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هي امرأة عظيمة عصامية أعطاها تاريخها 
مكانة عظيمة في نفوسنا، وهي اليوم أمنوذج 

ورمز لكل معلم كويتي.
تاريخها حافل بالعطاء وأمانة في أعناقنا 

يهدى بذاته إلى تلك اإلنسانة النبيلة!
إنسانة وأستاذة هي أول من رفعت مشعل 
العلم واملعرفة، وأول من وضعت لبنة التعليم 

في الكويت.
اليوم مقالتي تقف عاجزة أمام (أستاذتي 
ومعلمتــي) التي أعتز بها طوال مســيرتي 
التعليميــة والتربوية، ألنهــا مثلت عصر 
(املطوعات) والتطور التاريخي لتعليم الفتاة 
في بلدي بدءا من التلميذة التي تلبس (البخنق) 
إلى اللباس العادي فاحلجاب، لترسم لنا مسيرة 

أول معلمة في الكويت!
هي رمز للتعليــم في الكويت واخلليج 
العربي أيام زمان، وتاريخها يروي لنا كيف 
بدأت مهنة التدريس وعمرها ١٢ ســنة مع 

الرعيل األول!
هي من درست على يد املطوعة ثم املدرسة 
النظامية، وهي صاحبة أول راتب ٣٠ روبية!

فــازت بجائزة الدولــة التقديرية للعام 
٢٠٠٣ وكرمتهــا جمعية املعلمني عام ١٩٨٠، 
وقد شاهدت هذه االحتفالية برئاسة عبداهللا 

اجلاسم العبيد، رحمه اهللا.
يقول الشاعر وليد القالف، وهو عضو في 
رابطة االجتماعيني في قصيدة طويلة اسمها 
(املربية األولى) في شهر أكتوبر ٢٠٢٠م، أختار 

لكم منها أبياتا جميلة:
هي مرمي ليــس لها كادح

الصالــح عبدامللــك  إال 
يبقــى يبقــى هــو والدها

والوالــد منهجــه واضــح
قــد رباهــا.. ولهــا منــه

ما للمســموح من السامح
بالنصــح يقومهــا دومــا

ما أحلى النصح من الناصح

ولدت أستاذتنا ومعلمتنا في شهر الغوص 
لتبحر في بحر العلم والتعليم عام ١٩٢٦م 
وهي جتمع املجد، فوالدها عبدامللك الصالح 
املبيض، وُسمي املبيض ألنهم يقرون الضيف 
ويقومون بواجبه في فترة الضيافة حتى 
يقولها من جاءهــم (جزاك اهللا خيرا على 
حسن الضيافة وبيض اهللا وجهك ياملبيض)!

وهي باألساس من أسرة دينية، فوالدها 
عبدامللك الصالح املبيض من أسرة دينية 
أحد علماء الزبير، وعلى يديه تتلمذ أشهر 
مشــايخنا الكرام أمثال الشيخ عبداهللا بن 
خلف الدحيان، والشيخ محمد بن عبداهللا 

الفارس وغيرهما.
هي االبنــة األولى الصغيرة بني ذكور 
جاؤوا قبلها وبعدها وهم (ابراهيم - صالح 
- عبدالرحمــن - د.عثمان - دالل - بدرية 
- حمد - عبدالكرمي - شريفة - صبيحة - 
عبداللطيف).. أطــال اهللا في عمر األحياء 

ورحم من توفوا.
لقد أثرت فيها شخصية جدتها املطوعة 
حصة عبدالرحمن احلنيف، وكانت وفاتها 
فاجعة كبرى على املربية األستاذة مرمي، ألنها 
كانت تعلمها األحاديث النبوية و(احلزاوي، 
أي القصص) والتي أثرت في شخصيتها.

على العموم مــن الصعب أن تلخص 
مســيرة عظيمة إلنسانة فذة في سطور، 
خاصة مع شخصية مثل من ُعرفت بخصال 
متوقدة مثل الذكاء وسرعة البديهة وحسن 
التصرف والقبول واألثر.. إنها (مرمي) التي 
شهد لها التاريخ بأنها أول معلمة كويتية 
عملت في املدرسة الوسطى واملدرسة األميرية 
ثم مدرسة آمنة االبتدائية - بنات مبنطقتي 
الدسمة والزهراء، التي موقعها بجوار قصر 
العدل اليوم ووصلت الى النظارة ولم تبلغ 

من العمر عشرين عاما.
من يقــرأ تاريخها التربوي يعي حجم 
املعانــاة التي مرت بها، فهي أول من عالج 
ضعف الطالبات وقامت بالدروس اخلصوصية 

باملجان وكانت بحق أولى العامالت في وزارة 
التربية والتعليم عام ١٩٦٥.

من أشهر طالباتها الراحلة لطيفة الرجيب 
- غنيمة الغربللي - ماما أنيسة - األستاذة 
القديرة سعاد سيد رجب الرفاعي - د.دالل 
الزبن - دالل املشعان - غنيمة الفارس - مرمي 
بوقريص - بدور الرفاعي - عزة الشــيخ 
يوسف - بنات العصفور - بنات النصراهللا 
- بنات املشاري وعبدالعزيز الراشد - بنات 
الصقر - بنات الغامن - لولوة ومنيرة القطامي 
- بنات الفهد - العناجر - الزمامي والرفاعي 
- احلميضي - العتيقي - العصفور - املال، 
وليس هذا وحسب وإمنا على امتداد مسيرتها 
التدريسية التي يصعب حصرها فكثير من 

رائدات الكويت تتلمذن على يديها.

أثناء  اعتقال جنلهــا (محمد)  ٭ ومضة: 
االحتالل العراقي الغاشم واضح أثره فيها 
إلــى حد كبير ألنه ســار على نهجها بعد 
تخرجه في معهد املعلمــني وكذلك ابنتها 
حصة، وهما من امتهنــا مهنة التدريس، 
ومن يدرس حياة أســتاذتنا (مرمي) يعرف 
ويعي متاما أن من أســروا جنلها (محمد) 
إمنا أسروا معه روحها، وفرصة ندعو لهذا 
الشهيد وكل شهداء الكويت خاصة ونحن 

في شهر االستقالل والتحرير.
وجميل الوفاء حني أطلقت الدولة على 
إحدى مدارســها مبنطقة اخلالدية اسمها، 
وأتذكر أنني زرت مدرسة جوهرة الصالح 
اخلاصة في عام ١٩٨٤ مع مصور من مجلة 

الرائد.

٭ آخر الكالم: الشــكر والتقدير للزميلة 
الكاتبــة أبرار أحمد محمــد ملك، الباحثة 
واملؤرخــة واملختصة في شــؤون املرأة 
الكويتيــة، الزميلة الصحافية التي جندت 
خبرتهــا اإلعالمية في هذا املؤلف الوطني 
القيم لتطلع أجيال الكويت احلالية والقادمة 
على هذا املؤلف الذي (أبهرني) ألنه بالفعل 
(بانوراما)، وآمل من وزير التربية األخ د.علي 
املضف أن يحوله إلى واقع تشاهده األجيال 
لرائدة وطنية تربوية نفخر بها ومبا أجنزت.
شكرا كبيرة.. للزميلة أبرار التي أبرت 
معلمتهــا وخلدت تاريخها في هذا الكتاب 

القيم اجلامع لتاريخها املشرف.

٭ زبدة احلچي: نترحم على زوجها جاسم 
الطليحي (أبو محمــد)، فاألكيد أنه رجل 
عظيم ساند هذه املرأة املجتهدة ووفر لها 

كل أسباب النجاح.
تبقى احلقيقة أن معلمة األجيال (مرمي 
الصالح) لها من املناقب ما يصعب جمعه، 
فهي قدوة األجيال ومصدر فخر اجلميع، 
سطرت مسيرتها بنور ومعرفة، وصارت 
اليوم رمزا كويتيا نسائيا نفخر به جميعا، 

ويحق لها أن تفخر مبا أجنزت.
في أمان اهللا..

ومضات

معلمتنا «مرمي»
أمنوذج رمز!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

(ريليش كومار)النائب أحمد احلمد متحدثا خالل االعتصام أمس النائب مهند الساير متحدثا إلى «األنباء»  دالل املرزوق

أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة اعتصموا ثالثًا:
نرفض قرار اإلغالق وقطع األرزاق و«خسائرنا وصلت العظم»

انتقلوا بعد فّض رجال «الداخلية» اعتصامهم بساحتي اإلرادة والصيادين إلى جمعية احملامني

جانب من املعتصمني

آالء خليفة

نفــذ عــدد مــن أصحــاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
ومــن بينهم أصحــاب املقاهي 
النســائية  والصالونــات 
الذي  والرجاليــة اعتصامهــم 
أعلنوا عنه من قبل رفضًا لقرار 
مجلس الوزراء بإغالق املقاهي 
والصالونات وذلك ظهر أمس 
بحضور رئيس اللجنة املالية 
النائب أحمد احلمد والنائب مهند 
الساير، حيث مت االعتصام على 

٣ مرات فبعد أن دعا رجال الداخلية املعتصمني 
إلى فض اعتصامهم في املوقع الذي أعلنوا عنه 
ســابقا في ســاحة اإلرادة أمام مجلس األمة مت 
االنتقال الى ســاحة الصيادين، وكذلك مت فض 
االعتصام فذهب املعتصمون الى ساحة مواقف 
سيارات جمعية احملامني. وعبر عدد من املعتصمني 
عن غضبهم ورفضهم الشــديد من قرار مجلس 
الوزراء إغالق املقاهي والصالونات مؤكدين انهم 
تكبدوا خســائر فادحة من جراء الغلق السابق 
ولــم يفتحوا أشــهرا قليلــة اال وفوجئوا بقرار 
الغلق مرة أخرى معلنني أن خسائرهم وصلت 
«للعظم»، قائلني: نرفض قطع األرزاق ولكن كيف 
سندفع ايجار احملالت ومن اين سندفع رواتب 
موظفينا؟  وناشد املعتصمون املسؤولني النظر 
الى مشكلتهم ومحاولة إيجاد حلول بديلة بدال 
من الغلق التام الذي ستكون له نتائج لن حتمد 
عقباها، مضيفني: خاطبنا طيلة األشهر املاضية 
وزراء الصحــة والتجارة والشــئون فضال عن 
نواب مجلس األمة ولم نصل الى حلول مرضية 
تعوض خســائرنا املادية الفادحة مســتغربني 
رفض وزير الصحة لقاءهم بالرغم من انهم قدموا 
باالحتــاد كتبا عديدة من شــهر يونيو املاضي 
للقائه.  وزادوا: نحن لم نخسر بسبب كورونا 

بل خســرنا بســبب احلكومة 
ووزير الصحة.  وحول هاشتاج 
«لن نغلق» علقوا قائلني: هذه 
رســالة لم تصدر منــا بل من 
املجتمع الغاضب من هذا الغلق 
مستغربني من ان احلكومة التي 
تغلق محالتنا جتبرنا على دفع 
رواتب املوظفني وااليجارات. 

بدوره، ذكر رئيس التجمع 
العمالي واحتاد عمال البترول 
عباس عوض في تصريح خاص 
لـ«األنباء»: نشعر بألم وغصة 
عندمــا نــرى أهلنــا واخواننا 
متضررين من جراء تلك القرارات الصادرة من 
احلكومة بغلق املقاهــي والصالونات واألندية 
وغيرهــا من املشــاريع الصغيرة واملتوســطة 
مبا تســبب في تكبدهم خلسائر مادية فادحة. 
وذكر عوض أن احلل ليس بالغلق، مســتغربا 
مــن احلكومة التي تزيد مــن العبء على كاهل 
املواطنني وتعرضهم للحبس بســبب القضايا 
املرفوعة ضدهم في ســاحات احملكمة من جراء 
الديون املتراكمة عليهم وعدم قدرتهم على السداد. 
وقال احد املعتصمني: نستغرب حقيقة من دولة 
الكويت التي تقف مع الدول األخرى في ازماتها 
املادية وترسل املساعدات واملعونات ومن بينهم 
دول غزتنــا في يوم من األيــام وتترك ابناءها 
املواطنني في ازمتهم دون مساعدة بل تزيد من 
اعبائهم املادية بغلق مشــاريعهم قائلني: اتقوا 

اهللا في الكويتي. 
مــن جهته قــال الرئيس الســابق للجمعية 
الكويتية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة داود 
معرفــي، ، تعليقا علــى كالم النواب قائال: انتم 
كنواب عليكــم القيام باملســؤولية امللقاة على 
عاتقكم وكذلك على وزراء احلكومة القيام بأدوارهم 
مؤكدين معاناتهم بسبب قرارات احلكومة األخيرة 

بغلق املقاهي والصالونات مطالبا بالدعم.

عباس عوض

نقول للمسؤولني «اتقوا اهللا فينا.. تراكمت علينا الديون وُرفعت علينا قضايا في ساحات احملاكم»

عوض لـ«األنباء»: التجمع العمالي واحتاد عمال البترول يدعم املطالبات املشروعة للمعتصمني

ملشاهدة الڤيديو

احلمد: البد من إجراءات سريعة 
لدعم الشباب الكويتي

املتضرر من «كورونا»

الساير لـ «األنباء»: على مجلس الوزراء 
التراجع عن القرارات غير املدروسة

املرزوق لـ «األنباء»: هل توجد 
دراسة أو إحصائية واحدة تؤكد أن 

الصالونات سبب النتشار الڤيروس؟

قال رئيــس اللجنة املالية مبجلس االمــة النائب احمد 
احلمد: نتواجد اليوم تضامنا مع أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، موضحا انهم قام بتوجيه دعوة الصحاب تلك 
املشاريع وكذلك املتضررين لالجتماع معهم في اللجنة املالية 
واالقتصادية مبجلس االمة لالستماع الى ارائهم ومقترحاتهم.

وأكد احلمد ان القضية مستحقة والشباب الكويتي متضرر 
من تلك القرارات قائال: نعم نؤيد اإلجراءات الصحية ملواجهة 
جائحة كورونا ولكن على احلكومة ان تتخذ إجراءات واضحة 

لدعم الشباب الكويتي في االزمة احلالية.
وأفاد احلمد بأن قرارات احلكومة األخيرة تسببت في 
«خراب بيوت» الكثير من شباب الكويت واصبحوا مهددين 

باحلبس بسبب الديون املتراكمة.

قال النائب مهند الســاير في تصريح خاص «األنباء»: 
تواجدنا اليوم في االعتصام جزء بسيط من دورنا كنواب 
باملجلس، موضحا انه وعدد من النواب صرحوا بعدم قبول 
مثل تلك القرارات العشــوائية غير املدروسة من السلطات 
الصحية ومجلس الوزراء وعدم قراءتها للواقع احلاصل وكذلك 
عدم استيعابها بان االزمة االقتصادية التي نواجهها ال تقل 
أهمية وخطورة عن االزمة الصحية.  وأكد الساير أن على 
مجلس الوزراء التراجع عن تلك القرارات العشوائية مطالبا 
احلكومة باخلروج الى املجتمع الكويتي وشرح سبب اتخاذ 
تلك القرارات املفاجئة التي استهدفت فئة قليلة من إخواننا 
املتضررين من الباب اخلامس، وذكر الساير انه كان يفترض 
ان تكون احلكومة على االســتعداد ملواجهة املوجة الثانية 
من ڤيروس كورونا املستجد ـ كوفيد ١٩ السيما انها كانت 
تعلم منذ ٤ اشهر بانه ستكون هناك موجة ثانية للڤيروس.

قالت صاحبة صالون جمعية الفيحاء التعاونية وصالون 
«فابيولس» في الشعب دالل املرزوق في حديث خاص 
لـ «األنباء»: نتواجد اليوم في االعتصام لنطالب بإلغاء 
قرار مجلس الوزراء بغلق الصالونات. متسائلة: ما الدليل 
على ان الصالونات هي مركز النتشــار وباء كورونا؟ 
هل هناك إحصائية تؤكد ان الصالونات النســائية غير 

ملتزمة باالشتراطات الصحية؟ 
وذكرت املرزوق ان القرار جائر وستتكبد الصالونات 
خسائر فادحة تتراكم على خسائرها السابقة التي تكبدتها 
وال تزال تتكبدها من الغلق الســابق، حيث ان األشهر 
القليلة التي فتحت بها الصالونات لم تعوض اخلسائر. 
وتابعت املرزوق قائلــة: اذا كانت هناك بعض احلاالت 
الفردية لبعض الصالونات التي لم تلتزم باالشتراطات 
الصحية فيفترض مخالفتهــا انفراديا وليس التعميم 
على اجلميع، مؤكدة ان غالبية الصالونات النسائية في 
الكويت ملتزمة بتطبيق كافة االشتراطات الصحية من 
قبل جائحة كورونا السيما فيما يخص التعقيم وتبديل 
الفوط والنظافة والتباعد بني الزبائن ولكن لن نقبل ان 

يتم االغالق للمرة الثانية بهذه الصورة القسرية.


