جامعات وبدون وظائف وبدون �أ�سواق
وبدون منتجعات ،وحتى املاء قطع عنها من
قبل كل االطراف املعنية .وبعد �أن مت غ�سيل
عقول البع�ض بعدم ج��دوى التعليم وبعدم
ج��دوى الكتابة وال��ق��راءة باللغة العربية،
يحاولون االن قتل االر�ض الزراعية ل�ضمان
ا�سترياد كل احتياجات ال��ع��راق من �إي��ران!
ومازالوا يذمون العهود ال�سابقة ويلعنون كل
اال�سماء التي مرت بتاريخ العراق ،بينما مل
مير العراق بو�ضع �أ�سو�أ مما هو عليه االن .ال
ميكن �أن يفهم من هذا الو�ضع �إال ر�سالة واحدة،
انهم يت�شاركون يف قتل العراق و�رسقته وحموه
تدريجي ًا من الوجود.

نعم �إنها عملية �إعدام لبلد عربي مثقل بالتاريخ
الإ�سالمي والب�رشي وحماولة لإزالته من الوجود.
فلي�س هنالك من معنى �آخر مفهوم لتربير هذا
الذي يجري يف العراق .لي�س هنالك جامع �أو
طارح �أو مف�رس �أو مفكر �أو عارف �أو جاهل ب�أمور
العراق �إال ويعلم علم اليقني ا�ستحالة ا�ستمرار
العراق كدولة موحدة م�ستقلة يف ظل و�ضع كالذي
يجمع امل�شرتكني يف ال�سلطة الآن .ع�رشات
الأح��زاب والكتل واالف��راد من العرب واالكراد
ال�سنة وال�شيعة ،لي�س بينهم من هو مع بلده.
جميعهم مع املنا�صب ومع املال ومع دول �أخرى
يدينون لها بالوالء على ح�ساب بلدهم .كيف
ميكن �أن يتحقق �أي خري من مثل هذه التيارات
هم لها �سوى ال�سلطة
والكتل احلزبية التي ال ّ
وامل��ال! هنالك بع�ض قادتهم ممن �أ�صبح من
الرثاء ما يتفوق به على كبار رجال الأعمال يف
املنطقة ويف مناطق وا�سعة من العامل .رجال دين
و�سيا�سيون هم �أ�ص ً
ال دخلوا ال�سيا�سة عن طريق
املظاهر والأفكار الدينية ال غري ،وتبخرت �أموال
العراق واختطف «داع�ش» ن�صفه ،و«داع�ش» �سيئ
ال�صيت وال�سمعة �صنيعة املنطقة ورد فعل على
التطرف الديني وعلى ا�ستئثار مذهب واحد على
احلكم .ويف العراق كل ال�شيعة وال�سنة مذهب
واحد ومل يكن بينهم خالف طائفي �أبد ًا .لذلك
ف�إنهم ومعهم االخوة االكراد م�ستعدون لالتفاق
ب��أي طريقة ممكنة للبقاء يف احلكم وحرمان
العراق من �أي كفاءات نظيفة خبرية لها عالقات
طيبة مع كل العامل ولها �صلة بالعلم والتعليم
والتجارة وال�صناعة وامل�ؤ�س�سات الكربى يف
العامل التي تقدم االبحاث والتكنولوجيا .لذلك
ف�إن اخلالفات احلالية تن�صب فقط على املنا�صب
وعلى عدد املقاعد الوزارية وعدد ال�سفارات
يف اخلارج واملحافظني وجمال�س املحافظات
واملبلغ ال��ذي �سيكون حتت ت�رصف كل طرف
واحل�سابات اخلارجية التي �ستحول �إليهم ،ومن
�سيقبل بالآخر با�ستقالل االكراد وما امل�ساحات

 ...والمجلس الطبي

كثريا ما ن�سمع ت�رصيحات امل�س�ؤولني يف
«الرتبية» بدء ًا من وزير الرتبية والوكالء
امل�ساعدين وبع�ض امل�س�ؤولني ،ب�أن
الو�ضع على �أمت اال�ستعداد من جميع
اجل��وان��ب وامل�ستويات الأم���ر الذي
ي�شغلنا حقيقة ،ون�أمل �أن تكون هناك
حق ًا ا�ستعدادات للم�صلحة العامة،
وندرك ب�أن املو�ضوع هو ت�ضافر جهود
وتعاون� ،إال �أننا نرى �أن الأمور عك�س
ذل��ك  ،و�أن هناك ق�صور ًا وال يوجد
تعاون وال تقدير!
و�سط �أخبار اال�ستعدادات املكثفة التي
تزعم ب�أن وزارة الرتبية وامل�س�ؤولني
ق��ام��وا بها  ،ت��ؤك��د وزارة الرتبية
ب��ال��ت����صري��ح��ات ف��ق��ط ب ��أن��ه��ا قامت
ب�إ�ستكمال ا�ستعداداتها بطاقمها الإداري
والتعليمي وجاهزيتها ال�ستقبال العام
اجلديد حيث اال�ستعدادات الأ�سا�سية
واجلوهرية مت االنتهاء منها بن�سبة
عالية  ،وت��ق��ول �أي�����ض��ا �إن��ه��ا تبذل
جهود ًا علىم�ستوى الوكالء والإدارات
التعليمية ال�ست و�أي�ضا مديري ومديرات
امل��دار���س ،والقيام بعدة ج��والت يف
خمتلف املناطق التعليمية ومدار�سها
للت�أكد من جهوزيتها.
وقد تفقد امل�س�ؤولون �أعمال ال�صيانة يف
خمتلف املدار�س وت�أكدوا من �سري العمل
فيها  ،ومن جانب امل�صداقية قالت
الوزارة ان هناك بع�ض �أمور ال�صيانة
مل تنته حتى الآن يف بع�ض املناطق
التعليمية لعدم وجود عقود لل�صيانة
�إال �أنها �ستكون م�شاكل غري �أ�سا�سية
ولن تعيق انطالقة العام الدرا�سي حيث
العام بال معوقات جوهرية!

 الكثري من التقارير الطبية ترفع منالعيادات احلكومية واخلا�صة وبناءا
على الطلب وخ��ا���ص��ة ل��دى الن�ساء
احل��وام��ل وه���ذه احل��ال��ة ت�شتد عند
املعلمات خا�صة بداية العام الدرا�سي
وه��ذه ظ��اه��رة لي�ست غريبة م��ن كل
عام مع ت�رصيحات اال�ستعدادات حيث
م�ؤ�رش النق�ص يف كثري من املدار�س
وخا�صة التي ت�شغلها الإناث يف الثالث
املراحل  ،ومع كامل االحرتام لوزارة
ال�صحة واملجل�س الطبي التابع لها �إال
�أن احلوامل يلوحن بوجود «وا�سطات»
وهن بالأ�شهر ال�سبعة الأولى  ،ونحن
نعلق على هذه الوا�سطات التي ت�سمح
ب�إعطائهم االجازات طويلة املدى بداية
العام الدرا�سي  ،ولي�س االعرتا�ض على
احلمل والوالدة !
االم��ر ال��ذي يحتاج وقفة ج��ادة من
امل�س�ؤولني يف تقلي�ص هذه الوا�سطات
خا�صة يف وق��ت يحتاج اال�ستعداد
فهناك مراحل �أ�سا�سية يف التعليم منها
املرحلة االبتدائية  ،ووجود معلمة
لديها ظ��رف طبي �أو خا�ص ي�شكل
�أزم��ة يف املدر�سة الواحدة وخا�صة
�أن للمعلمة منهج ًا درا�سي ًا وح�ص�ص ًا
وجدو ً
ال  ،وال جند من ي�سد هذا النق�ص
يف املدار�س وحتول احل�صة الدرا�سية
�إلى احتياط وال يكون فيها تدري�س
وال تعليم واحل��دي��ث ال��ذي يخالف
ذلك هو مبالغة لأن بع�ض املعلمات
وهن يف احل�ص�ص الدرا�سية ال يعلمن
الطالب وال الطلبات �شيئ ًا  ..فكيف يف
حالة اال�ستئذان واالج��ازة املتقطعة
والدائمة والتفرغ الريا�ضي!

ثقافيات

عبدالعزيز التميمي

مي زيادة وهدى شعراوي واليوم
علمان رائعان يف �سماء الوطن العربي رمزان
م�رشفان لل�ساحة الن�سائية العربية جمعهما حب
الثقافة والفنون والعمل اجلاد ،ال�سيدة هدى
حممد �سلطان ال�شعراوي  1947 - 1879م�رصية
�أ�صيلة ،ن�سج كيانها ال�صعيد امل�رصي «املنيا»
عانت اليتم املبكر يف مقتبل طفولتها.
�صقلتها الظروف املحيطة بها كمجتمع عربي ذي
تقاليد واعراف و�سلوك اجتماعي ي�شوبه الكثري
من التعنت والقيود والنظرة املحبطة للن�ساء
ب�صفة عامه ،تقابلها يف ذلك ال�سيدة مي زيادة

 1941 - 1886لبنانية الأب فل�سطينية الأم تهوى
الفنون وال�شعر والأدب� ،إميانها امل�سيحي مل
يجعل منها نقي�ضا م�ضادا لل�سيدة هدى �شعراوي
�صحيح انهما مل تلتقيا ببع�ض كج�سد لكن
لقائهما كان رائعا يف بذر اخلري وحب التعاون
والعطاء يف �سبيل الرقي باملجتمع العربي
ال��ذي ظلم الن�ساء لفرتة من ال��زم��ان خالفا
ملا تقره تعاليم ال�سماء والأدي��ان ،فاملر�أة
هي الطفلة اجلميلة التي تنري البيت بداللها
ودلعها وا�سعد قلوب والديها وه��ي الأخت

مجالس

د.محمد الدويهيس

هل الكويت ُتسرق ُ
وتصفى؟
خالل العقدين املا�ضيني كان رئي�س جمل�س الأمة
ال�سابق ال�سيد �أحمد ال�سعدون يردد مقولة «الكويت
تُ �رسق»! وكان هناك من يثق بال�سيد ال�سعدون وي�صدق
كل ما يقوله! �إال �أن كثري ًا من املواطنني يتهمون
ال�سعدون باملعار�ضة وبكيل التهم ون�رش بع�ض
املعلومات البعيدة عن �أر�ض الواقع!!بل انه و�صل
الأمر ببع�ض �أعداء ال�سعدون الى �أن يتهموه بعدم
احليادية وبفقدان امل�صداقية بعد �أن خ�رس رئا�سة
جمل�س الأمة فقد بد�أ يطرح بع�ض الق�ضايا ال�سيا�سية
واالقت�صادية التي يق�صد من ورائها مهاجمة احلكومة
ومناف�سيه!
ومع مرور الأيام وال�سنني ات�ضح مدى �صدق مقولة
ال�سيد ال�سعدون «الكويت تُ �رسق» من خالل العديد
من االختال�سات وال�رسقات املليونية التي �شهدتها
الدولة وحكمت بها املحاكم وبع�ض ال�رسقات ال
يزال البع�ض منها حما ًال للنيابة العامة �أو البع�ض
الآخر معرو�ض ًا على املحاكم!
وقد كرثت ال�رسقات املليونية من بعد التحرير ب�سبب
كرثة الف�ساد و�سطوة املتنفذين و�ضعف املالحقات
الق�ضائية نتيجة بع�ض الأخطاء الإجرائية والقانونية
�أو ب�سبب بطء الإجراءات الإدارية والتنفيذية.
وال �أريد �أن �أذكر �أو �أحدد هذه ال�رسقات فالكل يعرف
�أبطالها وتفا�صيلها الدقيقة.
و�أك�ثر ما ا�ستوقفني هو عبارة ال�سيد ال�سعدون
«الكويت تُ �صفى» !! فهذه املقولة بالرغم من ت�شككي

والأم واخلالة والعمة والعن�رص املهم يف بناء
املجتمع الإن�ساين �أينما كان .بهذه العبارة
�أ�ستطيع �أن اجمع بني هرمني �شاخمني عملتا
رغم كل الظروف وال�صعاب وحققنا النف�سهما
ووطنيهما املجد واخللود والإجن��از ،والقرن
الع�رشون ي�شهد وين�سب الف�ضل لهما يف ت�أ�سي�س
الكثري من اجلمعيات التطوعية اخلريية ن�سائية
كانت �أو غري ذلك ذات النفع العام.
هدى �شعراوي �سيدة وقفت بجانب الرجال
لبناء جمتمع عربي حر مثقف راق ومي زيادة

كذلك �ساهمت وبكل جد وجهد يف ن�رش ذات
املعنى لنف�س املحيط وان اختلفت اجلغرافيا
واملكان لكن الدافع والزمان وال�سبب والهدف
تقريبا كان واحدا وردتان من ب�ساتني الوطن
العربي الكبري الذي يزخر ب�أمثالهما يف كل
مكان وزمان بدء ًا من ن�سيبة و�أ�سماء والأمهات
ال�صاحلات الالئي بنني الرجال رحم الله
كل من عمل عمال �صاحلا اراد به وجه الله
وال�صالح ال��ع��ام وعلى ر�أ�سهم م��ي وهدى
وللحديث بقية.

عبارة

سعد العنزي

إن دلق سهيل ال تأمن السيل
يف �صحتها �إال انها تثري الهلع والفزع وتبدد الأمن
واال�ستقرار النف�سي والذهني! حيث اننا يف املا�ضي مل
ن�صدق ال�سعدون يف مقولته الأولى «الكويت تُ �رسق»
حتى ر�أينا ال�رسقات املليونية ماثلة �أمام �أعيننا ويف
�أروقة املحاكم!!
ف�إذا �صدق ال�سعدون يف مقولته الثانية «الكويت
تُ �صفى» !فمن الذي يقوم بعملية «الت�صفية»؟ ول�صالح
من ت�صفى؟!
هذه املقولة �إن �صدقت فهي خطرية! و�آثارها ال�سلبية
كبرية لي�س فقط على الكيان ال�سيا�سي واالقت�صادي
واملنظومة االجتماعية بل على كل مواطن �رشيف
يعي�ش على هذه الأر�ض الطيبة.
البع�ض يطمئننا ويقول �إن ال�سيد ال�سعدون كرب
بالعمر وب���د�أت تظهر تداعيات ذل��ك يف ندواته
وت�رصيحاته النارية وغري امل�س�ؤولة و�أن مقولة
«الكويت تُ �صفى» هي مظهر من مظاهر فقدان الذاكرةً
و�شطحات وت�صورات وتخريفات الهرم والتقدم
بالعمر و�أثر من �آثار فقدان من�صب رئا�سة جمل�س
الأمة!!
«الكويت تُ ����سرق» و«ال��ك��وي��ت تُ �صفى» مقولتان
خطريتان!! الأول��ى �شهدناها و�شهدتها املحاكم
و�أ�صبحت واقع ما�ضينا القريب !!
ويبقى ال�س�ؤال :ماذا لو �صدقت مقولة ال�سيد ال�سعدون
الثانية «الكويت تُ �صفى»؟!
ودمتم �ساملني.

جنم �سهيل كان ي�سميه العرب النجم
اليماين وله عدة م�سميات ،وكان
�أهل البحر و�أهل البادية ي�ستب�رشون
به ،وينتظرون طلوعه ،ويتفاءلون
به ،ب�سبب تغري طبيعة املناخ،
حيث تبد�أ تتغري به �أ�شعة ال�شم�س
ال�ساطعة واحلادة ،وتقل حرارتها
ت��دري��ج��ي��ا ل��ل�برودة ح��ت��ى طلوع
الو�سم ،وتبد�أ الأمطار واخلريات
تهل على الأر���ض والعباد مب�شيئة
الله.
وتكون هناك �سعادة خا�صة ل�صاحب
الطري الذي ينتظر هذا النجم ،ليبد�أ
معه رحلته للمقنا�ص ،وجتهيز
عدته وطريه ،ورفع «الربقع» عن
احلر القطامي ،الذي ينتظر الهداد
واحلرية والتحليق عايل ال�سماء،
ويعرب عما بداخله م��ن خ�صالت
حميدة م��ن �شجاعة وفرو�سية،
ويثبت ل�صاحبه �أن ربطه هذه املدة
الطويلة له ثمن غال بداخله� ،سوف
يثبته عند �صيده لفري�سته ،و�سوف
يع�شي �صاحبه وي�شبعه من احلباري
و�أنواع الطيور املختلفه.
يف �أول ايام عيد الأ�ضحى املبارك

وم���ن خ�ل�ال زي����ارات ال��دواوي��ن
قابلت �صاحب ط�ير ،الفرحة ال
ت�سعه ،وقلت له ما �شاء الله تكاد
تطري من الفرحة ،فرحنا معك،
ق��ال يل ق� ّ�رب �سهيل ،والب�شاير
قريبة ،وندعوك للمقنا�ص معنا
لإح��دى ال��دول ،التي ي�شبع بها
الطري ،ففرحت من فرحه ،وقلت
له « نتمنى من الله �سبحانه �أن
يفرح كل �إن�سان منا ينتظر غائب ًا
له �أو م�سافرا �أو مهاجرا �أو عودة
مري�ض» ونتمنى �أن ال�سعادة تنال
كل �أهلنا ،وتعم اخل�يرات على
بلدنا ال��غ��ايل ،وت��ب��د�أ تبا�شري
اخلري ،وحل الأزمات وامل�ساحمة
والعفو بني بع�ضنا البع�ض ،الننا
�شعب اخلري واملحبة.
وت��ع��ود الأح���رار امل��ه��اج��رة �إلى
وطنها ،ويفرح بهم �أهلهم وحمبوهم
ووطنهم الغايل عليهم ،وال �شك �أن
كل م�شكلة ولها حل ،وب ��إذن الله
�سوف تزين الأمور وترجع الأمور
كما عهدناها و�أح�سن ،والكل متفائل
بعد طلوع �سهيل ي�أتي �سيل الرحمة
واالن�سانية �إن �شاء الله.

