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د.عبدالهادي الصالح

 د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

قانون غض النظر!

املمرض 
والتمديد املستحق!

األصل أن غض النظر هو عمل 
أخالقي وتعبدي جتاه احملرمات 

البصرية. ولكن عندنا غير!
عندنا هو قانون غير رسمي 

وغير معلن، لكنه متفق عليه بني 
أوساط بعض أصحاب القرارات 
والنواب، هكذا كما حدثني احد 

النواب السابقني، بل هو محسوس 
وملموس لدى املواطن، وهو 

يعني التمرير، وجتاوز أي قيود 
أو شروط قانونية حتول دون 

حتقيق املكسب لصاحب املصلحة!
هو من صور الفساد املستشري 

لدى اإلدارة احلكومية والرقابة 
البرملانية، واالستخدام السلبي 

والسيئ ملا يعرف بالواسطة. 
وهو األساس والسبب الرئيسي 

ملا يكتشف من مظاهر الفساد 
املزعجة واملتوالية على البالد 

آخرها احليازات الزراعية التي 
هي اآلن حتت حتقيق هيئة 

مكافحة الفساد، لنصحو اليوم 
على كارثة الشهادات األكادميية 

املزورة، وقبلها الكثير مما طواه 
النسيان وغض النظر، وطبعا 

توقع املزيد من قضايا الفضائح، 
ودورنا فقط العويل والصراخ 
في أول الوهلة ثم غض النظر! 

مادام هذا القانون استمر ساري 
املفعول!

مالحظة: كالمك هذا، أين جنده ملا 
كنت وزيرا!؟

سؤال يتردد ومستحق مع كل 
انتقاد لي للحكومة، وجوابي 

اقرأوا مذكراتي في كتاب »كنت 
وزيرا«!

ال يختلف أحد على أهمية اإلحالل 
الوظيفي للوظائف احلكومية بإنهاء 

عقود املوظفني الوافدين الذين 
بلغوا السن القانونية للتقاعد ولكن 

هناك العديد من الوظائف التي 
يجب النظر إليها بعني االعتبار 

والتي تعتبر وظائف غير جاذبة 
للكويتيني، أو أن أعداد الكويتيني 
قليلة ال تسد العجز فيها وخاصة 
مهنة التمريض. هذه املهنة الطبية 

التي حتتاج إليها املستشفيات 
الكويتية وخاصة نحن على أبواب 

تشغيل صروح طبية عمالقة 
حتتاج إلى كوادر متتلك اخلبرة في 

املناطق احلارة.
أشير إلى ذلك بخصوص قرار 

وزير الصحة الصادر أخيرا بإنهاء 
خدمات أكثر من مائتي ممرض 
لبلوغهم السن القانونية وذلك 

تنفيذا لقرار سابق بإنهاء خدمات 
من بلغ السن القانونية واستثناء 

األطباء منه، وال شك أن هذا 
القرار كان يجب أن يراعي الوضع 

الصحي للبالد وما تشهده من 
طفرة صحية بإنشاء مدينة اجلهراء 

الطبية ومستشفى جابر وتوسعة 
املستشفيات وما حتتاجه من 

طواقم طبية ومن بينها املمرضون، 
والتي بال شك حتتاج إلى هذا العدد 
الكبير ممن أنهيت أعمالهم ولديهم 

خبرة اكتسبوها من العمل في 
املجال الصحي بالكويت.

وعندما أشير إلى ذلك ليس دفاعا 
عنهم بقدر حاجة القطاع الصحي 
إلى فلترة قرار اإلحالة للتقاعد أو 

إنهاء خدمات املمرضني، هذه املهنة 
املطلوبة إقليميا وعامليا وإنني على 
يقني من معرفة وزير الصحة بهذا 
األمر والذي نأمل منه إعادة النظر 

بهذا القرار ومعاملة املمرضني 
كمعاملة األطباء من حيث إنهاء 

اخلدمة.
٭ مالحظة: نحمد اهلل على جناح 

العملية اجلراحية التي أجراها 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية ووزير الدفاع بالنيابة 
الشيخ خالد اجلراح، داعيا اهلل عز 
وجل أن ينعم عليه بالشفاء التام 

وان يسبغ عليه الصحة والعافية. 

م. 36

قضية ورأي

د.عبدالرحمن  العوضي

معرفتي باملرحوم د.يعقوب الشراح لم تتعد الثالثني 
سنة، وهي الفترة التي قضاها معنا في املركز 

العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية. وخالل هذه 
الفترة تعرفت على مصداقيته وحبه للتعليم. وكانت 

مشكلتنا في املركز هي الدفاع عن اللغة العربية 
في مجال الطب حيث كانت هناك رغبة كبيرة من 
وزراء الصحة العرب أن نأتي مبجموعة كاملة من 

كتب اللغة العربية املتخصصة في جميع مراحل 
دراسة الطب. وكان هذا أمرا صعبا جدا ألن مصادر 
هذه الكتب العربية قليلة جدا لغياب التعليم الطبي 

احلقيقي باللغة العربية والذي اعتمد بصورة كبيرة 
على كتب كبار األطباء العرب كابن سينا والرازي 

وابن الهيثم وغيرهم من علماء الطب العرب. وكان 
مصدر هذه الكتب موجودا عند اإلخوة املسلمني 
في الهند والباكستان، لقد بذلنا جهدنا للحصول 

على نسخ من هذه الكتب العربية التي كان معظمها 
موجودا في سورية ألنها الدولة الوحيدة التي 

تدرس الطب باللغة العربية. 
إن أغلب الترجمات كانت منقولة من كتب تعليم 

الطب باالجنليزية وبعض الفرنسية، وكانت هذه 
الترجمات لألسف الشديد محدودة االنتشار. 

ألن التعليم في هذا املجال مخصص لطلبة الطب 
وبالتالي فهو محدود جدا في إطار هذه الترجمة 

والثقافة الطبية، بجانب بعض املذكرات املؤيدة 
واملؤازرة لهذه الكتب التي كتبها املدرسون 

واألساتذة من دون أن يكون لها مرجع موحد. 
وعليه قررنا في املركز العربي لتأليف وترجمة 

العلوم الصحية أن نبدأ بالقاموس الطبي العربي 
املترجم. وكانت هذه القواميس مقتصرة على 

الكلمات فقط وتتم حسب معرفة األستاذ ومدى 
اطالعه على مصادر الكتب االجنليزية والفرنسية 

التي يترجمها.
هذا األمر جعل األخ املرحوم الدكتور يعقوب 

الشراح يعتمد اعتمادا أساسيا على خبرته الطويلة 
في تأليف الكتب املختلفة، وقد نصحنا بأن نبدأ 

باختيار مجموعة من الكتاب املتمرسني في تعليم 
الطب والقادرين على اختيار الكلمات الطبية التي 

يكثر استعمالها في القواميس وكتابة الكتب الطبية. 
وقررنا بناء على ذلك أن نعوض القاموس عن 

ترجمة الكلمة املفردة واالستعاضة عنها بترجمة 
مفسرة تضم عدة احتماالت للترجمة حتى تسهل 
على املتعلم اختيار األقرب كما يكون إلى لهجته 

العربية.
وقطعنا في ذلك شوطا كبيرا وما زلنا مستمرين 

في إكمال القاموس املفهرس حتى يقبل طلبة الطب 
الدارسني باللغة العربية الترجمة األكثر ميوال لديهم 

وللهجتهم في اللغة العربية.
وبفضل هذا الفعل أقبل أغلب املراجعني من 

األساتذة والطلبة على الترجمة من الكتب األجنبية 
إلى العربية، خاصة بعد أن عقدنا اجتماعا مع عمداء 
كليات الطب في الوطن العربي، وكان هناك إجماع 

على مستوى الترجمة وموافقتهم جميعا على 
استعمال هذه الكتب الدراسية املترجمة من قبلنا 

في كليات الطب. ونحن جاهزون إن شاء اهلل حتى 
يتحقق هذا األمل نظرا ألهمية التعليم بلغة األم 
والتي أوصت بها اليونسكو في عدة مناسبات، 
ونحن مستمرون بإذن اهلل في هذا التوجه. هذا 
األمل الذي كان يراود املرحوم الدكتور يعقوب 

الشراح وكان يعيش على أمل أن يأتي اليوم الذي 
يتم فيه قبول التعليم باللغة العربية في جميع 

كليات الطب. وهذا األمر طبيعي في الدول األخرى 
التي لم تتفق على أن يكون التعليم بلغة األم في 
الدول العربية، ونأمل أن تتغلب على ذلك وتكمل 

هذه الدول مسيرتها الطبية بالتعليم باللغة العربية. 
وهذا التوجه يجب أن يكون توجها لألمة العربية ألن 

املعرفة عادة ال تتم إال بلغة األم، أما التعليم فيمكن 
أن يتم بلغات عديدة.

فهذه كانت أمنية املرحوم الدكتور يعقوب الشراح 
وكنا نشاركه ذلك، ولكن واجهتنا الكثير من 

الصعاب ورفض من قبل مدرسي تعليم الطب باللغة 
االجنليزية مع األسف الشديد وأغلقوا دوائر العلوم 

الطبية على اللغات التي يتعلمون بها.
مثل هذا األمر يحتاج إلى قرارات سياسية تطالب 
هذه اجلامعات بأن يستعجلوا بتعليم جميع املواد 

العلمية باللغة العربية. إال أننا نرى مع األسف 
الشديد الكثير من اجلامعات االجنليزية والفرنسية 

والروسية تعلم العلوم االسالمية بلغتهم وكأنهم 
يستهدفون عمدا االنسان العربي العامل في مجال 
التعليم أن يبقى غريبا عن لغة األم وهذه خسارة 

كبيرة كانت تشغل بال املرحوم.
بجانب هذا كله، للمرحوم كتابات ومساهمات كبيرة 

في مجال التربية والتعليم بصورة عامة. ومن 
الكتب العربية التي قرأتها له كتاب عن »املناهج 

اخلفية« التي تؤكد أن الوسائل الثقافية واالعالمية 
جميعها حتاول أن تستعمل اللغة العربية املمسوخة 

على أساس ما يسمى بالفرانكوارب. وهذه أمور 
خطيرة على اللغة العربية واجلميع غافل عنها 

مع األسف الشديد باعتبارها وسيلة فاعلة لغزو 
اللغة العربية عن طريق هذه الكلمات املمسوخة 

الفرانكوارابية.
وبجانب هذا فإن آخر كتاب للمرحوم هو: »موت 

مدرسة« ألنه وجد أن املدرسة أصبح دورها ضعيفا 
جدا في تزويد األطفال والكبار بالثقافة العربية 
احلقيقية، كل هذه األمور نكتبها في هذا التأبني 

لنذكر بأنه كان في املجتمع رجال مخلصون 
ومؤمنون بالدور الثقافي املتكامل للغة العربية في 

مجال التعليم على مختلف مستوياتها.
فطوبي لك يا أخ يعقوب على هذا اإلميان الراسخ 
لديك بأن تقدم كل ما ميكن لديك من معرفة وعلم 
لبناء االنسان العربي البناء الصحيح وإحياء اللغة 
العربية لغة القرآن الذي بنزوله باللغة العربية أكبر 

معني ألمثالكم من املخلصني خلدمة هذه اللغة 
العظيمة التي هي لغة أهل اجلنة ولغة حضارة قامت 

وعاشت في حياة األمة العربية على مدى ثمامنائة 
سنة وال يزال القراء ينظرون اليها باحترام وتقدير 

هذه اللغة التي حوت جميع املعلومات واحتوتها 
وأبدعت في تأليف الكثير في مجاالت املعرفة، 

وما زالت آثارها راسخة في جميع اللغات األجنبية 
احلية.

سالم عليك يا دكتور يعقوب األخ العزيز الذي 
أضاف إلى معارفي الكثير، وأشكرك على ذلك 

وتشكرك الكويت على إخالصك في أداء رسالتك في 
جميع مراحل حياتك. غفر اهلل لك يا أخي، وأسكنك 

فسيح جناته، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان.

ومات عاشق 
التربية والتعليم

من غير إحراج

منذ نهاية األسبوع املاضي انشغل املجتمع 
ومازال إلى يومنا هذا بقضية »الشهادات 

املزورة«، والتي بدأت بتصريحات إعالمية 
من املسؤولني ومن ثم تداولت التعليقات 
عبر وسائل التواصل االجتماعي وغيرها 

من كعكعة تعليمية حتت مسمى »الشهادات 
املزورة«.

نعم هي كعكعة ألن ما مت تداوله باألمس 
ليس بجديد، فمنذ حترير الكويت من الغزو 
الغاشم بدأت قضية الشهادات املزورة وكل 

مسؤول يأتي في ذلك الصرح التعليمي 
فقط يلوح بها ملصالح قد تكون شخصية 

أو سياسية »واهلل أعلم مبا نوى كل امرئ« 
إلى أن تفاقمت وأصبحت ليست قضية بل 

كارثة تعليمية وقالوا باألمثال: »شر البلية ما 
يضحك«.

إن ما ذكر باألمس من شهادات وبالغات ليس 
بجديد ففي كل عام يقدم ديوان احملاسبة 

كما هائال من املخالفات العلمية والعملية على 
التعليم العالي بجانب العديد من الشكاوى 
والكتب الرسمية على تلك القضية، بجانب 

هذا يوجد العديد من التحقيقات الصحافية 
واألقالم اإلعالمية التي كتبت عن تلك 

الكارثة، فأين القانون من هذا؟
واليوم أتقدم بالبالغ الواحد واألربعني ملن 
ميتلكون القرار في الدولة عبر سطوري 

ومقالتي »كعكة تعليمية«، وفق ما أمتلكه من 
مستندات لعلنا نرى األمل في تعليم أجيال 

املستقبل ويكون عام 2018 نبراس احلق 
والقانون في تعليم الكويت:

1- كم عدد موظفي الدولة الذين حصلوا على 
شهادات الدكتوراه واملاجستير وهم على 

رأس عملهم؟ 
2- كم عدد املوظفني الذين اعتمدت لهم 

شهادات الدكتوراه واملاجستير دون إجازة 
دراسية؟

3- كم عدد من يحملون لقب أستاذ دكتور 
وهم لم يقوموا بأبحاث علمية ونشرها في 

مجالت محكمة؟
4- كم مبتعثا تخرج من أقسام غير 

معتمدة ورغم ذلك اعتمدت لهم الدكتوراه 
واملاجستير؟

5- كم من األشهر لتعتمد الشهادات العلمية 
ومن ثم يكتشف التزوير؟ ممكن نعرف 

»اشلون« اعتمدت بعد تلك األشهر؟
6- كم عدد من يحملون درجة املاجستير 

ومينحون درجة األستاذية؟ كيف و»اشلون« 
وإذا ال تعلمون فعليكم بالرجوع لتقارير 

ديوان احملاسبة؟
7- كم عدد من تستقدمهم الوزارة من 

اخلارج من حديثي التخرج للتدريس في 
اجلامعات واملعاهد ومنهم تخصصه ليست 

له صلة باملكان وال الزمان؟
8- كم من جلنة عقدت واجتمعت الختيار 

املناصب األكادميية واملكاتب الثقافية، 
وفي آخر املطاف يتم االختيار دون التقيد 

باللوائح اجلامعية والقانونية؟
9- كم من مجلس وكم من وزير، وغيرهم، 

»كعكع« بالشهادات املزورة، وفي نهاية 
املطاف ما هي إال كعكة تعليمية؟

٭ مسك اخلتام: »اللهم ارحم وطني من 
أهله.. أما أعداؤه فهو كفيل بهم« - د.أحمد 

ربعي اهلل يرحمه.

أحيانا قد ال يشعر اإلنسان بعظمة وقيمة 
النصيحة، السيما عندما تكون صادرة 
من الكبار، حيث ال نعلم ظروف احلياة 
وتقلباتها وأصداف وأقدار الزمان، لذلك 
كنا نستمع للنصيحة جيدا وندونها في 

قلوبنا قبل عقولنا كي نطبقها ونقتدي بها 
في كل مكان وزمان!

وعندما يرسم لك ولي أمرك )والدك( 
خارطة طريق دون ان تعلم وتتضح لك 
الرؤية جلية وبعد النظر لهذه النصائح 

والتعليمات مع القادم من األيام وتتذكرها 
في كل موقف تعيشه أو تراه أو قد 

تسمعه!
والدي رحمة اهلل عليه توفي عندما كنت 

شابا يافعا ذا الـ 18 ربيعا، لكن بفضل من 
اهلل تلقيت منه نصائح وتعليمات كثيرة 

عندما كنت أتناوب وأشقائي ملرافقته في 
املستشفى قرابة عام ونيف العام، حيث 
في كل ليلة كنت استمع لتلك الدروس 

بطريقة غير مباشرة، عندها لم أكن أعرف 
ان والدي كان يوجهني لتلك اخلارطة 

وكيفية التعامل والتعايش والتصرف في 
حياتي اليومية!

وبعد وفاة والدي رحمة اهلل عليه وغفر له 
عرفت انه كان يسابق الزمن ليرشدني الى 
طريق الصواب من جهة ويصارع املرض 

من جهة أخرى، حتى يدرك انه قد زود 

ابنه مبا ميليه عليه ضميره األبوي!
بعد مرور السنوات شعرت بعظمة تلك 

النصائح حني تطبيقها وتنفيذها عند األمر 
الواقع، والفوائد التي جنيتها من هذه 

الدروس ومدى تأثيرها في حياتي اليوم!
اليوم يتكرر السيناريو بعد ان حباني اهلل 

باألبناء والبنات ولزاما علي أن أقدم تلك 
النصائح ألبنائي مع اختالف الظروف 
احلياتية اآلن، اال انني أكرر ما قاله لي 
والدي، رحمه اهلل، وتركيزه على تأدية 

الصلوات في أوقاتها، والتزام الصمت فإن 
الصمت حكمة أحيانا السيما في الدواوين 

وخالفها، واحلديث في الوقت املناسب 
دون اإلطالة والهذرة اململة، وحب ألخيك 

ما حتبه لنفسك إميانا باحلديث الشريف، 
وعند االمتحان يكرم املرء أو يهان، 

واحلرص على احترام الكبير والعطف 
على الصغير، وحسن التعامل والتواضع 
وعمل اخلير في كل يوم دون اإلفصاح 

عنه لكائن من كان وحتسبه خالصا لوجه 
اهلل سبحانه وتعالى، مع التسامح والتراحم 

واجلود والكرم!
وال أنسى كالم والدي عندما قال لي 

»الرجل يقاس بخلقه واتزانه وتصرفاته 
وال يقاس بكبر سنه«!

ونصيحتي لبعض اآلباء البعيدين عن 
أبنائهم بضرورة اجللوس معهم ومدهم 

بالنصائح واملواقف بعد أن انحرفت بعض 
املجالس عن جادة الصواب وشغلهم 

الشاغل وسائل التواصل االجتماعي والقيل 
والقال عن فالن وعالن، عكس املجالس 

واملدارس السابقة التي كنا نرتادها لتزودنا 
بالعلم والنصيحة وعلوم املرجلة!

كذلك ال أنسى دور األم الوالدة اطال اهلل 
في عمرها ومدها بالصحة والعافية التي 

كانت تتابع وتراقب حتركاتنا عن بعد 
ومن ثم محاسبتنا باللني وحسن الكالم 

وتصحيح األخطاء إذا وجدت وتقومي 
االعوجاج!

مختصر مفيد: احلياة مدرسة نتعلم منها 
كل يوم، قد نخطئ دون قصد لكن علينا 
إدراك وتصحيح األخطاء في حينها، وقد 

نختلف لكن يجب أال تصل األمور إلى 
اخلالف في كل شيء!

وعلينا أال نحمل ضغينة ألحد مهما كلف 
األمر، وان ننظر للحياة بتفاؤل طاملا 

نحن نؤمن باهلل العلي القدير وعلى يقني 
تام بأن اهلل القادر على كل شيء »كن 

فيكون«.
وان نحرص على التسامح فاحلياة زائلة.. 
قال تعالى )اعلموا إمنا احلياة الدنيا لعب 

ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في 
األموال واألوالد كمثل غيث أعجب الكفار 

نباته(.

تدور األحاديث هذه األيام عن قيام بعض 
األشخاص املفسدين بطمطمة قضية 

الشهادات املزورة، وهلل احلمد هناك بعض 
النواب واحلكومة رافضة هذا املبدأ وعدم 

التعاون مع ملف الشهادات املزورة وال 
بد من تطبيق األحكام والعقوبات القاسية 

للحاصلني على الشهادات املزورة ومن 
ساعدهم في احلصول على هذه الشهادات 

التي من ورائها حققوا مكاسب في الوظائف 
ومكانة اجتماعية مرموقة، وكالم وزير 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح 
عن جهود وزارتي الداخلية والتعليم العالي 

ومتابعة من نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح ووزير التربية 

ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي في 
التصدي لهذه الشهادات املزورة، بدعم 
من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 

جابر املبارك وإحالة هذا امللف املعقد إلى 
النيابة، وال بد من إحالة من يثبت عليه 

تزويره لشهادته  إلى النيابة العامة وتعرية 
كل شخص سواء كان وزيرا أو نائبا أو 
متنفذا في ان يتوسط لهؤالء املجرمني، 

وعلى وزير التربية عدم التهاون في تزوير 

الشهادات وال بد ان يفتح هذا امللف على 
مصراعيه وال تأخذه أي رحمة أو رأفة في 
هؤالء املتسببني في تزوير شهاداتهم بان 
يعزل عن وظيفته ويحبس ويسترجع كل 
دينار أخذه باحلرام من شهادته املزورة، 
وال بد ان يقع العقاب لهذا الوافد وجميع 
املشتركني معه في هذه اجلرمية النكراء.

ونشكر د.حامد العازمي على جهوده 
ملكافحة ظاهرة الغش وكذلك تزوير 

الشهادات اجلامعية ونرجو منه املزيد وال 
بد من الضرب بيد من حديد على كل من 
زور واستفاد من هذه الشهادة سواء كان 

باملبالغ أو باملناصب، وكشف الشهادات 
املزورة هو إنقاذ التعليم في بلدنا الغالي 

الكويت من هذه اآلفة التي تنخر كالسوس 
في التعليم وهذه الشهادات املزورة قد 

ساهمت في انهيار النظام اإلداري احلكومي 
وجعلت أناسا يتقلدون مناصب كبيرة في 

الدولة ال يستحقونها مما أضاع على الكثير 
من املوظفني ترقياتهم إلى هذه املناصب 

وقد يكون ممن تقلد هذه املناصب الرفيعة 
اتخذ إجراءات خاطئة وتعسفية في حق 
موظفيه بتخبطه باتخاذ هذه القرارات 

وهؤالء الناس مكانهم ال أن يكونوا بيننا 
وال بد من الدولة أن يكون هناك تنسيق بني 
ديوان اخلدمة املدنية ووزارة التعليم العالي 

من اجل معرفة املزيد من هذه الشهادات 
املزورة. ملاذا يكون حالنا في الكويت 

تزويرا في تزوير وغشا في غش؟ من 
غش في األطعمة ومن تزوير في اجلناسي 

وانتهينا بالشهادات املزورة، اللهم أصلح 
حالنا اللهم آمني. 

قال تعالى: )ومن الناس من يعجبك قوله 
في احلياة الدنيا ويشهد اهلل على ما في 

قلبه وهو ألد اخلصام وإذا تولى سعى في 
األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل 

واهلل ال يحب الفساد وإذا قيل له اتق اهلل 
أخذته العزة باإلثم فحسبه جهنم ولبئس 

املهاد(. 
قال الشاعر: 

ومن يقضي شبيته خداعا 
 فسوف يهان إذ يحويه نعش 

فــإن الغش يهــدم فاعليه 
 وبصمتهم على التاريخ نقش

اللهم احفظ الكويت وأميرها وشعبها من 
كل مكروه. 
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