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حسبة مغلوطة

علي البصيري

�ستنظر عزيزي للعنوان م�ستغرباً,
فما الق�صة؟ ه��ذه العبارة ت�ستعمل
كمرتادفة بغدادية كثرياً ,والندثارها
بحكم الزمن وانتقالها لنا بالكويت منذ
زمان م�ضى ولكن مازال بع�ض الكويتيني
ي�ستخدمونها ويطلقونها بالأفيهات على
ما ي�شاهدون من هدر مايل �أو تبذير يف
غري موقعه ,فاملرتادفة تي�سي في�سي
تطلق بالعادة على املبذرين بال فائدة
او بال نتيجة ترجتى من ورائها مثل ذلك
الذي يت�سلم ورث ًا من والده ويبذره من
دون وجع قلب ,كما يقول البغداديون
,والأدهى والأنكى من التبذير هو عندما
ت�س�أله اي��ن ذه��ب كل ذل��ك امل��ال؟ فال
يعرف جوابا مقنعا ويختلق الأع��ذار
الواهية ,اي انه اهدره ب�سفاهة ورعونة
من دون ان يتذكر من يعمل هو لأجلهم,
فيقال عن امثال ه�ؤالء ان مالهم يذهب
«تي�سي في�سي» ،اي لي�س يف مكان مهم
ذي قيمة .
ذل��ك بال�ضبط ما ن�شاهده يف وقتنا
الراهن حني نتحدث عن امليزانيات
لدعم امل�شاريع ذات الأهداف التطويرية
وال�سباقة وحني يعتذر م�س�ؤول رفيع
منك ليقول لك« :املعذرة لي�س لدينا
اعتماد م��ايل � ..أو ال�سموحة ترى
امليزانية �ضيعناها ب�أمور الرت�ضيات
ب�ين ه��ذا ول��دن��ا وذاك ول��د ولدنا»,
وجتد نف�سك املبدع �أم��ام خيارين اما
ال للتي�سي
�أن تتحطم �أحالمك �أو جتد ح ً
في�سي احلكومي ,فهذا يدعمه تاجر وذاك
يدعمه �شيخ ويدخل املبدعون يف دائرة
التوهان  ..فيقررون الهجرة من دون
رجعة ,فال امل�س�ؤولون يتزحزحون
وال احلكومة تن�صفهم ,و�س�أ�سوق ق�صة
حدثت مع �شخ�ص �أعرفه ,منذ �سنة قدم
�شاب من ذوي االعاقة وطلب مقابلة
رئي�س احلكومة خلدمة بلده بتقدمي
بع�ض احللول والأف��ك��ار ,ومنذ �سنة
وموعد مقابلته مت�أرجح بني الرف�ض
واملوافقة  ..وال�شاب الطموح قرر
النزول عن حلمه ال��ذي ركبه ب�إميان
امل�س�ؤولني بتطوير العن�رص الب�رشي
وق���رر ال��ذه��اب ال��ى وزي���ر الداخلية
ال لالزدحامات املرورية
ليقدم له ح ً
وتقليل اجلرمية ,وكما �سبق مل يتم
�شيء ,بل ي�س�أل من بع�ض امل�س�ؤولني
وال��ذي��ن تعاطفوا معه :هل ن�ستطيع
تقدمي ما يغنيك عن مقابلة الوزير؟
ال يا �سيدي فالكتاب ظاهر من عنوانه ..
فيقرر اخونا الطموح باالجناز والعمل
وال�شباب الذي يحمله يف قلبه بعد �أن
�أنهكه امل�س�ؤولون بالوعود ومع�سول
الكالم من دون فائدة اللجوء الى
بع�ض ال��وزراء وهم يفتحون �أبوابهم
لقناعتهم مبا قال وحملهم �شهادات
موازية ملا يحمل من �شهادة علمية
والفكر فيفتحون �أبوابهم ويعينونه
بل ويقررون �أن ي�ؤمنوا مبا ي�ؤمن به
و�صدق ما فعلوه جعل هذا املواطن
الطموح الى رفعة بلده وازده��اره ال
ميوت يف نف�سة ويبقى الأمل مبن تعلق
به �أن يكون راعيا لفكره وهو الذي ال
ين�شد الوا�سطة يف نيل حقه ,ولأننا
نحمل الأمانة ونقدر مثل هذه العقول
التي حت�ترم جمتمعها وت�سعى الى
رفعته ف�إننا ن�س�أل الأخوة امل�س�ؤولني
عما ا�ستجد؟.
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الرسم الواقعي ...قمة اإلبداع
منذ القرن التا�سع ع�رش وبالتحديد يف �أواخر
العام  1840م بزغ يف �إنكلرتا جنم كل من
الفنان الر�سام الواقعي م�ؤ�س�س اللتاثريية
االول وقبل كلود مونية جوزيف ترينر - 1775
 1851ومواطنه الفنان الرائع ر�سام املناظر
جون كان�ستابل  ,1837 - 1776واالثنان
عا�شا يف حميط واح��د وبيئة مت�شابهة من
حيث العنا�رص واملفردات والبحر والأ�شجار
واجلداول والزهور واخل�رضة والأ�شخا�ص,
فكانا على �سجية واح��دة وك�أنهما متفقان
ب�شكل منظم ,واحلقيقة عك�س ذلك ,فقد كان
توافقهما نوع ًا من التنا�سق ال�رضوري الذي
يفر�ضه االهتمام التقني بنتيجة العمل,
حتى و�إن مل يلتق االثنان ف�إن �أولويات العمل
تفر�ض نف�سها على �أي فنان ر�سام يريد �أن
ينتج عمال فنيا ناجحا يبهر اجلميع ,فقد
كان االثنان يخرجان للطبيعة حاملني علبة
�ألوان مائية �أو قلم ر�صا�ص مع ورقة للر�سم
فتتم درا�سة املنظور مع ما يحوي امل�شهد
من عنا�رص متفرقة ,فتتم درا�ستها بدقة ومن
عدة زوايا ومن بعد تلك الزيارات والدرا�سات
التدريبية املتكررة يتم تنفيذ العمل ب�شكله

إنهاء خدمات  365معلم ًا

النهائي يف لوحة زيتية وم�ساحة غالب ًا ما
تكون كبرية وقد ال تقل م�ساحتها يف الغالب
عن � 150سم × � 60سم ح�سب ما هو موجود
يف املتاحف و�صاالت العر�ض من لوحات
له�ؤالء الفنانني الكبار ,الأم��ر الذي ي�ؤكد
�رضورة و�أهمية �أن يدر�س الفنان لوحاته من
الواقع الطبيعي مبا�رشة ودون االعتماد على
الفل�سفة الذهنية التي ال يتفق عليها اثنان,
فاملنظور الب�رصي للم�شاهد �أي ًا كان نوعها
مهم جدا ل�صقل املوهبة ومتكني القدرات مع
تن�شيط تو�سيع الأفق اخليايل للفنان لفتح
باب العطاء الأغنى من حيث اللون والعنا�رص
وحتقيق الأبعاد ب�شكل تخ�ص�صي مميز رتبته
ال��ر�ؤي��ة الفردية للفنان لتحتوي اللوحة
عن�رص االجتهاد الفل�سفي والر�ؤية الذهنية
اخلا�صة� ,إلى جانب الواقع املنظور لأ�صل
املكت�سب الب�رصي للعن�رص ,كما كان يحدث
بعد ذلك مع �سيزان وفان غوخ و�سلفادور دايل
بيكا�سو و�آخر املبدعني اليوناين كو�ستا�س
لو�ستا�س  2014 - 1933الذي كان ير�سم من
الواقع املوديل اجلال�س �أمامه فيقدم عرب
�أعماله عجب العجاب .وللحديث بقية.

ومعلمة

مع قرب نهاية الف�صل الدرا�سي من كل
عام ت�صدر وتن�رش وزارة الرتبية �أنباء
متناق�ضة ت�شري �إلى خلل وا�ضح بالإدارة
وامل�ؤ�س�سة الرتبوية التي من جانب
تنفذ وتطبق ق��رار و�سيا�سة الإح�لال
و«التكويت» ومن جانب �آخر تفتح �أبواب
التعاقدات املحلية تزامنًا مع �إنهاء
خدمات املعلمني الذين تكفلت الوزارة
بت�أهيلهم وتدريبهم من �سنوات وبدل
اال�ستفادة من اخل�برة تنهي اخلدمات
وتعاد مرة �أخرى فر�ص التعاقدات من
جديد!..
خلل يف ن�سب و�أع���داد املعلمني يف
خمتلف التخ�ص�صات وت��دن يف الأداء
املهني ،وا�ستياء لي�س من م�ستوى
املوظف الوافد ال��ذي تنهي خدماته
ل�سيا�سة الإح�لال و�إمنا من امل�ستوى
العام وذل��ك ب�سبب �إخفاقات وتدين
م�ستوى امل�ؤ�س�سة الرتبوية و�أداء
الوزير الغائب عن امليدان العملي،
ف�أغلب من يتم �إن��ه��اء خدماتهم من
الكفاءات التي من املفرت�ض �أال تفرط
فيها الرتبية بكل ه��ذه ال�سهولة،
ون��رى من جهة �أخ��رى جتديد عقود
لآخ��ري��ن لي�س لديهم �أي خ�برات يف
هذا امليدان فيحتاجون �إلى ميزانيات
�ضخمة للتدريب واالع����داد املهني
واالجتماعي حتى ي�ستطيعوا جماراة
التطور ال�رسيع يف املجتمع ،ونحن
نعجب ملاذا ن�ستغني عن هذه اخلربات
لن�أتي بغريهم ممن ال خربة لهم وال
دراية بطبيعة العمل وظروف وعادات
وتقاليد املجتمع؟
فبعدد �أي��ام ال�سنة امليالدية اعتمدت
وزارة الرتبية ق��رارا ب�إنهاء خدمات
 365واف���دا م��ن العاملني لديها ممن
�شملتهم �سيا�سة الإح�لال للعام احلايل
من املعلمني واملعلمات واالخ�صائيني،
حيث قامت ب�إر�سال الك�شوفات الى
املناطق التعليمية لإب�لاغ املعنيني
بالأمر ،و�سيكون قرار �إنهاء خدماتهم
مع نهاية العام الدرا�سي احلايل دون
مقدمات.
لذلك كان الت�سا�ؤل :هل ميكن �أن نربط
�سيا�سة الإح�لال والتكويت والقرارات
اخلارجية وال�ضغوطات التي متار�س
على �سري العمل مب�سائل وق�ضايا منها
تخ�صي�ص اللجان واملكاف�آت وهدر املال
العام مع عدم االهتمام بق�ضايا الرتبية
الرئي�سية؟!
ول�����ص��ال��ح م��ن اخل�����ض��وع مل��ث��ل هذه
ال�سيا�سات ال��ت��ي ال ت��خ��دم العملية
ال�ترب��وي��ة خا�صة �أن م��ن يتم �إنهاء
خدماتهم هم من الكوادر واخلربات التي
ال ميكن اال�ستغناء عن جمموعة منهم،
فالعملية لي�ست تنفيذا لقرار و�سيا�سة
الإح�ل�ال ملجرد توفري �شاغر و�إمن��ا
ينبغي النظر لأبعد من ذلك.
���س��ن��وات م��ن ال��ت��دري��ب والت�أهيل
واخلربات وبقرار غري مدرو�س ب�شكل
ِ
كاف يتم �إنهاء عقودهم ب�صورة الفتة
للنظر دون �أن تطول م�ساءلة قانونية
من ن�رش �أ�سماء املعلمني واملعلمات
وخ�صو�صية الأرق���ام املدنية بهذه
ال�صورة عرب و�سائل االع�لام ومواقع
التوا�صل االجتماعي!..

نقطة ضوء

مشرف عقاب
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اإلرهاب الدين له
�إن الإرهاب والقتل والعمل الإجرامي والدمار
والتهجري ،لي�س له دين معني �أو جمموعة
معينة،و من �أهدافه ن�رش الفو�ضى والقتل
والدمار والتهجري الق�رسي والأعمال الإجرامية
واجلرمية �ضد الإن�سانية،يف الكثري من دول
العامل هناك منظمات وجماعات متطرفة ول�سنا
ب�صدد ذكر �أ�سمائها ,يف القانون اجلنائي
ال��دويل هناك تعريفات م�شرتكة للإرهاب
ت�شري �إلى تلك الأفعال العنيفة التي تهدف �إلى
خلق �أج��واء من اخلوف ،ويكون موجه ًا �ضد
�أتباع دينية و�أخرى �سيا�سية معينة� ،أو هدف
�أيديولوجي ،وفيه ا�ستهداف متعمد �أو جتاهل
�سالمة املدنيني ،بع�ض التعاريف ت�شمل
الآن �أعمال العنف غري امل�رشوعة واحلرب،
يتم عادة ا�ستخدام تكتيكات مماثلة من قبل
املنظمات الإجرامية لفر�ض قوانينها،ماحدث
يف نيوزيلندا من اي��ام قليلة يدخل يف هذا
ال�سياق،بعد الهجوم على امل�سجدين قامت
رئي�سة وزراء نيوزيلندا بزيارة ملكان احلادث
و�أهل القتلى وامل�صابني وهي مرتدية غطاء
للر�أ�س وتقول� :إن امل�سلمني من ن�سيج املجتمع
و�سوف نقوم بحماية املجتمع من التطرف،
وتطمئن امل�سلمني وتقول� :إن حادث �إطالق
النار يف م�سجدي مدينة كراي�ست ت�شري�ش من
�أحلك و�أ�سود �أيام بالدها يف تاريخها احلديث،
وقالت �أردي��رن خالل م�ؤمتر �صحايف �إن ما
حدث يف كراي�ست ت�شري�ش عمل على درجة غري
م�سبوقة من العنف ،و�أنه ال مكان يف نيوزيالندا
لهذه الظاهرة وملن نفذ هذا الهجوم.
و�أ�ضافت :العديد من ال�ضحايا �أع�ضاء يف

جمتمعات املهاجرين امل�سلمني ،ونيوزيلندا
هي بيتهم  ،و�أكدت ال�رشطة �سقوط عدد كبري من
القتلى وع�رشات اجلرحى يف هجومني ا�ستهدفا
م�سجدين يف مدينة كراي�ست ت�شري�ش �رشقي
البالد ،م�شرية �إلى �أن ال�سلطات �ألقت القب�ض
على عدة �أ�شخا�ص على خلفية الهجوم،و�أفادت
و�سائل �إعالم ب�أن �أحد منفذي اجلرمية �أ�سرتايل
يف الـ  28من عمره ويعتنق فكرا عن�رصيا
متطرفا،و�صفت رئي�سة وزراء نيوزيلندا،
جا�سيندا �أردي��رن ،الهجوم على امل�سجدين
ب�أنه عمل �إرهابي ،ومعلنة رفع درجة التهديد
الأمني من منخف�ض �إلى عال،
وقالت جا�سيندا خالل م�ؤمتر �صحايف :كثريون
من الذين ت�أثروا ب�شكل مبا�رش بعملية �إطالق
النار هم مهاجرون �إل��ى نيوزلندا ،ورمبا
يكونون الجئني هنا ،لقد اختاروا نيوزيلندا
لتكون وطنهم ,وهي موطنهم بالفعل ،وان
امل�سلمني �رشيحة مهمة جدا باملجتمع ،لكن
ال�شخ�ص الذي قام بهذا العنف �ضدنا لي�س
منا وال مكان ل��ه يف نيوزيلندا وال يوجد
مكان هنا ملثل هذه الأعمال العنيفة وغري
امل�سبوقة،و�أنها لن تذكر ا�سم هذا املجرم,
وذلك لأنه ارهابي ومتطرف وقاتل ،وعدم ذكر
ا�سمه حتى ال تكون له �شهرة الي�ستحقها،
وا�ضافت رئي�سة الوزراء �إن احلكومة �ستقوم
مبراجعة القوانني بخ�صو�ص الأ�سلحة وحملها
يف البالد،وت�رص على التعاي�ش ال�سلمي
والدميقراطية واحلرية والتعددية وتطبيق
القانون على اجلميع وال�شفافية جلميع
مكونات املجتمع ،ودمتم.

صرخة قلم

عبارة

سعد العنزي

محافظة الجهراء بانتظار توجيهات معاليك لتطويرها
بداية ،نبارك ملعايل حمافظ اجلهراء نا�رص فالح
احلجرف تعيينه حمافظا� ،سائلني املولى جلت
قدرته ب�أن يعينه وي�سدد خطاه يف من�صبه اجلديد،
ال�سيما و�أنه من �أبناء اجلهراء الكرام ،و�سليل �أ�رسة
كرمية وهي �أ�رسة احلجرف ،التي حتمل تاريخا
كبريا ،وم�شهودا لها بذلك يف تاريخ دولة الكويت،
وهي غنية عن التعريف وال حتتاج �شهادة من �أحد،
ٍ
�شهادة لهذه
لأن فعلها الط ّيب واملحمود هو �أكرب
الأ�رسة الكرمية.
فمعايل املحافظ نا�رص احلجرف هو �شاب طموح،
ين�ضح بالفكر النيرّ ،ويعي متاما حجم امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقه ،ويعرف متاما مالذي حتتاجه
علم
املحافظة و�أبنا�ؤها ،كونه من �أبنائها وعلى ٍ
تام مبا حتتاجه ،وهو االمر الذي �أ�سعدنا و�أفرحنا
حينما تلقينا خرب تن�صيبه حمافظا على اجلهراء،
فكما يقال �إن �أهل مكة �أدرى ب�شعابها.
فاملحافظة يا معايل املحافظ حتتاج نف�ضة يف
بع�ض الوزارات املوجودة فيها ،كاملدار�س املغلقة
التي �أكل عليها الدهر و�رشب ،وباتت ت�ؤرق م�ضجع
�أبنائها ،نظرا لبعد املدار�س الأخرى عن �سكنهم،
وهو �أمر �أعلم جليا �أنك �ستنربي له بكل قوة حتى
تنهي هذه امل�شكلة ،التي هي بالفعل م�شكلة عانى

www.alshahedkw.com

ثقافيات

a.h.albossiri@gmail.com
Twitter: @alialbossiri1

وعود  ..تيسي فيسي!
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مقاالت

ويعاين منها �أبناء املحافظة ،وهي بكل �أمانة
من �أثقل املتاعب وامل�صاعب التي تواجه �أبناء
املحافظة.
حقيقة ال �أنكر دور املحافظ ال�سابق الفريق �أول
ٍ
تفان و�إخال�ص
متقاعد فهد الأمري الذي عمل بكل
يف �سبيل الرقي باملحافظة ،وكانت له ب�صمته
الوا�ضحة يف �أروقتها ،حيث كان يعمل بحيوية
ون�شاط يف �سبيل تطوير املحافظة ،وتذليل كافة
العراقيل لأبنائها ،من �أجل ت�أدية الأمانة �أوال ،ثم
ك�سب ر�ضاهم ،ولكل جمتهد ن�صيب ،وهو �أ�صاب يف
العديد من االمور التي اجتهد فيها.
�أما �أنت يا معايل املحافظ نا�رص احلجرف فطموحنا
فيك يعانق ال�سماء ،كونك يف ريعان �شبابك،
وبعنفوانك ،وقادر ب�إذن الله على و�ضع ب�صمتك على
املحافظة ،وتذليل كافة العراقيل التي تواجههم
لأنك كما عهدناك م�ستمع جيد ،و�أبوابك م�رشع ٌة
ومفتوحة ،وتهمك املحافظة كما تهم �أبنا�ؤها،
و�سقف �آمالنا وطموحنا كبري بك ،ون�أمل �أن تدور
عجلة الرقي باملحافظة من �أول يوم عمل ،لأنك
رجل طموح تبحث عن التطوير والإجن��از ،وكلنا
ثقة يف �أن املحافظة �ستتطور �أكرث و�أكرث بتوجيهات
معاليك .والله من وراء الق�صد.

ناصر الحسيني

مكاتب الخدم أكلونا يا وزير التجارة
الأخ وزير التجارة خالد الرو�ضان،
�سبق و�أن �أ�شدنا بك يف مقالة �سابقة،
ب�ش�أن �إجراءاتك يف وزارة التجارة،
ولكن يبدو �أنك وقفت عاجزا عن كبح
ج��م��اح بع�ض مكاتب اخل���دم ،التي
�أكلتنا «من هال�شق الى هال�شق» ،وانت
ووزارتك تتفرجون وك�أنكم غري معنيني
بحماية ال�شعب من ج�شع بع�ض مكاتب
اخلدم ،لذلك مثلما �أ�شدنا فيك �سابقا،
ال��ي��وم نقولها ل��ك وبالفم املليان:
ق�رصت واخفقت وع��ج��زت ع��ن �إدارة
وزارة التجارة وخ�صو�صا ب�ش�أن مكاتب
اخلدم.
الأخ وزي��ر التجارة� ،أي��ن وع��ودك يف
اي��ق��اف مكاتب اخل���دم عند حدها،
وت�شغيل �رشكة الدرة؟!
فهل تعلم ياوزير التجارة �أن بع�ض
مكاتب اخل��دم ا�ستغلت اق�تراب �شهر
رم�ضان مما زاد من هروب اخلادمات
م��ن ال��ك��ف�لاء؟ و�أ�صبحوا ي�شغلونها

باليومية بـ  10دنانري ،وبال�شهر 300
دينار؟ وهل تعلم ياوزير التجارة ان
بع�ض مكاتب اخلدم يقولون ملن يريد
طلب خادمة ،لن ت�صل اال بعد �شهر
رم�ضان وتكلفتها بـ  900دينار ،واذا
تريد خادمة جاهزة بـ  1500دينار،
�أحدهم قبل ا�سبوع اخذ خادمة من مكتب
بـ  1200دينار ،وقالوا له« :خذها الآن
بـ  »1200ففي منت�صف ابريل �سيكون
�سعر اخلادمة اجلاهزة بـ  1700دينار،
نظر ًا لدخول �شهر رم�ضان.
الأخ ال��وزي��ر خالد ال��رو���ض��ان ،مع
الأ����س���ف ان ب��ع�����ض م��ك��ات��ب اخل��دم
ت�صول وجتول و�أخ��ذت مت�ص ما يف
جيوب املواطنني من دون ح�سيب �أو
رقيب ،ووزارتك عاجزة عن مواجهة
هذه املافيا ،وحقيقة انك ت�ستحق
اال�ستجواب ومن حمور واح��د ،وهو
ع��ج��زك ع��ن مواجهة مكاتب اخلدم
وت�شغيل �رشكة الدرة.

