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»من املاضي« صفحات مضيئة مشرقة  نفتحها معكم يوم السبت من 
كل أسبوع نوثقها لكم بشهادات وأسرار وذكريات كويت املاضي مع 
رجاالتها األوائل الذين عاشوا الفترتني ما قبل النفط وما بعده. نحاول 

كل أسبوع أن نعيد رسم كويت املاضي مع ضيوفنا ونسبر أغوار ذاكرتهم 
اململوءة بعبق املاضي والزمن اجلميل. صفحات »من املاضي« ليست 
أكثر من محاولة إلعادة كتابة الزمن اجلميل بألسنة من عاشوا ذاك 

الزمان والذين يرددون دوما »عتيج الصوف وال جديد البريسم«.

للتواصل مع صفحات من املاضي
وإرسال السير الذاتية للراغبني في املشاركة.

jeplowy@alanba.com.kw  إعداد: منصور الهاجريالبريد االلكتروني

عثمان أبوسيدو

قال ضيفنا عثمان أبوسيدو منذ 
أكثر من 20 عاما وأنا أجلس في املسجد 
من صالة املغرب وحتى انتهاء صالة 
العشاء واقوم بختم القرآن الكرمي كل 
5 أيام وأدعو لألمة وجلميع املسلمني. 
وقبل س���نتني كانت زوجتي رحمها 
اهلل وهي ابنة الش���يخ محمد حمادة 

مفتي غ���زة في املش���فى وألول مرة 
طلبت من األبناء أن أزورها في املشفى 
اآلن، وحاولوا ان يقنعوني بالذهاب 
في الغ���د، ولكنني أصررت على ذلك 
وقمت بزيارتها ودعوت لها وطلبت 
منها السماح وأبلغتها بالسماح وبعد 

ساعتني توفيت رحمها اهلل.

موقف ال ينسى

أحد أوائل المعلمين الوافدين يروي لـ »األنباء« ذكرياته على مدى نصف قرن في الكويت

عثمان أبوسيدو: كنت مسؤواًل عن إحصاء 1965 
في الفروانية وجليب الشيوخ والعباسية والعشيش

عام 1960 كنت مدرسا ومشرفا في مدرسة أبرق خيطان 
االبتدائية، وكان ناظرها أبوجمال أحمد الصادق، وبعدها 
رش���يد احلصان الذي أصبح فيما بعد ملحقا ثقافيا في 
س���فارة الكويت بالقاهرة وقد تقدم���ت بطلب لتركيب 
مجموعة من حنفيات املياه في أحد جوانب املدرسة لتكون 
مكان وضوء للطلب���ة ليعتادوا على الوضوء والصالة، 
وكان طلبي شبه مستحيل أو غريبا، ولكنني رجوته ان 
يوقع على الطلب وذهبت به الى دائرة األش���غال العامة 
الذين لبوا طلبي في احل���ال، وذهبت بعدها الى وزارة 
األوقاف بطلب آخر وس���اعدوني فورا لتوفير البس���ط 

اخلاصة بالصالة.
وبعدها ذهبت الى أحد األصدقاء في إذاعة الكويت وهو 
األخ هاشم اخلليلي الذي وفر لي أشرطة خاصة بالقرآن 
الكرمي وأشرطة لإلذاعة وألول مرة في تلك الفترة ينطلق 
صوت اإلذاعة من املدرسة في فترة الصالة ليتم جتميع 

الطلبة وكنت إماما لهم.
وقد جلست مع الزمالء املدرسني حيث ناشدتهم إجناح 
الفكرة ألنهم قدوة للتالميذ، فمن غير املعقول ان يصلي 
الطلبة وال يجدون مدرسيهم يؤدون الفرض معهم، وبالفعل كان 
منظ���را يثلج الصدر حني أعلم الطلب���ة كيفية الوضوء، وكذلك 
الصالة في جماعة باملدرس���ة، وكانت مفاجأة حضور العشرات 
من أولياء أمور الطلبة يش���كرون ادارة املدرسة على هذا العمل. 
وقد تلقيت لهذه اجلهود عددا من كتب الش���كر من ناظر املدرسة 

ووكيل الوزارة.
وأنا اليوم أشعر بالفخر واالعتزاز والسعادة وأنا أرى العديد 
من مس���ؤولي الدولة من تالميذي في مواقع مختلفة من وزراء 
ووكالء ونواب وضباط شرطة وجيش، ومنهم على سبيل املثال ال 
احلصر د.عبدالرحمن احمليالن وزير الصحة األسبق والنائب مسلم 
البراك وإمام مسجد املشاري الشيخ محمد الفوزان وعبداللطيف 

العوضي في مكتب اجلامعة الغربية بالقاهرة وغيرهم الكثير.

أعمال تطوعية

وعن األنشطة األخرى التي كان يقوم بها املربي الفاضل عثمان 
أبوسيدو في تلك الفترة قال: لقد عملت إماما ملسجد خيطان املقابل 
للمدرسة واملجاور حاليا جلمعية خيطان التعاونية ملدة 13 عاما 
دون راتب وكنت احضر جميع الصلوات ماعدا صالة الظهر حيث 

كنت أصلي في املدرسة.
وكان مراقب الوزارة في ذلك احلني يحضر في فترات متقطعة 
ملراقبة اإلم���ام، وكنت أقوم أيضا طوال تلك الفترة بإقامة صالة 
القيام في شهر رمضان املبارك وصالة العيدين، ونتيجة التزامي 
أرس���لت لي األوقاف لتعييني إماما براتب، فلم أقبل واستمررت 
في ذلك الى ان حضر اإلمام املرحوم الش���يخ محارب، وهو امام 
كويتي متميز ومتفرغ كما مت اختياري مسؤوال عن احصاء عام 
1965 عن مناطق الفروانية وجليب الشيوخ والعباسية ومنطقة 

العشيش.
ويضيف عثمان أبوس���يدو قائ���ال: كان التدريس في املرحلة 
االبتدائية يعتمد على نظام ما كان يس���مى املدرس الشامل حيث 
يق���وم املدرس بتعليم الطلبة اللغة العربية واحلس���اب والدين 
والعلوم، وكان املدرس أكثر تقربا للطالب وأكثر عطفا عليه وأكثر 
تواصال من خالل وجوده في فصل لفترات طويلة، وقد ابتكرت 
وس���يلة لتدريس مادة احلساب للطلبة حيث أحضرت مجموعة 
من األلعاب والشوكوالته وغيرها في الفصل الذي قسم على شكل 
مجموع���ات حيث تتحول كل مجموعة ال���ى بقالة ويقوم البائع 
)الطالب( بكتابة بطاقات بأسعار األلعاب واملواد الغذائية املختلفة، 
ويأتي الطلبة للشراء من هذه البقاالت ويبدأون باالستفسار عن 
األسعار فيجيبهم الطالب البائع بالسعر املكتوب حيث يرفع الورقة 
بالسعر ويبدأ املشتري بتسليم البائع الروبيات واآلنات عدا من 
الواحد حتى نهاية السعر ويجمع املش���تري اآلنات والروبيات 

وكانت العملة السائدة في ذلك الوقت الروبية.
وقد فوجئ املوجه بهذا األسلوب عند حضوره لزيارتي في أول 
سنة وخرج على الفور وكأنه ال يعجبه األسلوب حيث وجد الفصل 
على شكل سوق للبيع والشراء، قاصدا الذهاب الى ناظر املدرسة 
ولكنه تراجع وعاد وظل صامتا يراقب املوقف، وعندما استوعب 
األسلوب العلمي للدرس النظري ابتسم وشد على يدي مباركا، 
وفي اليوم التالي كان مجموعة من املوجهني قد حضروا لالستماع 
لهذا األس���لوب الذي مت تطبيقه عمليا للعديد من املواد بعد أكثر 
من 10 أيام ووصلتني رس���الة شكر وتقدير من املرحوم الشيخ 
عبداهلل اجلابر على هذا األس���لوب التربوي املميز في ذلك احلني 

حيث كانت أول جتربة للمفاهيم التربوية بأسلوب عملي.

رحلة جماعية

ويتحدث أبوس���يدو عن العالقة بني الوزارة واملدرسني اجلدد 
قائال: كانت وزارة التربية تخصص لنا زيارات رسمية لعدد من 
مرافق الدولة خالل عطلة الربيع حيث تقوم ضمن رحالت جماعية 
بزيارة اذاعة الكويت، ومواقع النفط في األحمدي وبعض املناطق 
الزراعية في اجلهراء، ومحط���ة التجارب في العميرية ومتحف 
الكويت القدمي املقام بجانب قصر دس���مان، وغيرها من األماكن 

للتعريف بالكويت وحضارتها.
وفي منتصف الس���تينيات بدأت الوزارة في إعداد ما يس���مى 

الثاني للطالب، يتابعه ويشرف عليه جسديا وعقليا وثقافيا ودينيا 
وأحيانا اجتماعيا. لم تكن مهمة املدرس تلقني املواد الدراس���ية، بل 
كان حريصا على ان يكون الطالب نظيفا في شكله وملبسه وأظافره 
وحذائه، وكان في كل مدرسة حالق لقص شعر الطالب، وكان يتابعه 
صحيا حيث يتواج���د ممرض دائم ملتابع���ة الطلبة وطبيب يزور 
املدرسة لعدة أيام في األسبوع، وحتويلهم الى مستوصف املنطقة 

أو املستشفى في احلاالت املستعصية.
وكان���ت الوزارة تهتم غذائيا بالطلبة فتوفر لهم وجبتي االفطار 
والغداء، كما توفر لهم املالبس واألحذية والكتب والقرطاسية، وكان 
املدرس حريصا علي متابعة الطلبة لتناول طعامهم متاما كوالدهم 
خوفا عليهم من اجلوع واملرض، ويطالبهم بالبس���ملة قبل تناول 

الطعام واحلمد هلل بعد االنتهاء.
وابتس���م قائال: أما مدرسو اليوم، فحّدث وال حرج، ولألسف فإن 
البعض ينظر الى التعليم كمهنة وهي باألس���اس ليس���ت مهنة بل 

رسالة، إنها رسالة األنبياء والرسل.
واضاف: كنت مشرفا إداريا في املدرسة إضافة إلى عملي كمدرس، 
وكان املدرسون يرسلون لي أس���ماء التالميذ الغائبني وعناوينهم، 
وكنت اذهب بس���يارتي اخلاصة واجم���ع التالميذ من بيوتهم ومن 
أماكن جتمعهم، وأقوم بإرشادهم وانصحهم بعدم الغياب، فقد كانوا 
يتواجدون في الشوارع حتى موعد انتهاء الدوام املدرسي ليعودوا الى 
بيوتهم، ولم يكن هناك وعي اجتماعي لبعض األسر بالشكل الكافي 

في تلك الفترة، اضافة الى عدم وجود وسيلة اتصال باألهل.
وعندما نخبر أولياء األمور بتغّيب األبناء أو عدم االلتزام بالقوانني 
املرعية من نظام ومش���اجرة، كان ولي األمر إيجابيا بشكل منقطع 
النظير وكانت كلماتهم املش���هورة »لك اللحم ولنا العظم« وابتسم 
قائال: لم يكن هناك ما يس���مى بقانون منع الضرب الذي يتمسك به 
الطالب اليوم قبل ولي األمر، فالعصا من اجلنة كما قيل ولوال املربي 

ما عرفت رّبي، ولكن وضع معايير ونظم عقالنية وتربوية.

الصالة في المدارس

ويعود املربي الفاضل عثمان أبوس���يدو لذكرياته فيقول: في 

يقول املربي عثمان أحمد أبوسيدو: حضرت الى الكويت 
في نهاية اخلمسينيات وأوائل الستينيات من القرن املاضي، 
حيث كان املرحوم عبدالعزيز حسني يقوم بإجراء مقابالت 
شخصية مع عدد من التربويني واملدرسني من أبناء قطاع 
غزة بفلس���طني التي كانت حتت الرعاية املصرية للتعاقد 

معهم للعمل في مدارس الكويت.
وقد مت االتفاق مع مجموعة من املدرسني الفلسطينيني 
ومت نقلهم من مطار العريش الى الكويت من خالل طائرات 
ترايونت التي تعمل باملراوح على ما أذكر، وكانت الرحلة 
تستغرق حوالي 6 ساعات طيران متواصلة، وكانت الطائرات 
تهبط في مطار الكويت في منطقة النزهة، وكان ذلك املطار 

عبارة عن أكشاك من الشينكو.

مرحلة عبداهلل الجابر

ويتحدث احلاج عثمان أبوسيدو عن تلك املرحلة فيقول 
كان املرحوم الشيخ عبداهلل اجلابر أول رئيس لدائرة املعارض 
في تلك الفترة، وللحق والتاريخ فقد عاصرت عددا من وزراء 
التربية لكن الشيخ عبداهلل اجلابر كان سابقا لعصره في 

تفكيره وطموحه نحو العمل التربوي والتعليمي وكان ميتلك بعد 
نظر في مختلف اجلوانب التربوية والتعليمية والرياضية والثقافية، 
اضافة الى فنون وأساليب التعليم ووسائل التعليم، ونوعية املدرسني 
واالداريني واملنشآت التعليمية، وهذا يظهر بجالء ووضوح من خالل 

متابعته الدقيقة لكل األمور صغيرها وكبيرها.
وميضي عثمان أبوسيدو قائال: حرصت ادارة املعارف والتربية 
فيما بعد على نوعية املناهج املدرسية، وخاصة في املرحلة االبتدائية 
التي تعد األس���اس والبنية احلقيقية لإلنس���ان حيث صار املنهج 
يحاكي حياتنا االجتماعية، وروح التحدي ألهل الكويت في الغوص 
والس���فر والدفاع عن أرض الوطن وروح األسرة الواحدة، والوالء 
احلقيقي لتراب الكويت والتضحية من أجله، ولألسف فقد افتقدنا 
لس���نوات طويلة مناهج التربية الوطنية التي جتس���د روح الوالء 
للوطن واحملافظة على اجنازاته وممتلكاته العامة سواء في احلدائق 
واملدارس واملستشفيات والشوارع والباصات وغير ذلك، اال ان مثل 
هذه املناهج عادت من جديد منذ س���نوات قليلة، كما ان املنش���آت 
املدرس���ية التي أقرها املرحوم عبداهلل اجلابر في ذلك احلني، كانت 
تقام خلدمات طويلة املدى واستيعاب احتماالت املستقبل من ازدياد 
الطالب واملدرسني فكانت الثانويات متثل أرقى وأفضل املؤسسات 
التربوية والتعليمية والدليل مازال شاهدا حتى يومنا هذا في ثانوية 
الشويخ للبنني وثانوية اخلالدية للبنات التي أصبحت جامعة الكويت 

منذ تأسيسها حتى يومنا هذا.
وكانت املدارس القدمية تضم مؤهالت علمية لدعم العملية التربوية 
وانتاج الشباب، وكانت غنية باملالعب الرياضية املتنوعة واملدرجات، 
اضافة الى الصاالت املغلقة ملختلف األلعاب واجلمباز واملسرح املدرسي 
واحواض الس���باحة. وال شك ان هذه املنشآت تؤهل وزارة التربية 
لتك���ون أم الوزارات لتخرج جميع احتياجات الدولة من مدرس���ني 
ومهندسني وأطباء والعبي كرة قدم وسلة وممثلني ومطربني وجميع 

احتياجات الدولة العصرية.
ويواصل أبوسيدو حديثه قائال: كان اجلدول املدرسي حافال بكل ما 
يحتاجه الطالب ويكشف مواهبه لصقلها وتنميتها وتوجيه الطالب 
نحو هذه الهواي���ة اضافة الى املناهج العلمية واألدبية والتاريخية 
املختلفة، وكان ضمن اجلدول املدرس���ي ساعة أسبوعيا أو ساعتان 
ويطلق عليه اسم النشاط احلر، وكان كل طالب يسجل في ورقة أو 
كشف الهواية التي يود ممارستها خالل هذه الساعة وكان األنشطة 
تضم املسرح – نادي اللغة العربية – نادي اللغة االجنليزية – النشاط 
االذاعي – النشاط الفني )الرسم( – النشاط املوسيقي – نشاط الصحافة 
لتخريج الصحافيني – نشاط الكشافة – النشاط الرياضي – النشاط 
االجتماعي – النشاط الديني، وغير ذلك من األنشطة، وكانت إجنازات 
تلك األنش���طة رائدة ومميزة وتخرج من خاللها كبار املمثلني، ومن 
تالميذي الذين اذكرهم في هذا املجال املمثل واملخرج فؤاد الش���طي 

وعبدالرحمن العقل.

لقاءات أخوية

وع���ن عالقاته مع أبناء الوطن قال املربي عثمان أبوس���يدو: لقد 
حتاورت مع عدد من االخوة وتعاملت معهم وكنا نسعد باجللوس 
معهم ساعات وساعات في الديوانيات وأوقات الفراغ منهم، املرحوم 
محمد العجيري الذي كان يسكن منطقة خيطان وكان مثاال للمربي 
الفاض���ل والوالد احلكيم وهو والد الفلكي املبدع د.صالح العجيري 

واخوانه.
كما اذكر املرحوم محمد البراك عضو مجلس األمة األسبق ووالد 
العضو مسلم وقد كانت له مواقف وطنية وإنسانية وخيرية، واذكر 
بالفخر واالعتزاز أيضا عضو مجلس األمة األسبق عباس مناور، وقد 
كان له دور فاعل أيضا في اثراء املجلس السابقة وكانت والتزال له 
مواقف وطنية وخيرية يش���هد بها جميع أهالي املنطقة، وال ننسى 
أيضا إخوانه وأوالدهم فهم من ش���جرة املرحوم حبيب مناور طيب 
اهلل ثراه، والنزال نلتق���ي بالعديد من األحبة في ديوانيات منطقة 
اليرموك احترمه���م ويحترمونني وأحبهم ويحبونني، وهذه نعمة 

من اهلل عّز وجل.

األب الثاني

وعن ذكريات املدارس القدمية قال احلاج عثمان أبوسيدو بتنّهد: 
لقد كانت املدرسة مؤسسة تربوية متكاملة، كان املدرس مبثابة األب 

في حديث الذكريات يقف اإلنسان أحيانا مع شخصيات كان لها دور كبير في تنشئة 
االجيال وتربيتهم، ورعايتهم وتوجيههم، بل وإنقاذهم من طريق الشر والضالل 

في حقبة زمنية انتشر فيها اجلهل واألمّية، إال ملن رحم رّبي.
اليوم نلتقي مع ش�خصية تربوية أمضت في الكويت أكثر 
من نصف قرن، وساهم بشكل فاعل في بناء النهضة 
التربوية والتعليمي�ة، وله بصمات واضحة 
يحملها بكل فخر واعت�زاز طلبته من 
وزراء وديبلوماسيني ورجال دين وعلم، 

وأطباء ومهندسني ومدرسني.
نلتقي املربي الفاضل عثمان أحمد 

أبوسيدو الذي وهب نفسه خلدمة العلم وطالبه منذ العام 1960، أي منذ قبل االستقالل وحتى اآلن.
ولد في مدينة غزة بفلسطني التي نشأ وترعرع فيها وتعلم في مدارسها، حتى أنهى تعليمه اجلامعي وفي عام 
1960 حضر الى الكويت بعد ان جنح في املقابلة التي أجراها معه املرحوم عبدالعزيز حسني مدير معارف الكويت 
مع اللجنة املشكلة آنذاك برئاسته، وبعد ان مت اختياره حضر الى الكويت بواسطة طائرة من مطار العريش الى 
مطار الكويت القدمي والذي كان موجودا في منطقة النزهة احلالية، وقد أدرك أبوسيدو بداية النهضة احلديثة 

في التعليم، وهو يحدثنا عن تلك املرحلة، حيث عني مدرسا في املرحلة االبتدائية مبنطقة خيطان.
وال شك ان احلديث مع رجل تربوي من هذا الطراز أمر شيق، حيث يكشف كيف كان التعليم قدميا وكيف 
كانت العالقة بني الطالب واملدرس واملدرس�ة منذ 49 عاما. هذا اللق�اء يتميز بأنه يركز على التعليم ورجال 
التعليم الس�ابقني نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن مين على ضيفنا املربي عثمان أبوسيدو بالصحة والعافية فإلى 

التفاصيل:

كن��ت أول م���ن أطل��ق 
اإلذاع�ة المدرس�ي�ة ف�ي فترة 
الص�الة فتلق�ي�ت الش�كر م�ن 
الطلب�ة وأهال��ي  المس�ؤولي�ن 
أش�ع�ر بمنتهى الس�ع�ادة 
يتقل�دون  طالب��ي  أرى  عندم�ا 
اآلن مناص�ب قيادي�ة ف�ي الدولة

طلب�ت م�ن أبنائ�ي االنضمام 
خ�الل  التطوع�ي  العم�ل  إل�ى 
ش�هور االحت�الل للحف�اظ عل�ى 
ألهلها الجميل  ورد  الكويت  اس�م 
ش�اركت ف�ي حمل�ة مح�و 
األمّي��ة وعمل��ت ف��ي تعلي�م 
عام�ًا  20 لم�دة  الس�ن  كب��ار 

عملت مش�رف جناح وكنت 
الطلبة  لجم�ع  بس�يارتي  أذهب 
المتغيبين من البيوت والش�وارع

شهادة تقدير لدور عثمان أبوسيدو أثناء فترة االحتالل

عثمان أبوسيدو خالل أحد األنشطة املدرسية

)سعود سالم( احلاج عثمان أبوسيدو خالل اللقاء مع الزميل منصور الهاجري 

قرار تعيني في محو األمية كتاب شكر

رؤيا طيبة
قال املربي الفاضل عثمان أبوسيدو: رأيت في املنام 
انني رأيت رس��ول اهلل ژ في أحد املساجد القدمية 
التي يوجد فيها »جليب للمياه«، وقد الحظت العديد من 
املسلمني فسألهم عن سبب جتمعهم فقالوا إن رسول 
اهلل ژ سيحضر بعد قليل، وما إن حضر حتى قمت 
باحتضانه وقام بغس��ل وجهي باملاء وأسقاني بيده 

الكرمية شربة ماء وصحوت من نومي وأنا أبكي.
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