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  مصيب نجم

وزارة الدفاع
كل عام والكويت بألف خير 

وأمن وأمان بقيادة والدنا أمير 
اإلنسانية صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد، وسمو 
ولي العهد األمني الشيخ نواف 
األحمد، مبناسبة العام اجلديد، 

ونتمنى أن يكون كله خير 
طمأنية للكويتيني واملقيمني 
الشرفاء على أرض الكويت 

الطيبة ونتمنى أن يكون 
عام احلب واألمان للشعوب 

اإلسالمية والعاملية.
معالي نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
محمد اخلالد، نتمنى نحن 
املتقاعدين من العسكريني 
واملدنيني من وزارة الدفاع 
ان يتم تفعيل إدارة خدمة 

املتقاعدين في وزارة الدفاع 
حيث إن هذه اإلدارة كانت 

من أولى اإلدارات في جميع 
وزارات الدولة ولكن مع 

األسف الشديد لم تقم اإلدارة 
بأداء املسؤوليات املناطة بها 

خلدمة املتقاعدين حيث كانت 
تابعة ملكتب معالي الوزير. 
وبعد عدة أعوام مت إسناد 

تبعية هذه اإلدارة إلى مكتب 
رئيس األركان، ليس هناك 

أي عمل لهذه اإلدارة سوى 
متابعة تقارير العالج باخلارج 

للمتقاعدين.
هذا وقد رأينا كيف قام معاليكم 

عندما كنتم وزيرا للداخلية 
باالهتمام مبتقاعدي وزارة 

الداخلية من عسكريني ومدنيني 
وجزاك اهلل ألف خير بإنشاء 

ديوان لهم وتوظيف عدد 
من الضباط للقيام مبساعدة 

املتقاعدين باإلجراءات الالزمة 
من جتديد اجلوازات وكذلك 

اخلدمات املرورية وغيرها من 
امتيازات الخوانك املتقاعدين 

من وزارة الداخلية.
فإننا نأمل ان يقوم معاليكم 

بإنعاش إدارة خدمة املتقاعدين 
في وزارة الدفاع للقيام 

بواجباتها باجتاه املتقاعدين 
حيث ان هذا من ضمن عمل 

هذه اإلدارة حسب اللوائح 
التنظيمية لإلدارة. 

أما مستشفى جابر األحمد 
للقوات املسلحة كنا كمنتسبني 

لوزارة الدفاع نفتخر لوجود 
هذا املستشفى الذي جهز 

بأحدث األجهزة والطاقم الطبي 
والتمريضي املتكامل والذي 
يتمتع باخلبرة واألداء املميز 

وتوافر املعدات واالدوية 
ملرضى املستشفى ولكن 

اصبح املستشفى في السنوات 
القليلة املاضية وحتى يومنا 

هذا يئن من نقص في الطاقم 
الطبي الذين مت االستغناء 

عنهم من ادارة املستشفى أو 
الوزارة وكذلك باستقالة معظم 

األطباء املميزين في املستشفى 
والتوجه الى املستشفيات 

اخلاصة أو السفر الى دول 
أخرى مثل كندا وأميركا 

وبريطانيا ودول اخلليج حيث 
ان الراتب واملعاملة أحسن من 

املستشفى.
هذا ناهيك عن عدم توفير 

األدوية للمرضى حيث عندما 
يذهب املريض لصرف الوصفة 

الطبية يصطدم بعدم وجود 
معظم تلك األدوية وانه يبلغ 

بأن األدوية قد نفدت قبل 
أيام فعلية من املراجعة بعد 

ان يصرف للمستشفى تلك 
األدوية.

ان املشكلة ان كل ما قامت 
اإلدارة الصيدلية بطلب األدوية 

فإن الروتني اململ الطويل من 
قبل ادارة الشؤون القانونية 
وكذلك املسؤولني في الوزارة 

يتأخرون في التوقيع مع 
الشركات املختصة لتوريد 

األدوية وذلك بسبب الروتني 
في الوزارة.

عندما يتم التوقيع على عقد 
التوريد بعد اكثر من عام من 
تقدمي الطلب من املستشفى 

الى الوزارة تكون مدة انتهاء 
صالحية تلك األدوية لم يبق 

عليها سوى أشهر قليلة. فإن 
اإلدارة الصيدلية ال تستطيع 

تسلمها فتقوم بطلب عقد جديد 
لكى تكون مدة انتهاء الصالحية 

ألكتر من عامني او عام وهكذا 
تبدأ املرحلة من جديد في اروقة 
الوزارة، بأن تكون هنا احللول 

واضحة وقوية ملساعدة اخوانك 
املتقاعدين من العسكريني 

واملدنيني لوزارة الدفاع وكذلك 
مرضى ومراجعي مستشفى 

جابر األحمد للقوات املسلحة. 
)ملن يهمه األمر(

همسة

كان املثقف في املاضي مصدر تهديد 
لألنظمة احلاكمة، وكان الرقباء يطاردون 

الكلمات في ورق الكراريس وهوامش 
الكتب، ويفتشون عن املعاني املخبوءة بني 

السطور، ويخضعون الفاصلة أو عالمة 
االستفهام للتحليل والتأويل. وكانت 

الصحف واملجالت مضامير ينشط فيها 
العسس ورجال اخلفية و»الدواسيس«، 

وكان املخبرون ينسخون املقال أو 
القصيدة أكثر من نسخة إلرسالها إلى 
اجلهات املختصة مثل جهاز أمن الدولة 

واستخبارات اجليش والبوليس السري 
وشرطة اآلداب، وقت كان اجلميع يطبق 

املقولة النازية الشهيرة »كلما سمعت كلمة 
ثقافة حتسست مسدسي« والتي تعكس 

قوة الثقافة وهيبة املثقفني!
>>>

اليوم تبدلت األحوال، وأصبح اجلهالء 
أو النكرات أو األسماء املجهولة مصدر 

التهديد لألنظمة السياسية، فمراكز البحث 
والتحري والرصد األمني مشغولة في كل 
مكان مبراقبة األشباح ومطاردة السراب 
في هذا العصر املعصور الذي يخرج فيه 
شخص غير معروف، وليس لديه أنشطة 

سياسية سابقة، فيقود »ماليني« الناس في 
ثورة شعبية عارمة، يضطر معها الرئيس 

حسني مبارك إلى التنحي عن احلكم، 
لتقوم دولة أوروبية مبنح الثائر املجهول 

»جائزة حرية الصحافة« وهو لم يعمل 
في الصحافة قط، وتالحقه دور النشر 

العاملية للحصول على حق نشر كتابه الذي 
لم يكتبه بعد! في حكاية غريبة لم حتدث 

حتى لڤالدميير لينني قائد الثورة البلشفية 
في روسيا!

>>>
نعم فقد انقلب املشهد رأسا على عقب. 

فرجال التحري الذين كانوا ينشطون في 
املنتديات األدبية والفكرية، حيث األدباء 

واملثقفون نقلوا أنشطتهم ومراكز أعمالهم 
إلى نوادي البلياردو ومقاهي املوالت حيث 
الصبية الصغار واملراهقون الذين يشكلون 

خطرا ساحقا ماحقا يهدد االستقرار 
واألمن القومي. ولو أن أديبا أريبا أو مثقفا 

لبيبا حمل مؤلفاته وجلس أمام مخفر 
شرطة وراح يسب النظام بأعلى صوته 
وحتدث عن »التكتيك والديالكتيك وقال 

كالما يفلق الصخر والسيراميك« ملا التفت 
إليه أحد، وفي حال استمراره حتى حلول 

الظالم رمبا يخرج إليه رئيس املخفر 
ليطلب منه بأدب جم خفض صوته قليال 

كي ينام اجليران!

في هذه الزاوية منذ ما يقرب من )12( سنة 
كنت ومازلت أركز في معظم مقاالتي على 

الشأن التعليمي والتنموي، وآخر هذه املقاالت 
نشرت بتاريخ 2016/10/26م، بعنوان »إصالح 

التعليم في الكويت: حلول ممكنة«، وركزت في 
ذلك املقال على عناصر النجاح باإلدارة، وما 
تعانيه وزارتنا العزيزة من اختالالت إدارية 

متمثلة في ضعف بعض األدوات اإلدارية لدى 
مجموعة من قياديي الوزارة ـ سواء على 

مستوى األجهزة اإلدارية أو املدرسية ـ كما 
تضمنت املقاالت بعض املسائل اجلوهرية التي 
تتطلب تدخال إجرائيا إلصالحها سعيا لتحسني 

الوضع التعليمي في الكويت. واليوم لفت 
انتباهي تصريح ملعالي وزير التربية د.محمد 

الفارس يوجه فيه جلنة التيسير لعرض 
برنامج أو خطط تطوير التعليم على امليدان، 

وأكد على أهمية األخذ بتلك اآلراء واالستفادة 
منها، هذا إلى جانب تصريح آخر يؤكد فيه 

معاليه على تدريب املعلمني. هذه التوجيهات 
واألطروحات التي قدمها معالي الوزير خالل 
هذه الفترة القصيرة تشير بوضوح إلى أن 

معالي الوزير يتسم ببعد النظر وعمق الرؤية، 
وهذا ما أثبته خالل فترات سابقة حني تولى 

مهام أساسية في جامعة الكويت، ومنها عمله 
مساعدا لنائب مدير اجلامعة للتخطيط، وآخرها 

أمينا عاما للجامعة. وهنا عزيزي القارئ أود 
تقدمي رسائل ملعالي الوزير أزعم أنها قد تسهم 

في إصالح نظامنا التعليمي.
في فترات سابقة وبصورة اتسمت بالنمطية، 

دأبت وزارة التربية على إعداد اخلطط 
التطويرية للتعليم، وهنا أشدد على أن 

التخطيط له عدة مستويات من أهمها التخطيط 

العام للدولة ـ وهو غائب وال توجد لدينا 
رؤية حكومية شاملة ـ ومنها ما يقع على 

عاتق وزارة التربية باعتبارها اجلهة املختصة 
بالتنفيذ، وهي أعلم باحتياجاتها ومعوقات 

العمل امليداني، إال إن أغلب هذه اجلهود 
واخلطط يكون مصيرها الفشل بسبب عوامل 

عديدة منها عدم املضي قدما باستكمال مثل 
تلك اخلطط. ومن هذه اخلطط ما سوق له 

وزير التربية السابق د.نايف احلجرف مبسمى 
»اإلطار املرجعي التنفيذي لبرنامج وزارة 

التربية نحو تطوير املنظومة التعليمية في 
الكويت«. وهي اخلطة االستراتيجية التي وإن 

احتاجت إلى حتديث وتطوير، إال أنها خطة 
حملت أفكارا جوهرية يجب أن تنفذ ووصفت 

أدوار املؤسسات املعنية بشأن التعليم العام 
بصورة دقيقة يجب أن تعتمد.

إن هذه اخلطة وإن كانت متثل اجتهادا جيدا 
للوزارة، لكن من يحتاج أن يقتنع بعناصرها 

الرئيسة هو مجلس الوزراء ومجلس األمة، 
ألن أجزاء أساسية منها تتطلب تعديالت 

تشريعية منها تعديل قانون إنشاء املجلس 
األعلى للتعليم، وتعديل قانون إنشاء املركز 

الوطني لتطوير التعليم. إن هذا النموذج 
التطويري املقترح إلعادة هيكلة املؤسسات 

يعتبر محاكاة ألفضل التجارب العاملية لتحقيق 
التميز في املنظومة التعليمية، بحيث يتم 

نقل عناء ومشقة إعداد الدراسات والبحوث 
واخلطط، وآلية دراستها واعتمادها إلى املجلس 
األعلى للتعليم بعد تفعيل دوره، على أن يكون 

دور املجلس األعلى للتعليم وفقا لهذه اآللية 
منصب على القضايا الكلية وليست اجلزئية، 

كما يتحول مع هذا النموذج دور املركز 

الوطني لتطوير التعليم لالهتمام بالتقومي 
والقياس وتشخيص الواقع، واقتراح حلول 

ومعاجلات في ضوء نتائج التقومي، كما تتفرغ 
الوزارة بهذه الهيكلة للتنفيذ واملتابعة والرصد 
والتنسيق بعيدا عن أي انشغاالت أخرى، مع 
أهمية تعزيز دور املناطق التعليمية وتطبيق 
مفاهيم الالمركزية بصورة متطورة. وبذلك 

تهيكل املؤسسات بصورة ذكية جدا وتوضح 
األدوار بأسلوب عملي ال لبس فيه. 

كما ال أنسى التأكيد على ما تفضل به معالي 
الوزير د.محمد الفارس من أهمية التدريب 
للمعلمني لالرتقاء بالعملية التعليمية، وهنا 

أقترح أن يتم التدريب على خطني متوازيني 
أوال أن يربط الترقي إلى الوظائف اإلشرافية 
ذات الطابع التعليمي مبسار أكادميي تطبيقي 

بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات التعليم 
العالي، بحيث يلتحق من يرغب في الترقي 

بدورة أكادميية مدتها ال تقل عن ثالثة 
أشهر، ومير باإلجراءات التقوميية املعتادة 

في الدورات األكادميية، ومن ثم تتم مقابلته 
وتقييمه مرة أخرى في أروقة الوزارة، 

لقناعتي املطلقة بأنه متى ما كان القائد التربوي 
)وخصوصا مدير املدرسة( ميتلك قدرات 

ومهارات متميزة سينقلها للمعلمني بالتبعية، 
وسيحثهم على التعلم الذاتي من خالل االطالع 
أو التشارك املعرفي مع األقران. واخلط اآلخر 

يتمثل بطموح كبير في إيجاد أكادميية تدريبية 
ملحقة بالوزارة تنقل لها اختصارات التدريب 
واالبتعاث والدراسات والبحوث التنفيذية. إن 
الوزارة متلك القدرات ومتلك اخلطط ومتلك 

القيادات الراغبة في التطوير، لكن هل مجلس 
الوزراء مهتم بإصالح التعليم؟!

www.salahsayer.com
@salah_sayer

@dralsharija

صالح الساير

د.محمد الشريكة

التكتيك 
والديالكتيك

التخطيط 
التربوي.. بني 
التطوير والفوضى

السايرزم

وقفة

@almutairiadel

بقلم: راكان بن حثلين - كاتب كويتي
عضو جمعية الصحافيين الكويتية

عادل عبداهلل المطيري

بدأ بعض اخلليجيني في اآلونة األخيرة بزيارة مدينة 
»القدس« احملتلة بغية الصالة في املسجد األقصى ومسجد 

قبة الصخرة املتجاورين في هذه املدينة املقدسة التي يحتلها 
اإلسرائيليون بالكامل منذ عام 1967 وحتى اآلن.. 

وهذا يثير حنقي وغضبي ألنني مع ضرورة استمرار 
عزوف العرب املسلمني عن زيارة هذه املدينة أو غيرها 

من املدن الفلسطينية طاملا هي محتلة من قبل عدو العرب 
الرئيسي واألكبر أال وهو »إسرائيل«، معتبرا قيام بعض 

اخلليجيني مبن فيهم بعض الكويتيني بزيارة الضفة الغربية 
في فلسطني عموما والقدس خصوصا ميهد للتطبيع مع 

إسرائيل التي تصر على احتاللها والبطش بسكانها ورفض 
كل املبادرات الفلسطينية والعربية والدولية حلل النزاع 

الفلسطيني أو العربي ـ اإلسرائيلي، السيما حّل الدولتني 
أو إقامة دولة مساملة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.. 
انني أعتبر زيارة بعض العرب وأولهم أهل اخلليج العربي 

مبثابة قبول باألمر الواقع املزري في الضفة الغربية عموما 
وفي القدس خصوصا، وإدارة ظهورنا متاما لقضية العرب 

املركزية قضية فلسطني وتشريد شعبها وحرمانه من 
حقوقه اإلنسانية والسياسية.. مبينا مبا ال يدع مجاال للشك 

أن دخول اي عربي فلسطيني كان أو غير فلسطيني الى 
الضفة الغربية من أي بلد آخر ال يتم إال مبعرفة السلطات 

اإلسرائيلية وموافقتها، فالقوات اإلسرائيلية العسكرية 
واملدنية سواء بسواء ال تتواجد على حدود اسرائيل او 

فلسطني احملتلة من قبيل تكملة العدد أو كمتفرج.. فهي 
ترصد بل وتتحكم متاما في الدخول واخلروج من هذه 
احلدود، وإذا لم ير اخلليجي هذه القوات وهو داخل او 
خارج من القدس فإن رجال هذه القوات احملتلة، يرونه 

ويعرفون عنه وعن توجهاته ومواقفه أكثر مما يظن 
هو نفسه وأكبر دليل انها رفضت وترفض العديد من 

الشخصيات العربية وغير العربية التي تتقدم سلطة محمود 
عباس )السلطة الفلسطينية( بطلباتها للسلطة اإلسرائيلية 

التي تنسق معها لدخول بعض العرب الى الضفة الغربية، فما 
معنى ان توافق إسرائيل على بعض األسماء العربية وترفض 
البعض اآلخر؟! وملاذا إثارة الشبهات حول الشخصيات التي 

تزور القدس احملتلة؟ فمن يضمن أال تلتقي هذه الشخصيات 
برجال أمن اسرائيليني ومن يضمن أال يعرج بعض الزوار 

على زيارة مدن اسرائيلية مثل تل أبيب املجاورة للقدس 
فيتأثر باحلياة الصاخبة املاجنة فيها.. فيعود بكل مناسبة، 
مذكرا ان تدفق أهل اخلليج األثرياء سيصب خيرا لصالح 

االقتصاد اإلسرائيلي بطريقة غير مباشرة أوال ثم مباشرة 
آجال أو عاجال.. فهل يرضى أهل اخلليج بتقوية شوكة 

إسرائيل اخلنجر املسموم في اجلسم العربي واملسؤولة عن 
معظم مشاكل العرب قدميا وحديثا إن لم يكن كلها؟!

أنا أقدر بأن الظروف التي مير بها العرب ظروف صعبة 
لكن هذه الظروف ال تبرر لنا فقدان طريقنا الصحيح في 
مساعدة اخواننا الفلسطينيني حتى قيام دولتهم املنشودة 

أو املأمولة على حدود 1967 وبرضاهم التام.. ودولة اسرائيل 
هي عدونا األول والرئيسي حتى قيام دولة فلسطني وعودة 

حقوق شعبها.
وباملناسبة فإني أدعو جامعة الدول العربية التخاذ كل ما 

يجب عليها اتخاذه من أجل فتح معبر رفح احلدودي دومنا 
غلق.. أمام حركة مرور الفلسطينيني من وإلى قطاع غزة 
عبر مصر العربية واحلفاظ على هوية أهل غزة كالجئني 

فلسطينيني في البالد العربية حتى حتررهم الكامل من 
براثن العدو اإلسرائيلي وإعادة حقوقهم السليبة في مدنهم 

وقراهم الفلسطينية احملتلة منذ عام 1948 )عام النكبة(، إذ ال 
يجوز لشعب قوامه اكثر من مليون ونصف املليون عربي ان 

يبقوا محاصرين ومعذبني.. بعد ان أجبروا اسرائيل احملتلة 
بنضالهم وتضحياتهم على االنسحاب منها عام 1997، فهل 

هذا جزاؤهم يا عرب.. وملاذا يتحملون جريرة نزاع فتح 
وحماس؟ ونعود من حيث بدأنا لنقول ومبلء فمنا لنكن 

نحن اهل اخلليج مبنأى عن زيارة »القدس« طاملا هي محتلة، 
كي ال يستغل محتلوها الصهاينة هذه الزيارات في تطبيع 

عالقاتهم مع الدول العربية، فنحن آخر من يطبع وليس 
أولهم، فبالدنا بالد العرب كانت ومازالت وستبقى.. وعدونا 

»إسرائيل« احملتلة وليس غيرها وهي التي تشكل خطرا 
علينا وليس غيرها من دول املنطقة ومن يقول غير هذا فهو 

واهم ومجاف للحقيقة التاريخية!
ويا أيها العرب ويا أيها املسلمون ويا شرفاء العالم.. ال 

تنسوا قضية فلسطني وشعب فلسطني، واعملوا بصدق على 
حلها ومساعدة شعبها.. وال تتركوهم وحدهم في مواجهة 

عدو ال يرحمهم ابدا..

من مميزات األغلبية البرملانية في مجلس فبراير 2011، أنها 
كانت عقالنية في أدائها البرملاني، وتعي جيدا أنها جاءت 

بهدف تغيير رئيس احلكومة وكان لها ذلك، وتعي ايضا أن 
أغلبيتها برغم اختالف مشاربها االجتماعية والفكرية فإنها 
لن تستمر إال إذا رفعت شعارات متفق عليها من اجلميع، 
وإذا ابتعدت عن االستجوابات ألنها مصيدة النواب! فهي 

تزعزع الصفوف وال ترصها، وباب تدخل معه رياح احلكومة 
لتعصف ببيت األغلبية البرملانية.

لذلك لم تستجوب إال وزير املالية وعلى مضض.
فحافظت على  أغلبيتها للتلويح فيها على احلكومة »بأنها 
من املمكن ان تطرح الثقة بالوزراء أو أال تتعاون مع رئيس 

احلكومة في أي حلظة«  فمبدأ التلويح باستخدام القوة خير 
من أستخدامها بالفعل، ألنك اذا واجهت خصمك ولم تستطع 
سحقه، أو االنتصار عليه على األقل، فإنك ستفقد بعد ذلك، 

القدرة على تهديده لينصاع لك.
شبه األغلبية البرملانية احلالية رمبا ال تتفق إال على مبدأ 

رفض استخدام ورقة اجلنسية واملواطنة للمساومات 
السياسية كعقوبة او مكافأة، وحل مشكلة التوقيف الرياضي، 
واال متس إجراءات احلكومة إلصالح االقتصاد جيب املواطن.

أغلبية برملانية لم تتفق على مرشح واحد لرئاسة البرملان، 
فرشحت اثنني وصوتت لثالث، فهل ستصمد أمام إغراءات 

احلكومة وتهديدها.
ختاما: أنصح النواب بعدم االستعجال باستجواب الوزراء إذا 
كنتم تريدون حل املشكالت التي تتفقون حولها وتتمسكون 
فيها بدرجات متفاوتة، فمهلة الشهرين التي طلبتها احلكومة 

ليست بالكثيرة، فاملغامرة باملواجهة املبكرة قد تأتي بنتائج 
عكسية على تلك القضايا وعلى البرملان.

اخلالصة: للقوة مهما كبرت وعظمت حدود، منها ماهو 
دستوري، أخالقي، سياسي واقتصادي، على من ميارس 

السياسة أن يفهمها ويقدرها ويتعامل وفقا لها.

أيها اخلليجيون ال تزوروا القدس احملتلة

االستجواب
سالح ذو حدين

صدى األحداث

في العصور الوسطى التي بدأت من عام 
476م إلى حوالي 1500م حيث بدأت النهضة 

األوروبية وهي فترة طويلة وأن اختلفت اآلراء 
حول بدايتها ونهايتها، عرفت البشرية فيها 

يقظة ووعياً في منطقة الشرق األوسط وفي 
هذه الفترة انبلج نور اإلسالم وزخر العالم 
اإلسالمي بالزاد العلمي والفكري في مجال 
الطب والكيمياء والفيزياء وعلوم الفلسفة 

واآلداب والرياضيات وجامعات أوروبا، 
قامت على ما خلفه املسلمون من العلوم 

املختلفة وكانت النهضة األوروبية وخاصة 
في القرنني الثامن عشر والتاسع عشر ثم 

القرن العشرين. وظهر الكثير من الفالسفة 
املسلمني الذين كانت لهم بصمة واضحة في 

التراث الثقافي واحلضاري في الوطن العربي 
واإلسالمي. وأحد هؤالء الفالسفة: حجة 

اإلسالم واإلمام اجلليل وهو محمد بن محمد 
بن أحمد أبو حامد الطوسي الغزالي. قيل إن 

أباه كان يشتغل بغزل الصوف ومن هنا جاءت 
التسمية، ولد في مدينة طوس في خراسان 
ببالد فارس عام 1058م ويعتبر الغزالي من 

أكبر مفكري اإلسالم واملدافعني عنه وسمي 
بحجة اإلسالم ألنه رد على الكثيرين من 

املخالفني. وله آراء في التربية:
أثرت اجتاهات الغزالي الفلسفية والصوفية 
في آرائه التربوية تأثيرا واضحا وأهميتها 
في سجل التطور التربوي. وهدف التعليم 

والتهذيب عند الغزالي أن يبلغ اإلنسان كماله 
باكتسابه الفضيلة عن طريق العلم، والتي بها 

سعادة اإلنسان وملا للعلم من قيمة ومتعة. 
وحرص الغزالي على دراسة العلوم ذات 
الفائدة كالعلوم الدينية والعبادات وعلوم 

احلساب والطب والصناعات احلرفية وعلوم 
الفلسفة والرياضيات وعلوم اللغة والنحو 

وعلم الشعر والتاريخ والسياسة واألخال،ق ملا 
لهذه العلوم من فوائد ومتعة ومنفعة وثقافة 

لإلنسان. ومن حيث تربية األبناء أشار الغزالي 
إلى أهمية أن يشغل األبناء أوقات فراغهم 

بتعويدهم على القراءة وخاصة قراءة القرآن 
الكرمي وأحاديث األخيار وحكايات األبرار. 
وتهذيب األبناء وتعليمهم على السلوكيات 

اإليجابية الصاحلة واالبتعاد عن السلوكيات 

السلبية كالسرقة والكذب واخليانة والفواحش 
وإبعاد األبناء عن قرناء السوء وعدم تعويدهم 

على الكسل والتساهل في التعامل. وينصح 
الغزالي بعدم التمادي في عقاب األبناء 

وباإلقالل من التأنيب والتشهير مبساوئهم، 
واهتم بأن يعطى الصغار فسحة راحة للعب 

وهي وسيلة يعبرون بها عن فطرتهم بعد 
انصرافهم من الدراسة ملا للعب من فوائد 

تساعد على ترويض جسم الطفل وتساعد 
على إدخال السرور في قلب الصغار، ومريح 
من تعب الدراسة وتعويدهم على آداب األكل. 
وينصح الغزالي املعلم املرشد بالشفقة على 

املتعلمني وأن يزجر املتعلم عن سوء األخالق 
بطريق الرحمة ال بطريق التوبيخ. وأن يكون 
املعلم ملماً بعلمه وأن يهتم بالفروق الفردية 

فيما بينهم.
هذه بعض آراء أبي حامد الغزالي وعمرها 

أكثر من ثمانية قرون وكأننا نقرأ لعالم نفسي 
معاصر أو مربٍّ حديث ملا فيها من االجتاهات 
التربوية العلمية النافعة والفهم العميق للنفس 

البشرية.

wasmiya_m@yahoo.com
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