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مع بداية الدراســة في كل عام كنا جند الشكاوى 
والتذمر من قبل الطلبة، لكن هذا العام اختلف الوضع، 
حيث انطلقت الشكاوى من أعضاء الهيئة التدريسية 
اجلدد، فمنذ بداية دوامهم حتى اآلن لم يتم توزيعهم 
على مدارس محافظة اجلهراء، وبالتالي يترددون يوميا 
على املنطقة التعليمية ملتابعة قرارات توزيعهم، وهو ما 
أحدث ربكة كبيرة وازدحاما شديدا في أروقة املنطقة، 
وأثــر على آلية العمل في مختلــف اإلدارات، وهو ما 

الحظه جميع املراجعني.
الغريب أن عملية توزيع هــؤالء املعلمني، صارت 
هي األخرى تخضع للواســطة، رغم أن القرارات كان 
من املفترض صدورها من منتصف أغسطس املاضي 
واســتكمال إجراءات مباشرة العمل من أجل حتاشي 
عدم تأخير تســلم العمل والذي انعكس ســلبا على 
توزيع أنصبة وجــداول املعلمني واملعلمات من جهة، 

وعلى الطلبة والطالبات من جهة أخرى.
بات من الضــروري معاجلة هذه األخطاء من قبل 
مدير املنظفة التعليمية بأسرع وقت وتداركها والتسهيل 
على املعلمني واملعلمات اجلدد وان يكون قريبا منهم 
ويتابع بنفســه معاناتهم بعيدا عن اجللوس في برجه 
العاجي وكأن الوضع ال يعنيه رغم ان هؤالء ليســوا 
موظفــني فقط بل هم زمالء له في املهنة ويجب تهيئة 
اجلو املناسب لهم والذي من شأنه أن ينعكس إيجابيا 

على الطلبة ويساهم في تطوير املسيرة التعليمية.
على وكيل الوزارة د.سعود احلربي أن يزور املنطقة 
التعليمية ملشــاهدة املعاناة والتوجيه بسرعة معاجلة 
القصور والنقص احلالي في توزيع الكتب املدرســية 
على الطلبة رغم أن الوزارة وعبر مسؤوليها من مديري 
املناطق في أكثر من لقاء أكدوا جاهزية العمل وتوفير 
الكتب قبل بداية العام الدراسي، لكن مع األسف لم يتحقق 
ذلك رغم وجود فرق من قبل املنطقة لإلشراف ومتابعة 
مختلف النواقص واخلدمات وصيانة أعمال التكييف.

الغريب أيضا أن عمليات طلبات النقل لقدامى أعضاء 
التدريسية محددة خالل الفترة من شهر يناير حتى 
نهاية مــارس من كل عام، فلماذا يتــم تأخير عملية 
مباشرة املعلمني في مقراتهم اجلديدة إلى بداية العام 
الدراسي، رغم أن املنطقة لديها الوقت الكافي لدراسة 
الطلبات والتي متتد إلى ســتة أشهر للقيام بالتوزيع 

حسب االحتياج قبل انطالق العام الدراسي؟!
مالحظة: أستغرب من تأكيد عدد من مديري ومديرات 
املدارس عبر وسائل االعالم والصحف خالل اليومني 
املاضيني أن االســتعدادات احلالية ال تدعو الى القلق، 
إذن ملاذا ال يتم القضاء على كل املشاكل ألنها معروفة 
سلفا وتتكرر سنويا من أجل أن يداوم املعلمون والطلبة 

دون أي نواقص تذكر؟
تذكير: كيف ســيتم إطالق جائزة الكويت لتكنولوجيا 
التعليم للعام الدراســي 2019/2020 والتي تساهم في 
التشجيع على اإلبداع والتميز في مجال التعليم وهناك 
بعض اإلدارات واملســؤولني غير قادرين على إيجاد 

حلول للمشاكل؟!
أخيرا: ما أسباب عدم توزيع كتب التربية اإلسالمية على 

طلبة الصف التاسع حتى اآلن؟!

كلماتنا ال تنتمي ملذهب محدد.. وسطور مقالتنا ال 
تخص شخوصا معنية.. لكن حروف مقالتنا حتكي لنا 
قصة حدثت في الواقع.. وملن؟ ألحد أحفاد الرسول عليهم 
أفضل الصالة والســالم! ومن هو؟ قرة عني احلبيب 

املصطفى ژ.. احلسني رضي اهلل عنه.
باألمس القريب كنا نعيش مع إخواننا الشيعة أحزانهم 
في ذكرى مقتل »احلسني« وهو ليس لهم فقط! بل هو 
لكل املسلمني، ألنه من أهل بيت الرسول عليه الصالة 
وأفضل السالم.. وذلك ليس مبوضوع مقالتنا ولكن 
سطورنا اليوم تسلط الضوء على نقطة محددة وهي 

»الثقافة اإلسالمية«..
كالعادة - واهلل ال يقطعها من عادة - قمت بالذهاب 
في األيام العشر من محرم لالستماع للمحاضرات التي 
تلقى في »ديوان الزلزلة« والذي يلقيها علينا الســيد 
مصطفي الزلزلة والتي يثير فيها العديد من القضايا 
الدنيوية املهمة في حياتنا ويقوم من خالل محاضرته 
بربط الواقع باملاضي من خالل قصص يستمدها من 
أهل البيت، تلك القصص قد نكون قرأنا البعض منها 
وقد ال نكون نعلم عنها شيئا! ومن هنا تبدأ إضاءتنا.

في اليوم التاسع من محرم حتدث السيد مصطفي 
الزلزلة عن أهمية دور اإلعالم وغيره من جهات حكومية 
في نشر قصص أهل البيت وتوعية أبنائنا من خاللها 
لزرع القيم اإلسالمية في نفوسهم.. واستوقفني عندما 
حتدث عن وزارة التربية والتعليم ودورها في نشــر 

الثقافة اإلسالمية ألبنائنا الطلبة!
نعم، مناهجنــا التربوية تتحدث عــن العديد من 
الشــخصيات العاملية والعلمية ولكن شخصيات أهل 
بيت الرســول عليه الصالة والسالم نادرا ما جندها 
في مناهجنا التربوية! مع العلم أن أهل بيت املصطفى 
يحملون العديد مــن القصص التي من خاللها تكون 
منهجا لواقعنا! فعلى سبيل املثال ال للحصر السيدة 
زينب، سالم اهلل عليها، ابنة اإلمام علي وابنة السيدة 
فاطمة وحفيدة الرسول عليهم افضل الصالة والسالم.. 
تلك السيدة اجلليلة لها الكثير من املآثر في حياتها ومن 
معاناتها كتب عنها التاريخ وسطرت لها األشعار فيما 
واجهته وتصدت له بقوتها وصالبتها فهي نبراس للمرأة 
سواء باألمة اإلسالمية أو العربية في القوة والصالبة 
واحلكمة، وبالرغم مــن كل هذا لم تذكر في مناهجنا 

التربوية جلعلها قدوة حتتذيها فتياتنا في حياتهن.
مسك اخلتام: رســالة تربوية ملن لديهم القرار في 
هذا! إلى متى وأنتم تستبعدون سيرة أهل البيت عليهم 
الســالم في مناهجكم... أهل البيت لم يتبعوا مذاهب 
وطوائف ولكن كانوا يتبعون كتاب اهلل وسنة رسوله! 

واهلل من وراء القصد.

أيـــــام عـاشـــوراء 
احلسني گ من األيام التي 
تتجلى فيها مظاهر الوحدة 
بأبهــى صورها،  الوطنية 
ويتعاضد املواطنون الشرفاء 
مع اإلدارات احلكومية األمنية 
واخلدماتية لتأمني وتسهيل 
إقامة هذه املآمت لسبط النبي 
املصطفــى صلــوات اهلل 
وسالمه عليه وعلى آله، مع 
اعذار احلكومة واملؤسسات 
األهلية للموظفني والطالب 
عن حضور الدوام الرسمي، 
مراعاة ملشــاعرهم الدينية 
وللتواجــد فــي مجالس 
احلسني گ. كما يتنافس 
جيــران احلســينيات في 
املواقف للسيارات  افساح 
امام أبوابهم برحابة صدر، 
وتقدمي كل أشــكال العون 
والدعم، مثلما يتسابق شيوخ 
الكرام  الصباح  آل  أســرة 
بتقدمي الدعم املادي واملعنوي 
للحسينيات، جتديدا للتقاليد 
العريقــة التاريخيــة، في 
االمتزاج والتوادد بني النسيج 

الكويتي. 
ولم تنس املنابر احلسينية 
أن تدعو لصاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
مبزيد من الصحة والعافية.
كما أن الصحف احمللية 
واكبت املناسبة عبر تغطيتها 
اليوميــة ونقل  امليدانيــة 
مقتطفات مــن محاضرات 
املجالس احلسينية  خطباء 
مبختلف ضواحي الكويت، 
وأخص هنا بالشكر والتقدير 
جريدة »األنباء« التي أفسحت 
كذلك مجــاال للمقاالت في 
صفحة الرأي للكتابة يوميا 
عن ابعاد كربالء احلســني 
گ يســايرها فــي ذلك 
ســيل من كلمات املواساة 
والتوجيه احلســيني عبر 
وسائل التواصل االجتماعي 

اإللكتروني.
إن واقعة عاشوراء املؤملة 
ليست فلكلورا سنويا يبدأ 
لينتهي باليوم والساعة، وإمنا 
هو حدث عاملي وإنســاني 
مستمر ال يتوقف نبضه، 
به من الرســائل والعظات 
املتجددة التي حتاكي واقعنا، 
الذي يشهد يوميا صراعا 
مريرا بــني احلق والباطل، 
لتدعو لرفض كل أشــكال 
الفساد والظلم، لتتجلى في 
كل حلظة صرخة اإلصالح 

احلسينية مدوية:
هيهات منا الذلة، كل أرض 
كربالء، وكل يوم عاشوراء.

أمه  يولد اإلنسان عاريا، فتلفه 
بالثياب، ويكبر ويتعلم ستر عورته 
التي اختلف البشــر حولها، مثلما 
اختلفوا حول األعضاء التي يستوجب 
تغطيتها، فهناك غطاء كامل للجسد 
مثلمــا يحدث للنســاء في بعض 
املجتمعات التي ترتدي النسوة فيها 
العباءة، وهنــاك مجتمعات أخرى 
تتقلص فيها الثياب األنثوية إلى درجة 
التوت(. وتختلف املساحات  )ورقة 
املكشــوفة باختالف  أو  املغطــاة 
الثقافات. ولم يتوقف اإلنسان عند 
الثياب بل واصل االختراعات حتى 
بلغ ما حتتها مثل حمالة الصدر أو 
»السوتيان« التي اكتب عنها اليوم 

وعن نزعة التمرد لدى اإلنسان.
> > >

من املعروف ان الثديني يتحركان 

في الصدر مع حركة املرأة، فيتسبب 
لها ذلك بأوجاع فــي االثداء ذاتها 
والعنق والظهر، خاصة في حالة الثدي 
الكبير. لهذا تقوم حمالة الصدر بدعم 
املفرطة.  للثدي ومنعة من احلركة 
وفي موقع BBC االلكتروني تقول 
الطبيبة »ديدر ماك غاي« اخصائية 

العالج الطبيعي في مركز أبحاث الثدي 
بجامعة ولونغونغ في أستراليا ان 
)ممارسة النساء التمارين بدون دعم 
فإن ذلك يتسبب في حتريك الثديني 
وميكن حلماالت الصدر الداعمة ان 
تخفف من آالم الثدي وتساعد على 

منع آالم الظهر والرقبة(.

> > >
الغريب ان االنسان )املرأة( التي 
اخترعت قطعة الثياب الداخلية هذه 
بهدف التخفيف عن معاناتها عادت 
من جديد تســعى بنفسها إلى ذلك 
الشقاء والوجع. فحركة NO BRA )ال 
للسوتيان( تدعو النساء إلى التخلص 
من حمالة الصدر ألنها ترمز لقمع 
املرأة وتفرض قيودا على جسدها، 
حيث النسوة في العالم يشاركن في 
حرق حماالت الصدور في املظاهرات 
الغاضبة وإلقائها في القمامة، رغم 
الفوائد الصحية لهذه الثياب بشهادة 
األطبــاء واالخصائيني. وتلك حالة 
محيرة تســتوجب التأمل والتفكر 
في وضع إنسان هذا العصر ورغبته 
في التمرد ضد أي شيء حتى ضد 

ذاته وضد مصلحته!

في احلقيقة، يعتبر ملف شهدائنا 
أهم ملفات املسؤولية  األبرار من 
املجتمعيــة التي تقــع على عاتق 
الدولة، وأيضــا على عاتقنا نحن 
أهالي الشــهداء، بعد ان خلصنا 
من مســألة عودة رفات أســرانا 
الشــهداء مؤخرا والذين اليزال 
البحث والتحري بشأنهم مستمرا، 
وبالتأكيد نحن بانتظار إغالق هذا 
امللف املهم مــن اجلانب العراقي 
واللجنة األممية »اللجنة الثالثية« 
املعنية بهذا امللف! من هنا نقول ان 
شهداءنا األبرار من بينهم ما ال يقل 
عن خمسني شهيدا من الرياضيني 
تفانوا في مضمار املالعب  الذين 
دفاعا عن سمعة الكويت في احملافل 
الرياضية ورفعوا علم بالدهم في 
جميع املشاركات، فهم كانوا أبطاال 
في ميدانهم الرياضي، وكذلك كانوا 
أبطاال في الدفاع عن حياض الوطن 
فترة الغزو الغاشم، لذلك سيبقى 
هؤالء الشــهداء أبطاال في ذاكرة 

الوطن »وهم شهداء« وأبطال في 
ذاكرة السجالت والوثائق الرياضية 
الذي  »وهم أحياء«! إن هذا امللف 
نتحدث عنه بالتأكيد ينطبق على 
جميع شهداء الوطن في كل امليادين 
واحملافل وليس مقصورا على شهداء 
احلركــة الرياضية، ولكننا نطرح 
هذا امللف املهــم تزامنا مع عودة 
النشاط ورفع اإليقاف عن الرياضة 
الكويتية مؤخرا! من هنا نقول انه 
الواجب احلديث عن ســيرة  من 

أبطالنا الرياضيني من الشهداء حتى 
يستذكر اجليل الرياضي احلديث 
اليوم هؤالء الرياضيني األبطال في 
امليدان الرياضي وتضحيات هؤالء 
الشــهداء الرياضيني عندما كانوا 
أحياء يجولون في املالعب املختلفة 
وفي قيــادة احلركــة الرياضية 
ويستشــعرون بالفخر بهم وهم 
أبطال الذود عــن حياض وحرية 

واستقالل الوطن!
إن شــهداء الكويــت األخيار 

ســيبقون رمزا وفخــرا لنا عبر 
األجيــال، وتخليد ذكراهم واجب 
وطني، وعلينا عــدم إهماله على 
الــدوام، ونحن في هــذا الصدد 
نستذكر اجلهود الطيبة التي يبذلها 
القائمون على »مكتب الشهيد« في 
تخليد سجالت الشهداء األبرار في 
كل مناسبة، وفي كل عام، ونضع 
كل إمكاناتنا في خدمة هذه الهيئة 
املعنية والرســمية بشأن شهداء 
الكويــت، رحمهم اهلل وأحســن 
مأواهم، وبالتأكيد سيبقى الشهداء 
أبطاال وهم أحيــاء، وأبطاال وهم 
شــهداء في كل امليادين واحملافل 
التي كانوا ينتمون لها، رياضيني 
وطالبــا ومعلمــني ومهندســني 
الشهداء  ومحامني وأطباء وأيضا 
من ذوي االحتياجات اخلاصة وكل 
شهدائنا الشرفاء وبالتأكيد لن نغفل 
شهداء السالح من العسكريني بكل 
العسكرية، رحمهم اهلل  القطاعات 

جميعا.

 الكل عارف أننا في الكويت 
نعيش فــي نعمة أمن وأمان 
وال يوجد بيننا من يشتكي 
من إيجاد ســبل املعيشــة 
األساسية، وقد نكون نعيش 
مبستوى أفضل بكثير من 
العديــد من البلــدان، وهذا 
الكالم دائما ما نســمعه من 
املســؤولني والسياســيني، 
ونحن ال ننكر هذا ولكن ما 
ننكــره أن الكويت تعد من 
دول العالم الغنية ونحن في 
نعمة وفضل من اهلل، فلَم بات 
السكن والوظيفة  جل همنا 
والتعليــم األفضل ألبنائنا، 
فهذه أساسيات الواجب على 
الدولة أن توفرها ال أن متّن 

علينا بأننا نعيش أفضل من 
غيرنا، فالبلد محتاج إلى تنمية، 
محتاج الى مشاريع جديدة، 
محتاج الى مــوارد جديدة، 
توجد دخــول جديدة للبلد 
غير النفط، نحتاج ألن ينعش 
االقتصاد بعد أن دخل حالة 
ركود من فترة طويلة، نحتاج 
الى خلق فرص عمل جديدة 
وفتح السوق أمام املستثمر 
وعدم حصره بأشــخاص 
معينــني، نحتــاج الى مدن 
جديدة بالكويت تقضي على 
األزمة السكنية، نحتاج الى حل 
الكثير من املشاكل الصحية 
منها والتعليمية وغيرها كثير، 
باملختصر نحتاج الى حكومة 

تعمل ومجلس يعمل ويراقب 
عمل احلكومة، نحتاج الى عمل 
هذين القطاعني ألننا اكتفينا 
من وضــع الصامت وعندما 
تعلو االصوات وتطالب تراهم 
يتحججون بالوضع اخلارجي 

وعدم االســتقرار احلاصل 
التي متر  باملنطقة واألزمات 
باملنطقــة، ونحن نقول لهم 
الكويت  حكومة ومجلســا، 
محتاجــة ألن تعمــل عجلة 
تنميتها حتى نبعد عنها شبح 

األزمــات احلاصلة باملنطقة 
فاملواطن قد بلغ حده من غالء 
األسعار وااليجارات، فاملعاش 
لم يعد يغطي كل االحتياجات 
التي تكثر وتكبــر مع كبر 
األوالد، فإلى متى تسوقون 
احلجج؟ فقد أصبحت حججا 
واهية، فالذي يريد العمل ال 
يتطلع للصعاب املوجودة بل 

يعمل ليذلل الصعاب.
وهناك نقطة أرجو منكم 
االنتباه لها جيــدا أال وهي 
أنكم فــي أي وقت الحظتم 
أن الضغط زاد عليكم قمتم 
بحل املجلس أو بتغيير وزاري 
حتى تعملوا إلهاء للشعب قد 
تكسبون بعض الوقت ولكن 

إلى متى؟ فكثرة التغيير لن 
جتلب لكــم إال املتاعب فقد 
النائب  أو  الوزير  أصبح هم 
كيف يحافظ على كرسيه أو 
كيف يستفيد منه ألنه يعرف 
أنه فــي أي حلظة قد ينتهي 
للعمل  فلم يعد هناك مجال 
واإلبداع أو حتى حل املشاكل 
املوجودة فأنتم ال تعطونه وقتا 
كافيا حتى يستطيع أن يؤدي 

عمله.
حكومــة ومجلس غيروا 
سياســتكم بالتهرب وخذوا 
للعمل وحل  خطوة جديــة 
املشاكل وإال فإن سنة 2019 
لن تكون سنة جيدة لكم أو 

كما تتمنون.

كمادة أساســية في التعليم 
تســاعد الطالب على التلقي 
املواد  لباقي  واالســتيعاب 
التعليميــة، فعلى ســبيل 
املثال، قدميا كانت الكتاتيب 
التي تعتمد في تعليمها على 
الكرمي، تخرج طالبا  القرآن 
لديهم بالغــة عالية وقدرة 
في االستيعاب واحلفظ قوية 
جدا، وذلك يتوقف على فوائد 
تدريس القرآن حفظا وتدارسا 
وبحثا خاصة ونحن في زمن 
اإلثباتات العلمية في اإلعجاز 
القرآني بالعلم احلديث، فمن 

تلك الفوائد:
- صفاء ذهن املتعلم

- اكتساب قوة ذاكرة وحفظ 

وتركيز
- طمأنينة في القلب خاصة 
ونحن في زمن االضطرابات 
والتوترات النفسية إلى جانب 
التخلص من األمراض النفسية 

واجلسدية املزمنة
- تبديد الشــعور باخلوف 
واحلزن الذي خلفته احلياة 

العصرية ألبنائنا
- اكتســاب قوة فــي اللغة 

املعاني  العربية مــن ناحية 
والتعبير

- اكتساب قيم
- سبب في بركة التعليم

السعادة  إغداق  - سبب في 
والفرح للمتعلم

- سبب في تقوية العالقات 
االجتماعية بني املتعلمني ونبذ 
العداء والعنف ملا له األثر في 

ترقيق القلب.

أمانة يجب  إنها بال شك 
احلرص في تعليمها وبقوة 
واالهتمام باملهارات التعليمية 
)القدوة  للمعلم  والتربويــة 
احلسنة( في تعليمه وتلقينه 
للمادة، فمادة القرآن الكرمي 
اليوم سطحية في تعليمها، 
وحفظ الطالب للقرآن حفظ 
يعتمد على ذاكــرة مؤقتة 
وقــت االختبار فقط، ولعل 
ذلك سبب قوي من أسباب 
ضعف التعليم في مدارسنا، 
حيــث تطويــر املنهج من 
حفظ ودراسة معان وبحث 
- مبعنى جعل الطالب يبحث 
عــن معلومة فــي اإلعجاز 
العلمي القرآني وتشــجيعه 

مما ال شك فيه أن العملية 
التربوية التعليمية تقوم على 
أساس هدفني أساسيني، األول: 
البحث والتفكر واملناقشة في 
التعليمية والتي  املعطيــات 
تكفل للمتعلم حصيلة لغوية 
بالغية عالية، والثاني: التنشئة 
التربوية التي تعتمد على القيم 
اإلسالمية اجلميلة والتي تكفل 
غرس اإلحسان بشتى أنواعه، 
السابقني  الهدفني  وأختصر 
بتعليم جيد وقيــم تتمثل 
بالقدوة احلسنة، ولكي تتمكن 
التربية والتعليم من  وزارة 
النهوض مبخرجات تعليمية 
جيدة، فــال بد من االهتمام 
وتطوير منهج القرآن الكرمي 

على إلقائها على زمالئه من 
املتعلمني ومناقشتها خطوة 
رائدة في التعليم والتطوير.

كما أن للتكرار أمرا عظيما 
فــي غرس محتــوى املادة 
الفوائد  التعليمية من حيث 
التي يكتسبها الفرد في الدنيا 
واآلخــرة، إلى جانب تكرار 
اآليات وبشكل يومي يكفل 
غرس قيم وقوة حفظ تكمن 
في ذاكرة الطالب الدائمة بدال 
من املؤقتة إلى جانب البالغة 
والطالقــة اللغوية للمتعلم، 
وبذلك يتحقق الهدف املنشود، 
فاألمر في غاية األهمية من 
النهــوض مبخرجات  أجل 

تعليمية لألفضل.

أوراق مبعثرة
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