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جليب الشيوخ.. 
وتنظيم املنطقة

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

منوذج لصراع 
احلضارات!

هنا الكويت

جاسم احلمر

أنهت املراحل الدراسية األولى في مدارس الكويت دوامها 
املدرســي املعتاد، لتعلن بدء اإلجازة الصيفية، ومع بدايات 
كل عام دراسي أو انتهائه تصدر وزارة التربية عدة قرارات 
تتضمــن إحالة ممن قضى ٣٤ عاما فــي منصبه الوظيفي 

واإلداري إلى التقاعد.
وأرى أن هذه القرارات التي تصدرها وزارة التربية البد 
من إعادة النظر فيها، أو أن يتقدم نواب مجلس األمة بتعديل 
القوانــني اخلاصة باملتقاعدين التربويــني إلى جانب قياس 

خبرتهم وتقييمها على مدى الثالثة عقود وأكثر.
ولســت مع إقصاء الدماء اجلديدة ورفعها إلى املناصب 
الشاغرة التي يتركها املتقاعدون، لكنني مع خطة إعادة هيكلة 
في املناصب اإلشرافية عبر التقييم النهائي للمتقاعد التربوي 
الكويتي، وتدوير املناصب اإلشرافية على اإلداريني اجلدد، مما 
يجعل الدماء اجلديدة تكتسب بعض اخلبرات املهمة واملفيدة 

في نواحي اإلدارة التعليمية التربوية في البالد.
إن هؤالء النخبة مــن التربويني املتقاعدين ميلكون من 
املهارة اإلدارية الكثير، والتقييم على السلم الوظيفي موجود 
ويشهد، وأتساءل: ملاذا ال يرفع قانون التقاعد السقف لعمر 
املتقاعدين مثال ٤٠ عاما ملن تأتي تقييماتهم الوظيفية وتدرجهم 
العالية و«اإلجنازات»  على الســلم الوظيفي وفق«الكفاءة» 
الواضحة، ووفق تاريخه التربوي وسجله الناصع البياض، 
فهناك نخب من املؤســف أن تتقاعد وتطوى صفحتها في 

سلك التربية والتعليم؟
أصبح «تكويت» الوظائف اإلشرافية واإلدارية في وزارة 
التربية والتعليم العالي أمر ضروري وخطة تســير عليها 
العديد من وزارات الدولة، وذلك ضمن «سياســة اإلحالل»، 
وعليه يجب النظر في مستقبل املتقاعدين الكويتيني سواء 
من جهة «الســن القانونية احملددة للمتقاعد الكويتي»، على 
أن يعاد النظر بإلزامية التقاعد وفق السن، وأن تطرح فكرة 
أن يكــون التقاعد «اختياريا» ملن تثبــت كفاءته طول مدة 
اخلدمة في منصبه، إلى جانب دراســة استحداث مناصب 
إداريــة فرعية تربوية تعليمية يســتطيع املتقاعد أن يقدم 
خبرته للدماء اجلديدة، فلذلك يجب دراسة وضع املتقاعدين 
من عدة جوانب، لالرتقاء باإلدارة التعليمية، وتفادي اجلدل 
حول القرارات التي تقع بني امتالكنا خلبرات تربوية إدارية 
كفؤة وبني القانون املدرج على اللوائح احلكومية في الدولة.

النفوس التي تعيش معنا، ونعيش معها، إما أن تشهد لنا، 
وإما أن تشهد علينا، فهي سالح ذو حدين، ونحن مطالبون 
بأن نصون هذه النفس من كل مواطن اإلساءة، وأن نضعها 
حيث يكون عزها وسموها ورفعتها، فنحن مؤمتنون عليها.
وأنا على مستواي الشخصي املتواضع، أعيش حالة من 
املواجهة مع هذه النفس، حتى ال جترني إلى ما ال يُحمد، وما 
ال يرضي اهللا، فكما تعلمون أن هناك نفوسا أمارة باخلير، 
وأخرى أمارة بالسوء، وكلنا علينا الذود عن نفوسنا، حتى 
نكون ساملني من كل أذى، وأيضا نحن مطالبون بأن نسمو 

بأنفسنا، ونضعها حيث تكون الكرامة والعزة والشموخ.
وعلى كل واحد منا، أال يستصغر نفسه، ويظن أنه أقل من 
اآلخرين، فكل النفوس قد خلقها اهللا كرمية وكبيرة وسامية 
وعظيمة، ولكــن البعض يجنح إلى الهوان والذل واخلنوع، 
وميزق عزة نفســه الفطرية وكرامتها املتأصلة !، حتى بات 
بــني الناس ال يعرف إال باملهانة والهوان، وهناك طرف آخر 
حفظ قدر نفسه، وصانها من كل دروب الهوان، رغم قسوة 

احلياة، وسطوة البشر!
وأذكر ذات يوم سألني أحدهم، أين أنت يا هاني، لم نرك 
في ذاك املكان، وفي تلك املناســبة، وفي ذاك احلدث، والكل 
يســألني عنك ويقول أين هاني؟! فقلت له شكرا لسؤالك، 
وشكرا ملن ســألك عني، ولكنني أيها «الرجل احملترم» قد 
عاهدت نفســي أن أجنبها كل ما يؤذيها، فهي نفس عزيزة 
وكرمية وشامخة، وال ترتاح إال في مواطن العزة والشموخ، 
هكذا هي نفسي، وتلك املواطن التي قد غبت عنها، قد رأت 
نفسي العزيزة وجوب الغياب عنها، فهي نفس ال تعرف التلون 
واملجاملة، وبها حدة شديدة حني ترى (اختالط احلابل بالنابل)، 
لذلك تتجنب الطقس غير املناسب حتى تعود األجواء طبيعية، 
وبنفــس الوقت هي نفس ال تعرف االنزواء واالستســالم 
للواقع «املعوج» لذلك ستشارك بإعادة تلك األجواء لطبيعتها، 
حتى وإن كانت بعيدة عنها بعض الشيء من الناحية املكانية، 
فهي متارس الدور اإلصالحي في اجلو األصلح لنمو بذور 

اإلصالح، وقلت بعدها هذه األبيات الشعبية:

يســألونك يا رجــل: ما شــفت هاني؟
بــان مــن وقــت قــدمي   غايــب مــا 

اليمانــي  ذرب  يــا  موجــود  قلهــم 
مــا يغيــب، ومــا يحيــد، ومــا يهيــم

مــن ســأل عنــي تــرى بــني مكانــي
فــوق ذاك الضلــع أنــا احلر الشــكيم

الزمانــي عبــر  ثابــت  تزعــزع  مــا 
الســقيم  الــدرب  رافــع نفســي عــن 

ميانــي والغيمــة  يســراي  النجــم 
مقيــم فيهــا  وأنــا  داري  والقمــم 

وباملعانــي  بالــكالم  تلــون  مــا 
بالكــرمي واطعــن  املذمــوم  وارفــع 

اعطــي الطيــب حقوقــه بامتنانــي
لئيــم يبقــى  بناظــري  واللئيــم 

يرانــي كنــه  وال  جتاهلنــي  مــن 
اشــطبه مــن داخلــي لــو هــو زعيــم

لــو ميــر احــذاي مــا شــوفه ترانــي
مــن حقــر يحقــر، ولــو انــه عظيــم

من حفــظ قــدري وباملعــروف جاني 
حشــيم حيثــه  عالــي،  مــكان  لــه 

ومــع بنــي «دمــي» أنا عــون وعناني
الســليم بالــدرب  ميشــون  دامهــم 

مــن مشــى باللــف ودروب الطمانــي
ظليــم وبحقــه  للنــاس  ظالــم 

وعهــد بنفســي قطعتــه مــن زمانــي
مــا تغيــر عنــه لــو عشــت بجحيــم

لــو أعانــي أبقــى، صبــور  شــامخ 
الذميــم  للــراس  راس  أنــزل  مــا 

املســتعاني نعــم  بــاهللا،  مســتعن 
الرحيــم والــرب  الكــون  إلــه  هــو 

لو أتيحت لك الفرصــة لزيارة جليب 
الشيوخ فستشعر كأنك في بلد آسيوي وال 
عالقة لهذه املنطقة بالكويت، محالت جتارية 
مكتوبة بلغات غير عربية ومساكن غريبة 
وعجيبة، حيث جتد أن الغرفة في عمارتها 
وبيوتها يسكنها أكثر من خمسني شخصا، 
وضمن هذه الهوسة السكانية جتد عائالت 
آسيوية تسكن وسط هذه الزحمة السكانية 
يعني إسكانا قائما على الفوضى ودون أي 
مراقبة، هنا نتساءل عن دور جميع اجلهات 

املعنية فيما نراه في جليب الشيوخ.
هذه املنطقة مالصقة ملطار الكويت، وقد 
يأتي يوم تفكر الدولة في توسعة املطار، وهنا 
تضطر احلكومة لتثمني كل املباني واألراضي 
في جليب الشيوخ، وهذا طبعا يحتاج إلى 
ميزانية ضخمة الستغالل الدولة لهذا املوقع 
املالصق للمطار في إنشاء مباني ومطارات 
ومواقع خدمات للمطار وستصطدم الدولة 
بطمع وجشع أصحاب العقارات في جليب 
الشــيوخ، ولو قارنا أسعار العقارات عند 
الفارق  اليوم فسنجد أن  شرائها وأسعار 
للمزايدة،  العقارات  كبير وستستغل هذه 
وحتميل ميزانية الدولة أمواال ضخمة، والبد 
أن يأتي الزمن الذي تعتزم فيه الدولة على 
تنظيم منطقة جليب الشيوخ ضمن التنظيم 
العــام للدولة، ملا لهذا املوقع من أهمية في 

التنظيم العام للدولة وتوسعة املطار.
على الدولة أن تنظر الدولة إلى منطقة 
جليب الشــيوخ والبدء فــي تنظيفها من 
املخالفات والتعدي على أمالك الدولة، وأن 
تسعى الستهالك العقارات القائمة في املنطقة 
مع احلذر من تشكيل جلان تثمني العقارات 
فيها من عناصر ال عالقة بعقارات املنطقة، 
وكذلك اختيــار عناصر أكثر حرصا على 

مصلحة الدولة..
والبد مــن التخلص من األوضاع غير 
القانونية واملخالفة في املنطقة وعدم إهمالها، 
حتى ال تتراكم املخالفات واإلهمال سيزيد 

من صعوبة تثمني املنطقة في املستقبل.
قال رســول اهللا ژ: «إن اهللا يحب إذا 

عمل أحدكم عمال أن يتقنه».
واهللا املوفق.

تستمر الكويت في الدفاع عن القضايا 
التي متس املجتمع الكويتي واإلســالمي، 
وقد استدعت وزارة اخلارجية سفيري كل 
من الواليات املتحدة األميركية وجمهورية 

الهند للرد على تصرفات مسيئة. 
فقد أثارت تغريدة للسفارة األميركية في 
الكويت بشعار املثليني أو ما يسمى مجتمع 
«ميم» دعما للمثلية اجلنسية، مما جعل وزارة 
اخلارجية ترفض ما نشر وترد ببيان تطالب 
فيه الســفارة األميركية باحترام القوانني 
الكويتية وعدم نشــر مثل تلك التغريدات 
التزاما مبا نصت عليه اتفاقية ڤيينا للعالقات 

الديبلوماسية لعام ١٩٦١.
كما أثارت كذلك إساءة أحد املسؤولني 
في احلــزب احلاكم في الهند بتصريحات 
مسيئة منه للرسول الكرمي ژ وفيها مساس 
باإلسالم واملســلمني، ورغم بيان احلزب 
احلاكم والذي أعلن إيقاف املسؤول املسيء 
عن ممارسة مهامه وأنشطته في احلزب، 
إال أن وزارة اخلارجيــة الكويتية طالبت 
باعتذار علني عن تلك التصريحات املعادية 
لإلســالم والتي تزيد التطرف والكراهية 
ضد اإلسالم ولرسالته الواضحة وسماحته 
في بناء احلضــارات في جميع الدول مبا 

فيها الهند.
يقــول املفكر والسياســي األميركي 
صامويل هنتنجتون الذي عرف بأطروحته 
«صراع احلضارات» والتي جادل فيها بأن 
الباردة لن  الصراعات بعد احلرب العاملية 
تكون حول خالف أيديولوجيات بني الدول 
القومية، بل بسبب االختالف الثقافي والديني 

بني احلضارات الكبرى في العالم.
فهل ما حدث مؤخرا من مشهدين مختلفني 
يؤكد أطروحات صاموين هنتنجتون؟ فاألول 
تطاول عن ثقافة املجتمع اإلسالمي احملافظ، 
واآلخر تطاول على احلضارة اإلســالمية 

ورموز الدين اإلسالمي. 
بالنهاية نقول إنه مرفوض قطعا فرض 
أفكار ال تناسب املجتمع الكويتي، ومحاولة 
تسويقها من خالل بوابة «حقوق اإلنسان 
حق للجميع»، فاألفعال الشاذة غير مبررة 

دينيا أو مجتمعيا.
٭ باخلتام: تسير الكويت بخطى ثابتة نحو 
الدفاع والتصدي ألي محاولة املساس باملجتمع 
الكويتي والدين اإلسالمي، وكذلك القضايا 

التي تتبناها مثل القضية الفلسطينية. 
الكويتية.. مواقف  ٭ باملختصر: اخلارجية 

محلية ودولية حازمة.

جتاريــة مهرجانيــة: تلك 
هي املعادلــة الصعبة في ثقافة 
مســارحنا، فكم مــن مؤلفني 
ومخرجني وهم نــدرة حاولوا 
أن يقدموا مســرحيات محلية 
أو مبعني أصــح «جتارية» في 
إطار ثقافة املســرحيات املقدمة 
املهرجانات، ســواء محلية  في 
أو شــبابية أو عربية، وها هي 
الرقابة»  مسرحية «ممنوع من 
تدخل في نطاق املعادلة الصعبة.
الفكرة والتأليف:  من حيث 
حلم يتكرر عند كل إنســان لم 
الكلمات ولم نستصعب  تتعقد 
احلوار القائم بني املمثلني، بداية 
ووســط ونهاية من خالل حلم 
يقدر الكثير منا أن يحلم به، وهو 
البحث عن شريك حياته وبالرغم 
من سهولة احللم واألمل إال أن 
القوانني واللوائح تعارض أيضا 
في عالــم األحالم بأن يحلم به، 
حتى األمنيات البسيطة التي ال 
نقدر علــى حتقيقها في واقعنا 
لألســف أيضا منعت في عالم 
األحالم، تلك هــي الفكرة التي 
قام عليهــا الصراع الدرامي ما 

بني اإلنســان واحللم والنتيجة 
«ممنوع من الرقابة».

التصميم  الديكــور: وكيفية 
وبلورة الفكرة النابعة من حرفية 
املقدمة  ثقافة مسرحيات  وإبداع 
فــي املهرجان لتتجســد لنا من 
 «Chapeau» خالل مسرح جتاري
يا محمد بهبهاني، عندما ترتقي 
بفنك لترتقي باملشــاهد وجتعله 
يتقبل ثقافة املسرح اجلاد من خالل 
مسرحية كوميدية أرفع لك القبعة.
الصوت واإلضاءة واألزياء 
والتقنيات: كنتم عامال أساسيا 
وليس مســاعدا في املسرحية، 

قمتم مبحاكاة الفكرة والمستم 
خيوط صراعهــا دون تعقيد، 
وعرضتم صورة فنية مبشاركة 
الديكور، فأبهرمت بها املشــاهد 
من خالل خطوطكم الفنية التي 
وظفتموها بكل الطرق الصحيحة 
واألســاليب املسرحية، لترتقوا 
العرض املســرحي  بعناصــر 
وجتعلوا املشــاهد يدرك أهمية 

تلك العناصر في املسرح.
املمثل: الكل وليس الفرد قمتم 
بأداء فوق املبدع واملتميز بهدوء 
وفنية املمثل، الفرد يكمل الكل، 
واجلميع يحاكي الفرد في احلوار 

واحلركة إلى أن أكملتم لنا اللوحة 
الفنية بأجمل صورة حتت عنوان 

«ممنوع من الرقابة».
Maestro: مخرج العمل، مخرج 
املهرجانــات ومبدع املتميزين، 
وحاصــد الكثيــر والعديد من 
اجلوائز في العديد من املهرجانات 
احمللية والعربية، واليوم يحصد 
جائــزة اجلمهور ملا قدم لنا من 
إبــداع لإلخراج املســرحي لـ 

«ممنوع من الرقابة».
٭ مسك اخلتام: رسالة إلى مسؤولي 
الثقافة والفنون وأخص «املسرح».. 
حان الوقت ألن نستفيد من تلك، 
املبدعني  هي ليست مبواهب بل 
واملتميزين في فنون املسرح من 
خالل اســتقطابهم في معاهدنا 
الفنية وإقامة دورات يقوموا من 
خاللها بتدريــس كل من يرغب 
التميز واإلبداع املسرحي...  في 
فاإلبداع والتميز ال يقتصر فقط 
على احلاملني لشهادة الدكتوراه، 
فمن أسســوا فنون املســرح 
أغلبيتهم كانوا ال يحملون مسميات 
علمية، بــل كان اإلبداع والتميز 
هي مسمياتهم.. أوصلت الرسالة.

من بــاب الصدفــة، وجدت 
املساحات في «تويتر»، وهي التي 
الصوتية،  تعتمد على احملادثات 
وعلمت أن بدايتها كانت منذ نحو 
سنة، وصرت أتنقل بني املساحات 
ملعرفة فوائدها، فقابلت العديد من 
األشخاص من جميع دول العالم 
وكانت بعض املساحات تناقش 
أمورا اجتماعية وبعضها اآلخر 
مواضيع متخصصة، كل في مجال 

تخصصه.
وبعد فترة بدأت بفتح املساحة 
اخلاصة بــي والتي أناقش فيها 
أحيانا بعض األمور الطبية التي 
اليها اجلميــع، وأحيانا  يحتاج 
أناقش األمور االجتماعية والعلمية، 
وأحيانا أتناقش مع األصدقاء في 
أي أمر يرغبون في التحدث عنه.
وفي هذه املســاحات يدخل 
اجلميع من «تويتر» ســواء كان 
متعلما أو غير متعلم وسواء كان 
يرغب في االستفادة أو ال يرغب، 
وفي كل مكان ترى جميع أنواع 

الشخصيات والنفسيات.

وهنــاك من اســتفادوا من 
املساحات، وعلى حسب قولهم إنهم 
كانوا يرهبون التحدث لآلخرين، 
فاملساحات أعطتهم احلافز للتحدث 
مع اآلخرين واملواجهة معهم. إن 
التعامل املباشر مع الناس يعتبر 
مهمة صعبة وال يجيدها اجلميع، 
فهناك أناس هادئون الذين يعرفون 
بهدوء أعصابهم وثقتهم بأنفسهم 
وفي اآلخرين، فهم يحبون املرح 
والفكاهة ويحبون سماع عبارات 
املديح مــن اآلخريــن، وهناك 

أشــخاص مترددون وهم الذين 
ال يثقون في أنفسهم بشكل كبير 
وليست لديهم الشجاعة للتعبير 
عن أفكارهم وآرائهم أمام اآلخرين، 
خاصة في االجتماعات واللقاءات، 
وال ميكنهم اتخاذ القرار الصائب 
أنهم  وينظرون ملن حولهم على 
أفضل منهــم في جميع األمور، 
وهناك أشخاص باردون وهم الذين 
التعامل والتفاهم معهم  يصعب 
بسبب طبيعتهم الباردة، ولديهم 
القدرة على اإلنصات الكامل آلراء 

اآلخرين دون تقدمي أي اعتراض.
وهناك أشخاص قساة الذين 
يقســون على أنفســهم وعلى 
احمليطــني بهــم وال يثقون في 
القدرة  لديهم  اآلخرين وليست 
على فهم مشــاعر وإحســاس 
اآلخرين، ودائما يســتهزئون 
بقدرات ومهــارات غيرهم وال 
الــرأي اآلخر، وغالبا  يتقبلون 
يفرضون آراءهم وأفكارهم على 
اآلخرين، ما يــؤدي إلى إزعاج 
من حولهم وبهذا ال يرغبون في 

التعامل معهم.
إن من يرغب في فتح املساحة 
اخلاصة به البد أن يعرف كيفية 
التعامل مع هؤالء األشــخاص 
بأنواعهم وشخصياتهم املختلفة 
املواقف  السريع في  والتصرف 
التي حتدث في املساحة وضرورة 
حســن اإلدارة وإعطــاء املجال 
للتحدث والتعبير عن  لآلخرين 
آرائهم، وإال فلن يكون لديه أصدقاء 
في أي مســاحة يفتحها بسبب 
أنه ال يجيد التعامل مع اآلخرين.

أصبحــت ظاهــرة التحرش 
ومجمل صور االعتداء اللفظي أو 
اجلسدي مقلقة على الصعيد العاملي، 
وكانت تقديــرات ملنظمة الصحة 
العاملية قد أشارت إلى أن ١٥٠ مليون 
فتاة و٧٣ مليون صبي دون سن ١٨ 
سنة قد تعرضوا ملختلف أشكال 
العنف اجلنسي، فيما قالت تقديرات 
أخرى لذات املنظمة عام ٢٠١٦ إن ما 
يصل إلى مليار طفل في املرحلة 
العمريــة ٢ ـ ١٧ عاما قد تعرضوا 
لعنف بدني أو جنسي أو وجداني 

أو عانوا من اإلهمال!
أمــا على صعيــد املجتمعات 
العربية، فإن اإلحصائيات الدقيقة 
في هذا املجال شحيحة، إن لم تكن 
معدومة بالكليــة، وفي ظل ثقافة 
مجتمعية متيل إلــى التكتم على 
الوقائع، خاصة إذا كان اجلاني، كما 
كشفت بعض الدراسات واحلوادث، 
هو في األغلب من األقارب أو معارف 

األسرة!
وقد قاد تفشي هذا السلوك 
في قطاعات أخرى، مثل التعليم، 
إلى أن تتبنى  املؤسسات التعليمية 
مثل جامعة مدينة نيويورك سياسة 
أكثر تشددا بشأن سوء السلوك 
 اجلنسي، من خالل الئحة منقحة 
بشكل لم أكن أتوقع أن تكون مبثل 
 Policy on Sexual هذا التفصيل
التحقيق  Misconduct، تكفــل 
السلوك  في جميع مزاعم سوء 
اجلنســي  ومقاضاته والفصل 

فيه، وتســمح بالفحص الدقيق 
جلميع احلاالت املبلغ عنها.  وقد 
تضمنت الالئحة التزام اجلامعة 
بعدة أمور، أولها تعريف التصرف 
الذي يشكل سوء سلوك جنسي 
محظــور، وتوفير  إرشــادات 
للطالبــات والطالب  واضحــة 
واملوظفني والزوار حول كيفية 
اإلبالغ عن حوادث سوء السلوك 
اجلنسي وااللتزام بالتعامل مع أي 
 شكاوى باحترام، والرد على الفور 
والتحقيق في مزاعم سوء السلوك 
اجلنســي، واتخــاذ اإلجراءات 
التأديبية عند االقتضاء،  وإحالة 
احلادث إلى سلطات إنفاذ القانون 
احمللية عنــد االقتضاء، واتخاذ 
اإلجراءات للتحقيق ومعاجلة أي 
مزاعم باالنتقام،  وتقدمي املساعدة 
والدعم املستمر للطالب واملوظفني 
الذين يتقدمــون مبزاعم تتعلق 
بسوء السلوك اجلنسي، وتوفير 

 معلومات التوعية والوقاية بشأن 
سوء السلوك اجلنسي، مبا في 
ذلك نشر سياسة اجلامعة في هذا 
اإلطار على نطاق واسع،  فضال 
عن «ميثاق حقوق الطالب» وتنفيذ 
برامــج تدريبية وتعليمية حول 
السلوك اجلنسي ألقسام  سوء 
اجلامعة، وجمع وحتليل  املعلومات 
التي ستتم مراجعتها  والبيانات 
من أجل حتسني السالمة واإلبالغ 

واالستجابة وحل احلوادث. 
وفي هذا اإلطار تطرح قياسات 
الرأي العام، كأداة للتعرف على 
واقع األطفــال وظروفهم، كفئة 
ضعيفة مســتهدفة، تكشــف 
عن خفايا احلوادث املســتترة، 
وتكشــف مــا وراء الكواليس، 
انتشــار ظاهرة  وتقيس حجم 
التحرش، ومظاهرها وصورها 
املختلفة، بأسلوب علمي، سعيا 
إلى اقتراح حلول فعالة ملواجهة 

الظاهرة واحلد منها، وإنصاف 
ضحاياها!

علينــا أال نركن إلى احللول 
التقليدية كتقدمي الشكاوى، وأال 
نتوقــع أو نكتفــي بانتظار أن 
يقوم الطفل بإخبارنا مبا حدث 
معه، بل على كل املعنيني بحماية 
الطفل وسالمته أن ينخرطوا في 
األمر، املدرس واألب واألم جميعهم 
ينبغي عليهم االهتمام مبالحظة 
أي تغيرات تطرأ على مظهر الطفل 

أو سلوكه، وسؤاله عنها!
وقدميــا قيل ال حيــاء في 
العلم، وعلــى ذلك ينبغي تنفيذ 
العام، في هذا  الرأي  قياســات 
اإلطار، مبنهجيــة واحترافية، 
ودون التحرج من ســؤال الولد 
والفتاة عن أدق التفاصيل، حول ما 
تعرض له، وما شهده من عبارات 
أو تصرفات، ومن ثم نشر هذه 
البيانات لتكــون أداة ردع غير 
مباشــر ملن تسول لهم أنفسهم 
االعتداء على األطفال بأي صورة 

كانت!
إن قياســات الرأي العام إذا 
ما أحسن توظيفها في مواجهة 
التحرش ســتكون بحق صوتا 
ومحاميــا كذلك لفئــة ضعيفة 
مظلومة، ال صوت لها في الغالب، 
وستسهم إلى حد بعيد في رسم 
صورة أقرب ما تكون إلى احلقيقة، 
التحرش، بعيدا عن  عن ظاهرة 

شطحات التهوين أو التهويل!

سلطنة حرف

املتقاعدون 
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والقانون
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي
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