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سعد عطية احلربي 

خمســون ثانية، لم تكتمل الدقيقة، وبالرغم من تلك 
الثواني القليلــة إال أنها حملت لنا العديد من الرســائل 

املباشرة ملن ميتلك القرار.
»نحن لسنا سالحف« عمل إعالمي تربوي حمل رسالة 
إعالمية مباشرة لوزارة التربية وكل تربوي مسؤول عن 
نظام التربية والتعليم في الكويت، فكرته بسيطة وبالرغم 
من بســاطة العمل، إال أنه أوصــل الفكرة واملغزى املراد 
توصيلهما للمشاهد واملسؤولني. تقوم الفكرة على األداء 
احلركي دون حوار وال مؤثــرات.. يبدأ اإلعالن بصورة 
لطالبة حتمل ورقة ُكتب عليها »نحن لسنا سالحف« ومن 
ثم نسمع خطوات ثقيلة السير، وإذا بها سلحفاة تسير في 
طريقها ببطئها حاملة على ظهرها بدرقتها الصلبة وبجانبها 
خيال ظل نظن في بادئ األمر أنها سلحفاة أخرى، وفي 
ثانية نكتشــف بأن ذلك اخليال ليس سلحفاة أخرى بل 
هي طالبة تسير إلى مدرستها حتمل حقيبة تشابه بدرقة 
السلحفاة، وتسير بخطوات مشابهة للسلحفاة من ثقل ما 
حتمله من أعمال دراسية، تستمر الفتاة بالسير بخطواتها 
الثقيلة مع اختفاء الســلحفاة وظهور طالب يصغرها من 
العمر الكثير حامال على ظهره حقيبته املدرســية الثقيلة 
يحاول أن يركض ولكنه يتعثر ويقع على ظهره مشابها 
للســلحفاة عندما تنقلب على ظهرها وتنظر الطالبة إليه 
مع اســتمرارها بخطواتها البطيئة مما حتمله من بدرقة 
دراســية ويختتم اإلعالن بجملة »قللوا من حمولتهم.. 

فهم ليسوا سالحف«! 
انتهى اإلعالن وبقي الســؤال: ألم يقم أحد املسؤولني 
في املاضي البعيد وصرح بأن زمن الكتب والدفاتر انتهى 
ودخلنــا عصر التكنولوجيا؟ وأصبــح لكل طالب جهاز 

كمبيوتر أم أصبح خبر كان؟! 
ال نريــد عصر التكنولوجيا! ولــن نقول أين أجهزة 
الكمبيوتر؟ ولن تكون إضاءتنا بأن األجهزة تقتصر على 
املدارس املتميزة، ولن نقوم مبقارنة بني املدارس احلكومية 
واخلاصة، ولكن سنستحضر املاضي لنجد حلوال حلاضرنا.. 
كنا »ويا حلو ما كان« عندما نذهب إلى مدارسنا ما نحمله 
يقتصر فقط على الكتب املدرســية، أما دفاتر الواجبات 
وغيرها مما يخص احلصص الدراسية فيحتفظ به عند 
كل مدرس للمادة. مبعنى أوضح لنذكر البعض إذ كان قد 
نســي، الرياضيات مثال عندما يعطى لنا واجب مدرسي 
هنا فقط يســمح للطالب بأن يأخذ دفتر واجبه معه، أما 
إذا لم يكلف بواجبات فكان املدرس يحتفظ بدفاتر الطلبة 
لديــه، ذلك هو ماضينا ويا حلو أيامنا، أما اليوم فما نراه 

هو العجب!
بعض املدرسني أو جنزم الكل يقومون بطلب دفاتر 100 
ورقة للواجبات املدرسية، أي إذا قمنا بحسبة رياضية بسيطة 
ملا يحمله أبناؤنا على ظهورهم فسنجد بالتقدير احلسابي 
أن الطالــب إذا كان لديه خمس مواد، أي كل مادة حتوي 
كتابها مع دفترها ذي الـ 100 صفحة أي أن أبناءنا يوميا 
يحملون ما بني 700 ورقة و 1000 ورقة على ظهورهم.. 
»يعني ليما يوصل اجلامعة يكون أصيب بالدسك اسم اهلل 

عليهم«.. ولكن تلك هي احلقيقة وهذا واقعنا.
مسك اخلتام: بس ســؤال.. جمعية حقوق الطفل وال 
غيرها من أســماء أين هم مما يحدث ألطفالنا؟ نعم هم 

ليسوا بسالحف!

لقد مل الشعب الكويتي من الدميوقراطية املنقوصة 
وأصبح يراها معضلة ومعطلة للنماء والتنمية واملطلوب 
من الوزير التصدي لالستجوابات وال يهاب من االستجواب 
ويرد عليها بكل شفافية، فمن كان طاهر اليدين ال يهاب 
الصراخ واملتاجرة بالشعارات وال يرضخ إال للي الذراع، 
لدينا تركــه ثقيلة من الهموم واملشــاكل، أولها البطالة 
الظاهرة التي تفشت بني أبنائنا والبطالة املقنعة املتمثلة 
في حتسني أداء بعض املوظفني الذين ال يخافون اهلل وال 

عمل لهم سوى التحدث وقراءة الصحف.
فلنضع الرجل املناســب في املكان املناسب ونقتحم 
مشكلة اإلسكان اقتحاما ونشرك القطاع اخلاص في حل 
هذه املشكلة اختصارا ملدة االنتظار التي أصبحت سنوات 
وسنوات، ونلتفت إلى التعليم ونستقدم املعلمني األكفاء، 
ونريد ثورة صحية تضع البسمة على شفاه املرضى بدال 
من االنتظار شهورا ملقابلة اخصائي أو استشاري وعدم 
وجود غرف للمرضى، نريد زيادة في عدد املستشفيات، 
نريد أن نخرس األلسنة واإلعالم النشاز بثوره في اإلعالم 
ونبتعد عن كلمة هذا سني وهذا شيعي وهذا بدوي وهذا 

حضري ونفوت الفرصة على أعداء الكويت.
كما أننا بحاجة إلى التعامل السياســي الذكي جلميع 
مشاكلنا لقد غابت شمس اإلجنازات عن الكويت ونعيش 
سنوات طواال في ظالم دامس ال نخرج من مشكلة حتى 
نقع في أخرى، شــوارع الكويت مزدحمة دائما وكثره 
احلفريات وترقيع الشوارع باألسفلت أو باألسمنت وكل 
مناطــق الكويت على هذا احلال ترقيع في ترقيع وعدم 
إكمال املشاريع من جسور وغيرها، هل هذه هي الكويت؟!
أما آن األوان لنفض عنا غبار وإهمال هذه السنوات 
وتنقشع هذه الغمة نريد فرض هيبة القانون على الكبير 
قبل الصغير وفرض هيبة رجل الشرطة ونريد من احلكومة 
استراتيجية وجدوال زمنيا حتى نرى املشاريع احليوية 
تنجز ال نريد مشاريع حتتاج إلى سنوات وسنوات والسبب 
املناقصات والبيروقراطية، نريد من أعضاء مجلس األمة 
إجنازات حقيقية للوطن وال نريد اقتراحات كاقتراح فرض 
غرامة على من يرتدي البيجامة وهو خارج الى الشارع، 

باهلل عليكم هل هذا اقتراح؟! 
يأيها الوزراء باإلصرار والعمل ســتعبرون بإذن اهلل 
إلى بر األمان، ويا أعضاء مجلس األمة ابتعدوا عن اجلدل 
العقيم وعن تدني لغــة احلوار التي لم نتعود عليها في 
السابق، قال تعالى )واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا(.

أخيرا: نهنئ كل من على أرض الكويت بسالمة أميرنا 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها واملسلمني 
من كل مكروه، اللهم آمني.

والء اإلنسان لوطنه أمر طبيعي، 
وذلك بسبب سعة ذاكرته البشرية 
القادرة علــى االحتفاظ بتفاصيل 
الطفولة والشــباب، وكذلك بسبب 
إلى املاضي(  النوستالوجيا )احلنني 
التي متيز البشر عن سائر الكائنات، 
إضافة إلى نزعة االستقواء والرغبة 
بتوفيــر احلمايــة باالنتماء لآلباء 
واألجداد. وميكــن مالحظة الوالء 
لألوطان واحلنني لها لدى املغتربني 
الذين يعملون أو يدرسون في دول 
أكثر تقدما أو ثراء من وطنهم األم، 
ولسان حالهم يلهج بقول أبو متام 
)كم منزل فــي األرض يألفه الفتى 

وحنينه أبدا ألول منزل(.
> > >

فــي مجتمعاتنا العربية القدمية 
أكثر طهرا  الوطنيــة  كانت احلالة 
وعافية وعفافا حــني كان اخلائن، 
الداســوس، يحرص علــى إخفاء 
ليعمل في  مشاعر كراهيته لوطنه 
السر »طابورا خامسا« لصالح األعداء. 
فهو في العلن مواطن مخلص لوطنه 
وفي السر عدو لدود. بعكس هذه 
امللوثــة باخليانات ونكران  األيام 
التي يصــرح فيها بعض  اجلميل 
احملسوبني على العرب بأن والءهم 
واحترامهم وانتماءهم لزعماء في 
بلدان أخرى غير عربية، وذلك بسبب 
معتقداتهم الدينية أو املذهبية التي ال 
تنظر للوطن إال انه )حفنة تراب( ال 
تستحق الوالء أو الفداء أو التضحية.

> > >
جماعات اإلسالم السياسي بشقيه 
السني والشيعي تسببت بأضرار 
بالغة للتالحم الوطني في مجتمعاتنا 
العربية بعد أن قامت مبحو األوطان 
من صدور الناس، حيث ينتشر في 
العديد  العربية املريضة  مجتمعاتنا 
من االفراد الذين تعرضت أدمغتهم 
للغسيل )أو التلوث( يسعون جاهدين 
إلى ضرب وحرق وتخريب أوطانهم 
ومتزيق مراكض الطفولة واليفاعة 
والشــباب دون خوف أو حياء أو 
العظمى(  )اخليانة  خجل، ويعلنون 
عالنية بالصوت والصورة، وكأن 
دولهم العربية لم حتتضن خطوات 
صباهم ولــم تقدم لهم الســقف 

والرغيف وكراسة املدرسة. 

الدراسي هذا  العام  بدأت عجلة 
العــام بانضمام أكثر من 600 ألف 
طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة دون 
التكييف واملاء  منغصات تذكر في 
بسبب حالة االستنفار التربوي التي 

سبقت بداية الدوام.
بدايــة ناجحة كاملة باســتثناء 
موضوع قدمي يتجدد باســتمرار 
وتفاقم هذا العام وهو اختالف أنصبة 
معلمي نفس املــادة واملرحلة، فقد 
يكون الفارق شاســعا بني مدرسة 
ينعم فيها معلموها بأنصبة وجداول 
مخفضة وأخرى يشقى بها معلموها 

بجداول متخمة باحلصص.
 ومــا زاد الطني بلــة هذا العام 
املسارعة إلى ملء املدارس اجلديدة 
الطالب  انخــراط  باملعلمــني قبل 
والطالبات في العام الدراسي ليكون 
احلل نقل املعلمني إجباريا إلى املدارس 
اجلديدة لسد ما ميكن سده، فتقع 
القدمية تعلقت  باملدارس  مشــكلة 
بنقص أعداد الهيئة التعليمية التي 

تعاني أصال من النقصان.
يعــي كل معلم ومعلمــة أعباء 
مهنة التعليم وهو قادر على حتمل 
مســؤولية هذا العبء لكن ما يثقل 
كاهله زيادة العبء االعتيادي على 
عاتقه مع علمه مبمارسة غيره نفس 
عمله منعم بجدول منخفض ويصل 
مبدارس أخرى بــأن يكون بعض 
املعلمني واملعلمات دون جدول بسبب 
الزيادة فوق ميزانية املدرسة مبراحل.
على الهامــش: في دولة قريبة، 
تكلــف الدولــة إدارات املــدارس 
مبســؤولية توفير املعلمني وحتى 
التعاقدات اخلارجية لتكون اإلدارة 
املسؤول األول جتاه الدولة في أي 
تقصير أو زيادة في الهيئة التعليمية.

عزيزي وزير التربية د.حامد 
العازمــي، عندمــا كتبت مقال 
يا وزير  »رجعوا لي ليســني 
التربية« وحتدثت كيف أن إدارة 
روضة اجلهراء حجزت ليسني 
مقابل منحــي ملف ابني لنقله 
منهــا، كان جل هدفي أن تقوم 
بعض اجلهــات لديكم )مدارس 
وروضات( مبعاجلة خطأ حجز 
الرسمية ورهنها حال  الوثائق 
إجناز أي معاملة لهم سواء في نقل 
ملف طالب أو طلب ملف طالب، 
وكنت أرى أن هذا خطأ إداري 
وسيتم تصحيح اإلجراءات، كونه 
ال يجوز بأي حال من األحوال 
حجز وثيقة رســمية أو رهنها 
عند أي جهة ألي سبب كان، فيما 
عدا ما يحــدده القانون خاصة 
في إجراءات الضبط والتفتيش 
األمنية، أما فيما عداها فال يجوز 
وما يصيــر وليس له مبرر أو 
سند قانوني بل اختراع إداري 

خاطئ يجب تعديله.
> > >

أما أن تتصل بي إدارة الروضة 
على هاتفــي اخلاص وطبعا ال 
أعلم بتوجيه منكم أو من املنطقة 
باجتهاد ذاتي من  أم  التعليمية 

الروضة، وتقوم صاحبة  إدارة 
لم  االتصال مبعاتبتــي ألنني 
أحضر لتسلم ليسني، وتتهمني 
بأنني قمت بالتشهير بالروضة 
ألننــي ذكرت اســم الروضة، 
وبعدها وبطريقــة فيها نبرة 
سخرية تقول لي:»انت ما حضرت 
تاخذ ليسنك وكل أولياء األمور 
تركــوا بطاقاتهــم وهوياتهم 
وخلصوا معامالتهم وعادوا لنا 
وأخذوا بطاقاتهم.. انت شنو تبي 

نوصلها لك للبيت؟!«.
> > >

عزيزي وزير التربية املوقر، 
أنا ال أريــد وزارتك أو منطقة 
اجلهــراء التعليمية أن توصل 
ليسني للبيت، والقضية بالنسبة 

لي ليست قضية شخصية، بل 
قضيــة خطأ ترتكبــه إدارات 
وروضات عندكم بحجز الهويات 
الرسمية للمراجعني كرهن، نعم 
كرهن، وهذا ال يجوز وليس له 
سند قانوني وال يوجد تعميم 
بهذا الشــأن، بل هــو اختراع 
إداري خاطــئ، يجــب وقفه 

وتصحـــيحه.
> > >

أما مسألة إنكم تتصلون على 
صاحب املشكلة وتعطونه درسا 
قانونيــا »خاطئا« كأن تقولون 
»انت شهرت بروضة اجلهراء 
ألنك ذكرت اســمها« رغم انه 
ال عالقة للتشهير مبا فعلت ال 
قانونيا وال لغويا، أو متارسون 

السخرية بأسلوب »تبي نوصل 
لك ليسنك لي البيت« أو متارسون 
تأكيد اخلطأ بجملة »كل الناس 
رهنت بطاقاتها املدنية وفي اليوم 

التالي أعدناها لهم«.
فالرد يفتقر لألسف للثقافة 
القانونية البسيطة ويخلو متاما 
من ابسط مفاهيم حسن التعامل 
مع اجلمهور واألهم يؤكد اخلطأ 

واستمراريته اآلن والحقا.
> > >

الليسن  بعيدا عن موضوع 
ألن الواحد يطلع بدل فاقد أكرم 

له من مراجعة وزارتكم.
> > >

توضيح الواضح: في اخلتام هذه 
نصيحة ملسؤولي وزارة التربية، 
يبــدو أن طريقتكم ناجحة في 
قمع املشــتكني، فأي شخص 
يشتكي أو ينشــر عنكم ما ال 
به كما فعلتم  اتصلوا  يعجبكم 
معي واجعلوا املتصل أو املتصلة 
تعطيه معلومات قانونية خاطئة 
في ســياق نقاش غير مترابط 
ومتارس عليه سخرية بسيطة 
و»ضغاط مخيمــات« وبعدها 
له  تعترف باخلطــأ وتقولون 

»مكملني باخلطأ.. شعندك؟!«.

هذه الكلمة تعني اسما ومثال 
ومرادفا ملعان كثيرة!! في احلقيقة 
هناك أشخاص في املجتمع يطلق 
عليهــم لقب »سوســة« كناية 
عن ناقل األخبار الســيئة وهو 
»الفتان« بني الناس!! »وسوسة« 
هي داء يصيب األسنان ويتلفها، 
وأيضا هي »حشــرة« تصيب 
اخلشب والسجاد وحتدث تلفا 
فيها وهي ايضا تصيب األرض 
البالية، لذلك يقال عنها سوسة 
»األرض« أو »األرضة«!! أما في 
التاريخ فقد اشتهرت عدة مدن 
تاريخية حتمل اســم »سوسة« 
منها املدينة التونسية الشهيرة 
الليبية  وأيضا مدينة سوســة 
وهاتان املدينتان عرفتا في القرن 
األول قبل امليالد، وأسست سوسة 
التونسية في العهد الفينيقي عام 
1101 قبل امليالد، وهي أقدم من 
قرطاج، وهي حاليا مدينة سياحية 
وجتارية وثقافية وعلمية مؤثرة 
بالدولة  السياســية  في احلياة 
التونسية!! أما »سوسة« الليبية 
فهــي مدينة صغيــرة احتلها 
الرومان فــي القرن األول قبل 

»أبولونيا«  امليــالد وســميت 
ثم تغيرت فــي القرن اخلامس 
للميالد إلى »سوزوســا« حتى 
الفتح اإلسالمي، حيث تغير اسمها 
بعد الفتح اإلسالمي إلى سوسة 
»احملروسة« واسم سوسة من 
كلمة أصلها »أمازيغية«!! بالطبع 
تبقى كلمة »سوسة« التي تعني 
الكويتية واخلليجية  بالعاميــة 
وحتى عند بعض البالد العربية 
الفتان  هي كناية عن الشخص 
األكاذيب واألخبار!! وفي  ناقل 
أيامنا هذه هناك بعض املصادر 
اإلخباريــة ووســائل اإلعالم، 
»نقصــد التواصل االجتماعي« 

واحملطات والقنوات التلفزيونية 
التي تنطبق عليها كلمة »سوسة«!! 
»فالسوســة« ســالح إعالمي 
يستخدم اإلشاعة واخلراب من 
أفراد وجماعات ومنظمات، فهم 
مثــل »الفيــروس« الذي يدمر 
اإللكترونية  األنظمة واألجهزة 
إن احلرب املضادة  لذلك نقول 
على هذه األجسام واألشخاص 
والوسائل مشروعة إعالميا وأمنيا 

واجتماعيا.
لذلــك علينــا مالحقة هذه 
»السوسة« في كل مكان وتدميرها 
والقضاء عليها بكل الوســائل 
املشروعة مثل ما يعرف اجلميع 

بأن األســنان عندما تضربها 
»السوسة« حتدث أملا وقلقا عند 
املصاب فالبد من خلع هذه السن 
أو هذه األسنان املصابة وعالج كل 
ما حول السن املصابة وإصالح 

»اللثة« املصابة أحيانا!!
إن مكافحة اإلشاعة واألخبار 
الكاذبة هي مكافحة تشبه مكافحة 
أو  إن كان مرضا  »السوســة« 
حالة فيروس إلكتروني يصيب 
األجهــزة حتــى التخلص منه 

نهائيا!!
املدن  ولكن تبقى »سوسة« 
التاريخية التي لها شأن حضاري 
وتاريخي. نقــول يجب علينا 
التعمق في تاريخها احلضاري 
حتى يتعــرف عليهــا اجليل 
احلاضر وعلينــا أن ندعو اهلل 
ملدينة »سوسة« الليبية التاريخية 
بالنجاة من احلرب الدائرة اليوم 
ومن خطــر »الفتنة« والتدخل 
األجنبي في تدمير الدولة الليبية 
والشعب الليبي الشقيق وخاصة 
من ظاهرة »سوسة« العصر سالح 
الطائرات املسيرة واهلل ينجينا 

من »السوسة«!!

في يوم عشناه ومضى كنت 
جالسة أحتدث مع زميلة لي في 
مقر عملي تصغرني بأربعة عشر 
عاما، فكنــت أحتدث معها عن 
تخصص علــم االجتماع في 
جامعة الكويت نظرا لكوننا من 
نفس التخصص، فسألتها عن 
مادة امليداني حيث كان يطلب 
منــا عمل بحث اســتطالعي 
بخصوص ظاهرة اجتماعية من 
أجل دراستها وإيجاد احللول 
بأنها  في معاجلتها، فأجابتني 
لم تقــم بعمل بحــث ميداني 
وأنها لم يطلب منها ذلك طيلة 
سنوات الدراسة، فسألتها: هل 
قمت برحالت ميدانية، فأجابتني: 
نعم، فيلكا!، فنظرت إليها بدهشة 
وســألتها: ألــم تذهبي لرحلة 
ميدانية إلى السجون أو الطب 
النفسي أو العجزة أو غيرها من 
املؤسسات االجتماعية التي تدعم 
التخصص،  الطالب في  خبرة 
فأجابتني ال، فسألتها سؤالي 

األخير: ألم حتصلي على كتاب 
من يهمه األمر يخول لك الدخول 
ألي مؤسسة من مؤسسات الدولة 
لكي تقومي بإعداد ورقة عمل 
بحثية حول القضايا االجتماعية 
بشتى أنواعها، فأجابتني بـ »ال«! 
بأننــي  شــعرت حينهــا 
الفرصة  تلقــي  محظوظة في 
اجليدة في التعليم مع أنني كنت 
أنتقد الكثيــر من األمور التي 
لم تتح لي الفرصة في تعلمها 
أن  املفترض  الوظيفة  من أجل 
باحثة اجتماعية في  بها  أعمل 
إحدى مؤسســات الدولة منها 
»أخالقيات الوظيفة - وما حقيقة 
عملي وما املجاالت التي سأقوم 

بها من أجل منفعة وطني« حيث 
للوظيفة ال يتعدى  كان فهمي 
اخصائية اجتماعية، ولكن تبقى 
املالحظة في تراجع مخرجات 

التعليم من جيل إلى جيل.
تلقي الدراسة األكادميية التي 
تعتمد على التعليم بالبصم هذا 
أمر ينعكس على التنمية البشرية 
واملجتمعية بشكل كبير يخلق 
بدوره ظواهر اجتماعية نحن 
بغنى عنها، ومن أعظم األمور 
االلتواء  الواقعة جراء ذلك هو 
الفكري القيمي للشباب، فمفهوم 
التعليم أصبح مرتبط باملادة، أي 
دراسة أكادميية = وظيفة أفضل، 
ال حبا في العلم وال التخصص 

إن ذلك  والتعمق في دهاليزه، 
أمرين،  بدوره ينعكس علــى 
األول فساد الفكر، والثاني فساد 
العاطفة، حيث يدرس الطالب أو 
املرحلة اجلامعية دون  الطالبة 
الفهم احلقيقي الحتياج سوق 
الدور احلقيقي في  العمل وما 
التنمية، ومن الناحية العاطفية 
فعاطفتهم جامدة ال حب للوطن 
من خالل العلم وتقلد الشخص 
املناسب، ولعل  املكان  املناسب 
ذلك سبب في أن الفرد الكويتي 
اإلنتاجية فــي عمله،  قليــل 
وهذا الكالم ال يشــمل جميع 
التخصصات وال جميع الطلبة، 
هناك من يفهم دوره وعمله جيدا 
ومنتــج بالدرجة األولى ولكن 
الذي ال  العدد  مقالي يشــمل 
يستهان به من الطلبة وطالبات 
اليوم من جهة وســوء اإلدارة 
البلد والتي  لتنمية  والتخطيط 
تبدأ من الـــــتعليم من جهة 

أخرى.
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