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صالح الساير

في مساء يوم األحد املوافق 9/22 كان جتديد اللقاء 
الثقافي مبوسمه التاسع في دار الرفاعي، »عادة واهلل 
ال يقطعهــا من عادة«، يقوم األســتاذ طالب الرفاعي 
بفتح داره كل شهر للمثقفني ومحبي الثقافة للنقاش 
والتحاور في العديد مــن القضايا الفكرية والثقافية 
والفنية واألدبية، وهذا العام ومع انطالقة املوسم التاسع 
للصالون الثقافي اخلاص باألستاذ طالب الرفاعي كان 
اللقاء مع األستاذ كامل العبداجلليل األمني العام للمجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
بدأ حوار األستاذ كامل بكلمة »بوتقة« ومن ثم استرسل 
على مستمعيه بكل ما يحمله من أفكار وخطط قد يكون 
بعضها بالفعل بدأ تنفيذه، وهذا شــيء جيد وصحي 
للثقافة والفنون واآلداب في الكويت، التنفيذ السريع 
واإلجناز للعديد من القضايا الفكرية واألدبية والثقافية 
املعلقة والبعض منها في صدد القرار والدراسة، ومن 
هــذا وذاك تبقى كلمة »بوتقة« التي تكررت في حوار 
األمني العام، وهذا ما يصبو إليه في املستقبل، وهذا ما 
اتضح من حواره وخطة عمله التي سيدير بها املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب.. التجميع ال للتفريق.. 
املزج ال للتفكيك.. فالثقافة والفنون واآلداب هي عناصر 
أساسية من عناصر أخرى جتتمع في بوتقة واحدة ال 

ثاني لها لقيام حضارة وطن وبناء اإلنسان.
تلك هي احلضارة مزيج متنوع من الثقافات والفنون 
واآلداب وغيرها من عناصر متزج مع بعضها في بوتقة 
احلضارة لبناء اإلنسان.. أصبت بالتشبيه واملعني يا 

بوناصر.
مسك اخلتام: أثناء حوار األمني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ذكر اقتراحا قدم له من أمني 
عام رابطة األدباء د.خالد عبداللطيف رمضان بحتمية 
وجود رزنامة ثقافية وفنية وأدبية في الكويت تشمل 
جميع الفعاليات األدبية والفنية والثقافية املقامة على 
أرض الكويت. ومن هذا االقتراح نطلب من األمني العام 
أن يتحول هذا االقتراح إلى واقع ملموس بوجود تلك 
الرزنامــة التي يكون أساســها بوتقة جلميع اجلهات 
احلكومية واخلاصة أيضا.. لكي ندمج حضارتنا برزنامة 

حتمل اسم عروس اخلليج.

في يوم 29 سبتمبر من كل عام حتتفل جميع دول 
العالم بيوم القلب العاملي للتأكيد على الوقاية من أمراض 
القلب، ألن أمراض القلب تأتي على قمة أسباب الوفيات 

على مستوى العالم.
ومن حســن احلظ أن جميع أمراض القلب ميكن 
الوقايــة منها من خالل تبني أمنــاط احلياة الصحية 
والتغذية الصحية قليلة احملتوى من الدهون واألمالح 
والسكريات وعالية احملتوى من األلياف واخلضراوات 
والفواكه، باإلضافة إلى جتنب التدخني وأماكنه، ومزاولة 
النشاط البدني بصورة منتظمة ومستمرة وهي جميعها 

أمور ليست صعبة للمحافظة على صحة القلب.
وعندما تسود األســرة واملجتمع هذه السلوكيات 
الصحية فإن املجتمع يصبح مجتمعا متمتعا بالصحة 
والعافية وقادرا على اإلنتاج سواء في املدرسة أو العمل 
أو في أي مكان آخر، وتربح األمم من االستثمار في صحة 
القلب، حيث إن عالج أمراض القلب عالي التكلفة سواء 
من حيث عمليات القلب املفتوح أو القسطرة أو األدوية.

وشعار يوم القلب العاملي لهذا العام هو »صحة قلبي 
وقلبك«، والذي يعني االهتمام بصحة قلوب اجلميع 
دون أي متييــز، باعتبار أن قلوب اجلميع حتتاج إلى 
الرعاية واحلماية والوقاية باتخاذ كافة السبل الوقائية 
والعالجية، وقد تضمنت غايات الهدف الثالث املتعلق 
بالصحة من األهداف العاملية للتنمية املســتدامة حتى 
عام 2030 غاية تتعلــق بصحة القلوب، باإلضافة إلى 
غاية تطبيق االتفاقية اإلطارية العاملية ملنظمة الصحة 

العاملية ملكافحة التبغ.
وفي يوم القلب العاملي املوافق 29 سبتمبر من كل 
عــام تنطلق املبادرات من املجتمــع املدني وجمعيات 
النفع العام ومن وزارات الصحة وجميع اجلهات ذات 
العالقة للتوعية ونشــر األرقام واملؤشرات واحلقائق 
املبنية علــى اإلحصائيات الدقيقة املوثوق بها، وكذلك 
يتم تنظيم املاراثونات للتشجيع على مزاولة الرياضة، 
إلى جانب حمالت مكافحة التدخني وإجراء الفحوصات 
الطبية الوقائية للكشف املبكر عن حاالت ارتفاع ضغط 
الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو السكر، باإلضافة إلى 
السمنة وزيادة الوزن وجميعها عوامل خطورة لإلصابة 

بأمراض القلب.
ومن األرقام الرسمية املهمة عن األعباء املترتبة على 
أمراض القلب على اخلدمات الصحية هي مؤشــرات 
التكاليف، ووفقا لتقرير حديث عن تكاليف اخلدمات 
الصحية فإن متوســط التكلفة اليومية بأجنحة القلب 
والشرايني في مستشــفى الصباح بلغت 481 دينارا، 
وفي مستشفى العدان متوسط التكلفة اليومية بأجنحة 
باطنية القلب بلغت 245 دينارا كويتيا، بينما في أجنحة 
جراحة القلب بلغت 136 دينارا، وهذه املؤشرات توضح 
أن النظام الصحي يتحمل أعباء كثيرة لعالج أمراض 
القلب، إذ ان هذه األمراض ميكن الوقاية منها بتكثيف 
التوعية ونشر املؤشرات عن أسباب الوفيات الناجتة عن 
أمراض القلب وما يتحمله الفرد واملجتمع من تداعيات 
بسببها ومضاعفاتها والتي أصبحت تهاجم فئات عمرية 

أقل مما كان معروفا في السابق.
وتوجد في الدول املتقدمة مبادرات معروفة وموثقة 
وناجحة للوقاية من أمراض القلب مثل مبادرات تعزيز 
الصحة ببرامج الهاتف احملمول، ومنع الدهون املشبعة 
بقرارات من الدولة، إلى جانب تشجيع املطاعم لتقدمي 

وجبات صحية ودعمها على جميع املستويات.
والبد من االهتمام بالوقاية من أمراض القلب، وحث 
مؤسسات الدولة واحملافظات بإطالق املبادرات املجتمعية، 
ألن صحة القلوب لها رصيــد مرتفع العائد لتحقيق 

التنمية الشاملة ورؤية كويت املستقبل.

التاريخ  نقلــب صفحــات 
ونتأمل باألحــداث التي كانت 
تعصف في دول مجلس التعاون 
اخلليجي فــي األزمنة املاضية 
الدولة احلديثة(  )قبل تأسيس 
ونتذكر املنازعات الكثيرة التي 
كانت حتدث، فنــدرك حكمة 
بيوت احلكم في دولنا، ورشاد 
احلكام الذي أسهم في استقرار 
دولهم وتنميتها وتطويرها حتى 
أخذتهم احلكمة، واحلكمة ضالة 
إلى تأســيس مجلس  املؤمن، 
التعــاون اخلليجي، فعزز ذلك 
قدرتهم على احلفاظ على األمن 
واالستقرار في املنطقة. واستمر 
املجلس مثاال يحتذى لســائر 
الدول العربية التي حاول بعضها 
تأسيس منظومة شبيهة غير أن 

احملاوالت فشلت.
> > >

صمدت دولنا اخلليجية بوجه 
األطماع واألحقاد والفنت. هدد 
شاه إيران بضم البحرين، وقام 
)الرجعية(  الناصر بتهديد  عبد 
السعودية، واحتلت إيران اجلزر 
اإلماراتيــة، واجتاحت جيوش 
العراق الكويت، وحاول خميني 
إلــى اخلليج،  الثورة  تصدير 
واقتحم جهيمان احلرم، وفجر 
حزب الدعوة موكب سمو األمير 
الراحل الشــيخ جابر األحمد. 
وحاول اإلخوان العبث في أمن 
اإلمارات، وفجر احلقد املذهبي 
مسجد اإلمام الصادق، ودعمت 
إيران خلية العبدلي مثلما دعمت 
الفوضى في البحرين، وانقلب 
علينا الفلسطيني ياسر عرفات، 
وهاجم القرضاوي دولة اإلمارات، 
وسعت قناة اجلزيرة إلى دعم 
ما يسمى باحلراك في الكويت، 
ووصف القذافي شعبنا اخلليجي 

احلر بعبارة »حمير اخلليج«.
> > >

تاريــخ طويل مــن املرارة 
عشناها مع اجليران واإلخوة 
واألشقاء لم توقف تعمير دولنا 
وتطويــر مجتمعاتنا. وبعد أن 
كنا رعاة إبل وأغنام ومزارعني 
وبحارة نحــرث قيعان البحر 
بحثنا عن اللؤلؤ، أصبحنا أطباء 
وعلماء ومعلمات ومهندسات 
يشــار إلينا بالبنان. شــيدنا 
اجلســور واملرافئ واملطارات 
واجلامعات واملدن احلديثة وسبح 
روادنــا في الفضاء. لم متنعنا 
أحقاد من اعتبرناهم أشــقاء، 
ولم توقفنا كراهية اجليران لنا 
إلى تقويض تقدمنا.  وسعيهم 
بثقة واطمئنان وضع الشعب في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
يده في كــف احلكام احلكماء 
ومضى نحو املستقبل. فنحن 
باقون رغم املخاوف ومستمرون 

في البناء واالزدهار.

عندما يتساءل مواطن عن سبب 
توجه احلكومة، الذي يرى أه »محارب 
له« و»مضاد له«، في أغلب القوانني 
والقــرارات األخيــرة التي قدمتها 
احلكومــة، فعليه أن يرجع مللخص 
محاضرة لألمني العام للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية ألقاها في مسجد 
سيد هاشم بهبهاني بداية العام احلالي 

حتت عنوان »كويتي 2035«.
> > >

احملاضــرة باختصارها وفق ما 
يــرى األمني العام د.خالد مهدي أن 
شــخصية املواطن الكويتي »مادية 
براغماتية ريعيــة وتؤمن مبفهوم 
الكســب«، وأن هــذا يجب تغييره 
قبل 2035، ومــن مجمل ما ذهب 
إليه لتغيير هذه الشخصية انه يجب 
على احلكومة أن تتوقف عن تعيني 
املواطنني، وبلسانه قال: »احلكومة 
توظف 300 ألــف واحلاجة الفعلية 

أقل من 70 ألفا«.
> > >

الكارثة في حديثه تكمن في البدائل 
التي طرحها للموظفني الذين سيتم 
االستغناء عنهم، وهو إما أن يتحول 
املوظف احلكومي للعمل في القطاع 
اخلاص أو أن يتحول إلى عاطل ومتلق 

للمساعدات احلكومية، هذا ما ذكره 
نصا وكرره الدكتور، طبعا يبشــر 
بضرورة فرض الضرائب ومعه وقف 

أنواع الدعوم احلكومية املقدمة.
طبعا ارتكز حديثه في احملاضرة 
على التخلص مــن مفهوم الريعية 
علــى تغييــر شــخصية املواطن 
الكويتــي واختتمهــا قائال موجها 
حديثه للمواطنني: »إما أن تتغير أو 

ستنقرض« هذا قالها نصا.
> > >

في مجمل محاضرته قام بتحميل 
االختالالت اإلدارية واالقتصادية في 
الدولة لفكر املواطن املؤمن بالريعية، 
ولم يتطرق إلى املنهجية احلكومية 
املتعاقبــة التي أنشــأت هذا الفكر 

الريعي ورعته وأكملت وجوده فهي 
أمه وخالته وعمته والوصية عليه.

> > >
املفارقة أن الدكتور اســتند في 
بعض طرحه الى حتليل الشخصية 
الكويتية على فقرات واقتباســات 
للمفكــر علي الــوردي، ال أعرف 
كيف قــام بتوظيفها لتخدم فكرته 
اليه، فاالستخدام خاطئ  وما ذهب 
جدا وغير موفــق وال ينطبق على 
املجتمع الكويتي على األقل ليس في 
الطريقة التي قام بطرحها د.مهدي.

> > >
إذا كانــت هــذه املنهجية التي 
تتعامل بهــا احلكومة وبهذه احلدة 
في الطرح ضد املواطن البسيط في 

محاضرة لرأس التخطيط في البلد، 
الكويتيني هم من  ففي احلقيقة أن 
سينقرضون 2035، وليس فقط أولئك 
املوظفــني الزائدين عن احلاجة كما 

ترى احلكومة.
> > >

توضيــح الواضح: األمر بحاجة 
إلى توضيح وتوضيح حقيقي للناس 
عن املنهجيــة التي تتبعها احلكومة 
باجتاه رؤية 2035، وهل نحن كما 
ترانا احلكومة »براغماتيني.. ماديني.. 

نؤمن مبفهوم الكسب«.
> > >

توضيح األوضح: مفهوم »الكسب« 
الذي ورد في كتاب وعاظ السالطني 
لعلي الوردي كان يقصد شكال من 
أشكال النزعة اللصوصية.. واضحة 

سعادتك؟!
اعتاد علــى فكر ريعي  كويتي 
وفق ثقافة »احلكومة إذا عندها الزم 
تعطيني«، ويلحقها باستشهاد جلملة 
وردت على لسان املفكر العراقي علي 
املجتمع  الوردي لتحليل شخصية 
املجتمع  أن هذا  باعتبــار  الكويتي 
»الكسب« كطبيعة في  لديه مفهوم 
هذه املجتمعات، ثم يلحقها بالثالثة 

الشخصية منذ 1952.

بالطبع كلنا يعرف قصته في السيرة 
والتاريخ إنه »مسيلمة بن ثمامة بن كثير 
بن حبيب احلنفي« كان من اشهر من 
ادعوا النبوة في زمن النبي محمد ژ.

ولد بالقرية املسماة اليوم باجلبيلة 
بوادي حنيفة في جند ويقال إنه كان 
اخنس األنف »أفطس« وانه قد تكهن 
وتنبأ باليمامة ووجد له أتباعا قبل نزول 
الوحي على النبي ژ، وكان أهل مكة 
على علم برســالته، واشتهر باحليلة 
وعلم الكهنة والسحرة وأخبار املتنبئني!!

ومســيلمة الكذاب لم يبايع النبي 
گ، وطلب أن يشركه النبي محمد ژ 
في النبوة كما اشرك موسى گ أخاه 
هارون!! وهنا قال له الرسول ژ، »واهلل 
يا مسيلمة إلن سألتني هذا العرجون 
ما أعطيه لك«، لكن مسيلمة ذهب الى 
أهله في اليمامة وأخبر بعضم ان محمدا 
قد يشــركه في النبوة معه ثم ارسل 
رسالته الشــهيرة الى النبي ژ »من 
مسيلمة رسول اهلل الى محمد رسول 
اهلل أال إني أوتيت األمر معك فلك نصف 
األرض ولي نصفها ولكن قريشا قوم 
يظلمون«... فرد عليه الرسول محمد 
ژ برسالة جاء فيها »من محمد رسول 
اهلل إلى مسيلمة الكذاب السالم على 
من اتبع الهدى أما بعد: )إن األرض هلل 

يورثها من يشــاء من عباده والعاقبة 
للمتقني( ڈ.

وبعــد وفاة النبــي گ ظهرت 
التميمية« في شرق جند،  »ســجاح 
وأرادت غزو اليمامة مع جيشــها من 
بني متيم، فقالت لهم فيما تقوله »عليكم 
باليمامة، دفوا دفيف احلمامة، فإنها 
غزوة صرامة، ال تلحقكم بعدها مالمة« 
وحني علم مسيلمة بذلك عرض عليها 
ان تنضم إليه في مواجهة املســلمني 
فتزوج مسيلمة بن حبيب من سجاح 
بنت احلارث! ولكن خليفة رسول اهلل 
ژ ، أبوبكر الصديق ÿ حارب اهل 
الزكاة ومنهم مسيلمة  الردة ومانعي 
الكذاب الذي هزمه الصحابي اجلليل 
خالد بن الوليد وقتل مسيلمة على يد 

»وحشي بن حرب« في معركة اليمامة 
ســنة 12 هجرية 633 ميالدية وكان 
عمره تعدى املائة عام، وبعد عشــرة 
سنني أعدم حامل رسالة مسيلمة التي 
ارسلها للرسول محمد ژ مع آخرين 
في الكوفة حيث اعتبروا أنهم مازالوا 

على دعوة مسيلمة الكذاب.
نعــم هذه قصة كــذاب عصره 
التي نعرفها في اخبار السيرة منذ 
ذلك العهد وستبقى درسا وعبرة لنا 
ولألجيال القادمة على مر السنني من 
هنا نقول إن املوروث الشعبي الكويتي 
اعتاد على إطالق لقب »أبوشالخ« على 
الكذاب حتى ال يشبه بذلك املسيلمة 
الكذاب »املشــرك« الذي أجبر قومه 
على الردة عن الدين اإلسالمي وحارب 

املسلمني!! نعم »أبوشالخ«.
فــي هــذا الزمن وهــذا العصر 
»كثيرون« وفي كل البقاع ولهم عالمات 
وأحاديث وأكاذيب وتصريحات مشهورة 
وادعــاءات كثيرة هي دليل على أنهم 
يحملون صفة »أبوشالخ« ألنهم اعتادوا 
الكذب ونقل األكاذيب بكل الوســائل 
خاصة في هذا العصر الذي ازدادت فيه 
الوسائل التي استغلها الكذابون الذين 
أشــاعوا األكاذيب بكل تلك الوسائل 
املتاحة، لذلك سيبقى »أبوشالخ« الذي 
عرف عنه انه »كاذب« في حديثه ورأيه 
وكل ما ينقله من اخبار وقصص ملفقة 
هو ذلك الشــخص املنبوذ من الناس 
في مجالســهم!! نعم »أبوشالخ« هذا 
العصر يدعي الفهم في كل شيء في 
احلياة السياســية وأساليب التحايل 
ونقل األضاليل والبهتان وإشعال الفنت 
في املجتمعات والتصنع ويلبس ثوب 
»التقوى« أحيانا!! نعم »أبوشالخ« هذا 
العصر ضاللي متآمر على قومه وشعبه 
وأمته وأتباعه، يفتعل املواقف ويضخم 
األمور وميجد اخلارجني عن اجلماعة 
والنظام ويضلــل العدالة وينتفع بل 
ويتكسب على حساب وطنه وأمته!! 
و»أبوشالخ« العصر في كل األوساط 

االجتماعية موجود!! 

الثقافة املجتمعية التي باتت في 
جدل وصراعات نفسية وفكرية 

بني أفراد املجتمع الواحد.
ومما ال شك فيه أن الهيئة 
اخلارجية للمعلم واملعلمة تقدم 
رسالة صامته للمتعلمني، حيث 
البنطــال واجلاكيتات اجلينز 
املشققة لكال اجلنسني )مرفوضة( 
- املساحيق الصارخة والالفتة 
للنظر )مرفوضة( - السالسل 
واألســاور للمعلمــني الذكور 
)مرفوضة( - اللباس الضيق لكال 
اجلنسني )مرفوض( - الرموش 
الصناعية )مرفوضة( - اللباس 
القصير )مرفــوض( - اللباس 
املزركــش والالفت )مرفوض( 
- صبغ األظافــر )مرفوض( - 
الكعب العالي جدا )مرفوض( - 

املتعلمني واملتخرجني في  من 
مــدارس نظامية مبــا لديهم 
القراءة  من مهارات عالية في 
والكتابة والعمليات احلسابية 
وإتقان اللغة االجنليزية، كل هذه 
املهارات ال ميكن ان تكتسب من 
خالل الكتاتيب املنتشــرة في 
جميع أنحاء الكويت، وبالرغم 
من جهــود وزارة التربية في 
انه مازالت  إال  التعليم  تطوير 
هناك معوقات أساسية تعوق 
مسيرة هذا التقدم وتضرب بل 
وتبدد كل إجناز حتققه وزارة 
التربيــة، فالعمليــة التربوية 
تقوم على ثالثة أضالع املنشأة 
التربوية وأعني بها املدرســة 
واملعلم ثم املنهج الدراسي، فال 

تعليم إال بهذا املثلث.

للمعلمني  الدشداشة املخصرة 
)مرفوضة( - التربان )مرفوض( 
- احلجــاب املزركش واللماع 
)مرفــوض( - قصــات القزع 
الشعر   - للمعلمني )مرفوضة( 
الطويل وغير املسرح للمعلمني 

الذكور )مرفوض(.
إلى جانــب ســلوكياتهم 
وخلفياتهم الثقافية فهناك من 

ونتفحــص هذه األضالع 
ولنبدأ فاملعلم هو أساس العملية 
التربوية فإن صلح املعلم صلح 
التعليم وان كان جاهال فسد 
التعليم، فنحن اآلن أســرى 
ألقت  الذين  معلمي الضرورة 
بهم املقادير ليعملوا في سلك 

املعلمــات وكأنهــن رجال في 
لباســهن وحركاتهن وهو أمر 
التربوية  الناحية  مرفوض من 
- وهناك مــن املعلمني الذكور 
مائعون ويتحدثون وكأنهم إناث 
وهم فئة مرفوضة تربويا - كما 
هناك من هم ملحدون )ابحثي 
عنهم يا وزارة التربية( فيجب 

إبعادهم عن تلك املهنة فورا.

التدريس وهم كارهون له فتجد 
بني جموع املعلمني الصاحلني 
املجديــن معلمــي الضرورة 
الذيــن ال علم لهم واســألوا 
عــن هؤالء وعن مســتواهم 
أن  بأنفسكم  لتتأكدوا  العلمي 
هناك معلمني ال يصلحون وال 

كما أن أكثــر من 90% من 
املعلمني واملعلمات ليسوا أكفاء 
في مهاراتهــم )التربوية( جتاه 
الطالب وتعاملهم الفاعل والبناء 
في صقل شــخصيات قومية 
متزنة ابداعية، فيجب على وزارة 
التربيــة وضع قوانني وحدود 
في اللبــاس واالهتمام بالهيئة 
اخلارجية للمعلم واملعلمة، ومن 
يرفض ذلك منهم يجب إبعاده 
عن السلك التعليمي ألنه يشكل 
خطــرا في وضع ال وعي فيه، 

وذلك ألسباب منها:
- التفاعــل اليومــي للمعلمني 
واملعلمــات على مدار ســنة 
دراسية كاملة له من األثر النفسي 
والثقافي فــي نفس املتعلمني 
خاصة إن كان ذلــك املعلم أو 

يؤمتنون على تدريس وتعليم 
أبنائنا، استهتار في استهتار 
بحياتهم ودفاترهم وأشكالهم 
وال يريدون إال اجلدول املخفض 
وكثرة اإلجازات املرضية التي 
ليس لها رادع من الوزارة، فإذا 
وجد الرادع انتظمت مدارسنا 
وتريدون من هؤالء أن يعلموا 
أوالدنا أو ينشئوا جيال صاحلا؟!
التربيــة  وزارة  وعلــى 
املدرسية  واملناطق واإلدارات 
املدرســني  أن تــردع بعض 
الذين يتشبهون بالغرب بإطالة 
شعورهم وبالقصات الغريبة، 
باهلل عليهم أهــذا معلم يعلم 
أبناءنا في مدارسنا؟! فال صالح 
ألمة إال بصالح معلميها، ولنأخذ 
مثاال على ذلك فرنسا فعندما 

املعلــم نبــراس املتعلمني 
وقدوتهم، كما أن املعلم ميتلك 
املفاتيح التربوية والفكرية املؤثرة 
في املتعلمــني، فالتركيز على 
املعلمني واملعلمات ومتابعتهم 
التربوية  من حيث مهاراتهــم 
والتعليمية ولباسهم وفصاحتهم 
الطالب  التحاورية مع  ولغتهم 
شيء أساسي ومن أول اهتمامات 
وزارة التربية، وذلك ملا له من أثر 
كبير وتفاعل مباشر عبر أجيال.
ونحــن اليوم فــي صدد 
أثر على  الذي  الكبير  االنفتاح 
ثقافة مجتمعنا بشــكل ملتو 
وملحوظ، يجــب على وزارة 
التربية احلفــاظ على احلرم 
املدرسي بعدم مساس مقدساته 
التربوية بإدخال تلك  الفكرية 

املعلمة محبوبا ومحط إعجابهم.
- الوضــع الراهــن للمعلمني 
واملعلمات يغرس مفهوم التكلف 
والتشدق في نفسية املتعلمني 
بعيدا عن البســاطة والتركيز 
على الفكر ومنــاء العقل بدال 

من التركيز على الشكل.
- انعكاس املفاهيم اإلسالمية في 
احلالل واحلرام والذي يجوز 
وال يجوز من األهداف التربوية 
الثانية في تربية  للمؤسســة 
أن  الفرد، وهذا يجب  وتنشئة 
يتبعه جميع املعلمني واملعلمات 
مبختلــف تخصصاتهم داخل 

احلرم املدرسي. 
- حماية املتعلمني من الفوضى 
الفكرية التي هي سبب التناقض 

الثقافي ملجتمعنا اإلسالمي.

التعليم يعود  احلديث عن 
التعليق على املساجد  الى  بنا 
األولى التي ظهرت في الكويت، 
اإلمام ليس  ونالحظ أن عمل 
الوعظ  الصالة فقــط، ولكنه 
والتعليق وقراءة شيء من كتب 
الدين. ورحلة التعليم في بدايته 
األولى كانــت مقترنة بجهود 
الرواد املخلصني من املطاوعة 
واملطوعات، فالتعليم في الكويت 
هو التقاء وتضافر جهود كل 
أبناء الكويت حكاما وشعبا الذين 
دعموا رسالة التعليم والتعلم.

ومع تطور احلياة واتساع 
رقعتها وزيادة عدد ســكانها 
فــإن التعليم لــم يظفر مبا 
به مجاالت أخرى في  ظفرت 
البلــد، وكانت حاجــة البالد 

جلس زعماؤها يتدارســون 
أمام  أيام نابليون  ملاذا هزمت 
األملان وجدوا أنها هزمت بسبب 
التعليم فحرصوا على التعليم 

وطوروه.
 شكرا لكل معلم مخلص 
العالية  يتصــف باألخــالق 
وبالتعليم اجليد وال ننسى ان 
لدينا الكثير من املعلمني األكفاء 
ونتذكر قول سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد عندما قال 
)انه ليشرفني ان أكون معلما(.

قال الشاعر:
قم للمعلم وفه التبجيال        

كاد املعلم أن يكون رسوال 
الكويت  بلدي  اللهم احفظ 
وأميرها وشعبها واملسلمني من 

كل مكروه. اللهم آمني.
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