العدد ( )3723األربعاء  1مايو 2019

10

مقاالت

www.alshahedkw.com

ثقافيات

ديمقراطي

رأي آخر

عبدالعزيز التميمي

عبدالعزيز بومجداد

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

وزارة التربية

مسرحية فيل المدينة فاشل

المفتي والولي الفقيه

والكرسي الرسولي

يف عاملنا وعرب تاريخنا الطويل تعددت الديانات
وتنوعت ،فمنها ال�سماوي ومنها ما هو ناجت عن
الفكر الب�رشي ،وبطبيعة احلال ثارت النزاعات
بينها ،ثم انق�سمت هذه الديانات ملذاهب ن�ش�أت
بينها هي الأخ��رى خالفات كثرية ،بعدها ظهرت
طوائف وايديولوجيات خمتلفة ومتناق�ضة يف
املذهب الواحد ،ثم بد�أت تلك الديانات مبحاربة
اخلالفات عرب خطط و�أفكار ودرا�سات با�ستثناء
الدين الإ�سالمي والذي للأ�سف احت�ضن �أتباعه هذه
اخلالفات وبد�أوا يحققون بها انت�صارات وهمية على
بع�ضهم البع�ض.
كتبت يف ال�سابق مقاالت عن مدى ارتباط الدين
بال�سيا�سة ،كما �أك��دت على ا�ستحالة ف�صل الدين
عن الدولة وكانت تلك املقاالت مبثابة ردود على
الأفكار العلمانية التافهة ،وها �أنا اليوم �آتيكم
بهذه ال�سطور لأ�ؤك��د نظريتي وهي االمتزاج التام
بني الدين وال�سيا�سة ،لي�س فقط يف الدين الإ�سالمي
�إمنا يف الديانات الأخرى �أي�ض ًا وال �أق�صد هنا الرد
على العلمانيني �إمنا �أردت �أن �أرك��ز على خالفات
امل�سلمني والتي جعلتنا �أ�ضحوكة للعامل ،ولو
رجعنا لأ�صل هذه اخلالفات لوجدناها «الطائفية»
ولكن هذه املرة لي�ست بطائفية ال�شعوب بل طائفية
بع�ض الأنظمة الإ�سالمية التي تهاجم بع�ضها بع�ض ًا،
فبعد �أن �ألزمت هذه الأنظمة �أنف�سها بتطبيق ال�رشيعة
الإ�سالمية قامت بالهجوم على نظرائها «امل�سلمني»
ب�سبب اختالف بع�ض الأمور الفقهية بد ًال من �أن تتوحد
يف كلمتها ،كما توحد امل�سيح مثالً ،فهنا تف�سيق
ٍ
ملفت «�سني» وهناك تكفري لويل فقيه «�شيعي» مع
مطالبة كل طرف ب�إنهاء احلكم الديني لدى الآخر ..
لي�صطفوا جميعهم يف النهاية �أمام الكر�سي الر�سويل
«امل�سيحي» املتمثل يف مدينة الفاتيكان طالبني
التمثيل الدبلوما�سي وه��ذا طبع ًا اع�تراف �ضمني
بال�سيادة الدينية وامتزاج الدين بال�سيا�سة ،علم ًا
�أن ما يعرف بالكر�سي الر�سويل هو كيان �سيا�سي
معرتف به دولي ًا وتر�أ�سه �شخ�صية دينية �سيا�سية
«البابا» تُ �صدر فتاواها بنكهة �سيا�سية وتتعامل مع
الأمور ال�سيا�سية ب�صبغة دينية كاثوليكية ،بل �إن
هذه البقعة ال�صغرية جد ًا والتي ال تكاد تُ رى بالعني
املجردة من على اخلريطة «الفاتيكان» لها �أثر ديني
كبري ومبا�رش على �أكرث من مليار م�سيحي ينتمون
لدول متعددة حول العامل ومل ن�سمع �أي ًا من تلك الدول
تتهم الفاتيكان «باملد الديني» كما يفعل امل�سلمون
يخونون بع�ضهم بع�ض ًا ،فما ال��ذي جرى
عندما
ّ
للم�سلمني! مِ َ
ول هذا التناحر فيما بينهم ،ومل�صلحة
من ي�سعى البع�ض لتو�سعة الفجوة بينهم؟
لقد ترددت عبارة «كما تكونوا يول عليكم» كثري ًا
حتى �أ�صبحت اليوم �أحد املبادئ ال�سيا�سية التي
ت�ؤمن بها ال�شعوب ،ومن وجهة نظري �أن الأنظمة
واحلكومات لها �أثر كبري على �شعوبها وميكنها �أن
تنحني بها ميين ًا �أو �شماال ح�سب ما تراه منا�سب ًا
لها حتى لو كان هذا االنحناء يف غري حمله من
الناحية الواقعية ،فمن غري املتوقع �أن يكون
التطرف «الدويل» والنزاعات املذهبية الثائرة على
م�ستوى احلكومات الإ�سالمية فيهما م�صلحة لل�شعوب
الإ�سالمية والتي �أ�صبحت اليوم تهتز �أمام �أي تهديد
من هنا �أو هناك بعد �أن كانت كاجلبل الرا�سخ يف
وجه التحديات العاملية ،فها هي تهديدات ترامب
ملنظمة �أوبك تهدد اقت�صادنا من دون �أن يكون ب�أيدينا
وال �أي��دي حكوماتنا �شيء نفعله .ويف هذا املقام
�أدعو جميع ال�شعوب العربية والإ�سالمية مل�ضاعفة
اجلهود ملحاربة الطائفية بكل �أ�شكالها ،ف�إن مل تكن
حماربة الطائفية نابعة من �أرحام احلكومات فعلى
ال�شعوب �أن تتولى هي امل�س�ؤولية وتو�صل الر�سالة
حلكوماتها ..حتى ت�صبح دولنا اال�سالمية متقاربة
فيما بينها كما تتقارب من الكر�سي الر�سويل .حينها
�سيكون لنا �ش�أن.

يقول املثل حدث العاقل مبا ال يعقل فان
�صدق فال عقل له وقد يظن كثري من املتعلمني
خط�أ ان الطفل ال عقل له وال يفهم ما يجعله
يداعب الطفل ب�أ�سلوب دعابي فا�شل ي�ؤثر على
ذكاء الطفل الذي يولد به �سلبا ب�سبب حماقة
الكبري الذي يعتقد انه بهذا الأ�سلوب املتخلف
�سيو�صل للطفل معلومة تفيده وهذا فعال ما
حدث يف م�رسحية الأطفال «فيل يف املدينة»
فيها احلوار والإخراج ل�شخ�ص واحد ال يعرف
�أبد ًا معنى الطفل وكيف التعامل معه وال يدرك
خطورة و�صول املعلومة املزيفة له ممن ال
اخت�صا�ص له يف طرق التعامل مع الأطفال فال
يجوز �أبد ًا الرجوع �سبعني �سنة الى الوراء
وخماطبة الأط��ف��ال بعقلية الأم�����س البعيد
ونعيد لهم ما كان ي�شاهده وي�سمعه الأجداد
يف زم��ن احلكاوتي �أو التلفزيون الأبي�ض
والأ���س��ود ف��ذاك الزمن ذه��ب وراح ل�سجالت
التاريخ مع روادة �أطفال ال�ستينات من القرن
املا�ضي وجاء بعدهم جيل ال�صبي �سب�ستيان
ونحول وغ��رن��داي��زر لن�صل يف ه��ذه الأي��ام
الى جيل الأطفال االذكياء وع�رص املراهقة
املبكرة و�أطفال الديجتال والبا�سورد مع
وج��ود �أح��دث االخ�تراع��ات و�أف�ضل الربامج
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التي �صاغها املتخ�ص�صون للأطفال بعيد ًا
عن دهاليز املجاملة واملح�سوبية وال�سلك
الدبلوما�سي الذي ف�شل ف�شال ذريعا يف عهد
الإخوان وحكمهم مل�رص العربية فكيف ناتي
بفكرهم و�أ�سلوبهم الفا�شل ليطبق على �أطفال
الكويت ونحن ن�سعى جاهدين لبناء الإن�سان
الع�رصي املتجدد يف زم��ن غ��زو الف�ضاء
الذي جتاوز حدوده اجلغرافية وو�صل الى
بلوتو ونيوتن هذا العبث املتخلف بهذه
امل�رسحية ال�رسدية ت�صلح حلزاوي حبابة
الله يرحمه اللي ذبحت بقة وتر�ست �سبعة
جدور وخلت اللحوم وال�شحوم على ال�صواين
تدور هذه الق�ص�ص واخلرافات التي تزيد
العقل تخلفا وغباء انتهت وباتت حبي�سة
املكتبات الأثرية فكيف ناتي بها يف القرن
الثاين والع�رشين وغرينا اخ�ترع الإن�سان
الآيل قبل خم�سني ،انا مت�أكد انه امر دبر بليل
وان وراء ذلك �أم��ر خطري يجب االنتباه له
ورف�ضه وقطع الطريق على كل من ت�سول له
نف�سه الإخوانية العبث مب�ستقبل الأطفال عماد
الوطن لغد مزدهر ناجح ن�سعد ونفرح بنجاح
فلذة �أكبادنا الذين مي�شون على الأر�ض «قال
جاي يعر�ض حكاية فيل املدينة قال».

ن��درك �أن لكل �إن�سان وجهة نظر تعرب
عن ثقافة وبيئة وع��ن حالة وظرف،
وقد تختلف وجهات النظر بني النا�س
على ح�سب مراعاة امل�صلحة اخلا�صة
والعامة ،وقد تكون وجهة النظر هذه
قابلة للنقا�ش والتطبيق والتعديل ،وقد
تكون غري ذلك ،ومعنى �أن �أي �إن�سان يعرب
عن ر�أيه يف �أي و�سيلة من و�سائل ومواقع
التوا�صل االجتماعي واالع�لام ب�أنواعه
املختلفة بعيدا عن التجريح والطعن
والطائلة ،ووفق ال�ضوابط والقوانني
واحلق املكفول د�ستوريا ال يعد متهما �أو
جمرما يف بلد نتمتع فيه بهام�ش كبري من
احلرية والدميقراطية.
وال ن��رى �أن يعرب �أح��د عن ر�أي��ه هذا
حتى ل��و ك��ان نقدا مبا�رشا لقيادي
�أو م�س�ؤول يف �أي جهة م��ن اجلهات
احلكومية �أم��را يدعو �إلى اال�ستهجان
وع��دم التقبل وال��رف�����ض ،وا�ستغالل
ال�سلطة يف امل�ساءلة واملحا�سبة
خا�صة �أن ما ي�سدد من نقد يكون يف
حمل وجهة نظر على �شكل «تغريدة»
قابلة للرد والتو�ضيح ولي�س و�سيلة
و�أداة ومعدات متاحة لل�ضغط واالتهام
كجرمية ،بل رمبا ي�أخذ هذا الر�أي �أو
االنتقاد ذلك القيادي وامل�س�ؤول يف
اجلهات احلكومية �إل��ى مرحلة �أكرث
ارت��ق��اء وترفعا مبحاولة اال�ستفادة
والتقومي والإ�صالح فلي�س من ال�رضورة
�أن تكون االنتقادات جماال للهدم و�إمنا
قد يكون هدفها �أ�سمى من ذلك يف البناء
والتطوير والإ�صالح والإعمار.
ولقد ا�ستغربت كثريا من انت�شار بع�ض
التغريدات يف مواقع التوا�صل االجتماعي
والتي حتتاج �إلى وقفة و�إعادة نظر ،لأنها
تدفع �إلى خمارج بعيدة عن ال�صالحيات
واحلدود للوظائف القيادية واال�رشافية،
ورغم تفاعل الكثري من املوظفني معها
�إال �أنهم ي�شعرون بواقع الظلم و�أهمية مثل
هذا التناول والطرح يف ف�ضاء «تويرت»
لكن يت�ضح من خاللها �أن املجرى يف
اجلهات احلكومية ومنها وزارة الرتبية
�أخذ منحى خمتلفا وخارجا عن الهدف
والغاية املن�شودة والتي تتلخ�ص يف
تطوير ورفع م�ستوى اخلدمات التعليمية
وامل��خ��رج��ات ال��ق��ادرة على التناف�س
العلمي والعاملي.
كنا نود من القيادات وامل�س�ؤولني يف
اجل��ه��ات احلكومية اح��ت��واء مثل هذه
الأفكار والآراء و�أخذها بعني االعتبار
وذل��ك لقطع �شوط مقبول يف «ر�ؤي��ة
كويت جديدة» وكذلك التنمية امل�ستدامة
للتطوير والإ�صالح ،ولي�س للم�ساءلة
واملحا�سبة فما يحدث يف �أكرث اجلهات
احلكومية باخت�صار �شديد هو توزيع
ح�ص�ص التالعب والعبث باملقدرات
وال�صالحيات ولي�س توزيع املهام،
و�أع��ب��اء امل�س�ؤولية التي حتتاج �إلى
مرحلة متقدمة من االطالع والتقبل لآراء
الآخرين والتفاعل معها ب�شكل �إيجابي
و�إيجاد احللول املنا�سبة لتفادي الأخطاء
والق�صور ولي�ست موا�ضيع وق�ضايا تقبل
التحدي والفجور باخل�صومة وا�ستغالل
املنا�صب.

ضوء أخضر

فاطمة الطباخ

حكيم روحاني حضرتك؟ «»2-2
لكل فعل رد فعل ي�ساويه يف ال�شدة ،ويعاك�سه
يف االجتاه هذا اللي نعرفه فال ميكن ان يتم
االعتداء مني والطريج البد من حتقيق ووجود
م�رشف اداري يحا�سب املق�رص ،بع�ض الدكاترة
يعاملك ك�أنك داخ��ل بيته بالقوة وحاطني
لوحة كبرية عن عقوبة اللي يعتدي عليهم
وما يف عقوبة اللي يق�رص ب�شغله� ،صحيح
ان بع�ض امل�ست�شفيات عليها �ضغط والدكتور
اي�ضا بني ادم لكن له حاالت معينة واجب انه
ي�ستقبلها وواجب من حبه ملهنته ان يتعامل
باحل�سنى وبابت�سامة عاالقل ،بذمتكم �شفتوا
دكتور يبت�سم ينطق؟ ال طبعا�..شفتوا واحد
يتحجى بلباقة و�أدب ونف�سه حلوة ينهان؟ ال
طبعا اال ماقل وندر! لكن اللي يتعامل بفوقية
وعنجهية وتكرب و�أخ�لاق �سيئة وما يراعي
م�شاعر املري�ض اهو اللي يتعر�ض لالهانة
وداميا الكل ي�ستف�رس ا�شمعنى جن�سية معينة
اهيا اللي ت�شتكي هل يفتعلون امل�شاكل لأجل
التعوي�ض امل��ادي او يحبون ي�سوون دراما
وم�شاكل ب�س واال �شمعنى باقي اجلن�سيات
مان�شوف لها ح�س ! م��ع العلم دكتورة
م.البحر كويتية كانت،عموما اهي اخالق
مالها خ�ص باجلنا�سي ب�س ه��ذا املالحظ
اللي ماعنده اخالق حمد يتحمله ال ال�صاحي
وال املري�ض،احنا طبعا ن�ستنكر هذا الفعل
امل�شني وهو االعتداء على كادر طبي او اي
ان�سان يقوم باداء عمله لكن اي�ضا ال يتحجج
بهالذريعة وال يحا�سب على ق�صوره �سواء
بالتعامل او ب�أخطائه الطبية عطونا خط�أ طبي

تجارب

واحد مت حما�سبته ؟؟ ماكو طبعا مع احرتامي
للبع�ض اكرث الأطباء ي�ستفزون املراجعني،
ع�شان املل�صق ال�سجن � 6شهور �أو غرامة 500
دينار وي�ضمن الـ  5001كتعوي�ض وياريت كل
دكتور تتكرر معاه هامل�شكلة يعيدون النظر
يف امره وابعاده فورا عن البالد او توقيفه
وحما�سبته الن بيكون اهو النجري واللي يدور
الفلو�س،البع�ض جترد من �رشف هاملهنة
االن�سانية واذا ماخاب ظني مزور �شهادته او
ما ي�ستحق يكون دكتور ،مع احرتامي لالطباء
الكرام الذين در�سوا وتعبوا وتعلموا و�سهروا
حتى ي�ساعدوا هاملر�ضى واللي ي�ستحقون
كل تقدير واح�ترام عاللي يقومون فيه من
تفاين وجهد مل�ساعدة املر�ضى باهتمامهم
وحر�صهم وحبهم ومراعاتهم مل�شاعر املر�ضى
واهاليهم�،شكرا لكل طبيب يقوم ب�أداء واجبه
على اكمل وجه ومبحبة وابت�سامة .وكحال
اي مهنة يف زمننا هذا يجب اعطاء الدكاترة
والطاقم الطبي دورات يف ح�سن التعامل
مع املر�ضى واالبت�سامة ودورات يف ادارة
ال�شدة تفيدهم حتى باحلياة والله ي�ساعد
املر�ضى على نف�سيات بع�ض الدكاترة اللي
م��ا عندهم اخ�لاق وجنه بايقني م��ن حالل
ابوهم واطالب وزارة ال�صحة بو�ضع م�رشفني
اداري�ين ملحا�سبة املق�رصين ومتابعة �سري
العمل وو�ضع �صندوق اقرتاحات و�شكاوى
والنظر بجدية مل�ستوى االداء والتقييم وربطه
مبعا�شاتهم وو�ضع عبارة التم�سوا لهم العذر
والغرامة على ال�صوبني يف حال االعتداء.

صرخة قلم

خالد عبدالرزاق الحسن

األول من مايو يوم الوفاء
يف كل زمان ومكان يوجد هناك العديد ممن
�ضحوا و�أفنوا حياتهم من اجل ان يعي�ش
الآخ��رون ب�سلم و�سالم وان ينعموا بعي�ش
ك��رمي ،يحاربون الطبقية التي عززها
الربجوازيون لكن يف الأول من مايو عام
 1856جاء ما ال يروق للحكومات من ح�شد
و�إ��ضراب للعمال �شارك فيه اكرث من 400
الف عامل .
تعود خلفية هذا اليوم �إلى القرن التا�سع
ع�رش �إلى �أمريكا وكندا و�أ�سرتاليا ،مقتب�س
من موقع «ويكيبيديا» ،ويف يوم  1مايو
 1886نظم العمال يف �شيكاغو ومن ثم يف
تورنتو �إ�رضابا عن العمل �شارك فيه ما
بني 350و� 400ألف عامل ما نتج عن ذلك
�شلل للحركة االقت�صادية وكانت املطالب
يف �شيكاغو عبارة عن تخفي�ض �ساعات
العمل الى � 8ساعات وكانت حتمل �شعارات
«ثماين �ساعات عمل  ،ثماين �ساعات نوم
 ،ثماين �ساعات فراغ للراحة» وحقق هذا
الإ�رضاب جناحا و�ضع ال�سلطات يف زاوية
حمرجة ثم �أتت ال�رشطة لتف�ض هذا الإ�رضاب
وفتحت النار على املتجمهرين وقتلت عددا
منهم  .ثم القى جمهول قنبلة يف و�سط جتمع

ال�رشطة �أدت الى مقتل � 11شخ�صا و 7من
عنا�رص ال�رشطة وعلى �أثر ذلك مت اعتقال
عدد من ق��ادة العمال وحكم على  4منهم
ب��الإع��دام  .وك��ان من بني ه ��ؤالء اوج�ست
�سبايز وال��ذي كتب ر�سالة البنه ال�صغري
«ولدي ال�صغري ..عندما تكرب وت�صبح �شابا
وحتقق امنية عمري �ستعرف ملاذا �أموت
 ..لي�س عندي ما �أقوله لك اكرث من �إنني
بريء  .و�أموت من اجل ق�ضية �رشيفة ولهذا
ال �أخاف املوت وعندما تكرب �ستفخر ب�أبيك
وحتكي ق�صته لأ�صدقائك».
هذه هي حكاية ذك��رى هامياركت عنوان
لأب��رز الن�ضال العمايل على مر التاريخ
وهامياركت هي ال�ساحة التي جرت بها تلك
الأحداث و�سالت بها دماء العمال من اجل
مطالب عمالية م�ستحقة ومن ثم بدت اغلب
ال��دول حتتفل بهذا اليوم وهذه املنا�سبة
التي كر�ست مفهوم الوفاء .
ومن هذا املقال ادعو بع�ض الأخوة النقابيني
�إل��ى ق��راءة الر�سالة التي كتبها اوج�ست
�سبايز البنه ال�صغري واالقتداء مبا جاء
بتلك ال�سطور حتى ننعم مبنظومة نقابية
ت�سري على مبادئ عمالية �صحيحة.

ناصر الحسيني

استجواب وزير التجارة ...حالل زالل
هناك ق�صور وا�ضح يف �أداء وزير التجارة
خالد الرو�ضان ،مع احرتامنا ال�شخ�صي
له ،وهذا الق�صور مل ينعك�س على فئة
حم��ددة من النا�س ،بل ا��ضر بال�شعب
الكويتي ب�أكمله ،ورغ��م ذل��ك جند ان
هناك نواب ًا يقفون معه وي�ساندونه ،على
ماذا ؟ ال اعلم.
�أول �أوجه الق�صور التي ت�سجل يف الئحة
الوزير خالد الرو�ضان هي ترك بع�ض
مكاتب اخلدم ت�رسح ومترح دون ح�سيب
�أو رقيب ،وهذا ا�رض بال�شعب الكويتي
ب�أكمله ،بل جعل ال�شعب ي�رصخ ،ولكن
ال حياة ملن تنادي ،وال اعلم هل من
او�صل النواب الى قبة عبدالله ال�سامل
هو الوزير خالد الرو�ضان حتى ي�شكل له
النواب كل هذه احلماية من طرح الثقة
؟ �أم ال�شعب الكويتي الذي �أ�صبح فري�سة
�سهلة لبع�ض مكاتب اخلدم وعلى عينك يا
وزير التجارة.
فغالبية مكاتب اخلدم ا�ستغلت اقرتاب
�شهر رم�ضان وح��اج��ة رب��ات البيوت
للخدم ،ورفعوا ا�سعار اخلدم بطريقة
ذك��ي��ة ،فعندما تطلب خ��ادم��ة يبلغك

املكتب ان �سعرها  950دينار ًا ولكن ت�صل
بعد �شهرين ،اي بعد رم�ضان ،ويعر�ض
عليك وجود خامة جاهزة ،ولكن �سعرها
 1500دينار� ،أو ت�أخذ م�ؤقتة ويكون
راتبها  300دينار خالل �شهر رم�ضان،
وبكل ت�أكيد  100للخادمة و 200دينار
للمكتب ،ومل تتوقف املهازل عند هذا
احلد ،بل بع�ض املكاتب يحر�ض اخلدم
على الهروب بعد انتهاء مدة الكفالة
وهي �ستة ا�شهر ،ومع انتهاء الكفالة
ال يحق للمواطن املطالبة باملبالغ،
لذلك يبيعها املكتب مرة اخرى بـ 1500
دينار ،وت�ستمر العملية ،وهي بيع كل
�ستة ا�شهر ،ومع الأ�سف وزارة التجارةمل
تتحرك على حتديد اال�سعار ،ومل تتحرك
على ت�شغيل �رشكة ال��درة ،حتى ت�ضع
حدا لهذه املهازل ،بل تركت «احلبل»
على الغارب ،وال�ضحية املواطن ،ورغم
كل هذا الق�صور ،جتد من نواب االمة,
خ�صو�ص ًا بالدائرة الرابعة من يدافع عن
الوزير ،ولكن العتب ،كل العتب ،على
الناخبني الذين �أو�صلوا ه�ؤالء النواب
ملجل�س االمة.

