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د.يوسف يعقوب البصارة

يحب اهلل
وال يحب..

ذكر في أدبيات تفسير 
القرآن ان اهلل تعالى 
وبأمره يحافظ على 

القرآن، ولو نظرنا الى 
جانب تطبيق تعاليم القرآن 
والى منحى احملافظة عليه، 

فسنجد ان خط تطبيق 
القرآن قد يضعف او 

يُهمل من املسلمني كلما 
مر الزمن، بيد ان احملافظة 

عليها عن طريق طباعته 
او حفظه جيال بعد جيل 

في ازدياد.
وقد يغفل بعض املسلمني 
عن تعاليم القرآن كسلوك 

في احلياة بنهج مغاير 
للحفاظ عليه، كل ذلك يدل 

على ان الباري تألألت 
صفاته هو الذي يحفظ 

القرآن وليس القائمني على 
نهجه لقوله في سورة 
احلجر )إنا نحن نزلنا 

الذكر وإنا له حلافظون(.
وللقرآن املجيد داللة 

عظيمة متمثلة في تغلغله 
وهتكه ملا تخفيه النفس 
البشرية، فيُخرج ما في 
الصدور ويبني للمأل ما 

تنطوي عليه األنفس 
والضمائر من كذب أو 

رياء أو نفاق او العزم على 
السوء، وان كانت حريصة 

على كتمانه، او إنكاره 
أحيانا، وإذا ما أقررنا بأن 

كتاب اهلل املكنون ليس 
له زمان محدد أو مكان 

مثبت، فإن ما به من آيات 
نافذة حتى تزف اآلزفة، 

لذا ستكون للقرآن معجزة 
سرمدية، بيد ان لكل جيل 
وزمن عطاء مخالفا ألجيال 

خلت.
وفي أقوال ملالك بن دينار 

رحمه اهلل:
- من عالمات املنافق 

التفرد بالصمت.
- اخلوف على عمل ما أال 

يتقبل أشد من العمل.
- من تباعد عن زهرة 

الدنيا فذلك الغالب هواه.
- ما تنعم املتنعمون مبثل 

ذكر اهلل.
- إن لم يكن في القلب 

حزن خرب.
ويبني القرآن اجلليل أن 
هنالك دائما من يريد ان 

يضل الناس ويغويهم 
ليدحض احلق ويحق 

الباطل لكي يقودهم الى 
الغي، وبهذا اإلضالل يقود 

الناس الى غير احلق، بل 
إلى التيه ثم العصيان، 

انه من جنود إبليس أو 
شياطني اإلنس.

فهذا القرآن العربي غير 
ذي عوج يخاطب- عدا من 
سقط عنهم التكليف- كل 
ذي لب وذي حجر بأمور 
دينه ودنياه وعالقاته مع 

نفسه ومجتمعه، وفي هذا 
املقال سنستعرض مناذج 
وأمور يحبها أو ال يحبها 

اهلل، علّنا نسترشد من 
القرآن بحياتنا ونحاول ان 

نرجع الى جادة الصواب 
قبل ان ينفخ في الصور.

اهلل يحب: احملسنني، 
املتقني، املقسطني، 

التوابني، الصابرين، 
املتوكلني، املتطهرين، 

الشاكرين.
واهلل ال يحب: املعتدين، 

الظاملني، املختال الفخور، 
الفساد، املفسدين، اخلوان 
االثم، الكافرين، املسرفني، 

املتكبرين، اخلائنني، 
اخلوان الكفور، الفرحني، 

اجلهر بالسوء إال من ظلم، 
املستكبرين.

فيأيها املسلم، إلى أي 
مجموعة تنتمي؟

dralialhuwail@icloud.com

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

قل احلق

د.علي عبدالرحمن الحويل

عبدالمحسن المشاري

للمرة الثانية تتناقل الصحف احمللية 
خبرا صادما هو األهم واألكثر خطورة 

على الصعيد احمللي، وذلك لتعلقه بتراجع 
مستوى التعليم في البالد الى مستوى غير 

مسبوق وغير الئق باسم البالد وال مبا 
ينفق على وزارة التربية من مئات املاليني 

سنويا!
فكيف ميكن ان يهوي التعليم األساسي 

لتصل الكويت إلى املركز 112 عامليا بعد كل 
من السنغال وكينيا ومبراحل؟ وكيف ميكن 

ان يصل احلال بالتعليم الى هذا املستوى 
الفاضح للدولة، دون ان يشعر أحد بذلك؟!

ان هذا االنهيار املخزي الذي بلغ حد 
اجلرمية جتاه الكويت وأبناؤها ال ميكن 

ان يتكون هكذا بني عشية وضحاها فالبد 
انه نتيجة تراكمات لتراجع تدريجي في 

منظومة التعليم جتمعت عوامله على مدى 
سنوات عدة وعايشها أكثر من مسؤول لكن 
فقدان العمل مبسؤولية عند قيادات وزارة 
التربية املتعاقبة، واخلوف من حتمل تبعات 
قصور أدائهم حدا بهذه القيادات إلى التكتم 

على الكارثة وهي في طور التكوين، وال 

شك ايضا ان األجهزة الرقابية في الدولة 
واإلعالم عجزا عن رصد هذا التراجع نتيجة 
لعجز في اإلمكانات على استقراء مؤشرات 
التدهور واستنباط آثارها، مما يفرض على 
هذه األجهزة التصدي للقصور في عملها 

فمن املعيب ان تظل دون استراتيجيات 
لتطوير الذات.

إن الدولة مسؤولة عن تصحيح مسار 
التعليم في أسرع وقت وبأقصى درجات 
احلزم مع كل من يثبت له دور في تراجع 

التعليم أيا كان موقعه، وإال فما جدوي 
وجود محكمة للوزراء وهيئة عامة للفساد 

والذي ليس بالضرورة ان يكون ماليا؟ 
فالفساد اإلداري في »التربية« هو السبب 
الرئيسي في حدوث هذه الكارثة اجلرمية، 

وهو بال شك يخفي وراءه فسادا ماليا 
أيضا.

مع توليه حقيبتي التربية والتعليم العالي 
شرع الوزير اجلديد في إطالق مبادرات 

إصالحية متميزة أساسها تطوير املناهج، 
فعقد مع صندوق النقد الدولي، وهو جهة 

اختصاص رفيعة املستوى، اتفاقية يضطلع 

الصندوق مبوجبها بهذا الدور، وزار كال 
من كوريا وفنلندا، وعقد اتفاقيات معهما 
لالستفادة من جتاربهما، إال أنه شغل عن 

اطالع األمة على نتائج مبادراته وتطوراتها، 
وكان عليه ان يشكل جهازا إعالميا خاصا، 
مهمته القيام بذلك بشكل دوري، وعرض 

اي معوقات تعترضه، واستقبال كل ما يرده 
او ينشر في اإلعالم من آراء وإسهامات 

من النخب الفكرية وأصحاب الرأي تتعامل 
مع حتسني التعليم، ويطرحها على أجهزة 

وزارته، متهيدا لعرضها على الصندوق.
إن النهج احلديث في عملية تلقي العلم هو 

أن يدرب الطالب ويشجع على »التعلم« 
كبديل للتلقني عبر »التعليم«، وهذا ال يتأتى 
ما لم يتطور املعلم، ويتغير من موظف ملقن 

الى صاحب رؤية ورسالة ومبدع، يستمد 
أسلوبه في التعليم من خارج صندوق الفكر 

التقليدي، ويعتمد نهج تعلم الطالب بدال 
من تعليمه، فهل سيستطيع الوزير تطبيق 

خطته لتطوير املعلم ام ان البعض من 
املعلمني العاجزين عن التعلم وتبني احلداثة 

سيصطفون معا إلجهاض مشروعه؟!

أبوه طبيب بشري هو د.محمد خالد 
اخلاشقجي، عمل طبيبا للملك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن وترقى حتى أصبح وزيرا 

للصحة، وعدنان هو أكبر األبناء في 
عائلته، أخته سميرة اخلاشقجي وهي 

والدة دودي الفايد ابن امللياردير املصري 
محمد الفايد الذي كان ميلك محالت 

هارودز الشهيرة، له أخ يدعى عصام 
اخلاشقجي.

عدنان اخلاشقجي كان االسم العربي 
األكثر شهرة بني رجال األعمال واملال، 
وال يزال اكثرها غموضا، وكان االسم 

األبرز في احلضور عبر الصحافة 
األميركية والبريطانية في فترات طويلة 

في السبعينيات والثمانينيات، وكان 
رجل السالح الذي توده شركات تصنيع 

األسلحة وبيعها، وكان جنما مغريا لفنانات 
هوليوود، وكان رجل مفاوضات سياسية 

أحيانا، وكان صاحب عالقات كبرى 
برؤساء دول وزعماء، وكان اسمه ال يغيب 
عن قائمة أثرياء العالم. جميعها خبر كان. 
وفي »كان« الفرنسية قضى متعه وجعل 
منها ملعة املاس. أنا شخصيا أتذكره وأنا 

صغير النه كان لدينا شقة في »كان« 
وأكثر من مرة أراه ينزل أو يصعد يخته 

»نبيلة«، وهو رجل كبر سنه اليوم ولم 
يعد لديه من كل تلك الكانات سوى أرجيلة 

يأخذ منها ما تستطيع أنفاسه شهقه 
ليرمي دخانها الى األعلى كما هو حال 

ثروته التي تبخرت بعد عقود من البذخ 

واملال الذي يبلغ متوسطه السنوي قرابة 
النصف مليار دوالر، له من األبناء 6 من 

زوجتني بينما هو رجل مزواج في العشق 
وما متليه عليه حياته املالية.

ابنته الكبرى نبيلة هي األقرب إليه، فجعل 
اسمها عنوانا ليخته الشهير في سواحل 

»كان«، والذي اشتراه األمير الوليد بن 
طالل. أم نبيلة السيدة ثريا زوجة عدنان 
اخلاشقجي األولى دخلت تاريخا مختلفا 

وجعلت من طالقها صفقة مالية بعد تسوية 
هي األعلى في العالم، فحصلت على قرابة 

500 مليون دوالر. هو لطيف املعشر 
مبتسم دائما وان ثارت الظنون واشتعلت 

احملاكم بقضايا ضده، رجل ديبلوماسي 
قليل الكالم يعشق اإلجابات القصيرة 

واألرقام الكبيرة، منهجه الغموض والتباهي 
باسمه يحضر أمام كبريات الشركات 

والتحالفات فيكسب ألن القوة والهدوء من 
صنيعة اإلنسان اللماح الذكي في أهدافه 
حتى اشتعلت له احلياة طربا. هو رجل 

الفكرة واألفكار منهجه، عمل في كل شيء، 
لكن السالح كان التهمة التي ال تنفك عنه، 

بل شرف حمله الى الصعود، هو بالتجريد 
احلرفي لم يكن إال وسيطا، وسيط قطاعات 

األسلحة وحمل وكالة كبريات الشركات 
األميركية للشرق األوسط وبعض الدول 

األفريقية ليكون النموذج األعتى الذي 
ال ميكن التنبؤ مبا قد تقوده أفكاره إليه، 

كان أحد صناع جسور إيصال الرئيس 
األميركي األسبق ريتشارد نيكسون 

إلى هرم الرئاسة، حيث كان مستشاره 
القانوني، وتردد اسمه في قضية إيران 

كونترا، حيث قيل انه عمل وسيطا سريا 
في تبادل الرهائن األميركيني مقابل سالح 

إليران خالل حربها مع العراق، والحقا كان 
حاضرا ملقاومة اي قرار يجعل أميركا تشن 
حربها على العراق في العام 2003 من خالل 

عالقاته التي لم تشفع له ان يكون وسيطا 
من جديد، بعد ان آمن اخلاشقجي بأن خطة 

أميركا اجلديدة هي تقسيم جديد للمنطقة 
يهدف أوال وأخيرا حلماية إسرائيل. تعرض 
للسجن نهاية الثمانينيات في أميركا بتهمة 

مساعدة أسرة الرئيس الفلبيني الشهير 
ماركوس في نهب مليارات من خزينة 

الدولة لكن البراءة جاءته سريعا قبل ان 
تهزه رياح السوء.

نشرت مجلة »تامي« تقريرا عن عدنان 
اخلاشقجي ذكرت فيه ان نفقاته 

الشخصية في اليوم تقترب من أرقام 
املليون دوالر قبل ان يتعرض الى خسارة 

كبرى جتاوزت املليار بعد غرق مناجم 
أملاس كان ميلكها في والية يوتاه االميركية 
خالل الثمانينيات كذلك وهي حقبة عصره 

املاسي. اليوم لم تعد األضواء مسلطة 
عليه، يريد استعادتها عبر كتاب يحكي 
سيرته وسيقضي على تساؤالت أجيال 
كانت تتمنى ان تعيش بالقرب من رجل 

سعودي يصنع املال.
)أخذت بعض األسطر عن عدنان 

اخلاشقجي من صحيفة »العرب«(.

كارثة التعليم = 
1600 مليون!

امللياردير 
ومحالت هارودز 
و»كان« و»نبيلة«

الزاوية

يا سادة يا كرام

خمسني درجة مئوية وقد جتتاز أكثر من هذا 
في طقسنا وحرارة صيفنا اجلميل، مشكلتنا 

اليوم ال تتعلق باجلو ألنها مشيئة اهلل عز وجل 
وال اعتراض على ما قسم اهلل لنا ولكن اعتراضنا 

اليوم على معالي وزير التربية والتعليم!
في بداية األسبوع صرح معالي وزير التربية 

والتعليم بأنه بصدد شراء تكييفات ومبردات ماء 
جديدة والسؤال هنا منا ملعالي الوزير كمواطنة 
كويتية لديها أبناء يدرسون في جامعة الكويت 

ومدارسها: ملاذا لم يكن الشراء في بدايات شهر 
أبريل مثال؟ وملاذا شراء أجهزة جديدة مع العلم 
بأن املوجود جديد لم مير عليه احلول يا معالي 
الوزير؟ وملاذا التكييفات في قاعات اجلامعة ال 

تعمل إال عشر دقائق في »كورس الصيفي لهذا 
العام«؟ وملاذا الشراء اآلن مع انتهاء الكورس 

الصيفي وعدم وجود دراسة ال في املدارس وال 
اجلامعات؟ وملاذا ال تقوم الشركات املشترى منها 

املكيفات السابقة بعمل الصيانة الدورية؟ وملاذا إذا 
قمنا بذكرها سنكتب مجلدات استفسارية ملعالي 

وزير التربية والتعليم العالي؟
في إضاءتنا اليوم سنضرب مثاال مصغرا حتى 
نصل إلى نتيجة مع مسؤولي التربية والتعليم، 
جميع املنازل والشقق توجد بها أجهزة مكيفات 

مبختلف أنواعها وأحجامها وعند شراء جهاز 
أو إيجار املسكن يشترط تواجد صيانة دورية 
على أجهزة املكيفات، وفي بعض العقود تكون 

تلك األجهزة مكفولة بضمان مادي وفق ما يطلبه 
املشتري أو املؤجر ومن هنا وهناك جند أن تلك 

األجهزة من عامها األول تكون مكفولة عاما كامال 
من قبل املنتج، تلك هي النتيجة املراد الوصول 

اليها والتي ال نراها ليس فقط في مرافق التعليم 
والتربية بل في أغلبية الوزارات الدولة وهيئاتها، 
فنجد قبل انتهاء العام على ما قام به مسؤولونا 

بشرائه من تكييفات أصبح منتهي الصالحية 
وتقوم اللجان بعمل املناقصات لشراء أجهزة 
أخرى وهنا نسأل املسؤولني وهذا ليس أول 

مرة نسأل: أين عقودكم من كفالة األجهزة؟ أين 
عقودكم ببند الصيانة؟

عندما ضربنا مثاال باملنزل كنا نقصد الشيء 
الشخصي واملال اخلاص لألسرة وكيف يحافظ 
رب األسرة أو صاحب العقار على ماله اخلاص 
من خالل كفالة املنتج واحلرص على الصيانة 

الدورية لها، أما اجلهات احلكومية ونخص »التربية« 
وجميع مرافقها على مدار العام واألعوام فتقوم 

بهدر املال العام من خالل الشراء كل عام بأجهزة 
جديدة وقبل انتهاء العام على املنتج تقوم بشراء 
اجلديد دون الرجوع لعقودهم والتمسك بالكفالة 

واملتابعة الدورية مبا قامت بشرائه من أجهزة تبريد 
والنتيجة هدر املال العام باسم »الطلبة« وهنا نقول 

لهم: كفوا عن العبث بهدر أموال الدولة.
مسك اخلتام: »لن يكون هناك أي تهاون أو 

تساهل جتاه من يثبت ضلوعه في جرائم االعتداء 
على املال العام« من كلمات سيدي صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد ـ حفظه اهلل ورعاه 
 .2014/6/25

مع بداية كل صباح يغادر الناس منازلهم كل الى 
وجهته، وذات صباح وبعد معاناة مع زحام الطرق 

وصلت الى مقر عملي بعد صعوبة فوجدت احد 
زمالئي وقد سبقني في الوصول يقف على نافذة 
املكتب املطلة على البحر، ألقيت عليه التحية فرد 
بحسرة: ما اجمل هذا املنظر لو كانت لدينا مدينة 

نخلة كالتي في دبي!
وفي تلك اللحظات ذهبت الى عالم آخر، وبدأت 

أتخيل ديرتي احلبيبة املطلة على البحر، تلك 
النعمة التي لم نحسن استغاللها مثل دبي التي 
عندما أذهب اليها اتعجب من تطورها، فقوانني 

االمارات جعلتها وكأنها دولة اوروبية.
وبينما كنت أسير في شوارع دبي احسست 

بأنني طوال رحلتي هناك مراقب لكثرة الكاميرات 
االمنية التي حتد من وقوع اجلرائم، وسألت 
بعض اصدقائي من االماراتيني عن املستثمر 

االجنبي، فكان ردهم »انظر إلى دبي وانت تعرف 
اننا املستفيد االول بهذا االستثمار«.

وفي اثناء زيارتي لدولة قطر قبل 10 سنوات 
رأيت تطورا مذهال في العاصمة الدوحة، شمل 

الطرق واملباني واملجمعات وكذلك التنظيم 
الرائع في كل شيء، وسمعت وقرأت عن اخلطة 
السعودية التي تعرف بـ »رؤية 2030«، ونتمنى 
ان تنجح ألن هذا سيغنيها عن النفط كما فعلت 

االمارات في مصادر دخلها.
وخاجلني شعور غريب وإحساس صادق بأن 

أرى كل ما شاهدته من تقدم وحداثة في الدول 
الثالث في ديرتي احلبيبة الكويت، أمتنى القضاء 
على االزدحام في الطرق واملدارس واملستشفيات 

واحترام القوانني وزيادة املساحات اخلضراء 
وفتح املجال لالستثمار امام اجلميع وتنويع 

مصادر الدخل ووضع خطط عملية ممزوجة في 
هذا الشأن وتطبيقها بأسرع وقت لتصبح الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا عامليا وتعود كما كانت »درة 

اخلليج«.
واعلم جيدا ان هناك جهودا تبذل من جميع 

االجهزة احلكومية واملؤسسات االهلية والقطاع 
اخلاص لدفع عجلة االنتاج وحتقيق التنمية، 

ولكنني متفائل بأننا سننجح في ذلك، بالتعاون 
والتكاتف وااللتفاف حول القيادة السياسية، فقط 
نحتاج الى رؤية مستقبلية واضحة املالمح نعلن 

عنها امام العالم ونسعى لتنفيذها بدقة على ارض 
الواقع.

حفظ اهلل الكويت وأهلها من كل مكروه.

Nermin-alhoti@hotmail.com

د.نرمين يوسف الحوطي

ناصر صالح العنزي

50% يا معالي 
وزير التعليم

لنعيدها 
درة اخلليج

محلك سر

رأي

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

ما من جلنة اخذت حيزا كبيرا من املناقشة 
والنقد واالتهام مثل ما حظيت به جلنة 

تعزيز الوسطية منذ انشائها قبل ما يقارب 
عقدا من الزمن وما وجه لها من اتهامات 
إدارية تتعلق بتنظيمها الهيكلي، ومالية 

بهدر املال العام واستنزاف ميزانيتها 
لعقد مؤمترات ال فائدة منها دفع ثمنها 

د.عبداهلل املعتوق وزير األوقاف السابق 
الذي عمل جاهدا لنشر الوسطية ولكن 

احلسابات السياسية تختلف!
وقبل سنة متت اعادة تشكيل اللجنة 

العليا للوسطية برئاسة م.فريد عمادي 
وفي الوقت ذاته وكيل وزارة األوقاف 

وتواصلت التصريحات بأن أسلوب عملها 
سيكون مختلفا وفق استراتيجية واضحة 
الى ان فوجئنا بأن اللجنة ستعقد مؤمترا 
في شهر سبتمبر القادم ملكافحة التطرف 

وأن هذا املؤمتر سيكون مختلفا!
وفي هذا الشأن نود ان نشير الى ان 
هناك العشرات من املؤمترات عقدت 

ملكافحة التطرف واإلرهاب منذ عقود 
مضت ولعل اهمها على اإلطالق دعوة 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز رحمه اهلل 

عندما كان وليا للعهد لعقد مؤمتر دولي 
ملكافحة اإلرهاب وكان ذلك عام 2006 وما 

اشتمل عليه من ورش عمل اوضحت 
جتارب الدول العربية في مكافحة التطرف 

واإلرهاب وكان بحق مؤمترا مميزا من 
ناحية اإلعداد والتنظيم والورش وقبل 

ذلك من املدعوين من ذوي اخلبرة 
السياسية واألمنية والدينية وما اسفر عنه 

من توصيات مهمة، وتبعه عقد العشرات 
من املؤمترات. 

اذن لنا احلق ان نتساءل: هل بداية عمل 
اللجنة بعقد مثل هذا املؤمتر الذي يعد 
باكورة عملها بتشكيلها اجلديد، إقدام 

على عمل مميز يختلف عن السابق؟ ملاذا 
االسراف في عقد مثل هذه املؤمترات 

التي ال طائل منها اال هدر املال العام. وإذا 
كنا انتقدنا اللجنة سابقا بأنها حادت عن 
جادة الهدف من انشائها، واجتهت لعقد 
املؤمترات اخلارجية دون ان تلتفت الى 
ما يواجه املجتمع الكويتي من تهديدات 

داخلية تقسم املجتمع الى طوائف وملل.. 
فإننا ايضا ننتقد عقد مثل هذا املؤمتر 

الذي يعد مؤشرا سلبيا ألنه بكل بساطة 
لن يقدم شيئا ومضيعة للوقت وإهدار 
للمال العام وخاصة ان امليزانية العامة 
للدولة تعاني من عجز، اال اذا كان ذلك 

تسجيل موقف بأنها تعمل.

ومهما حاول القائمون على اللجنة إعطاء 
صورة وردية لهذا املؤمتر فان الواقع 

والتجارب السابقة تؤكد عكس ذلك 
وخاصة ان مجتمعنا الكويتي بحاجة 

ماسة جلهود منظمة من الهيئات احلكومية 
ومنها جلنة الوسطية ومنظمات املجتمع 

املدني حتاكي الواقع للوقوف على 
مسببات التطرف بصورة حيادية وكيف 

يتم استقطاب شبابنا لطريق التطرف 
على الرغم مما متلكه وزارة األوقاف من 
وسيلة اتصال مهمة وهي املنابر وخاصة 

يوم اجلمعة؟
معنى ذلك ان اخللل في سياسة اخلطاب 

الديني والذي يجب مراجعته لكي يتماشى 
مع الواقع وأن يكون مؤثرا في القلوب 
ال مجرد عبادة نؤديها أسبوعيا حتى 

أصبحت خطبة اجلمعة خطبة حكومية 
رسمية بامتياز ورتيبة ال تتماشى مع 
التطور وهذا ما يجب ان تضعه جلنة 

الوسطية في حسبانها وان تبدأ بإصالح 
اخللل من داخل البيت الديني لكي تنطلق 
وفق أسس راسخة للخارج لكسب قلوب 
املصلني قبل عقد املؤمترات. هذا ما نأمله 
من اللجنة وان يتسع صدرها لالستماع 

للرأي اآلخر.

جلنة الوسطية.. 
مللنا مؤمترات!

قضية ورأي


