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الكويت األولى عامليًا 
في السمنة

ألم وأمل

د.هند الشومر

«نفضة» لهيكلة 
القطاع احلكومي

هنا الكويت

جاسم احلمر

«رمضان في مصر حاجة تانية» متاما كما قالها 
وترمن بها الفنان الرائع حسني اجلسمي، وال أختلف 
معــه في ذلك قيد أمنلة، لكــن تعقيبي الوحيد على 
اجلسمي هو «ليس من وعى كمن سمع»، ورمبا قصد 
اجلســمي التعبير عن ذلك، حينما أكمل جملته في 
أغنيته الشهيرة عن رمضان في مصر قائال: «والسر 
في التفاصيل»، ودعني أشــرح لك عزيزي القارئ 
األمور، فأنا كثيرا ما أســمع من زمالئي وأصدقائي 
املصريني هــذه اجلملة، أن رمضان في مصر غير، 
وكنت أرددها دوما دون أن أدرك كامل معناها، لكن 
هذا العام وبفضل اهللا وكرمه أتتني الفرصة ألقضي 
رمضان في مصر، وهنا تأتي ضرورة التعقيب ألنه 
حقا «ليس من وعى كمن سمع»، أن تسمع عن رمضان 
في مصر فهذا شيء جيد، أما أن تعيش هذه األجواء 
فهذا شيء ساحر وليس له مثيل، والسر في الكثير 
من التفاصيل التي مهما بلغت دقيقة في سردها فلن 

تصف معناها.
أبدأ لك عزيزي القارئ بسرد بعض هذه التفاصيل، 
لعلني أستطيع نقل ولو جزء يسير من مشاعر البهجة 
والســعادة التي تغمرني ألنــي أصوم رمضان في 
مصر هذا العام. أبدأ بالليلة األولى، وما أدراك بالليلة 
األولى لرمضــان في مصر، فحني تتيقن الناس من 
الرؤية ودخول الشهر الفضيل تشعر أن الشوارع قد 
استفاقت والدنيا قد تزينت، يخرج اجلميع من بيوتهم 
في ســعادة وبشاشة غامرة ـ مهما كانت التحديات 
والظروفـ  يتبادلون التهاني وكأن يوم فرح أو ملكا 
متوجا نزل بهم، اجلميع يالقيك بترحاب شديد، وأنت 
ذاهب لصالة التراويح في الليلة األولى، والشوارع 
كلها تنبض بالبهجة والسعادة الغامرة على الصغير 
والكبير، وجميعهم يعطيك انطباعا باحلدث بالسعادة 
للحدث اجللل الذي حل بديار املصريني، فأسعد القلوب 
وأنار الدروب، فتهيأ اجلميع للفوز بنفحات الرحمن 
وغفران الذنوب، ال تنتهي الليلة األولى في رمضان 
عند هذا احلد، بل متتد إلى ما بعد السحور واالنتهاء 
من صالة الفجر، فالناس في مصر احملروسة ال تنام 
من الليل إال قليال، أما في رمضان فال ينامون إال بعد 
صالة الفجر، وهذا فارق هام لم أدركه قبل معايشته.

من التفاصيل الساحرة أيضا، القرآن الكرمي بصوت 
الشــيخ محمد رفعت قبيل آذان املغرب يتهادى إلى 
أذنيك ويتمازج مع غروب الشمس عن مصر احملروسة، 
ساعات تقضيها قبل صالة الفجر في احلسني، وتشعر 
أن للهواء عبقا ساحرا، وهو يتالعب بزينة رمضان 
التي متأل الشوارع واألزقة الضيقة، تناولت حملات 
بســيطة عن رمضان في مصر فها هي تســتحوذ 
على الســطور ولم أمض من األيام هنا إال القليل، 
وها هي الكلمات ال تروي إال القليل عن مشــاعري 
اجلياشة جتاه هذا الشــهر الفضيل في بلد األمن 
والطيب اجلميل، لم أتكلم بعد في السطور السابقة 
عن أهل مصر في رمضــان، لكن في املقال القادم 
سوف أروي لكم «قصة نزغ الشيطان» كما سميتها 
وشيئا من جميل طباع أهل مصر وكرمهم وحسن 
معشرهم في رمضان، ودمتم بخير ودامت أيامكم 
عامرة باخلير والبركات، وحفظ اهللا مصر والكويت 
وكل الدول العربية واإلسالمية من كل شر، وتقبل 

اهللا صيامكم وقيامكم.

من جتليات أزمة ڤيروس كورونا أن املطالب املالية 
في البنك الفيدرالي قد تضخمت ألنه أصبح يطبع 
بصورة مضاعفة وفائقة أكثر من الســابق، ونحن 
نعلم أن التضخم عبارة عن فقاعة تكبر وفي حال 
ارتطمت بأي طرف حاد ستنفجر وتسبب أزمة مالية 
ضخمة ستؤدي بالعالم إلى نفس التبعات واملأساة 
املالية التي عاشــها العالم أجمع ســنة ٢٠٠٨ وهذا 
اخلطر شــديد التوقع ومترقب من قبل الكثير من 
رجال األعمال الكبار مثل إيلون ماسك ووارن بافت، 
كما أن الكاتب ديڤ رامسي صرح قائال بأن هنالك 
أزمة عاملية قادمة علــى األبواب ولكن من الصعب 
اجلزم بـ«متى ستكون هذه األزمة خالل هذه السنة».

وفي األزمات املالية يبقى األغنياء أغنياء ويتحطم 
من يبني خطوات الغنى ويسحق الفقير أكثر فأكثر، 
فالغني وإن خســر ٧٥٪ من ثروته فإنه يبقى غنيا 
وميلك متطلبات احلياة بينما من يحاول أن يصبح 
غنيا سيتحطم ولكن على األقل سيمتلك احلد األدنى 
من املال ليعيش، بينما الفقراء سيتأثرون ويسحقون 
أكثر ألن الطعام الذي كانوا يؤمنونه بفعل عمل أيام 

طويلة سيصبح صعب الشراء والتملك.
وكعادة األغنياء أيضا عندما يتحطم من يحاولون 
أن يصبحوا أغنياء يستحوذون على أسواقهم بسبب 
املال الذي ميلكونه وبالتالي سيحصدون ما خسروا مع 
مرور الوقت فهم يأخذون أتعابا ومشاق بسعر بخس.

كتب استر دوفلو في كتاب اقتصاد الفقراء جملة 
تبني حال الدول والشــعوب الفقيرة قائال: يبدو أن 
العالم اليوم، منشغل بأحداث مهمة، وليس له الوقت 
إليجاد حلول ملشــكلة مليار جائــع، ال يجدون ما 
يسدون به رمقهم، أفواه اجلوعى تنتظر من يعطيها، 
ولو كسرة خبز نظيفة، وشربة ماء نقية، ال يوجد 

بها بكتيريا أو مالريا.
وال يوجد هنالك نفع من مساعدات مالية فردية 
أو دولية لفقير سيبقى ابن مجتمعه وبيئته التي لن 
تتغير، لذلك جميع املساعدات هي مساعدات مؤقتة 
حتى تغير احلكومات طريقتها التي لن تتغير وهذه 
هي طبيعة املجتمعات الرأسمالية فهي تسلب الطعام 
والدواء والفرو والسرير الدافئ واحلرية، فاحلرية 
في املجتمع الرأســمالي تبقى دائما، كما كانت في 
اجلمهوريات اليونانية القدمية: احلرية ملالكي العبيد 
كما قال لينني الذي ال يروقني أن أستشــهد به أبدا 

إال في وقت الضرورة.
وحتى إن أرادت أن تساعد احلكومات شعوبها فهي 
فلن تستطيع ذلك ألنها الزالت تبحث عن الصحوة 
بعد ما تسببت به أزمة كورونا من خسائر وجميع 
االقتصاديني في العالم يترقبون كيف سيتعامل العالم 
مع أزمة عاملية بعد كورونا ألن الضربة األولى على 

الرأس مؤملة ولكن الثانية ال شك أنها قاتلة.

منذ عدة أيام تسابقت املواقع اإلخبارية 
في نشر أن الكويت هي األولى عامليا في 
معدالت السمنة، وهذا ميثل حتديا تنمويا 
وطبيا واجتماعيا، ألن السمنة هي البداية 
ألمراض القلب والسكر، بل إن هناك أنواع 
من السمنة متثل عوامل خطورة ألنواع من 
السرطان، وهي جميعها حتديات ليست 
للنظام الصحي فقط ولكن للمجتمع كله.
وإن كانت الكويــت هي األولى على 
مستوى العالم في السمنة، فإن ذلك يعني 
أننا مؤهلون ألن نكــون مركزا إقليميا 
وعامليا للتصدي للسمنة وعالجها من خالل 
البروتوكوالت والسياسات املختلفة سواء 
كانت الوقائية أو العالجية أو اجلراحية أو 
أساليب أمناط املعيشة الصحية، وإجراء 
الدراسات عن السمنة ونشر نتائجها في 

توصيات قابلة للتنفيذ.
واعتقد أن موضوع الســمنة يجب 
التحديات لاللتزام  أن يكون على قمــة 
املزمنة  بالتصدي والوقاية من األمراض 
من خالل تشجيع التغذية الصحية وتقليل 
الدهون والسكريات والنشويات وزيادة 
اخلضراوات والفواكه واأللياف وممارسة 
النشاط البدني بانتظام والبعد عن التوتر 
والقلق وحتويل أمناط احلياة إلى أساليب 
صحية في البيت واملدرسة والعمل والرصد 
املســتمر ملؤشرات الســمنة من خالل 

الدراسات ومن خالل مشاركة املجتمع.
وإنني أؤكد على أهمية إجراء الدراسات 
واملســوحات الصحية لتحديث البيانات 
واملؤشرات ووضع اخلطط املتجددة، فال 
ميكن اآلن في عامنا هذا ٢٠٢٢ أن تكون 
أحدث البيانات املتوافرة عن السمنة ترجع 
إلى عام ٢٠١٥ وهي بيانات املسح الصحي 
مع منظمة الصحــة العاملية عن معدالت 
انتشار األمراض املزمنة غير املعدية وعوامل 
اخلطورة ومن بينها السمنة أي أنه مضى 
٧ ســنوات على هذه البيانات، إذ إن هذه 
البيانات تشير إلى أن معدل انتشار السمنة 
حوالي ٤٠٪ ونتائج املسح الصحي منشورة 

على موقع املنظمة.
املؤشــرات  البداية بتحديث  ولتكن 
واملعلومات من خالل مســوحات حديثة 
ضمن خطط التنمية الشاملة املتعلقة بالتمتع 
بالصحــة والعافية وفقا ألهداف التنمية 
املســتدامة وبصفة خاصة الهدف الثالث 

املتعلق بالصحة. 
وإن كانت املواقع تتسابق اآلن لنشر 
أن الكويت هي األولى عامليا في معدالت 
السمنة، فإننا قادرون بعون اهللا وبالتصميم 
وااللتزام على حتويل اخلبر بوقت قليل إلى 
أن تكون الكويت األولى عامليا في الوقاية 
والتصدي للسمنة من خالل خطط علمية 
وبرامج مجتمعية حتقق الصحة للجميع 

وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.

تنهض الدول من خالل املؤسســات 
احلكومية التي متثل األعمدة األساسية 
لبناء الدولة، وهذه املؤسسات واجلهات 
يندرج حتتها كوادر وموظفون لرســم 

وتنفيذ السياسة العامة للدولة.
إال أن هياكل هذه املؤسسات حتتاج 
إلى إعادة صياغة وتصميم لتواكب رؤية 
الدولة املســتقبلية، فتتم إعادة تشكيل 
هذه املنظومة احلكومية باســتحداث أو 
إلغاء لوحدات كاملة أو أجزاء منها لتسهم 
في تعزيز متانــة األداء وتقليل الدورة 
املســتندية وتقليل استنزاف وتشتيت 
امليزانيات في اجلهات احلكومية املتشابهة 

واملتشابكة في العمل.
ورمبا تشهد السنوات األربع املمتدة 
مــن اآلن تغيرات في مفهــوم اختيار 
الوظائــف القيادية وتأهيلها ودراســة 
القياديني  العديد مــن  االســتغناء عن 

للمصلحة العامة للدولة.
ومن املتوقع أن يكون التركيز على 
اجلانب االقتصــادي واملالي والتجارة 
والطاقة النظيفة والعمل بطريقة احلوكمة 

واحلكومات الذكية. 
وإذا بقيت املناصب القيادية بالطريقة 
احلالية «وكيل وزارة» و«وكالء مساعدين» 
فنالحظ بأنهم سيتصدرون عملية هيكلة 
املناصب، الن هذه املواقع تعتبر مفاصل 
املؤسسات احلكومية، ويجب أال يتقلدها 
اال الشخصيات املتخصصة واألكادميية 
املتميزة بعيــدا عن أي تدخالت أخرى، 
ولن يبقى أي قيادي لسنوات دون اجناز 
كالسابق، وســتتابع أعمالهم فيبقى من 
يعمل ويعفى البقية، بالنهاية هذه مهام 
لتطوير الدولة وليســت محاولة للبقاء 

أطول مدة في املنصب.
٭ باملختصر: كويت جديدة تسبقها نفضة 

حكومية.
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واملؤثرة، التي تدوم لسنوات، ال احلديث 
عن قصص شاذة اجتماعيا تسلط الضوء 

على اجلنس والتحرش وبإسفاف!
نقطة مضيئة: في ظل هذا التزاحم التلفزيوني 
الرمضاني لعرض الغث والسمني، إال أن 
هناك أعماال وبرامج مميزة تستحق اإلشادة 
والدعم والنشر كبرنامج «وسام القرآن» 
للشيخ فهد الكندري والذي يطرح قصصا 
واقعية مؤثرة حلفظة القرآن وأثره على 
حياتهم. وكذلك البرنامج البحريني «كفو» 
الذي يسلط الضوء على مناذج اجتماعية 
ذات عطاء إنساني متميز، يحفز اإلنسان 

على البذل والعطاء.
وختاما الرسول ژ أمرنا بإنكار املنكر، 
ولكن علينا أن نكون واعني بعدم تسويق 
ذلك املنكــر، وكما قال عمر بن اخلطاب 
ے «أميتوا الباطل بالسكوت عنه»، وبدال 
من لعن الظالم علينا أن نوقد الشموع.

بإمكاننا نشر اإليجابية  وببســاطة 
بالسكوت عن السلبية.

- يالحظ التفرقة بني إعالن اجلهة اخليرية 
أنها مؤسسة دينية religious وإعالنها أنها 
 faith مؤسسة تقوم على املبادئ الدينية
based ويبدو أن أغلبية املؤسسات فعليا 

ينطبق عليها الوصف الثاني.
- تكاد جتمع هذه اجلهات اخليرية بالنص 
على أنها «ال تفرق في تقدمي املساعدات 

حسب الدين واجلنس واللون».
- لم مينع تخصــص بعض اجلهات في 
نطاق ومجال معني (الطبي مثال أو فئات 
معينة كاألطفال مثال) أن تذكر البعد الديني 

في عملها.
ورغم أن هذه املالحظات حتتاج إلى 
الدراسة املستفيضة للخروج بنتائج أكثر 
علمية وشموال وعمقا، إال أن أهم ما ميكن 
استنباطه أنه رغم ما قد يحيط باملؤسسات 
اإلنسانية من سلبيات بسبب البعد الديني 
فيها، ورمبا مخاطر في بعض األماكن مثل 
الدول الشيوعية كما حدثني أحدهم من 
اإلغاثة اإلسالمية Islamic Relief، إال أن 
ارتباط العمل اإلنساني واإلغاثي باألديان 
مسألة بارزة وفيها من اجلوانب اإليجابية ما 
تفوق سلبياتها، كما أن جتذر القيم الدينية 
في كثير من املجتمعات يجعل املنظمات 
اإلنسانية املرتبطة بالدين األقدر في نظر 
البعض على إحداث تغيير اجتماعي إيجابي، 
وهو ما حتتاجه اجلهات اخليرية اإلسالمية 
خلدمة اإلنســان واحليوان كما جاء في 
احلديث الشريف في كل كبد رطبة أجر.

مقاطعه، ألنه ناقش ما عاشه املجتمع في 
ذلــك الوقت حتى يومنا هــذا، وما زلنا 
نتداول مقاطعه ونستمتع بها، كان مسلسال 

اجتماعيا جلميع أفراد األسرة.
نحن بحاجة إلى إنتاج درامي ضخم 
يناقش واقع مجتمعنا، وتسليط الضوء 
ودعــم األعمال الدرامية التي حتقق تلك 
األهداف. كما يجب تسويق البرامج العميقة 

وهذه أهمها:
- ال تتــرد بعض اجلهات املســيحية أو 
اليهوديــة اخليرية باإلعــالن عن البعد 
الديني حني تعرف بنفسها، وعلى سبيل 
املثال، تعلن Samaritan›s Purse أنها منظمة 
إغاثية من الطائفة اإلجنيلية املســيحية 
تقدم املساعدات كجزء من العمل املسيحي 
 Helping in Jesus Name وترفع شعارها

«املساعدة باسم املسيح».
- نادرا ما يكون اسم الديانة وما يرتبط 
بها ظاهرا في املسمى العام للجهة اخليرية 
 Catholic :باســتثناء بعض احلاالت مثل
 ،Charities USA، Jewish Funders Network
 The Salvation Army «و«جيش اخلالص
والتي تعرف بنفسها أنها حركة مسيحية 
بروتستانتية ومنظمة خيرية دولية تدار 

بطريقة شبه عسكرية.

دور وزارة اإلعالم يجب أن يكون أكبر 
وأقوى وأكثر إيجابية من خالل التخطيط 
لدعــم األعمال والبرامج واملسلســالت 
الهادفة، ذات معان وقيم اجتماعية تطرح 
قضايانا املجتمعية السياسية والرياضية 
واالجتماعية واإلنسانية واالقتصادية من 

خالل عرضها بأسلوب راق ومحترم.
فمازلنا نتذكر «درب الزلق» ونتداول 

اجلهــات اخليرية اإلســالمية   والقطاع 
اخليري بشكل عام، وما تسببت به من 
وهن فيها، إلى أن تدفع ببعضها وبحسن 
نية إلى التفكير في إعادة النظر في مواثيقها 
وقوانينها، بل وحتى مسمياتها ذات الصلة 
باإلسالم، في مقابل رغبة جامحة بإدخال 
اإلنســانية وغيرها من مفردات خيرية 
عاملية، ال تتعارض أصال في مضامينها مع 
الدين اإلسالمي، حتى حتمي نفسها من 

حمالت التشكيك وما قد يتبعها.
وفي محاولة اإلجابة على مدى ارتباط 
األديان باملؤسسات اخليرية واإلنسانية، 
كنت قد مررت في جولة بحثية على مواقع 
وأدبيات ومواثيق تأسيس وقوانني مجموعة 
العاملية  من اجلهات اخليرية واإلنسانية 
غير اإلسالمية، لتتبني معي مالمح عامة 
رمبا تكــون مفيدة للعاملني بهذا املجال، 

الســابقة اشتهرت  السنوات  خالل 
املسلسالت التركية، مثل مسلسلي «نور 
ومهند» و«حرمي السلطان» وغيرهما، إال 
أننا لم جند محاربة احلكومة التركية لها 
مبنعها، بــل خططت وقامت بدعم إنتاج 
مسلسالت تاريخية منها قيامة ارطغرل 
وعثمان والسالجقة، فسحبت البساط من 
تلك املسلسالت إلى املسلسالت التاريخية 
القيمة. أما نحن في الكويت، فنتميز كل 
عام بتكرار نفس اخلطأ، من خالل تسويق 
بالهجوم  الهابطة والساقطة  املسلسالت 
عليها وعرض مشاهد اإلثارة بها النتقادها 
وتســويقها بصورة غير مباشرة حتى 
تصبح «ترند»، وهذا هو مبتغى املنتجني.
وفي خضم هذا الزحام، ال جند دورا 
ملسلسالت تاريخية أو واقعية ذات رسالة 
وحبكة فنية راقية تناقش قضايا اجتماعية 

يحتاج اليها مجتمعنا.
في رمضان تزدحم الفضائيات بالبرامج 
واملسلسالت، املفيدة وغير املفيدة، إال أن 

وقفة

التعليم
من منازلهم 

اخلاصة!
د.عادل رضا

من غير هذه الدروس؟!
علينا أن نعرف أن استخدام الطالب 
للدروس اخلصوصية هو أمر غير منتشر 
في الدول املتقدمة وحالها يشبه الكويت قبل 
الغزو في هذه اجلزئية، إذن من الواضح 
أن لدينا مشكلة ضخمة حتتاج إلى حل 
ودراسة ووضع خطط في طريق التطبيق 
واملعاجلة، ألن هذه األمور أدت وتسببت 
في انحدار التعليــم في الكويت وهناك 
أســاليب للحل موجودة ومتاحة ومنها 
مراجعــة املناهج، وتفعيل الدور الرقابي 
ملؤسســات الدولة الــذي يجب أن مينع 
«تناقــض املصالح» بني العمل احلكومي 
والتدريس من منازلهم؟! وتطبيق ضوابط 
اجلودة التعليمية لألداء الوظيفي للمعلم 
وربط تلك الضوابط والنجاح في تفعيلها 
مع الترقيــة الوظيفية للمعلم وكذلك مع 
جتديد العقود. ومن اجلانب القانوني علينا 
سد أي فراغ تشريعي يتعلق بالعقوبات 
والغرامــات وكذلك وضــع آلية «تبليغ» 
يستطيع املواطنون معها توجيه وإخبار 
اجلهات املسؤولة عن عمل تلك الدروس 
اخلصوصية في منازل خاصة ومن دون 

ترخيص.
ومنا ملن يهمه األمر وهم كثيرون في 

بلدنا وهللا احلمد.

أطفال ومراهقني دون أولياء األمور في 
تلك األماكن؟ الذين كذلك يعيشون الضرر 
املضاعف ماليا كمواطنني ألنها أصبحت 
متثل ميزانية إضافيــة ترهق جيوبهم، 
وهذا الضرر موصــول حتى ملن يقدر 
على حتمل تلك املبالغ املالية اإلضافية من 
«اجلماعات التجارية» إذا صح التعبير ألن 
أبنائهم  النفسي واالجتماعي على  القلق 
سيستمر ويتواصل وخاصة أن االستفسار 
الكبير قائم ويصرخ بالسؤال احملق وهو 
ملاذا هذا اخللل وهذه «السلبية» وانتشارها 
كـ «قاعدة» بعيدا عن حقيقتها كـ «استثناء» 
خصوصا أن هناك كالما كثيرا ومقلقا بأن 
التفوق الدراسي أصبح من شبه املستحيل 

ينجروا إلى الطمع املالي البشري الساعي 
لالستفادة الشخصية التي معها يتم إهمال 
اجلانب الوظيفــي احلكومي، لكي يزيد 
تربحهم من عمل تلــك الدروس خارج 
أوقات الدوام الرسمي، وهذا «خلق للفساد» 
وصناعة له قد يدفــع «البعض» وأقول 
«البعض» كذلك لتصعيــب االمتحانات 
الدراسية لذات الهدف الساعي إلى زيادة 
احلاجة للدروس اخلصوصية، بعيدا عن 

املهنية الوظيفية.
األخطر من هــذا كله هو تقدمي هذه 
الدروس في املنازل «اخلاصة» والشقق 
السكنية، من غير حالة رقابية أو محاسبة 
أو تقييم مؤسسي منهجي، وأيضا وجود 

ان التعليم ركيزة مهمة جدا لصناعة 
النهضة املجتمعية وخلق «إنسان حضاري» 
منتج لإلبداع، لذلك من أساسيات «الدولة 
املؤسساتية الناجحة» هو «التعليم املمتاز 
ذو اجلودة واحلرفية» وهذا ما كان موجودا 
لدينا في بلدنا الكويت قبل الغزو الغاشم، 
حيث كنا رائدين على املســتوى العربي 

ومتميزين في هذا اجلانب.
من هذه املقدمة ننطلق للحديث عن 
ظاهرة انتشار الدروس اخلصوصية وهي 
كانت تستخدم في السابق لفئات «خاصة» 
وألصحاب الصعوبات الدراسية وهؤالء 
فئة «ذوي حاجة» ولديهم متطلبات معينة، 
وكانت الدولة ترخصها ضمن معاهد أهلية 
حتت الرقابة أو في جمعيات النفع العام أو 
ضمن برامج مسائية خاصة تابعة للمدارس 

احلكومية.
لكن هذه الدروس كانت «االستثناء» 
لفئة قليلة وليست «القاعدة»، وهذه املعادلة 
انقلبت حاليا، حيث أصبحنا نالحظ انتشار 
تلك الدروس اخلصوصية «سلبيا»، وهذا 
األمر «خطير» يجب أن يدق معه جرس 
اإلنذار للمسؤولني واحلريصني على البلد.
ان بيئة تعليمية «مضطربة» مثل هذا 
النوع قد تخلق مشــاكل أكبر وتأثيرات 
أعمق، ألن لدينا «البعض» من الذين قد 

لم يعد ارتباط الدين اإلسالمي باجلهات 
واملؤسسات، على تنوعها، أمرا سهال وال 
بذات الداللة التي كان عليها في السابق، 
فهناك حالة من النفور ال ميكن جتاهلها أو 
إنكارها عند سماع اإلسالم أو «اإلسالمية» 
في أنحاء عديدة من العالم، السيما في تلك 
املناطق التي شهدت سلسلة أعمال متطرفة 
ارتبطت باإلسالم واملسلمني، كما ال ميكن 
جتاهل نتائج عشرات استطالعات الرأي 
لشعوب غربية متنوعة، والتي أشارت إلى 
أن اإلسالم هو أكثر األديان ارتباطا بالعنف 
والتطرف بكل أسف، وبغض النظر عن 
مدى اعتبار هذه األعمال العنيفة كردة فعل 
على تطرف مقابل من الغرب وصل إلى 
حد التدخل العسكري في عدد من البلدان 
اإلسالمية، وازدواجية تعامل ونفاق منه 

في التعامل مع قضايا العالم اإلسالمي.
في خضم هذا الوضع، باتت اجلهات 
اخليرية اإلسالمية في مقدمة تلك اجلهات 
التي أصبحت تتحسس من هذا الربط بعدما 
مت إقحامها ظلما وعدوانا في احلرب على 
اإلرهاب بعد أحداث سبتمبر، وما تبع ذلك 
من الهجوم الفج على عشــرات اجلهات 
اخليرية اإلســالمية باإلغالق والتحقيق 
والتشكيك، والتي فند العديد منها الباحث 
التاريخية  السلومي مبنهجيته  د.محمد 
والتوثيقية الفذة في كتاب «ضحايا بريئة 

في احلرب على اإلرهاب».
التي تواجه  الهجوم  وقد قادت حالة 

بســهولة وإنشاء غرفة عمليات في كل 
مديرية أمن تشرف على هذه الدوريات 
الضباط واألفراد  وتعيني مجموعة من 
األكفاء لقيادة هذه الدوريات بعد إعدادهم 
بدورات داخلية وخارجية وإرسالهم للدول 
املتقدمة في قيادة هذه الدوريات لالستفادة 

من جتاربهم.
مادة للمخدرات: كثرت في اآلونة األخيرة 
جرائم املخدرات من تعاط وجتارة وتهريب 
بني الشباب في املجتمع، وهذا يدل على 
نقص الوعي عند هؤالء الشــباب، لذا 
وجب على الوزارة التنسيق مع وزارة 
التربية إلعــداد مادة خاصة باملخدرات 
تركز على خطورة هذه اجلرمية، ولدينا 
العميد بدر الغضوري املتخصص في هذه 
القضية، فقد صــال وجال بني مدارس 
وزارة التربية في السنوات املاضية ينصح 
الشباب من خالل إلقاء احملاضرات العامة 
في املدارس الثانوية، ويفضل أن تقوم 
الوزارة بتكليفه للتنســيق مع التربية 

إلعداد مادة للمخدرات.

ولكن الدورية التي أطلب دعمها هي 
دورية (املخفر) وهي الدورية الشــاملة 
واملعنية بجميع أنواع اجلرائم والتي أثبتت 
في اآلونة األخيرة انها الركيزة األولى في 
استتباب األمن، ومن خالل اإلحصائيات 
التي يعرضها اإلعالم األمني ادعموا هذه 
الدوريات بشبكة اتصاالت حديثة تغطي 
جميع املناطق وسيارات حديثة صغيرة 
تستطيع التنقل بني الشوارع واملناطق 

ادعموا هــذه الدورية: ال أحــد ينكر دور 
دوريات املــرور والنجدة فــي العمل 
األمني، ولكن هذه الدوريات لها عملها 
اخلاص، األولى مسؤوليتها عن تنظيم 
حركة السير، واألخرى من اسمها تهتم 
بالنجدة السريعة للحوادث بجميع أنواعها، 
باإلضافــة الى ميلها في اآلونة األخيرة 
الى مســاعدة املرور في تنظيم احلركة 

املرورية واملخالفات.

لرئيس مجلس  النائب األول  تطرق 
الوزراء ووزير الداخلية الشــيخ أحمد 
النواف إلى تطوير التعليم الشرطي للرقي 
بالضبــاط واألفراد، وتطوير التعليم ال 
يأتي إال برفع مستوى الشهادة اخلاصة 
للمتقدم لوظيفة ضابط أو فرد للشرطة، 

ويكون القبول على الشكل اآلتي:
١ - إلغاء الشهادة الثانوية بالنسبة للطلبة 
الضباط واستبدالها بالشهادة اجلامعية 
من مختلف اجلامعات العربية واألجنبية 
املعترف بها من قبل التعليم العالي جلميع 

التخصصات.
٢ - إلغاء النظام احلالي واستبداله بسنتني 
فقط، سنة مواد شــرطية وسنة مواد 

قانونية.
٣ - طلبة الشهادة الثانوية يدخلون كطلبة 
رقباء أوائل، ومن ينهي في الوظيفة خمس 
سنوات من دون أي عقوبة أو تغيب يدخل 
دورة ملدة ستة شهور ليحصل على رتبة 
مالزم ثان ويوزع على املخافر والدوريات 

نظرا خلبرته خمس سنوات.

محطات أمنية

تطوير التعليم 
الشرطي

اللواء ابراهيم النغيمش 

هندس
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