
الثالثاء
28  سبتمبر 2010

19
آراء

أعتز بصداقتي الطيبة مع أستاذي الفاضل د.خالد املذكور 
الذي تشرفت بأن أكون طالبا عنده أيام كلية احلقوق والشريعة 
في الشويخ بالثمانينيات، وال يزال ميتاز باحلكمة املمزوجة 
بالهدوء وبعد النظ���ر الديني والوطني، وكعادته احلميدة في 
اإلنصات للرأي اآلخر فإنني استسمحه في املداخلة في حديثه 

صباح أمس األول )األحد( مع جريدة »األنباء«.
أعتق���د أن التعليم الديني في الكوي���ت يحتاج إلى غربلة 
وإعادة صياغة تنسجم مع الواقع الكويتي، السيما أن الطالب 
عندنا يعيش عصر انفت���اح املعلومات من كل حدب وصوب، 
منها الغث ومنها الس���مني، وهو اآلن يعي���ش عدم الثقة بهذا 
التعليم »الرس���مي« مثل نش���رة األخبار الرسمية أو التعليم 
املوجه فيش���عر الطالب بأن هناك ساحة مغيبة عنه أو إقحام 
قضاي���ا متثل أجندة ألفكار حزبية دينية أكثر من كونها متثل 
جانبا تربويا ملدرسة فقهية في مقابل رأي آخر ملدرسة أخرى. 
واألمر يدق أكثر عندما تالمس هذه األفكار األمن الوطني )عندما 
تضع زّوار األولياء الصاحلني في خانة عبادة القبور ثم تصنف 
عقوباتهم في الدنيا كإهدار الدم وإباحة األموال واملمتلكات! هذا 

طبعا على سبيل املثال املوثق(.
هذه الغربلة في التعليم الديني تنبه لها بعض النواب بعد 
طول احتجاجهم عل���ى أي تعديل ميس مناهجه، ولكن عندما 
وصلنا إلى الفتنة األخيرة اقتنع هذا البعض بوجوب هذا التعديل 
ومنه���م األخ الفاضل النائب علي العمي���ر عندما طالب ببيان 
فضل أمه���ات املؤمنني والصحابة كردة فعل وانعكاس للواقع 
الذي نعيش���ه وقد نشر ذلك في »األنباء« بتاريخ 2010/9/23. 
كنا جيل الستينيات والسبعينيات نرتوي من مناهج التربية 
اإلسالمية والتاريخ وما فيهما من أحداث تناولت بكل وضوح 
سيرة خلفاء النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم وصحابته )رضي 
اهلل عنهم( وما حدث بينهم من اختالف حول سياسة توزيع 
األموال واختالف االجتهادات إلى تفاصيل حروب اجلمل وصفني 
والنهروان، وكنا ال نرى تناقضا بني ما نحفظه في املدارس وما 
هو موجود في الكتب التراثية في املكتبة املدرسية أو املكتبة 
العامة في الدعية أو الرئيسية في املباركية، بل وانا شخصيا 
أسمع نفس هذا الكالم من اخلطيب احلسيني عندما يسرد سيرة 
أمير املؤمنني اإلمام علي گ بال سب وال طعن وال لعن، وكنا 
نحتفظ بصداقتنا احلميمة بني ربع املدرسة والفريج ال يعكرها 
أي خالف ديني وكنا نعي���ش في بيوتهم وهم في بيوتنا بني 
األمهات واآلباء، ملاذا؟ ألن الشفافية والوضوح سيد التعليم بأن 
هذا أمر تاريخي بحت نأخذ منه فقط العظة واالعتبار واالعتزاز 
باملعتقد الصحيح بتاريخنا، واالختالف املذهبي واقعي نتعايشه 
بكل رحابة صدر، عكس اليوم هناك تغييب متعمد ملعلومات 
يراها الطالب ويسمعها في النت والشات ويقرأها ويشاهدها في 
الفضائيات وقد لغمت بعضها بلغة ملؤها الكراهية واالستفزاز 
الطائفي املقيت مما أوجد بيئة تساعد على والدة فنت منتنة ال 
يرجى منها خير أبدا. فالتعليم هو املنطلق للمقاومة والتصدي 

لكل أنواع الفنت والعصبية اجلهالء.
a.alsalleh@yahoo.com

مع إقرارنا بسياس���ة وزيرة التربي���ة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود وقدرتها على العمل وس���ط األجواء املشحونة 
أحيان���ا وليونتها وش���دتها في مواضع مختلفة إلبعاد الوس���ط 
التربوي عما يؤثر عليه مع إقرارنا بكل ذلك إال أن معاجلة وزيرة 
التربي���ة فيما يتعلق مبوضوع مدي���ري العموم وما صاحبه من 
مناورات على مس���توى عال من احلرفي���ة بني الوزيرة وعدد من 
النواب يس���تحق التوقف، ليصل إلى درجة لم نكن نتمناها، ألن 
املوضوع تربوي بحت ومت وفق آلية ونظم وزارة س���واء لشغل 
منصب وتعيني آخرين حيث تعدى ذلك املس���توى املتوقع ليثمر 
ع���ن تعليق قرار جلنة في حتديد من اجتاز املقابلة ملدة جتاوزت 
الثمانية أشهر وسط دعوات نيابية وتربوية كانت تنادي وتدعو 
احلمود إلى حس���م الوقت وإعالن النتائ���ج، إال أن الوزيرة رأت 
التروي تارة وإطالق الوعود تارة أخرى باحلس���م عادت لتعلن 
أخيرا أن ما مت منذ أش���هر انتهى وان تسكني الشواغر سيتم وفق 
آلي���ة جديدة، وهو حق أصيل ال يعارض الوزيرة فيه أحد. إال أن 
التس���اؤل الذي يرسم عالمات االستفهام هو ملاذا تأخرت الوزيرة 
كل هذا الوقت وملاذا أعطت وعودا بحس���م املناصب القيادية قبل 

بدء العام الدراسي والذي بدأ أصال؟
وحقيق���ة األم���ر أن الوزيرة وان كانت ترى م���اال يراه غيرها 
وف���ق ما تتمتع به من قدرة، إال أن التأخير حتت أي ذريعة ليس 
في صالح العمل التربوي خاصة أن قطار العام الدراس���ي انطلق 
وتوج���د على متنه منطقتان تعليميتان بال مدير عام ناهيكم عن 
العديد من املناصب القيادية الشاغرة وهو أمر بسيط إذا ما علمنا 
أن عددا من الوكالء املس���اعدين ينتظرون التجديد فاما البقاء أو 
الرحيل، مع كل ذلك وأكثر فإن الوزارة تواجه العديد من القضايا 
التي ستحملها على املواجهة، وكذلك إلى الواجهة السياسية ومنها 
ملف املناهج واإلطالة والكادر املالي واملهن الشاقة مما يحتم على 
الوزيرة احلسم وعدم ترك امللفات مفتوحة ينخرها ال� »ال مانع« 
ويجول بها تره���ل املعامالت التي حتطم القوانني والتي يتأبطها 
سكرتارية النواب وهم ينتقلون من مبنى آلخر في أروقة الشويخ 
واملناطق التعليمية. ومن ه���ذا وذاك نتمنى من الوزيرة القديرة 
أم أحم���د العمل على إغالق هذا املوضوع قب���ل ان تزداد انتفاخا 
وتصبح ذريعة للمزيد من التباطؤ الذي س���ينعكس س���لبا على 

امليدان التربوي وعلى مستوى األبناء.
وإنا واهلل في ذلك لناصحون مقدرون للجهود املبذولة.

botafra@hotmail.com

موسى أبوطفرة المطيري

شواغر قيادات التربية 
وعالمات االستفهام

حادث وحديث

عبدالهادي الصالح

مداخلة مع أستاذي المذكور: 
المناهج اإلسالمية

م.36

يجتمع قادة العالم كل 
عام حتت مظلة اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة ليقول 
كل منهم موقف بلده من 
الدولية،  القضايا  مجمل 
سواء أكانت هذه املواقف 
سياسية أم اجتماعية أم 
اقتصادية ام غير ذلك مما 
يرونه مهما بالنسبة لهم.

استمعت في هذا العام الى كلمة سمو أمير دولة 
قطر وكذلك كلمة صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح االحمد التي ألقاها بالنيابة عنه سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وكانت كلماتها 
مضيئة وسأقف عند بعضها مبا يتناسب مع حجم 

املقال.
سمو أمير دولة قطر حتدث عن قضية فلسطني 
وأفاض فيها، حيث طال���ب املجتمع الدولي برفع 
احلصار الظالم عن غزة وف���ورا، فهو � كما قال � 
حصار غير إنساني، كما حتدث عن قضية السالم 
مع اسرائيل، وكان شديد الوضوح عندما قال: إن 
إسرائيل تريد سالما بحسب مقاييسها وانها ترفض 
كل قوانني األمم املتحدة، وأكد على ان القدس هي 
عاصمة فلسطني وليس كما تدعي اسرائيل من انها 
عاصمتها.. وكلمة صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صباح االحمد في هذا اجلانب كانت شديدة الوضوح 
كذلك فإس���رائيل � كما قال سموه � ارتكبت جرائم 
في غزة، وطالب مبعاملتها بجدية وحزم، واجبارها 
على االنصياع للمقررات الدولية، كما اكد على ان 

القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية.
أفرح كثيرا عندما ارى بعض قادتنا يتحدثون 
بشكل واضح عن قضايانا املفصلية، فالصهاينة 
من اكثر الناس كذبا ومماطلة، وقد اثبت تاريخهم 
احلديث انهم ال يس���تجيبون ألي قرارات ال تكون 

لصاحلهم.
أكثر من 30 عاما مضت على املفاوضات املباشرة 
وغير املباشرة ولكن لم نر شيئا لصالح الفلسطينيني 
بل مزيدا من املستوطنات، ومزيدا من هدم املنازل، 
واستمرارا في احلصار الظالم على كل الفلسطينيني 

دون متييز.
جيد ان يتحدث قادتنا بهذه الصراحة، وجيد � 
ايضا � ان يتابعوا تنفيذ هذا احلديث لنراه واقعا 

على االرض.
حتدث القائدان عن السالح النووي، واملقصود 
سالح ايران واسرائيل، وكانت املطالبة ان تكون 
منطقة الشرق االوسط خالية من السالح النووي، 
كما كان واضحا دعوتهما حلل االشكاالت بالطرق 
الديبلوماسية السلمية، اتفق مع هذه املطالبة واعرف 
ان احل���روب لن تعود على منطقتنا باخلير، لكن 
الصهاين���ة ال يريدون هذه احللول، واميركا تقف 

معهم مع دول اخرى فما العمل؟
رأينا ما حصل في هيئة الطاقة الذرية، وسمعنا 
عن الضغوط االميركية لعدم ادراج ملف اسرائيل 
ف����ي املباحثات، وعرفنا كي����ف انتهى التصويت 

على ذل����ك املوضوع، 
نري����د من الع����رب ان 
يكونوا حازمني في هذا 
امللف، فإسرائيل يجب 
ان تخضع منش����آتها 
للتفتي����ش مثلها مثل 
اي����ران واال فعليهم اال 
اميركا  يكون����وا م����ع 

وسواها في موضوع السالح النووي االيراني.
سمو أمير قطر حتدث عن القرصنة اليهودية، 
وكيف ارتك����ب الصهاينة جرائم ضد املتضامنني 

مع غزة، وطالب بإيقاف تلك التجاوزات.
ولعلي هنا اشير الى القرار الذي وصلت إليه 
جلنة تقصي احلقائق التابعة ملجلس حقوق االنسان 
في موضوع جرمية اسرائيل جتاه قافلة احلرية، 
حيث اكد ذلك التقرير ان اسرائيل ارتكبت مخالفات 
عديدة للقان����ون الدولي، واتهمها التقرير بالقتل 
املتعمد والتعذيب وطالب مبالحقتها قضائيا، كما 

اكد � ايضا � ان حصار غزة غير قانوني.
اعتقد ان هذا التقرير يجب ان يشجع كل العرب 
على مالحقة املجرمني الصهاينة قضائيا كما يجعلهم 
يرفعون كل انواع احلصار عن غزة ويفعلوا كل 

ما دعوا بفعله في اجتماعهم في الكويت.
الصهاينة ال يردعه����م اال العمل أما الكالم فال 

يحرك فيهم ساكنا.
الكلمات املسيئة سمعتها من السيد اوباما راعي 

السالم واحلائز على جائزة نوبل للسالم.
يقول ان اسرائيل دولة ذات سيادة وهي تعيش 
على ارضها التاريخية ولست أدري من اين جاء 
بهذا الكالم العجيب، ومن قال له ان ارض فلسطني 

هي االرض التاريخية لليهود؟
كالم السيد اوباما يصب في االهداف الصهيونية 
التي تتحدث عن يهودية الدولة! وببساطة فبدال من 
رضوخ الصهاينة للقرارات الدولية القاضية بعودة 
الالجئني إلى بيوته����م يريد الصهاينة ومبباركة 
أميركية، ان يطردوا نحو مليون ونصف املليون 

فلسطيني من بيوتهم.
اين يذهب هؤالء اذا طبق الصهاينة اقوالهم؟ 
وكيف س����يكون احلديث عن السالم؟ حتدث عن 
دولة فلس����طينية خالل ع����ام.. لم يقل كيف ولم 
يتحدث عن حدودها، وال سيادتها، وال شيء آخر، 

كالم هالمي ال نفهم منه شيئا.
لم يكتف السيد الرئيس بذلك بل طالب العرب 
بالتطبيع الكامل مع الصهاينة لكن مقابل ماذا لم 
يقل ش����يئا، املبادرة العربية صمت عنها وهي ال 
متثل إال القليل، العرب وحدهم يجب ان يفعلوا كل 
شيء من اجل عيون الصهاينة ام الصهاينة فلم 
يطالبهم بشيء مجرد إيقاف االستيطان لعدة اشهر، 
ماذا بعد ذلك؟ ال ندري، وهل ايقاف االس����تيطان 

هو كل شيء؟ صمت عن كل ذلك.
كل الشكر لألميرين الكرميني، واألمل في وقفة جادة 

امام االطماع الصهيونية التي متددت ومازالت..
malharfi@hotmail.com

منذ أيام احتفلت اململكة بيومها 
الوطني، وعمت الفرحة في قلوب 
أهاليها، ويحق لنا كبلد شقيق أن 
نفرح بفرحهم، ونسعد بسعادتهم، 
فاململكة الشقيقة الكبرى التي طاملا 
احتضنتنا في مآسينا ودافعت عنا 
كدفاع األم عن ابنها البار، ووجدناها 
تشاركنا بأفراحنا وتدعمنا بنجاحنا 
بحب ال كواجب او فرض، واحلقيقة 

التي يجب أن نعيها كخليجيني وكعرب ومسلمني، 
أننا نرتبط بعضنا ببعض بروابط كثيرة، ال جتدها 
إال في األسرة الواحدة، التي ترى أن كل فرد فيها مهم 
وال تقوم أعمدتها إال عليه، نغبط عليها ألصالتها 
وقوتها وعزتها، ونش���ترك كلنا بأهداف وأمنيات 
واحدة، ألننا نعيش نفس الهموم وتراودنا نفس 
األحالم، وهذا ال يكون إال بني األشقاء الذين تضمهم 

ارض واحدة، ويشربون من نفس 
املاء ويتنفسون من هواء واحد.

أحيانا.. ال نعرف معنى االنتماء 
إال عندما نبحث عن اجلذور، وال 
نش���عر بعزة االحت���اد إال حينما 
العواصف تث���ور، ونحن في كل 
األحوال جتمعنا احملبة وإن كانت 

تبعدنا الدور.
وفي هذه املناسبة أهنئ مملكة 
اخلير، بيومها الوطني، سائلني املولى عز وجل أن 
يدميه���ا أختا كبرى حتنو على إخوتها بحنو األم، 
ويد مناء وعطاء كم���ا عهدناها ملن حولها في هذا 
العالم الكبير، ومنارة للهدى والعز للمسلمني في 
كل مكان، وكل صباح وحبيبتي الس���عودية بألف 

ألف خير وبركة وسعادة.
falcom6yeb@yahoo.com

د.محمد علي الهرفي

في األمم المتحدة.. كلمات 
مضيئة وأخرى مسيئة

وجهة نظر

أنوار عبدالرحمن

اليوم الوطني 
لمملكة الخير

فالكم طيب

ال يخفى على أحد منا، الدور الذي تقوم به 
الدوحة الستضافة املونديال الذي سيقام بعد 
اثنتي عشرة سنة، حيث تبذل قصارى جهدها 
في هذه االيام لتقدمي هذا امللف، فها هي تعمل 
على دفع األموال الطائلة في الدعاية، وتدشني 
العمالقة، واستضافة مشاهير  مواقع املالعب 
العبي كرة القدم في انحاء العالم من أجل هذا 
امللف، فقط لكي تقنع العالم األول بأنها التحقت 
بركبه وتؤكد للعالم الثالث انها انفصلت عنه 
إلى غير رجعة في التطور، رغم تأكيدها على 
عروبته����ا وخليجيتها األصلي����ة في مصيرها 
املشترك مع دول مجلس التعاون الست، فإن 
هذه الدولة أصبحت جوهرة استقرت على سطح 
اخلليج، حتى بدأت بالعمل واجلهد احلثيث في 
إبراز بريقها اجلذاب، فأخذت تكشف عن جمالها، 
بفضل س����واعد شعبها وقيادته احلكيمة التي 

لم تخذله يوما حتى ملكت حبه لها.
 وقد متكن بريق قطر من جذب انظار الدول 
حتى استقرت جوهرة تزين التاج اخلليجي، 
حيث جنحت القيادة السياسية القطرية ذات 
الفكر اخلالق  في صنع هذا البريق واحملافظة 
عليه من خالل العمل الدؤوب حتى تكون قطر 
دائما في مقدمة الركب في جميع احملافل الدولية 
والعمل على حل اخلالفات القائمة بني الفرقاء 
وتقريب وجهات النظر بينهم وذلك حلرصها 
الشديد على بسط االستقرار في املنطقة واثبات 
تأثيرها الكبير والفعال في املجتمع الدولي، وهنا 
قد يتس����اءل القارئ بأن قطر  لم تأت بالشيء 
اجلديد، بل ان هناك بع����ض الدول قامت بهذا 

الدور من قبل فكيف هذا؟
إال أن الرد على مثل هذا التساؤل يكمن في 
أن قطر بدأت من حيث انتهى اآلخرون، حيث 
وجدها املتخاصمون الركن احلريص على صهر 
خالفاتهم، وقد أخذت هذه اجلوهرة باالستمرار 
على هذا املنوال، رغم االنتقادات السياسية اال 
انها جنحت في جتاوز هذا احلس����د السياسي، 
حتى اصبحنا معتادين على املفاجآت السياسية 
التي تطلقها القيادة السياس����ية القطرية لهذا 

الهدف.
وال ش����ك أن قيام دولة قطر الشقيقة بتقدمي 
طلب الس����تضافة كأس العالم لك����رة القدم على 
أراضيها يستهدف احملافظة على بريقها املعهود، 
ويثبت للعالم قاطبة انها حاضرة ومازالت على 
قدر املسؤولية في اقامة مثل هذا احلدث العاملي، 
الذي يترقبه سكان املعمورة كل اربع سنوات على 
أحر من اجلمر، ورغم التحديات التي تواجهها من 
الدول املنافسة فمازالت مستمرة في هذه املنافسة 
العظمى من اجل اس����تضافة هذا املهرجان الذي 
يعد مفخرة للخليج واألمة العربية، فإن جنحت 
في استضافة هذا املونديال فهذا يدلل على الداللة 
األولى التي ذكرناها آنفا، ويعتبر هذا اعتزازا لنا 
كعرب، وان لم يحالفها احلظ في االستضافة فإنني 
أرى انها استطاعت احملافظة على مكانتها السابقة 
في نظر العالم، ومن هنا يتعني علينا كخليجيني 
ان نقدم الدعم اللوجستي للشقيقة قطر، ونضع 
نحن بأنفسنا حجر االساس جلسر احملبة حتى 

تكون قطر.. وطنا بال حدود.

وطن بال حدود

حمود الكليب

رأي


