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ملاذا املعلمون 
فقط؟

هناك شيء معقول، وهناك شيء غير معقول والذي 
يحدث في وزارات الدولة ومؤسساتها، من تبذل في 

املالبس، ومبالغة في املكياج والزينة خارج حدود املعقول، 
بل يفوق كل املقاييس التي شاهدناها في بالد الغرب. 
إن الزينة واملالبس واملساحيق التي تضعها الكثير من 

موظفات الوزارات عندنا ال تضعها املرأة الغربية إال في 
حفالت الزفاف أو حفالت امليالد واملناسبات العائلية 

اخلاصة.
عندما تدخل من باب أي وزارة من وزاراتنا، تشم 

جميع أنواع الروائح، وبكميات غير عادية، وتشعر بأن 
إحداهن قد سكبت كل الزجاجة على جسدها.. حتى 

بعض احملجبات تضع على وجهها نصف كيلو بودرة 
أساس.. وحمرة صارخة، وشدو للعني وتلبس اجلينز أو 

السترجت.. حجاب آخر الزمان.
أيتها املوظفة.. »استحي على ويهچ« ألم تبق فيك ذرة من 

احلياء؟! وأنت بهذه الصورة، تتحدثني مع زميل العمل 
وكأنه أخوك أو زوجك، وتشاركينه أحيانا حتى النكات 

القذرة.. فماذا تبقى من حيائك؟ وماذا أبقيت لزوجك من 
خصوصية؟!

إن أكثر ما تتميز به املرأة هو احلياء، فماذا تبقى لها 
عندما تنزع هذا احلياء.. يقول الرسول ژ »احلياء من 

اإلميان« وقال »احلياء ال يأتي إال بخير« تذكري انك 
ستقفني أمام اهلل يوم القيامة، ويحاسبك على هذا التبذل 

وقلة احلياء واجلرأة في كشف ما أمرك بستره، فماذا 
ستقولني له عند احلساب؟

وتذكري أيضا أن املرأة تسقط من أعني الكثير من الرجال 
عندما ترخص نفسها مبثل هذا التبذل وقلة احلياء.

تفاءلنا كثيرا عندما تولى وزير التربية ووزير التعليم 
العالي أحمد املليفي احلقيبة الوزارية، وتفاءلنا أكثر عندما 

قال في ندوة بجمعية املعلمني، وباحلرف الواحد: »انه 
سيجعل الناس تتكالب على مهنة التعليم«.

املؤشرات االولى للوزير املليفي، وقراراته، ومواقفه 
كانت ايجابية جدا وتبشر باخلير، ومازلنا ننتظر 
منه الكثير، اال أنه في قضية كادر املعلمني وجدنا 
الوزير املليفي، وحتى بعض النواب يتخلون عن 

املعلمني في جلسة مجلس األمة، التي كان من 
املفترض أن يقر فيها الكادر في املداولة الثانية، 

وننتهي من هذه القضية، التي أصبح الكل يتكلم 
عنها دون نتيجة لصالح هؤالء املعلمني.

اننا نتفهم موقف الوزير املليفي من الكادر كون 
األمر مرتبطا مبوافقة احلكومة عليه، لكن هناك بعض 

التساؤالت التي نطرحها وتتلخص في اآلتي:
٭ ملاذا كادر املعلمني هو الوحيد من بني الكوادر االخرى 

الذي أخذ كل هذا الزخم وردود االفعال الكثيرة؟
٭ ملاذا االطباء واملهندسون والقضاة واملمرضون ومهن 
أخرى كثيرة أقرت كوادرها دون أن تكون هناك مواقف 

متناقضة ودون ضجيج؟
٭ ملاذا كادر املعلمني يربط بضوابط وشروط، في حني 

جند الكوادر االخرى ال ترتبط مبثل هذه الضوابط 
والشروط؟

٭ ملاذا املعلمون فقط هم الذين يحاسبون اذا كان 
هناك تقصير أو أخطاء في العمل، في حني ان الطبيب 
واملهندس واحملقق.. إلخ ال يحاسبون بنفس الصورة، 

وال يرتبط كادرهم باالخطاء أو التقصير وال باألداء؟
٭ ملاذا دائما بعض أعضاء مجلس االمة يتكلمون عن 

املعلمني بأنهم »يستاهلون« ووقت »احلزة« نراهم 
يتخلون عنهم؟

٭ ملاذا كل الوزراء والنواب يقفون مع املوظفني في 
الوزارات واجلهات االخرى ليحققوا لهم كوادرهم، وإذا 

تعلق االمر باملعلمني نسمع كالما وال نرى أفعاال حقيقية؟
٭ ملاذا الكل في ديرتنا يطالب بتحسني التعليم 

وإصالحه والنهوض به، وال نسمع من يطالب بتحسني 
أوضاع املعلمني وإصالح حالهم وحتقيق مطالبهم في 

إقرار الكادر، مع علمهم ان أول اإلصالح يجب أن يبدأ 
باملعلمني؟

٭ ملاذا صرح وزير للتربية بأنه سيقف مع املعلمني 
وسينصفهم وسيحسن أوضاعهم ثم تراجع؟

٭ ملاذا يا جماعة، املعلمون الذين علموا الطبيب 
واملهندس واحملامي والضابط.. إلخ ما يأخذون كادرهم 

مبا يليق بهم وكل من درسوهم أخذوا كادرهم؟
٭ يا جماعة، أبي أفهم شي واحد.. أرجوكم جاوبوني 

عليه.. ليش بس املعلمون؟
> > >

٭ آخر املطاف: لفتة طيبة ومميزة من جمعية املعلمني 
برفضها القاطع عدم اللجوء لإلضراب من قبل املعلمني 
لتحقيق مطالبهم اخلاصة بالكادر، على اعتبار ان املعلم 

ذو مكانة رفيعة وعالية تنبذ مثل هذه اآلراء فلهم كل 
الشكر والتقدير وكل عام وأنتم بخير اخواني وأخواتي 

املعلمني واملعلمات.
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مباذا نشبه 
اليابان؟

البلدان العربية 
ما بعد الثورة

رسالة 
من املعلم..!

يشتكي أحد الزمالء ممن امتهن قول احلق في مقاالته 
من انه حورب في مقر عمله، فمنذ ان امتهن الكتابة 

مستقال وهو ال مينح إال تقدير »جيد«، وال يدخل 
اسمه في كشف الترقيات باالختيار أو حتى املكافآت 

التشجيعية »البطيخية« رغم انه وبحسب كالمه لم 
يتطرق الى جهة عمله في أي من مقاالته ال من قريب 

وال من بعيد، ويقول: ال يستطيعون إقالتي ولكنهم في 
التقدير السنوي »ينامون مبرداني«.

كاتب آخر وأعتبره اكثر كاتب مستقل قرأت له في 
حياتي هو اآلخر مت جتميده ووضع في »فريزر« منذ 
سنوات والسبب انه يقول احلقيقة املجردة وال يعرف 
وزيرا وال عضوا وال حتى مختار منطقة »أم القواطي«.

لذا مت جتميده ويقول: أحارب الواسطة وتدخالت 
األعضاء في كل صغيرة وكبيرة في الوزارات واستطيع 

أن انتزع حقي باللجوء الى أي من األعضاء في دائرتي 
ولكنني لن أفعلها، ال أستطيع أن أخالف مبدئي، 

وسأظل أكتب احلق كما اعتقد ولن أجلأ لعضو »يكسر 
عيني« بواسطة ترقية أو منصب، رغم ان من هم أدنى 

مني كفاءة أو خبرة وصلوا الى مناصب أعلى بكثير 
مني، وبعضهم ال يستحق حتى منصب بائع ثان في 
بقالة على خط الوفرة، ولكنها الواسطة التي خربت 

البلد.
وبعيدا عن حكايتي الزميلني العزيزين، هناك كاتب 

تصطبغ مقاالته بـ »املعارضة« أو »الهجوم على 
احلكومة« وعلمت صدفة انه يعمل في احدى الهيئات 

احلكومية ولم يذهب الى مقر عمله منذ 4 سنوات ألنه 
»مضبط نفسه« هنا أصدق الفعل وال أصدق القول.

هذا جزء من حكايات اثارها عدد من الزمالء في جلسة 

مسائية حول بعض الكتّاب، وكيف ان بعضهم ينتمي 
الى معسكر »الضد« وآخر ينتمي الى معسكر »املع« 

وجزء ثالث ينتمي الى معسكر »من يعطي أكثر« 
وهؤالء وهم قلة في اجلسد الكتابي جزء من الفساد 
العام املتوج بالعطايا والهبات »األملانية« و»اليابانية« 

و»اإلجنليزية« ولم يتطرق الزمالء األعزاء الى أسماء 
محددة بل نقلوا احلديث كجزء من حديث سمر كتّاب 

قرروا ان يجلدوا ذات »مهنتهم« بدال من جلد جسد 
احلكومة الذي اثخن كتابة حتى اصبح أكثر سماكة من 

جلد ديناصور مدرع.
توضيح الواضح: اعتقد اننا وفي هذه األيام ومع 

اختالط حابل املعارضة بصراع املواالة أصبحنا في 
زمن القابض على كرامته من الكتّاب.. كالقابض على 

اجلمر.

في حوار نادر ومتميز بني قطبني ثقافيني خليجيني، 
نشر في مجلة »العربي« بعدد مايو 1992، يسأل د.غازي 
القصيبي املفكر البحريني د.محمد جابر األنصاري: »ما 
هو الدرس الذي ميكن للعرب أن يقتبسوه من التجربة 

اليابانية؟«.
وأجاب د. االنصاري عن السؤال بأربع خطوات مهمة 

جدا، وتنطبق كثيرا على واقعنا في الكويت اليوم، 
ونظرا ألهميتها سأورد منها ثالث فقرات بحرفيتها:
ضرورة توحيد الكيان اجلماعي ومتاسكه قبل  1

الشروع في التحديث.
ضرورة اختيار النظام السياسيـ  االجتماعي  2

الذي سيرعى متاسك الكيان ويقود عملية 
التحديث، وأهمية االستقرار عليه واالستمرار فيه 

وتطويره من الداخل دون تقلبات منهكة.
جتنب االنشقاق في الشخصية العامة  3

وشخصيات األفراد بني سلفية وحتديثية، 
واجلمع بينهما في سلفية حتافظ على قيم األمة، 

وحتديثية تطور ما يجب تطويره وتتقبل الالزم من 
جديد العصر.

واملالحظ أن تلك اإلجابات تنطبق كثيرا على واقعنا، 
وفيها تلخيص ألسباب وعوامل جناحات سريعة حققها 

املجتمع الياباني بعد خروجه من أزمة احلرب العاملية 
الثانية محطما اقتصاديا، ولكنه عكس ذلك معنويا.

 ونالحظ أيضا ان اجابات د.االنصاري ركزت بشكل 
ذكي جدا على متاسك األساس االجتماعي للنجاح 

االقتصادي، كما ركز على وصف الشخصية العامة 

للمجتمع وشخصية الفرد النهضوي، وكيف يجب 
أن تكون. وهي حسب الوصف الذي قرأناه، تعد 

شخصية موضوعية ومعتدلة وغير متشددة الجتاه 
على حساب آخر، أي جتمع بني رسوخ القيم والعقلية 

التنويرية، وهي امليزة التي نكاد نفتقدها اليوم في 
مجتمعنا املنقسم إلى شطرين اما متحيز لفكرة قدمية 
يأبى تطويرها، او جامح نحو فكرة جديدة دون مراعاة 

للقيم.
حتدث أحدهم مرة على ان الشبه بيننا وبني اليابان 

يكمن في التغيير احلكومي الكثير، كما شبه بعضهم 
العالقات األسرية اليابانية التراثية كعالقة »سي السيد« 
بزوجته عندنا في البالد العربية، كنا نتمنى ان نشبههم 

في امور اخرى!

املرحلة التي مير بها العالم العربي غير مسبوقة لذا 
ال يصح حتليلها مبا هو بائد من األفكار والتحاليل، 

ثورة العالم العربي جاءت في وقت منوذجي، 
إفالس األنظمة السابقة بدأ من الشيوعية وانتهاء 

بالرأسمالية وأزماتها التي تشبه في تخبطها رقصة 
الطائر املذبوح، الثورة العربية جاءت في وقت 
انتفت فيه النظريات والزعامات فهي تتحسس 

طريقها ويكذب من يظن أن هذه الثورة برمجتها 
أو خطط لها املاسونية العاملية أو القوى االمبريالية، 

إنها ثورات شعبية عفوية ضد االستبداد والظلم 
والطغيان، لكن بالرغم من الصوت املتفائل من هذه 

الثورات هناك تخوفات من حدوث انتكاسة في 
النهضة العربية اجلديدة وثورتها املجيدة والتآمر 

عليها بالعمل على إجهاضها وركوبها من قبل قوى 
الظلم والقهر، لكن كل هذا يدفع لظهور العديد من 

األسئلة املشروعة مثل: هل فعال جنحت الثورات 
العربية في إبادة االستبداد؟ هل كان ثمن نتائج 

الثورات مكلفا؟ وما مناذج احلكومات ملا بعد الثورة؟ 
وغيرها من األسئلة التي تفرض نفسها وحتيلنا إلى 
برنامج االجتاه املعاكس وتقدميات د.فيصل القاسم.

لكننا هنا نتجه في إطار حتليل أدبيات ما بعد 
الثورة فمما ال شك فيه أن الثورات العربية جنحت 
إلى حد ما في إزاحة األنظمة الفاسدة لكنها باملقابل 

لم تأت ببديل عملي لتعويض ذلك الفراغ وهو 
ما يحتاج إلى عملية تشريعية وتنظيمية موحدة 

تكرس املصلحة اجلماعية بعيدا عن املصالح 
احلزبية والفئوية الضيقة، خصوصا أن الثورات 

شلت إلى حد كبير اقتصادات تلك البلدان وجعلتها 
عاجزة في ميزانها االقتصادي العاجز أصال 

وكبدت املواطنني تبعات ذلك من غالء في املعيشة 

وشح املوارد االقتصادية، ففي تلك البلدان كان 
ثمن احلرية هو فقدان إمكانيات الوطن وبنياته 
التحتية حتى صار احلديث في ليبيا حاليا عن 

استرجاع وطن حتول إلى ركام، وكما هو معروف 
فإن أي صراع أو عراك باملعنى البسيط، يكون 

فيه خاسر ومنتصر، لكن في بعض األحيان يكون 
االنتصار حلظيا ومصحوبا بإصابات عديدة قد 
تشفى مع الزمن أو قد تتطور إلى إعاقة، ولعل 

هذا ما يجب أن تنتبه اليه تلك البلدان، أما النماذج 
ملا بعد الثورة فهي لن تخرج عن النموذج التركي 

واإلندونيسي واملاليزي وذلك الشتراكهم في الدين 
اإلسالمي ولنجاح جتاربهم السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية.
مع متنياتنا أن تكون إرادة التغيير التي أتت باحلرية 

مصحوبة بإرادة أقوى للبناء والتطوير.

ما زلنا مع وزارة التربية نتابع سير العملية 
التعليمية وسير االمتحانات ونرصد تصريحات 
وكالء الوزارة وتصريحات الوزير الفاضل الذي 

تساءل عند ترؤسه اجتماعا بحضور الوكالء 
املساعدين عن سبب عدم السماح للعاملني في 
املدارس من معلمني وإداريني باالنصراف بعد 

إجناز أعمالهم في نهاية العام الدراسي..؟ وملاذا 
يرتبط ذلك بتاريخ بدء اإلجازة الصيفية.. ونحن 

مع تساؤل معالي الوزير ليتحول جواب هذا 
ارس  التساؤل إلى قرار إنصافا للمعلم الذي ميمُ

عليه التعسف من قبل بعض مديري املدارس بقمة 
املزاجية وقد وصلتني شكواها من مجموعة من 

املعلمات في إحدى مدارس الثانوية أنقل إلى معالي 
الوزير ما جاء في الرسالة..

العزيزة فاطمة، السالم عليكم إليك بعض 
املالحظات التي نعاني منها نحن معلمات ومعلمي 
املراحل الثانوية ونتمنى أن تنقليها عبر زاويتك 

إلى وزير التربية كي يطلع على معاناتنا وينصفنا 
من قبل اإلدارات التي متارس دورها مبزاجية 

مفرطة انطالقا من أن القرار بيدها..!
1 تنتهي اختبارات الفترة الدراسية الرابعة للصف 
ــر اخلميس 6/23 وبتصريح وكيلة  الثاني عش
التعليم العام منى اللوغاني في الزميلة »الراي« )يوم 
األربعاء 6/8( أن النتائج ستعلن يوم 6/26 )هذا بالنسبة 
ــتوزع  ــطة فس للمرحلة الثانوية( أما املرحلة املتوس
النتائج يوم 6/14 في حني ينتهي الدوام رسميا اخلميس 
ــة حتى هذا  ــا املغزى من بقائنا في املدرس 6/30 فم

التاريخ؟
بعض اإلدارات املدرسية تتعامل مبرونة مع  2

معلميها أثناء فترة )ما بعد االنتهاء من 
املناهج وفترة االختبارات( حيث تقصر تلك 

اإلدارات الدوام املدرسي على ثالث ساعات فيتم 
االنصراف في الساعة 11 صباحا حيث ال يوجد أي 

عمل، إال أن البعض اآلخر من اإلدارات تصدر 

قرارات تعسفية حيث ال تسمح باالنصراف قبل 
الواحدة ظهرا.. مع العلم بأن املعلم في هذه الفترة 

ال يعمل شيئا سوى األكل والشرب والسوالف 
البطالة ويعاني من امللل وعدم اإلنتاجية ناهيك عن 
مدارس البنني الذين نلمس لديهم مرونة قد تزيد 

على احلد أحيانا.
نتقدم إلى الوزير باقتراح وهو معني بتطوير  3

أداء املعلم من خالل مراكز التدريب فمن 
اجلدير مبركز التدريب التابع إلدارة التطوير 

والتنمية أن يفتح أبوابه لتدريب املعلم في الفترة 
التي تسبق االمتحانات النهائية وكانت هذا العام 

من )5/25 - 6/8( بدال من تدريبه أثناء العام 
الدراسي فيضطر أن يترك فصوله دون تدريس أو 

تسند الفصول إلى أحد زمالئه ليضمها إلى 
فصوله. انتهى

ومنا إلى وزير التربية عله يخص املوضوع 
برعايته الكرمية إنصافا حلامل مهنة األنبياء.

waha2waha@hotmail.com

nasser@behbehani.info

www.riyad-center.com

fatimams_65@hotmail.com
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