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 طارق إدريس

»األوقاف«..  وتأخر 
رواتب املكلفني!

رسالة من عدد من املكلفني 
بتدريس القرآن الكرمي في 
مراكز األترجة يعانون من 

تأخير رواتبهم شهريا، 
فهل هناك حل لهذه 

االشكالية؟
رسالة وصلتني من عدد 

من املكلفني يطالبون 
املسؤولني بالوزارة وعلى 

رأسهم سعادة الوكيل 
فريد عمادي بإيجاد احلل 
املناسب، خاصة أن هؤالء 

املكلفني عليهم التزامات 
معيشية جتاه أسرهم 

وأطفالهم، فمتى يتسلم 
املكلف مكافأته كاملة 
غير منقوصة شهريا 

بدال من هذا التأخير أو 
اخلصومات والتقسيط في 

املكافآت؟!
نحن نناشد ونضم صوتنا 

لصوتهم في شرعية 
هذه املطالب خاصة أنهم 
مكلفون بتدريس القرآن 

الكرمي لدارسني ودارسات 
في مراكز االترجة التي 

تشرف عليها الوزارة منذ 
سنوات طويلة! فاملكلفون 

لسان حالهم يقول: »اعطوا 
األجير حقه قبل أن يجف 
عرقه« - حديث شريف -.
لذلك نضع هذه املشكلة 

أمام الوزارة ووكيلها 
صاحب املواقف اإلنسانية 

والذي عرف عنه اإلنصاف 
في احلقوق من قبل أن 
يتولى مسؤولية األمور 
كرأس للهرم الوزاري 

وكسلطة تنفيذية وفنية، 
فهل يستجيب األخ فريد 

عمادي ملطالب املكلفني 
حرصا على استمرار 

النهج املتبع من وزارة 
األوقاف والتزامها 

بالعقود مع هؤالء املكلفني 
وحرصها على استثمار 

فوائد مراكز األترجة 
إنسانيا ووطنيا وشرعيا 

في أداء رسالتها جتاه 
العديد من املواطنني 

واملواطنات ومن املقيمني 
أيضا؟! بالتأكيد نحن 

ثقتنا بالوكيل فريد عمادي 
كبيرة، وأيضا باالخوة 

املكلفني أكبر في أداء 
هذه الرسالة الشرعية 

واإلنسانية، وبالتأكيد هم 
حتملوا أعباء كبيرة نتيجة 
لهذه اخلصومات والتأخير 

في رواتبهم ومكافآتهم 
لذلك نناشدكم إنصاف 

حقوق هؤالء والسعي من 
أجل متكني رسالة السماء 

جتاه هؤالء املكلفني.. 
وحتية كبيرة لوزارة 

األوقاف على جهودها 
في دعم رسالة السماء 

بدعم مراكز القرآن الكرمي 
ومراكز االترجة!

> > >
٭ رسالة الكويت 

االنسانية جتاه اخلدم!
ال يختلف شخصان على 
الروح االنسانية الكويتية 

جتاه البشر! مبختلف 
طوائفهم وأجناسهم 

ودياناتهم ألن »الدين 
املعاملة« وما حصل 

طوال أزمة اخلادمات 
»الفلبينيات« دليل قاطع 
على التزام الكويت بهذه 
الرسالة اإلنسانية التي 

احترمتها الفلبني مؤخرا!

مساحة للوقت waha2waha2waha@hotmail.com

بندر المعطش

ذعار الرشيدي

قرأت قصة حقيقية عن نوخذة اجنليزي منذ عهد السفن 
البخارية، »ابتلش« بسفينته ومكاينها من يوم وصلتهم السيف 

بسالم وكل مرة واقفة فيها دامي تسرب بخار وموهقتهم.
عاد صادف انه مبندر في كالكوتا وطلب من بحارته يدورون 
ميكانيكي يكون فاهم، يشوف لهم حل. أدري )تبون تقولون 
وين ميكانيكي السفينة اللي معاهم( بس لألسف هامليكانيكي 

طلعت شهادته مضروبة! ايه ترى من عمرها الشهايد تنضرب.
ما طاف ساعة إال والبحارة جايبني ميكانيكي للنوخذة، احلاصل 

نزل هالفاهم خلن املكاين وبدأ يخوزر بعيونه، ويتصوخ 
بأذونه، عساه يسمع صوت تسريب البخار، لني طاح على 
العلة، وكان بيده مفك براغي كبير )سبانه عوده( طق فيها 

طرف البايب جان ترد املاكينة طبيعية وتشتغل حسب األصول. 
استانس النوخذة وطلب منه الفاتورة اللي كان امليكانيكي 

مزهبها أصال وحاطها 20 روبية، يوم الروبية روبية. وما أن 
رآها النوخذة حتى نزل السكر عنده، وقال شدعوه هاملبلغ 

شصاير وأنت كل اللي سويته طقيت لك طرف بايب؟
قاله شوف طال عمرك ترى قيمة الطقة روبية وحدة، لكن مكان 

الطقة الصح هذه تكلف ١٩روبية.
عاد أنا ماني قايلكم شكثر قوانينا وتشريعاتنا اللي أكثرها 

كانت ردود أفعال ونعتقد أن فيها طقينا املكان الصح، وأثبتت 
األيام عدم فعاليتها، وألني قايل شوفوا شكثر نحاول نحل 

مشاكل وما نعرف شلون؟ عندنا الرغبة بالتغيير بس ما نعرف 
شلون نبدأ وعندنا اإلرادة للعمل لكن في مليون واحد يطق 

فينا عشان منفعته الشخصية.
نشوف مجلس األمة وانتكاساته، نقول عندنا مفك براغي 

االنتخابات بس لي صارت الصجية، وصار وقت التصويت طق 
بعضنا املصلحة العامة بالطوفة ودور مصاحله الشخصية او 

احلزبية او حتى الطائفية.
نشوف بعض الوزراء وقراراتهم، اللي ما تنفهم وما أدري 

شلون قايله، ونقول عندنا مفك براغي االستجوابات بس اللي 
قاعد يطق أقصد يستجوب، ما يطق االستجواب باملكان الصح.

 نشوف املجتمع ومشاكله اللي بدت تنخر بعقول وأجساد 
الشباب من اجلنسني، ونقول عندنا مفك براغي الوعي الديني، 

وهلل احلمد منلك إرثا ضخما من القيم والعادات والتقاليد 
األصيلة لكن داميا األسلوب بتوصيل القيمة الدينية الصحيحة 

يكون باملكان والطريقة اخلطأ.
كثير من األمور اللي نحتاج فيها وقفة نقول وين قاعد )انغلط؟( 

ليش أغلب اللي نسويه ما يطلع صح، ويرد علينا عكسي؟. 
 لكن عاجلانب اآلخر فعال أنا أستغرب من اللي ما تعنيهم إال 

كراسيهم ونفوذهم وثرواتهم داميا عندهم مفك براغي مناسب 
لكل شي، هم بس اللي طقهم يجي باملكان الصح وبالوقت 

الصح وأمورهم أروع ما تكون لدرجة أنه صارت عندي قناعة 
إن اللي عنده مفتاح البراغي هذا فعال موفق ومحظوظ وأمه 

داعيتله.
يا جماعه ترى ما نحتاج قوانني وتشريعات هالكثر، اللي 

عندنا يكفي لتنظيم قارة كاملة مو دولة.. نحتاج نختار املكان 
الصح نطق منه الفساد، بس اللي نبيه واحد يعرف يطق وين 

يطق؟ ومتى يطق؟ مو يتخبط بس يبي يطق! وين ما جت احنا 
ونصيبنا.

أدام اهلل من عرف مكان العلة وسعى إلصالحها.. وال أدام اللي 
)يهابد( ما يدري وين اهلل قاطه! 

مشكلة املجتمع اليوم أن غالبية من أفراده من مستخدمي 
وسائل التواصل يرون انهم أوصياء على أخالق غيرهم، 

ولكن أخالقهم ال شأن ألحد بها، وبالتالي ال يسمحون لوجود 
وصي عليها او حتى ناقد عابر.

بعبارة ادق افراد املجتمع يراقبون ويحكمون على افراد 
املجتمع االخرين ولكنهم ال يراقبون أنفسهم،.

> > >
هذه القاعدة االجتماعية احلوالء هي سبب والدة شريحة من 

املجتمع أفالطونية مثالية في أقوالها فقط.
> > >

يرفضون القبلية، ويصوت كل منهم البن عمه وشعاره 
»ال يضيع كرسينا«، وينتقدون الطائفية وال يصوتون في 

دوائرهم إال ملن كان نفسه الطائفي اعلى من غيره وهم 
يرفعون شعار »ال ياكلونكم«، ينبذون الفئوية وهم اذا ما 

تعني شخص من خارج الدائري الذي يحد منطقتهم رفعوا 
اصواتهم باالحتجاج.

> > >
أمثال هؤالء ينصبون أنفسهم قضاة فيما يعرفون وفيما ال 
يعرفون، ففي اي حادثة تثار في وسائل التواصل االجتماعي 

جند ان الغالبية يصدرون أحكامهم من واقع صورة او 
تغريدة او مقطع صوتي مجتزأ، وال احد يكلف نفسه عناء 

الصمت الى حني التحقق مما ورد في تلك التغريدات.
> > >

يصادرون رأيك ويتهمونك ويحاكمونك ويصدرون احلكم 
فقط من وقائع بسيطة قرأوها في تغريدة او مرت في مقطع 

ڤيديو غير واضح.
> > >

ذات املجتمع الذي يرفض الفساد ويطالب مبحاكمة الفاسدين 
جزء كبير منه يرفض بصمة الدوام، ليش؟! ال تسأل، رغم ان 

جزءا مهما من الفساد االداري يتعلق بتنظيم ساعات العمل 
بني جميع العاملني في املؤسسة والبصمة جزء اداري لتثبيت 
هذا الشي ال أكثر وال اقل، خاصة ان تطبيق البصمة كشف 

مئات ممن لم يحضروا الى مقار أعمالهم منذ سنوات، وأعاد 
ميزان العدالة الذي لطاملا اشتكى منه كثير ممن يرفضون 

البصمة اليوم.
> > >

ازدواجية تعاطي افراد املجتمع مع القضايا اللحظية جتعلك 
في حيرة من امرك وجتعل الشخص يتساءل: اذا كان كل هذا 
الكم الهائل من املثالية فيما يعلنه افراد املجتمع في تغريداتهم 

فمن أوصل إذن من ال يستحقون في كل انتخابات أندية 
وبرملان وجمعيات؟! اليسوا هم ذاتهم من يصدرون املثالية 

قوال وتغريدا ومقاطع؟!
> > >

يراقبون ويلعنون من يخرق احملظورات املجتمعية ولكنهم 
في ذات الوقت غير قادرين على منع أنفسهم من خرق ذات 
احملظورات، ولكن ال بأس اذا ما شاركوا في حفلة زار شتم 
لشخص وقع في ذلك احملظور، امثال هؤالء تنطبق عليهم 

قاعدة »مثاليون جدا... وفاسدون جدا«. 

سبانة 
رقم )36(

مثاليون جدا.. 
ولكن!

رماح

احلرف٢٩

شهوة احلكم املزمنة لدى تيار اإلسالم 
السياسي )العربي( جرجرت املجتمعات 

العربية على الشوك العضوض فأدمت حياة 
الناس وأسهمت بعذابهم وأحالت نهارهم إلى 

ليل شديد الظلمة مذ مت إخراج تلك القوى 
الشيطانية من القمقم في عهد الرئيس 

األميركي السابق أوباما ورعايته للجحيم 
العربي الذي أطلقوا عليه زورا وبهتانا اسم 

الربيع العربي. وان كان من فائدة ترجتى من 
هذه التجربة القاسية فإنها تتجلى بإدراك 

الناس احلقيقة اإلجرامية جلماعات اإلسالم 
السياسي الساعية إلى دخول القصر احلاكم ال 

دخول جنة رب العاملني.
> > >

جرائمهم تتكرر وتتشابه لتؤكد وحدة املصدر. 
فلم يرحموا بلدهم احملروسة مصر ولم 

يكظموا غيظهم من أجلها. ولم يترددوا بوضع 
وطنهم الكويت وهو رهن االحتالل في سوق 
املزايدة. ولم يكتفوا بالتغيير في سورية بل 

سعوا إلى اغتصاب احلكم فيها. ولم يحفظوا 
العهد الكرمي في اإلمارات. وخانوا مواطنيهم 

في تونس. ومزقوا بالدهم في ليبيا حتى 
احترقت أوراقهم في النار التي أشعلوها في 

أوطانهم بعد أن أدرك املسلمون العرب ان اهلل 
محبة ويسمعنا عند السجود على سجادة 

الصالة ال في لعلعة البيانات السياسية او في 
نار البارود وقهر الناس بحجة الدين.

> > >

أختم باإلشارة إلى »سيف اإلسالم« جنل 
الطاغية الليبي معمر القذافي الذي قرر خوض 
االنتخابات الرئاسية في بالده، فبعد أن طردته 

الدبابة يعود عبر صناديق االنتخابات، وفي 
مقدمة برنامجه االنتخابي )حماية احلريات 

العامة واخلاصة، والقضاء على اإلرهاب 
وجتفيف منابعه واستعادة مؤسسات الدولة 
األمنية والعسكرية( وجميعها نتائج شائهة 

جنمت عن شهوة احلكم امللعونة لدى اإلسالم 
السياسي الذي ما وجد في أرض حتى قلب 
عاليها أسفلها، وبدل استقرارها إلى فوضى 

وأمنها إلى خوف. أسوق هذا املثال الليبي 
من دولة اكتوت بنار اإلسالم السياسي ال من 

دول الترف الفكري. واهلل املستعان.

باألمس كانت سطور مقالتنا ترثي حال 
التعليم والتربية في الكويت وما وصلت إليه 

من تدّن على الصعيد التعليمي والتربوي مما 
جعل أبناءنا الطلبة يصرخون من األلم حتت 

قبة عبداهلل السالم مطالبني النجدة وإنقاذ 
ما ميكن إنقاذه لالرتقاء مبستوى التعليم 

والتربية كما عهدناها من قبل.
سئمنا ونحن نرى املسؤولني فقط يصرحون 
ويلوحون بالشهادات العلمية املزورة كما لو 

أن التعليم والتربية انتهت معاناتها ومشاكلها 
ولم يبق غير »الشهادات املزورة« التي لم 

حتل ولم تكشف عن أسمائهم إلى اآلن فقط 
»فرقعة وزارية«، وقبل أن نسلط الضوء 

على قضيتنا دعونا نسرد لكم تلك احلكاية 
ونضع كلماتها بني النظر لعل وعسى جند 
من يبصر بها باحلق ويبصر فيها بالعدل:

حكايتنا تتلخص بقضية رفعت ضد وزارة 
التعليم مبطالبة مادية من أحد موظفيها وهذا 
ليس بجديد، فكم من القضايا رفعت بشتى 

املجاالت ضد الوزارة وحكم بها لصالح 

العديد، سواء كانوا مراجعني أو موظفني 
ولم ينفذ للبعض حكمهم ولكن حكايتنا إلى 

اآلن في إدارة اخلبراء ولم يحكم بها ألن 
الوزارة لم ميثلها قضائيا في العديد من 
جلسات القضية، وبعد شهور انتقل أحد 

موظفي إدارة اخلبراء إلى الوزارة ليطلع على 
األوراق املطلوب إثباتها في القضية ليتسنى 

للخبير دراستها وكتابة تقرير باحلقوق 
املادية للموظف وإرسالها للمحكمة، وبالفعل 
انتقل اخلبير للوزارة واستدعى العديد من 

املسؤولني وقام بالسؤال لهم وكانت الصدمة 
عندما حتدث املسؤول املالي علما بأن ما 

نكتبه مثبت بشهود، فما هي الصدمة؟
املوظف املالي: األوراق في املخازن بأمر من 
الوزير. اخلبير: اطلب األوراق من مسؤول 

املخازن رسميا ليرسلها لنا. فأجاب املسؤول 
املالي: املخازن ال يوجد عليها مسؤول 

واألوراق محطوطة في كراتني.
وإذا به يقوم بفتح هاتفه لكى يفرج احلضور 

على صور احملتفظ بها في هاتفه اخلاص 

بوضعية املخزن وحال أوراق العديد من 
أوراق الدولة واملواطنني واملوظفني التي 

وضعت في كراتني بطريقة عشوائية ال رقيب 
وال حسيب وال حماية من التلف، انتهت 

احلكاية بتأجيل القضية مع الطلب باملراسلة 
جلهات معنية للبحث عن األوراق علما بأن 

تلك األوراق حديثة وليست من زمن الغوص!
السؤال الذي يطرح نفسه بعد انتهاء 

حكايتنا: عجبا ملن يقوم بالتلويح والتصريح 
بالشهادات املزورة، إذا كانت مخازنكم دون 
مسؤولني وإذا كانت العديد من أوراق الدولة 
واملواطنني ترمى في كراتني غير مغلقة وال 

مرتبة فما هي مصداقيتكم بأن البعض 
شهاداتهم مزورة؟

مسك اخلتام: أتى الوقت وحان بأن تفصل 
كل من وزارتي التربية والتعليم إلعطاء كل 

منهما حقه في التربية والتعليم، وحان الوقت 
بأن أبناء التعليم والتربية هم من يعتلون 

كراسيها وفق األقدمية والتدرج الوظيفي.. 
واهلل من وراء القصد.

أطلقت منظمة اخلط اإلنساني وجمعية العمل 
االجتماعي حملة »سقف واحد« بالشراكة 

مع وزارة الداخلية وبالتعاون مع عدة جهات 
حكومية وغير حكومية، والتي من شأنها أن 

تنشر التوعية بحقوق العمالة املنزلية، للحد من 
املشاكل أو اخلالفات التي حتدث بسبب ضعف 
الوعي بالقوانني التي تنظم عمل العمالة املنزلية 

في الكويت.
هناك جهل كبير بني العامل والكفيل، وهذا 

السبب في انتشار الكثير من املمارسات غير 
اإلنسانية في حق العمالة، وهو األمر الذي أدى 

الى كثير من املشاكل بني اخلادم واملخدوم والتي 
وصلت الى القتل والتعذيب أحيانا بني الطرفني، 

كنوع من االنتقام أو التأديب.
ميتلك الكفيل من وجهة نظره احلق في التحكم 

بحياة العامل لديه، ويتحكم بساعات نومه وعمله 
وميتد التحكم الى حياته الشخصية وحرمانه 

من إجازته األسبوعية، وهذا الكالم ينطبق على 
اإلناث والذكور، وميارس على األولى بشكل 
تعسفي، حيث تتم ممارسة دور الوصي على 
العامالت املنزليات، إذ يتم التدخل بخياراتهن 

الشخصية وإرغام بعضهن على احلجاب، وميتد 
األمر ملا هو أبعد من ذلك.

إن اختالف الثقافات بني بلدانهم واخلليج العربي 
يشكل صدمة ثقافية للخادم وليس املخدوم، إذ 

ال يتوقع الطرف األول انه سيتم التحكم بكل 
شيء ومن ضمنها حريته في اختيار اللبس 

وساعات النوم واحلصول على هاتف واحلرمان 
من اإلجازة األسبوعية، وعدم حتديد ساعات 

العمل التي قد متتد ألكثر من ١2 ساعة، كل هذا 
بسبب اجلهل.

حملة »سقف واحد« من شأنها أن تزيد الوعي 
لدى الطرفني، حيث تهدف إلى تعريف أصحاب 

العمل والعمالة املنزلية بحقوقهم وواجباتهم 
املنصوص عليها قانونيا، من خالل دليل قانوني 

مترجم بـ ١5 لغة، وهو دليل شامل ودقيق 
للعمالة املنزلية وأصحاب العمل، سيتم توفيره 

في مراكز الرعاية األولية، واملستشفيات، ومراكز 
الشرطة، وسفارات الدول املستقدمة للعمالة 

في الكويت، ومكاتب استقدام العمالة، وشركات 
الصرافة، واجلمعيات التعاونية ومرافق أخرى. 
كما ستسلط احلملة الضوء على هذه القضية 

عبر محاضرات وحلقات نقاشية سيتم تنظيمها 
في املدارس واجلامعات، وضمن فعاليات عامة، 
بغية نشر التوعية بني فئة الشباب في املجتمع، 

باإلضافة إلى إطالق حمالت إعالمية توعوية.
جدير بالذكر انه من خالل حملة »سقف واحد« 

سيتم نقل قانون العمالة املنزلية ملرحلة تطبيقية 
وواقعية يعمل بها أصحاب العمل وتستفيد 

منها العمالة املنزلية، إذ مت إقرار القانون قبل 3 

سنوات دون أن يطبق وتسعى احلملة إلى تفعيل 
القانون ومواده ونشر التوعية حوله.

ما يحدث من توتر في العالقات الكويتية- 
الفلبينية بخصوص موضوع العمالة املنزلية 

ميكن أن يستقر إن مت تطبيق القانون وينطبق 
املوضوع على بقية العمالة من جميع اجلنسيات، 

السيما ان في كل فترة نسمع عن محاوالت 
انتحار من العامالت في املنازل.

نشر الوعي من خالل حملة »سقف واحد« 
سيساعد على فهم العالقة بني الطرفني، 

وستساعد في نشر وعي أكثر بني ربات البيوت 
الالتي نصنب أنفسهن كوليات أمر مسؤوالت عن 
حياة العامل الشخصية، وفي هذا انتهاك صارخ 

حلقوق اإلنسان.
نتكلم بشكل عام عن االنتهاك وليس عمن يطبق 

الرحمة والقانون في منزله، الهدف الوصول 
الى حل وسط بني االثنني، إن لم تفهم واجباتك 

وحقوقك لن تستطيع أن تقوم بعملك وأنت 
مرتاح.

نعيش معهم حتت سقف واحد، ويجب أن 
نتعامل معهم كامتداد لعائلتنا وليس كآالت ال 

تتعب وال تتعطل. 
في النهاية، أنت ال تستطيع أن تعيش دون من 

يساعدك، لذلك افهم حقوقه حتى ال تظلم نفسك 
وتظلمه.

إن أول خمس سنوات من عمر اإلنسان 
هي من أهم مراحله العمرية، وذلك لبناء 

أساس قوام شخصيته من الناحية النفسية 
والسلوكية، فكل ما يتلقاه الفرد سواء 
من عناية أو إهمال هو سبب يتوقف 
عليه سعادته أو شقاؤه في املستقبل، 

فالطفل في هذه املرحلة يختزن املشاعر 
واألحاسيس والعادات التي يتلقاها أثر 

تنشئته في هذه املرحلة عن طريق املالحظة 
بنسبة كبيرة جدا ومن ثم التلقني، فإن 

متت تنشئته في هذه املرحلة بشكل سليم 
بات الفرد في صحة نفسية عالية ومستوى 

ذكائي عال وناضج في املستقبل.
تأتي اخلمس سنوات التالية من عمر الطفل 
وبها تصقل األخالقيات والقيم، وتصحيح 

املفاهيم وتعلمها، وتكوين الصداقات، 
وأكثر ما ينمي تلك املرحلة العمرية العناية 
واالهتمام من الوالدين واللعب الذي يحتاج 
نشاطا بدنيا واحترام وقت الصالة وتعلم 

مبادئ الدين، والعشر سنوات األولى إن 
جنح الوالدان في تنشئتهما لطفلهما تفادى 
الكثير من املشاكل واالضطرابات النفسية 

واالجتماعية التي يتعرض لها األبناء في 
العشر سنوات التالية من عمرهم.

وهناك الكثير من اآلباء من أخفق في 
تنشئته ألبنائه في أولى سنوات عمرهم، 

ومن أجل اإلصالح وإعادة البرمجة 
النفسية للطفل أو الشاب يجب على 

الوالدين االهتمام البالغ باألبناء من ناحية 
املراقبة اإليجابية ـ إغداق احلب واالحترام 
ـ املدح أمام الناس والثناء عليهم ـ توجيه 
أهداف الطفل ـ تعزيز هوايتهم ـ احلوار 

البناء ـ التقارب النفسي واالجتماعي فيما 
بني اآلباء واألبناء ـ مساحة احلرية التي 
يتمتع بها األبناء في مراحلهم العمرية ـ 

البعد عن الصراخ والصراعات، وجميع ما 
سبق ينحدر حتت 4 أسس أساسية في 
بناء شخصية األبناء أال وهي: العاطفة ـ 

النظام ـ كظم الغيظ ـ التكرار.
إن اإلنسان مخلوق من طني، والطني مادة 

قابلة للتشكل، ولكن كلما تقدم بالعمر 
أصبح التغير جهادا كبيرا، كما أن للعقل 
الباطن دورا كبيرا في التحكم بتصرفات 

وقرارات اإلنسان بشكل كبير تبعا ملا 
اختزنه من خبرات سابقة، حيث إن الغالبية 
العظمى من تصرفاتنا وردود أفعالنا مبنية 

على ما اختزنه العقل الباطن من خبرات 
أي في الالوعي، ما لم يشتغل الفرد على 

نفسه وعلى أبنائه من الناحية الفكرية 
والتعليمية والثقافية والتدريبية لتتسع 
دائرة العقل الواعي ويصحح الكثير من 

اخلبرات اخلاطئة في العقل الالواعي، 
حتى يصل إلى درجات متقدمة في االتزان 

العاطفي واالنفعالي املطلوب ليحقق 
احلكمة والهدوء واالتزان النفسي والصحة 

النفسية.
فإن أي إصالح نظير إهمال سابق 

لشخصية الطفل أو الشاب ميكن إعادة 
برمجته وإصالحه بإصالح طريقة معاملة 

الوالدين وإغداق االهتمام واالحتواء 
واملصادقة وتوجيه األهداف وتعزيز 

الهوايات بعملية التكرار، وأهم ما يكون 
االهتمام هو من الناحية الدينية في ضبط 

العقيدة والترغيب والتحبيب بها، وكلما 
كان اإلصالح باكرا من عمر األبناء كان 

أسهل، وكلما كان متأخرا من عمر األبناء 
كان جهدا كبيرا يتطلب الصبر، واختتم 
بأهمية الدعاء لهم فاإلنسان في التفكير 

والرب في التدبير، )رّب اجعلني مقيم 
الصالة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء( 
ـ رّب آصلح لي شأني وشأن ذريتي 

وارزقني برهم واجعلهم من الصاحلني 
البارين احملسنني الصديقني الركع السجود 
حفظة القرآن وافتح عليهم فتوح العارفني. 
وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
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