
ملشاهدة الصفحة 10PDFآراء
اخلميس ١٩ يوليو ٢٠١٨

Nermin-alhoti@hotmail.com
 د.نرمين يوسف الحوطي

15 دينارًا 
عشان نداوم

القضية ليست بقيمة املبلغ، فقد 
يدفع البعض أكثر أو أقل وفقا 
لساعات عمله.. إضاءتنا اليوم 

ليست بشيء جديد، بل هي معضلة 
قدمية يشتكي منها العديد سواء 

أكانوا موظفني أو مراجعني للعديد 
من اجلهات والدوائر احلكومية 

ومازالت الشكوى معلقة دون حلول 
جذرية »مواقف االنتظار«. 

باألمس القريب عندما ذهبت 
ملجــمع محاكم الرقعي اجلديد 

بدأت البحث عن ساحة املواقف، 
وعند سؤالي ألمن املجمع عن 

املـكان املخصص لوقوف 
السيارات، أشار إلى مبنى كبير 
مالصق ملجمع احملاكم، وبالفعل 

توجهت إليه ومن حلظة الدخول له 
وجدت مدى التطور الذي نعيش 

به إذا أرادت اجلهات املسؤولة بأن 
تغدق على املواطن هذا التطور 

والتقدم فلم أجد جملة »كامل العدد« 
والدخول له بطريقة منظمة وآلية 
حتمل كل ما هو حديث ومتطور 
في علم التكنولوجيا، بجانب هذا 

أنه مجانا.
ومن هذا التطور والتقدم الذي رأيته 

أسأل ملن بأيديهم القرار:
٭ إلى متى العديد والكثير من 
دوائرنا احلكومية وقطاعتها ال 
متتلك مواقف لالنتظار حديثة؟
٭ إلى متى مواقفنا ما هي إال 

ساحات صحراوية دون مظالت 
ودون أمن؟

٭ إلى متى بعض القطاعات 
احلكومية التي تستأجر بعض 

الطوابق في بعض املجمعات 
التجارية دون أن توفر مواقف 

ملوظفيها ومراجعيها؟
٭ إلى متى ونحن نقوم بتوقيف 

مركباتنا في »ممنوع الوقوف«؟
٭ إلى متى توضع أرقام هواتفنا 
إذا قمنا بالوقوف خلف مركبات 

أخرى؟
٭ إلى متى تخصص األماكن 

وجتهز على أعلى مستوى فقط 
لكبار املسؤولني وكبار الزوار؟

٭ إلى متى نقوم بتحديد بوابات 
الدخول للهيئات والقطاعات 

احلكومية؟
٭ إلى متى تلك اجلسور للمشاة 

إن وجدت لكي نقوم بالدخول لتلك 
اجلهات احلكومية؟

٭ إلى متى ونحن جنعل موظفي 
الدولة يقومون بدفع 15 دينارا 

شهريا للمواقف التجارية عشان 
نداوم؟

٭ مسك اخلتام: متى نرى دوائرنا 
احلكومية بجميع قاعاتها مثل مجمع 

محاكم الرقعي؟

محلك سر

www.salahsayer.com
@salah_sayer

بندر المعطش

صالح الساير 

عندما كنا صغارا كانت هناك طرفة متداولة عن مدرس 
يكره أحد التالميذ حيث سأله عن عدد شهداء الثورة 

اجلزائرية ضد االستعمار الفرنسي آنذاك، وعندما أجابه 
التلميذ بأن عددهم مليون شهيد سأله األستاذ عن اسم 

كل فرد منهم! 
ال أدري ملاذا جالت هذه الطرفة بخاطري وأنا أتابع سؤاال 

لعضو مجلس األمة كان في السابق أستاذا بجامعة 
الكويت لوزير التربية والتعليم العالي طالبا منه تزويده 

بنسخة عن التقرير النهائي اخلاص بالشهادات األكادميية 
مبختلف مراحلها في كل من جامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي وبكشف آخر يحوي أسماء 

أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الكويت ومعاهد 
وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي احلاليني مع بيان 
تاريخ حصولهم على شهادات البكالوريوس واملاجستير 

والدكتوراه واجلامعات التي حصلوا منها على هذه 
املؤهالت وتاريخ تعيينهم ونسخة عن ملخص رسالة 

الدكتوراه واملاجستير لكل منهم.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو إجراء النائب لو رفض 

املئات من أعضاء هيئة التدريس إعطاء األوراق، هل 
ستطلب إحالتهم الى التحقيق؟

وأود أن أؤكد على حق النائب الفاضل في توجيه األسئلة 
البرملانية، وهو األمر الذي أقره الدستور في املادة )99(، 

وأزعم أن النائب الفاضل يدرك ما انتهت إليه احملكمة 
الدستورية في تفسير نص املادة آنفة الذكر الذي 

يتلخص في حق عضو مجلس األمة في توجيه السؤال 
وفق أحكام املادة نفسها، وهو ليس حقا مطلقا وإمنا 
يحده حني ممارسته حق الفرد الدستوري في كفالة 
حريته الشخصية مبا يقتضيه من احلفاظ على عدم 

انتهاك أسراره. 
هذا من جانب، ومن جانب آخر أعتقد أن النائب الفاضل 

لن يرضى وقت أن كان عضو هيئة تدريس بأن يقوم 
نائب آخر بتوجيه نفس السؤال الذي يوجهه اآلن إلى 
وزير التربية وهو األمر الذي ينكره في رده على أحد 

أعضاء هيئة التدريس ويستهجن التصريح من أحد 
أعضائها والصادر عنه. 

وأنا أقول إن كان لدى النائب الفاضل أدلة وبراهني على 
سوء استغالل وانتهاك شاب عمل إدارة اللجان الفنية 
باجلامعة أو التطبيقي ولديه ما يثبت فساداً أكادميياً 
هنا أو هناك، فليتفضل مشكورا بعرضها على وزير 

التربية، وأنا على يقني تام بأن الوزير لن يقف مكتوف 
اليدين ولن يدخر وسعا إلصالح خلل في وزارته كما 

رأينا من قبل ولن يحابي كائنا من كان، وألن األمر يتعلق 
بإرساء قواعد جديدة جتعل املسيرة التعليمية تعود إلى 
جادة الصواب مرة أخرى وسنحاول مبا أوتينا من قوة 

مساندته، ولكن أن يقوم أحد بخلط األوراق وإرباك العمل 
األكادميي والطعن ووصف بعضهم بعبارات كـ »قرصنة« 

وبالتحصيل العلمي ألعضاء هيئة التدريس وذلك 
خلصومة شخصية أو حتت مبررات أخرى ال نعلمها 

فإن هذا األمر ال ميكن تقبله أو السكوت عنه، وأجدر من 
يجيب عنه هو النائب الفاضل بعينه.

وهنا أتذكر الفنان الراحل علي املفيدي، رحمه اهلل، عندما 
قام بأداء دور نائب برملاني في مسرحية »حامي الديار« 
عندما رفض وزير التربية باملسرحية واسطته، فما كان 
منه إال أن وجه سؤاال برملانيا لوزير التربية يطلب فيه 

تزويده بعدد املدارس مبختلف مراحلها وعدد الصفوف 
فيها وعدد تالميذها وتلميذاتها ومدرسيها ومدرساتها 

وفراشيها وفراشاتها وكمية الطباشير التي صرفت بكل 
مدرسة منذ عام 1961!

أدام اهلل من سأل ليصلح.. وال أدام من سأل ليعرقل.

قبل أن تسمح اململكة العربية السعودية للنساء 
بقيادة السيارة، كان ولي العهد السعودي صاحب 

السمو األمير محمد بن سلمان قد صرح العام املاضي 
في منتدى مبادرة مستقبل االستثمار بأن )اململكة 

حريصة على االلتزام باإلسالم الوسطي املعتدل 
واالنفتاح على العالم واألديان ألننا نريد أن نعيش 
حياة طبيعية تترجم مبادئ ديننا السمح وعاداتنا 

وتقاليدنا الطيبة وأن السعودية لم تكن كذلك قبل العام 
1979( فتسابق بعض املهتمني بنشر صور تعود إلى 
فترة الستينيات والسبعينيات في السعودية توضح 
االنفتاح القدمي وتؤكد احلقيقة الظاهرة التي ذكرها 

سمو األمير. 
> > >

وأثناء تصفحي موقع الباحث السعودي د.سعد 
الصويان على الشبكة العنكبوتية وجدت ما يؤكد ذلك 
االعتدال والسماحة منذ القرن التاسع عشر حني قرأت 

ترجمته ملذكرات الرحالة االجنليزي )تشارلز داوتي( إلى 
اجلزيرة العربية عام 1878 الذي قام في رحلة مع قافلة 
كانت متجهة من عنيزة إلى مكة املكرمة. فيقول الرحالة 
»أثناء مسيرنا في املساء رأينا بدواً وقطعاناً من األغنام 

يرعاها أطفال عراة· شاهدنا إبلهم أمامنا واقترب منا 
الرعاة ليسألونا عن األخبار· كانت الشمس تنحدر نحو 

املغيب وابتعدنا قليال عن قطني البدو ونزلنا· وجاءنا 
بعض نساء البدو يسألن أهل القافلة إذا ما كان لديهم 

قماش للبيع· الحظت عيونهن حادة البصر بشرتي 
البيضاء وسألن: من هذا الغريب بينكم؟«.

> > >
نسوة عربيات بدويات يخرجن ليال من خيامهن 

»القطني« وبغرض التسوق يتوجهن إلى قافلة عابرة 
قربهن، ويتجرأن بالسؤال عن الشخص الغريب 
الذي كان يصاحب القافلة )داوتي(، وذلك يعني 

أن املرأة في املجتمع القدمي كانت حاضرة وفاعلة 
وتخرج وتتحدث مع األغراب دون تدخل أو إشراف 
أو وصاية من الرجل عليها. وفي التاريخ االجتماعي 

والسياسي للجزيرة العربية وقفنا على روايات تشير 
إلى حكمة النساء ودورهن الرشيد بالقيادة أو إبداء 

الرأي أو تقدمي املشورة سواء في البادية أو احلاضرة 
أو األرياف كانت املرأة متارس دورها الطبيعي في 
املجتمع قبل أن تبتلعها الصحوة مع من ابتلعت.. 

والعياذ باهلل. 

»مو كل سني 
سؤال«

نون.. القوة

رماح

السايرزم

فقدت املسيرة التربوية واالجتماعية رجال 
كانت له بصمات كثيرة في املجالني التربوي 
واالجتماعي وغاب »بورائد« د. يعقوب أحمد 

الشراح بعد سنوات من العطاء والتفاني 
ليترك مسيرة عامرة وحافلة باملواقف 

تخلد عطاءاته التربوية واالجتماعية في كل 
االجتاهات!

عرفت هذا الرجل من خالل مسيرتنا التربوية 
قائدا محنكا ورجل مواقف ومبادئ في اتخاذ 

القرار وكانت عالقتنا أكثر التصاقا بالعمل 
بعد التحرير مباشرة عندما كنت أعمل 

»ناظرا« للمرحلة الثانوية وكلفت مبتابعة عمل 
إداري لصيق بالقيادات العليا بالوزارة آنذاك 
عام 1991ـ1992م حيث انتدبت للعمل بإدارة 

السجل العام مع املرحوم عبداهلل حبيب البدر 
ـ رحمه اهلل ـ لذلك توطدت عالقتي بالراحل 

يعقوب الشراح أكثر، واستمرت حتى بعد 
تلك املهمة التي انتهت عام 1992-1993م، 

عندما عدت للعمل ناظرا للمرحلة الثانوية! 
ولكن كانت هناك عدة لقاءات وأحداث مهمة 

في حياتي العملية أصلت عالقتي وتقاربي 
مع »بورائد« أكثر من بدايتي العملية بوزارة 

التربية منذ عام 1976!
املرحوم »بورائد« شخصيته وكفاءته الوطنية 

اجلميع يشهد بها في املجال االجتماعي 
والشعبي، فالدكتور يعقوب الشراح من 

الرعيل االول في العمل املنظم  في احلراك 
الشعبي من خالل جمعية املعلمني الكويتية 

و»مجلة الرائد« التي تصدر من اجلمعية 
والتي اطلق عليها اآلن اسم »مجلة املعلم«، 
كما كان »بورائد« أحد العناصر املهمة في 

قطاعات اجتماعية كثيرة وجمعيات نفع عام 
متعددة  قدم من خالل هذا العمل التطوعي 
جهودا كبيرة في املجال التنظيمي والشعبي 
والتطوعي، وكانت له بصمات رائدة معبرة، 

وجهود كثيرة لم ولن تنسى! وكانت للدكتور 
يعقوب الشراح كتابات صحافية في الشأن 
السياسي احمللي واإلقليمي، وله ملسة ثاقبة 

في الرأي الصريح الثاقب في شتى املجاالت 
التي يتطرق لها في كتاباته الصحافية! لقد 

خسرنا أخا كبيرا وصديقا اتسمت حياته 
بالعطاء الالمحدود، وخسرت املسيرة التربوية 

خبرة عظيمة رائدة، كما خسر احلراك 
الشعبي والصحافي رائدا ثاقبا وسديدا، رحم 

اهلل الفقيد »بورائد« يعقوب الشراح، وبارك 
اهلل في أبنائه الكرام، وأعان أهله وأصدقاءه 
وأحبائه على الصبر والسلوان، والى جنات 

اخللد »يا بورائد« بإذن اهلل!
> > >

٭ »يوسف اليتامي«  بصمة ستبقى بالذكرة! 
كما فقدت الكويت واحدا من رجال الرعيل 
األول في املجال الرياضي واإلداري برحيل 
»بويعقوب« يوسف اليتامي عنوان العطاء 

املميز والتفاني واإلخالص والتواضع 
والتسامح! نعم رحل عنا »بويعقوب« فجأة 

تاركا تاريخا زاخرا وبصمة هي  مبثابة 
الدرس العملي للرياضيني الشباب في املجالني 

الرياضي واإلداري! وداعا يا صديق كل 
الوسط الرياضي الكويتي، والى جنات اخللد 

يا »بويعقوب« رحمك اهلل رحمة واسعة!

لكل أمر بداية وقمة ونهاية وتلك هي سنة 
احلياة، إال أن ما يغنب الرجال أن األمر يتوجه 

من البداية إلى النهاية دون املرور بالذروة 
أو القمة وتتحطم حتت األقدام كل األحالم 

وتتبدد.
لم يسلم تاريخ العرب القدمي من التحالفات 
اإلقليمية حولنا ألجل السلطة أو املنعة أو 
االقتصاد، وكان هذا ديدن أهل اجلزيرة 

العربية حتى أعزنا اهلل باإلسالم فحطمنا كل 
من كان يعتقد أنه أفضل منا بل تعدى األمر 

ذلك وبتنا نحن من يؤمن للغير دولته وشعبه 
والكل كان يطمح الى التحالف معنا واستمر 

هذا حالنا حتى ذاب بني جنباتنا الكثير من 
املفاهيم الدينية، وأخذتنا الدنيا التي سلطها 
اهلل علينا وبقي احلال في تقلب دائم حتى 
بدأت تترسم احلدود الدولية وتأخذ الدنيا 
شكلها احلالي الذي نعيش فيه، فقد كانت 

اجلزيرة العربية واحدة ولها عدة أقاليم ومن 
ثم تشكلت كدول أو شبه دول لعدة مرات 

ومن ثم قسمت باحلدود شبه الواضحة إلى 
دول حقيقية ومن ثم قسمت إلى دول واضحة 

املعالم واحلدود.
حرص املؤسسون ملجلس التعاون اخلليجي 
ومن البدايات على التآلف والتراحم والبذل 
والعطاء وإضفاء روح األخوة الصادقة بني 
أبناء اجلزيرة العربية كافة، ومبا أن دوام 
احلال من احملال بدأت تتفكك هذه الفكرة 

مع تقدم الزمن وعدم رضى القوى العظمى 
على هذا التحالف الذي بدأت تتضح معامله 

االقتصادية القوية وكان أول مسمار دق في 
نعش الفرقة فيما بيننا، من وجهة نظري، 

هو »كرم« - اسم مقترح لعملة مالية خليجية 
موحدة - وكان ذلك قبل أكثر من عشرة سنني 
تقريبا فقد كان مقررا أن يعتمد في عام 2010 
واملشكلة بدأت قبل هذا املوعد بسنتني تقريبا 
بل افتعلت املشكالت من قبل بعض األطراف 

للزج برفض هذا املقترح اجلميل لألسف، 
فاالقتصاد هو املستعمر اجلديد للعالم ولن 

يسمح أي مستعمر صديق كان أو عدو بأن 
يسير أحد غيره في هذا املضمار أبدا وال 

مانع لديه من تدمير أي فكرة أو دولة تقف 
في طريق الطمع اخلاص به، والطمع هو أحد 

مقومات الفكر الرأسمالي ألي دولة تنتهج هذا 
النهج، مع وجود الكثير من وجهات النظر 

املتباينة أيضا حول الكثير من األمور لألسف، 
والعودة لهذا املوضوع متاحة للجميع عبر 
أرشيف الصحافة أو النت، اعتقد أنه من 

املفروض ومبا أن »النوايا بطلت« أننا ال يجب 
أن نتناقش حتت جدار آيل للسقوط فالبعد 

عنه أسلم من القرب إليه، وال بأس بهدمه علناً 
لعلنا نستطيع أن نقومه على أساس واضح 

وأقوي مما كان عليه سابقا وإن كان في عهد 
لعلنا لن نراه قريبا، أقول لكل من يتألم لوجود 

التصدعات في عالقاتنا ببعض أقول له كما 
جاء في سورة الطالق في آخر اآلية األولى:
بسم اهلل الرحمن الرحيم )ال تدري لعل اهلل 

يحدث بعد ذلك أمرا( ڈ.

بال شك أن قيمة غض البصر لها شأن عظيم 
في رفع أخالقيات أمة بأكملها، فهو يلعب دورا 

كبيرا وواضحا في صيانة األعراض واحترام 
اآلخرين وعفة النفس، ولألسف فإنها من 

األمور املهملة واملندثرة في ثقافتنا كمسلمني 
في وقتنا احلاضر، فلم تعد األسرة تنشئ األبناء 

)الذكور واإلناث( على غض البصر، ولم يعد 
للمدرسة أي دور فعال في غرس تلك القيمة 
في أبنائنا املتعلمني، فغض البصر قيمة حث 
عليها القرآن والسنة النبوية الشريفة، يقول 
اهلل عز وجل في محكم كتابه: )قل للمؤمنني 

يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم  ذلك 
أزكى لهم إن اهلل خبير مبا يصنعون وقل 

للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها  
وليضربن بخمرهن على جيوبهن وال يبدين 

زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن 
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني 

إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما 
ملكت أميانهن أو التابعني غير أولي اإلربة من 

الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفني 

من زينتهن وتوبوا إلى اهلل جميعا أيه املؤمنون 
لعلكم تفلحون( )النور:30-31(، ويقول رسول 

اهلل ژ: »إياكم واجللوس في الطرقات، قالوا: يا 
رسول اهلل، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، 

قال: فأما إذا أبيتم إال املجلس، فأعطوا الطريق 
حقه، قالوا: يا رسول اهلل، فما حق الطريق؟ قال: 
غض البصر، وكف األذى، ورد السالم، واألمر 

باملعروف، والنهي عن املنكر« )رواه البخاري 
ومسلم(.

لو كان املسلمون اليوم يحرصون على قيم 
ومبادئ الدين اإلسالمي لكفوا أنفسهم عن 

ظواهر ومشاكل اجتماعية جمة، فهي ليست 
فقط مبادئ إسالمية وحسب وإمنا هي 

مهارات اجتماعية نفسية تؤثر فينا من الناحية 
الفسيولوجية والسلوكية وفكرية، ولعلنا ننبهر 

بها نحن املسلمني عندما نراها مغروسة في 
خلق أعداء الدين، ونحن أحق بتلك املهارات 

تغرس فينا كثقافة، من أجل بناء نفسي 
واجتماعي قوي ينعكس على الفرد واملجتمع، 
فغض البصر يجب أن يكون على سبيل املثال 
عن »غرفة الوالدين واالستئذان عند الدخول - 
عن جميع النساء األغراب وإن كانوا من صلة 

الرحم - عن األخوات - عند دخول البيوت 
- في األسواق - داخل بيئة العمل - في األماكن 

العامة... والكثير من األماكن التي تتطلب منا 
ترويض أنفسنا وتعليم أبنائنا قيمة غض 

البصر، فمن فوائد غض البصر:
- تزكية للنفس

- عفة لكال اجلنسني
- رقي

- حتضر
- قوة
- فكر

- احترام
- أمان وسالم

- صبر 
- خلق عظيم

وحتى نضمن ألبنائنا مستقبال زاهرا باهرا، 
يجب االهتمام بغرس القيم قبل تطوير املناهج 

املدرسية والنظم. 
ويقول الشاعر: 

وإمنــا األمم األخالق مــا بقيت
فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا... 

وإذا أصيــب القوم في أخالقهم
فأقــم عليهــم مأمتــا وعويــال 

صالح أمرك لألخــالق مرجعه
فقوم النفس باألخالق تســتقم

وفي اخلتام: إن التركيز على القيمة يبدأ من 
خالل مجتمع املدرسة وحتديدا بترويض 

املعلمني واملعلمات عليها ومن ثم غرسها في 
أبنائنا، انها مهمة يجب إلقاء النظر عليها من 
خالل التلقني 20% واملالحظة والتفاعل %80 

لتتمكن وزارة التربية بعدها من بناء أفضل 
النظم واللوائح وتطوير أفضل املناهج بيسر 
واستقبال اجلديد من اخلطط التنموية دون 

صراع، من أجل بناء جيل أفضل.

Q8naifQ8@gmail.com

@family_sciences

طارق إدريس

نايف الجاسمي الظفيري

شيخة العصفور

د. يعقوب 
الشراح.. 
»رحمه اهلل«!

»كرم« من هد 
اجلدار

غض البصر

مساحة للوقت

مسار حر

للسطور عنوان


