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مع نهاية عام ٢٠٢١ عرض على شاشات السينما فيلم «برا 
املنهج»، وهو من تأليف وإخراج «عمرو سالمة» وبطولة الفنان 
ماجد الكدواني والطفل عمر، ومبشاركة عدد من ضيوف الشرف 
كان أبرزهم: روبي وأسماء أبوزيد ودنيا ماهر وأحمد صالح.

ومع بدايات الصيف ٢٠٢٢ بدأ عرضه على إحدى املنصات 
التي أعطتني فرصة املتعة مبشــاهدة «بــرا املنهج» بعيدا عن 
قضية التنمر التي كانت إحدى القضايا األساسية للفيلم، ولن 
نقوم بتسليط الضوء على قضية البحث عن الذات التي كانت 
أيضا من قضايا قصة الفيلم.. ولكن، ما شد انتباهي للفيلم أنه 
يحمل في عباءته الدرامية الكثير من القضايا التي تخص مرحلة 
من مراحل الطفولة وهي «مرحلة الطفولة املتأخرة» والتي تبدأ 
وفق العديد من الدراســات العلمية والنفسية للطفل ما بني «٦ 
و١٢» وبطل قصتنا لم يتجاوز الـ ١٢، تلك املرحلة التي يتجاهلها 
الكثيــر من املؤلفني للكتابة لهم، مع العلم بأن هذه املرحلة هي 
أساس املرحلة القادمة والتي تعد مرحلة خطرة (املراهقة)، فإذا لم 
نقم بتقومي وإصالح ما قبل املراهقة فسوف نّكون جيال مريضا 
نفسيا واجتماعيا وعقليا، وهذا ما قام به املؤلف عمرو سالمة 
عندما قام بتسليط الضوء على العديد من القضايا التي يكابدها 
أطفالنا دون عالج لها، والنتيجة أننا نستقبل مراهقني يحملون 
العديد من األعباء النفسية يصعب فيما بعد عالجها أو تقوميها.

«برا املنهج» قام بتعرية الكثير والعديد من املشــاكل التي 
تواجهها تلك املرحلة على سبيل املثال، كما ذكرنا في أول مقالنا: 
التنمر، البحث عن الذات، وأيضا كيفية التعليم وغرس املعلومات 

في أذهان أطفالنا، وتلك هي قضيتنا «التعليم».
ليست فقط تلك املرحلة بل جميع املراحل، ولكن تلك املرحلة 
(الطفولة املتأخرة) تعد مرحلة التحويل والتكوين لبداية جديدة 
من عمر اإلنسان وتكوين شــخصيته، فنجد التعليم في تلك 
املرحلة ما هو إال «حشــو للمعلومات» دون اســتيعاب وفهم 
ملا يكدس في عقول أبناء، فنجد فــي «برا املنهج» كان املبدع 
ماجد الكدواني يقوم بشرح املنهج من خالل برا املنهج، وتلك 
هي املعادلة الصعبة؟ بأنك تخــرج من املنهج لترغب وحتبب 
الطفل من تلك الفئة مبا يتلقاه من معلومات كيف؟ بأنك تطعم 
معلوماتــك مبعلومات أخرى تكون خارج املنهج بشــرط أن 
تكون محببة للطفل، بجانب هذا، البد أن تكون طريقة الشرح 
للطفل عامل جذب وترغيب للمعلومة فهي أساس املعلم، فنجد 
ماجد الكدواني عندمــا كان يقوم بإعطاء املعلومة للطفل عمر 
كان يستخدم األسلوب القصصي، وهذا هو املطلوب ألن تلك 
الفترة من الطفولة يكون اخليال هو أساس التفكير لديه، فالبد 
أن يقوم املعلم باســتخدام ذلك العنصر عندما يقوم بالشرح 
ملرحلة الطفولة املتأخرة، أي البــد على املدرس أو املعلم ولو 

بعض الشيء أن يكون «برا املنهج».
٭ مســك اخلتام: العلم عند الصغر كالنقش على احلجر.. 
العلــم والتعليم ال يحتاج جتارب بل يحتاج أســلوبا وابتكارا 

في طرق التعليم.

الصناعات الثقافية واإلبداعية، باتت أبرز احللول اخلالقة لتنويع 
االقتصاد ومن أبرز حتديات املســتقبل، أحد اهم األصول في 
االقتصاد اجلديد الذي يقوم على استغالل األصول اإلبداعية التي 
ميكن أن تولد النمو االقتصادي، وتقود إلى التنمية االقتصادية، 
ما يؤدي في النهاية للوصول إلى التنمية املستدامة. فهي تدير 
ثروات كامنة في العقول، وفي إمكانات الشعوب، كما هو احلال 
في الفنون، واحلرف، والثقافة، وكذلك في البرمجيات (الذكاء 
االصطناعي)، واإلعالم، والتراث، وسائر القطاعات التي يكون 

فيها املوهوبون أبطاال، ويكون اإلبداع رأس املال احلقيقي.
كثير من املشــكالت البيئية، واالجتماعيــة واالقتصادية 
والسياســية، لها بعــد ثقافي في جذورها يتمثل في البشــر 
وممارســاتهم، لكنها لن حتقق أهدافها املرجوة دون تضمني 
الثقافة مبعناها الواســع، والفنون في قلبها، ودون أن يضع 
صانعو السياسات الثقافة نصب أعينهم كعنصر فاعل يحدث 

فرقا في التخطيط والتنفيذ والنتائج.
عملية صناعة جيل ذكي ومبدع تتطلب اإلنتاجية في توليد 
اخليال وبرأيي انه أهم من املعرفة، فاملعرفة محدودة ضمن إطار 
ما نعرفه في الوقت احلاضر وما نفهمه من العملية التعليمية، 
فيما اخليال يحتوي على العالم كله وكل ما سيتم معرفته في 
احلاضر أو املســتقبل. كما أن االجتاه املستقبلي للصناعات 
الثقافية واالبداعية يكمن في حتفيــز اخليال ألفراد املجتمع 

الذي يعتبر املادة اخلام لإلبداع.
منتلك املوارد الالزمة واملوارد البشرية والكفاءات، والعقول 
لنرفع من ســقف طموحنا في مســاهمة الصناعات الثقافية 
واإلبداعيــة كمورد اقتصادي، ومنتلــك دافعا أكثر أهمية من 
العائد الربحي وهو إبراز هويتنــا، واحلفاظ عليها، وتعريف 
املجتمعات، والثقافات مبكوناتها، وعناصرها، وخصوصيتها.

على مؤسســاتنا احلكومية اإلميــان باإلبداع والعمل على 
حوكمة االقتصاد اإلبداعي، لضمان التوازن بني الهوية الوطنية 
واألمن الثقافي، وبناء املدن واملناطق احلضارية، إذ إن إنشــاء 
بيئة حضرية متكن وحتفز املعرفة واالبتكار واإلبداع أمر مهم 
ومؤثر للغاية، وتأسيس مؤشر االستدامة اإلبداعية، وإعادة بناء 
نسيج املجتمع واالندماج االجتماعي، لتحقيق التمكني الفردي 
واملجتمعي، فالشــركات اإلبداعية تعتمد بشكل أساسي على 

املهارات والفن، وال تعتمد على رأس املال.
كلما ارتفعت الكفاءة االبداعية من منطلق إنتاجي، ارتفعت 
قيمة املخرجــات الفنية بالتوازي مع حجم االســتهالك، مثل 
االقتصاد التجاري من حيث ضرورة أن يتوازن مقدار اإلنتاج 
مع جودته، وغالبا ما تبرز هذه املنتجات االقتصادية من رحم 

املبادرات التنافسية.
الثقافة هي املادة اخلام، واإلبداع يتلخص باالســتراتيجية 
الصناعية التي هي محــور االقتصاد، االقتصاد اإلبداعي هو 
رابع قطاع اقتصادي في العالم يقوم على االستثمار في رأس 
املال الفكري واملعرفي، الذي قد ال يكون موثقا، ولكنه مخزون 

في عقول أفراد املجتمع.
خسرنا كثيرا من الفرص نتيجة التفكير املتشدد التقليدي 
داخل تابوهات بآلية عفى عليها الزمن تعرقل جهود أي فكر إنساني 
للتطور، وإهمالنا لدعوات التفكير خارج السياق واالستفادة من 
املبدعني واملبتكرين، ومن ثم ال يستطيع اإلنسان أن يتطور إذا 

لم يجرب شيئا غير معتاد عليه.
 لكن الوقت مازال موجودا ما دام العقل قادرا على التفكير 
واإلبداع، الوقت مازال متاحا ما دام اإلنسان يعيش على وجه 

األرض، يستفيد من خيراتها، ويواجه مخاطرها.
عز الكالم:

ليس هناك أكثر من خمســة ألوان أساسية، ولكن مزجها 
يعطينا ألوانا اكثر مما ميكــن رؤيتها، الرؤية من دون تنفيذ 
مجرد حلم، والتنفيذ من دون رؤية مجرد مضيعة للوقت، أما 

الرؤية والتنفيذ مجتمعان، فيمكن أن يغيرا العالم.

بداية الشــكر والتحية والتقدير إلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الشيخ أحمد النواف وأركان وزارته 
وإلى رجال الشرطة الشرفاء على اجلهود 
املبذولة في ترحيــل الوافدين املخالفني 
بأسرع وقت، وذلك جتنبا للتكدس الكبير 
واالزدحام في نظارات املخافر وســجن 
اإلبعاد، بعد أن اكتظت باملخالفني للقضاء 
على العمالة السائبة واملخالفة وحفظ األمن.

وهذه احلمالت حققت ارتياحا شعبيا 
في الكويت، وهؤالء يشكلون خطرا على 
األمن واملواطنــني واملقيمني ويتعاملون 
معهم وفق القانون واللوائح واألنظمة وأخذ 
بصمات العني واليد حتى ال ميكنهم العودة 
إلى البالد مدى احلياة، ووضع أسمائهم 
املنافذ  وبصماتهم في حاسوب جوازات 
اجلوية والبحرية والبرية، وهؤالء املخالفون 
أكثرهم حضروا إلى الكويت وتركوا ضائعني 
في الشوارع، وكم أخذ الكفيل منهم نظير 
عدم املمانعة وكم أخذ منهم نظير اإلقامة 

أو نقل اإلقامة!
القضية ليســت التخلص من هؤالء 
املخالفني، إمنا البعد اإلنساني الذي غفله 
جتار اإلقامات، وتعالوا إلى وزارة الشؤون 
لتــروا العجب العجاب، وكــّم املصائب 
واملرتشــني الذين يعيشون بيننا وآالف 
التصاريــح تعمل عن طريق الواســطة 
والتزوير وأعداد كبيرة من املوظفني متت 
إحالتهم إلى النيابــة العامة بعدما وردت 
أسماؤهم في قضية ختم ال مانع وتزوير 
عقود حكومية ورشاوى طالت كل مجال 
حتى أصبــح الكويتي ضريرا ال يبصر 
طريقه وسط الظالم الدامس، فضاع الطريق 

وضاع العباد، فما احلل لهذا الفساد؟!
احلل هو القانون وسيادته والتشهير في 
كل وسائل اإلعالم بالفاسدين ونشر أسماء 
املرتشني واملنتفعني فالسجن قد ال يكون 
رادعا في كل األحوال، أما التشهير بنشر 
أسماء كل مسؤول كائنا من كان بعد إدانته 
حتى يعرف القاصي والداني حجم اإلساءة 
التي لطخ بها سمعة الكويت ناصعة البياض 
جرائم كثيرة من سلب بالقوة واللصوص 
في كل مكان، وحتى الكهرباء لم تسلم من 
اللصوص، فهم يقطعون وصالت الشبكة 
الكهربائية في عمليات شبه يومية وأصبحت 
كيبالت الشبكة الكهربائية مبا حتتويه من 
نحاس هدفا لهجمات اللصوص، وكذلك 
سرقة أغطية املناهيل وانتشار املخدرات 
بكثرة، وهناك جتار يديرون نشاطهم من 
خلف قضبان السجن، كل هذه اجلرائم على 
تنوعها تدل داللة واضحة على أن القانون 
وهللا احلمد موجود ولكن ال يطبق بحذافيره.

فإذا أمن املجرم العقاب الصارم الشديد 
أساء أدبه وأخذ يتمادى في جرائمه، فاألمن 
هو األســاس في التنمية، وال تنمية من 
دون األمن.. لذا نرجو من وزير الداخلية 
ومساعديه أن يطبق القانون على الكبير 
قبل الصغير، وحتية حب وتقدير لوزير 
الداخلية ومساعديه وكل وزارة الداخلية، 
ونسأل اهللا تعالى أن يحفظ بلدي الكويت 
وأميرها وشعبها ومن عليها من املخلصني 

من كل مكروه.. اللهم آمني.

األدباء غالباً يتميزون بالبحث املطلق 
عن هوية ثقافية تنتج من ناحية ميولهم 
لها، فحينما يختلــط امليول مع الهوية 
تظل الثقافة حينها جزءا يعود تشكيلها 
للباحث عنها كذلك األديب والباحث صالح 
خالد املسباح متيز باستمراره في البحث 
والقراءة في عدة كتب ومجالت ثم متكن 
من املعرفة القيمــة، فأصبح مالزما لها 

وممتنا لوفائها.
األديب صالح املسباح شغوف بالقراءة 
والتاريخ، كان مميزا في جمع أول عدد 
من املجــالت مهتماً بتوثيقها بني الفترة 
واألخرى كما تعودنا على مشاركاته الثمينة 
جتاه املعرفة، إنه تألق في عدة مناصب 
ثقافية، حيث كان أمني عام رابطة األدباء 
الكويتيني ومديــر حترير ملجلة البيان، 
تلفزيونية كانت متثل مساحة  ولقاءات 
فريدة في حــوارات أثبتت اجتهاده في 
التراث الكويتي ما جعلنا ننصت إليه، مما 
لديه من املخزون ثقافي العلمي والتاريخي 
واالجتماعي، رمبا هذا العطاء لم يكن كافيا 
في وفاء األديب صالح املســباح فكانت 
املكتبة حاجة ملحــة وضرورية ليكمل 
مسيرته في مجالي الكتابة والقراءة، ومن 

بينهما نشرها على أكمل وجه.
لديه مكتبة تسمى «الكويتية التراثية» 
كان خير مثال في نشــر املعرفة ونقل 
احلكايات القدمية واملخطوطات النادرة، 
كان ميلك نوادر الكتب، متنوعا في ثقافته 
لم تكن تلك النوادر مقتصرة على التراث 
الكويتي، فسعة علمه كانت جتعله متسعا 
جلميع الثقافات واختالفها، متشعبا في 
احتفاظــه ومعرفتــه بالتاريخ والتراث 
والثقافات األخــرى، كما تبني لي أن له 
دورا في دعم استمرار أول مكتبة كويتية 
تسمى «املكتبة الوطنية» ملؤسسها محمد 

أحمد الرويح.
األديب صالح املســباح أحد الرموز 
الثقافية في التراث الكويتي أجاد إتقان 
ثقافته وهويته بصورة واضحة ومتكاملة.

قبل ٦٠ عاما أتذكر ويتذكر كل ربعنا 
أيام اجللســة عند الدكاكني بالفريج، 
بعضنــا يفتــرش األرض وآخرون 
محافظون على «دشاديشهم» يجلسون 
على سحاحير املرطبات! «بوشميس» 
اهللا يذكره باخلير كان يفضل سحارة 
البيبسي كوال!! ليش ما ندري و«بو 
خماس» يحب النجرة والغشمرة ودائما 
يسحب السحارة من حتت «بوشميس» 
علشان يطيح على التراب وتتوسخ 

دشداشته!
وحنا نضحك عليهم وعلى جنرتهم 
!! يا حلو ذيك األيام عندما كنا أطفاال 
ال نتجاوز العشر واالثني عشر عاما.. 
أيام صداقة الطفولة اجلميلة وجلستنا 
مع بعضنا البعض بالبراحة وبجوار 
الدكاكني! راحت تلــك األيام وبقيت 
ذكراها اجلميلة ويا حلو مجلسنا زمان 
الطفولة متكاتفني ومتعاونني ونساعد 

بعضنا البعض!
راحت األيام وتفرقنا وكبرنا ودارت 
الدنيا على اجلميع لكن تلك الذكريات 
هي الباقية! و«بوشــميس» الوحيد 
فينا يحب كل شــيء قدمي وعتيج.. 

علشان چذي احتفظ بسحارة البيبسي 
وبفكرته اجلميلة، بالطبع انتم تعرفون 
أن السحارة زمان مقسمة إلى خانات 
حوالي ٢٤ خانة، كل قنينة لها خانة! 

علشان حتفظها من التلف والكسر!
«بوشــميس» ابتكر لعبة احلظ 
وكسب من وراء تلك الفكرة مردودا 
ماديا بسيطا غير لعبة طاش وما طاش، 
فكرته كانت ترقيم خانات السحارة 
ووضع أشــياء مألوفة لنا داخل كل 
خانة.. وكنا نســحب أوراقا مطوية 
ونفتحها والرقم املكتوب عليها يعني 

الشيء احملفوظ بلفافة الورق داخل 
تلك اخلانة!

كل واحد فينا يسحب مرة أو مرتني 
وأحيانا اكثر إذا ما أعجب بحظه األول 
وهكذا! كان «بوشميس» يربح ٥٠ فلسا 
عن كل سحبة، ويعطيك مع حظك «بطل 

البيبسي» زيادة!
راحت األيام وما زالت ســحارة 
البيبســي احلظ الكبيــر في حياة 
«بوشميس» تدرون ليش؟ ألن هوايته 
جمع كل شيء قدمي وألنه احتفظ بتلك 
السحارة وعرضها في مزاد املقتنيات 

التاريخية والتراثية عن طريق الواتساب 
ليجني ماال كثيرا من وراء ســحارة 

احلظ لعبته املبروكة!
ونحــن في هذه األيام نعيش حالة 
ســحر «بوشميس» وســحارة احلظ 
ألننا في الثمانينيات أسسنا «سحارة» 
التأمينات االجتماعية وادخرنا رواتبنا 
في هذه السحارة العجيبة التي تشبه 
سحارة «بوشميس»، ولكن هناك اختالفا 
بني مجلســنا أيام زمان حول سحارة 
«بوشــميس» ومجلســنا اليوم حول 
سحارة التأمينات االجتماعية.. التي دخلت 
خانة االختالف بالرأي بني الدستوري 
والقانوني بســبب «منحة املتقاعدين» 
وانتهى اخلالف بحسم املقتنعني وتعرض 
بني رأيني، لذلك نقول إن خانات سحارة 
«بوشميس» هي األفضل ولكن هل يسمح 
لنا القانون دستوريا بأن نضع سحارة 
التأمينات االجتماعية في مزاد التحف 
التراثية القدمية مستقبال!  واملقتنيات 
رمبا ننتظر عهد «بوشميس» احلفيد 
حتى نعرف مصير سحارة التأمينات 
االجتماعية باملستقبل، واهللا من وراء 

القصد! وسالمتكم.

قد ال تتذكر هذه الواقعة األجيال 
احلديثــة، ولكن فــي زمن االحتاد 
السوڤييتي وليس االحتاد الروسي، 
كان رئيس وزراء االحتاد السوڤييتي 
في زمن احلرب الباردة يلقي خطابه 
أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 
السنوي رفيع املستوى،  اجتماعها 
وفجأة خلع حذاءه ووضعه على منصة 
اخلطابة أمام املأل وسط ردود أفعال 
متباينة حول مكانــة األمم املتحدة 
واحلذاء، واملعنى وراء ذلك هو إظهار 

القوة أمام العالم.
وبعد انتهاء احلدث املثير، سأله 
الصحافيــون عن الســبب في هذا 
التصرف، فأجاب بأن احلذاء به مسمار 
يؤلم رئيس الوزراء فقرر أن يفعل 
ذلك إليقاف ألم املســمار. ومن تلك 
إلى غيرها من أحداث في أروقة األمم 
املتحدة مثــل ما قام به رئيس ليبيا 
بتمزيق ميثاق األمم املتحدة على املأل 
احتجاجا على ضعف األمم املتحدة وما 
العالم من ظلم للشعوب  يحدث في 

والدول الضعيفة وعجز األمم املتحدة 
الســالم  القيام بدورها حلفظ  عن 
الكرمية للشــعوب  وصون احلياة 
أدنى حاجة حلذاء خروشوف  دون 
أو للڤيتو أو لقوات حفظ السالم أو 

للشجب والتنديد.
والسؤال هو: هل تلك احلادثة غير 
قابلة للتكرار في ظل ظروف دولية 
يغلب عليها الشجب واالستنكار من 
جانب املنظمة أو استخدام الڤيتو من 

جانب الدول الكبرى، بينما أكثر من ١٩٠ 
دولة عضوا باملنظمة ما زال يحدوها 
األمل في حلول جادة ملشاكلها املتعددة؟
وقد أنشــئت األمم املتحدة في 
عام ١٩٤٥ بعد احلرب العاملية الثانية 
وتسترشــد في مهمتهــا وعملها 
باألهداف الواردة في ميثاق تأسيسها 
والذي حــدد الغاية من تأسيســها 
باحملافظة على السلم واألمن الدوليني 
عن طريق اتخاذ تدابير جماعية فعالة 

ملنع وإزالة األخطار التي تهدد السالم 
وإلى تنمية العالقات الودية بني الدول 
على أساس احترام مبدأ املساواة في 
احلقوق وتقرير املصير للشــعوب 
وتعزيز وتشــجيع احترام حقوق 
اإلنسان واحلريات األساسية للجميع 
دون متييز بسبب العرق أو اجلنس 

أو اللغة أو الدين. 
وهي املــكان الذي ميكن جلميع 
دول العالــم أن تتجمع معا وتناقش 
املشكالت املشــتركة وجتد حلوال 
مشــتركة تفيد البشــرية جميعها 
ومركزا لتنســيق أعمال الدول في 
حتقيق هذه الغايات املشتركة. وتتكون 
األمم املتحدة من ســتة أجهزة هي 
اجلمعية العامة ومجلس األمن واملجلس 
االقتصــادي واالجتماعي ومجلس 
الوصايــة ومحكمة العــدل الدولية 
واألمانة العامــة. وأمتنى أال تتكرر 
حادثة احلذاء وإيجاد احللول اجلادة 
للمشكالت التي تواجه جميع الدول 

دون شجب أو استنكار أو تنديد.

إلى تلك األم، األخــت، احلبيبة، 
الصديقة، إلى تلك الصاحبة العزيزة، إلى 
من حتمل في طياتها كل املعاني الرائعة 
اجلميلة، إلى من يؤملني تعبها ومرضها، 
يكسرني حزنها، يرهقني خوفها وقلقها، 
(شريفة القطان) أم خالد املزيعل، الغالية 
كثيرا على نفســي، أريدك أن تعرفي 
بأنني أعرفك جيدا وأعرفك أكثر من كل 
الذين حولك ومعك وأحفظ روحك، مثلما 
أحفظ روحي ونفسي وأعرفها، وان من 
خــالل معرفتي تلك، فإنني أعلم علم 
اليقني بأنك ستهزمني املرض بإذن الباري 
سبحانه، نعم ستهزمينه يا حبيبتي 
بصفاء ابتسامتك املشرقة، ستهزمينه 
بقلبك الطيب النقي، ببشاشتك التي ال 
تفارق محياك ودماثة خلقك، ستهزمينه 
بصبرك وشدة وقوة إميانك، ستهزمينه 

بنقاء سريرتك وصفاء روحك.
وستعودين لنا كما عهدناك يا أم 
خالد زاهية، مشرقة، مزهرة ودائما ما 
تكونني كعادتك مستبشره، ستعودين 
أيتها احلبيبة القويــة احلنونة، فال 
حتزني أبدا فإنا أكثر منك حزنا، وال 

تيأسي فاأليام دول ولعل اهللا أن يأتي 
بالشفاء من عنده على عجل.

تيقني وكوني على ثقة تامة بأن 
قلوبنا تتفطر ملرضك ومصابك، وكيف 
ال؟! ومكانك في سويداء القلب والروح.
فتأكدي أننا نحن جميعا من بعد 
الباري سبحانه في الضراء قبل السراء 
معك، لن نتخلى أبدا عنك، أيتها الطيبة 

الرحومة.
فكم أمتنــى أن لو كان لدي أكثر 
من قلب ليرتسم اسمك اجلميل بكل 

كياني وبني اضلعي يا عزيزتي، أحبك 
يا من مألت الدنيا حولي بكل معاني 
احلب الصادق والنية الطيبة الشفافة، 
أحبك يا من مألت كل حياتي مبشاعر 
االحتواء واحلضن الدافئ، أحبك بكل 
ما حتمله الكلمة من معنى، ومن دونك 
تصبح احلياة كلها باهتة بال معنى، 
فكتحفة نــادرة أنت، ال تقدر بثمن، 
نعم نادرة ونادرة جدا وكم افتخر أنا 

كثيرا في بهاها.
ستعودين يا أفضل وأغنى كنز 

امتلكناه، ســتعودين يا من نشعر 
بوجودها معنا بالراحة والطمأنينة، يا 
من اعتدنا بأن تستقبلنا دائما بابتسامة 
واسعة وتصافحنا بفرح وحتتضننا 
بحــب ومودة وان كانــت في احلك 
ظروفها وشدة تعبها، ستعودين يامن 
اعتدنا بأن جتمعي بعثرتنا وترممي 
انكساراتنا، وتخففي عنا حمل الليالي 
وثقلها وجتبري بلني قلبك خواطرنا، 
وتسعني جاهدة فقط لتشتري حلظات 

الفرح والسعادة لنا.
ســتعودين بإذن اهللا ســبحانه 
وسنسعد كثيرا بشفائك، وسيعود 
لنا ذلك القلب الكبير املمتلئ باحلب 
املترقرق بالعطاء، والكرم والسخاء، 
ستعودين بتلقائيتك املهذبة وسجيتك 
الرائعة وببســاطتك األنيقة وروحك 
الطيبة، تلك الروح والتي دائما ما تشعر 
من أول وهلة بأنها روح مألوفة لديك 

وقريبة منك عندما تراها.
شــفاك اهللا وعافاك يا حبيبتي 
وخفف عنك وأمد بعمرك وأبعد عنك 

كل مكروه.
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حذاء على منصة 
األمم املتحدة

د.هند الشومر

في سياق احلياة

ستعودين
فاطمة املزيعل

تثبت قضية الشهادات املزورة يوما 
بعد يوم مدى خطر هذه القضية التي 
تؤرق الدولة بكاملها، نظراً لتبعات آثارها 
السلبية على مناحي احلياة االجتماعية 
في املجتمــع حيث تظهر وجود جيل 
يشكل أزمة حقيقية على مسيرة البالد 

التنموية والنهضة الشاملة.
من ناحية أخرى، جند أن اإلحالة 
التي متت من قبل جلنة مكافحة الفساد 
والتي كشف عنها من خالل عرض مرئي 
قدمه وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح 
املخيزمي في جلســة نقاشية نظمتها 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) أن 
أعداد الشهادات العلمية املزورة بلغت 
١٤٠ شهادة وذلك عن الفترة من ٢٠١٥ 
حتى العــام ٢٠٢١ وهذا الرقم مخيف 
جدا يجب الوقوف عنده ملياً من قبل 
الدولة وتعمل على حتليل مسببات وآثار 
هذا الرقم اخليالي، ويلزمها بأن تقوم 
بإجراء إعادة نظر حقيقية في ضوابط 
قبول الشهادات املقدمة إليها والتي تتم 
معادلتها الحقا وأن تضع ضوابط خاصة 

بها بعيدا عن الشهادة ومصدرها مهما 
كان الدولة املصدرة لها. 

فهذا األمر ال يلغي القيام بالتدقيق 
الفعلي ولو وصل األمر إلى أن يتم إجراء 
اختبار مختصر لكل من يريد معادلة 
الشهادة الصادرة من خارج البالد، والتي 
يتقدم بها اخلريــج اجلديد. واعتماد 
وضع األسس املناسبة واحلرص على 
إطالع الشــعب بآخر التطورات التي 
حتدث لكي يكونوا على اطمئنان تام 

مبن يتولى أمورهم وحياتهم اليومية. 
ومن ناحية أخرى نقول إن هذه القضية 
أصبحت قضية رأي عام، وتســتحق 
أن تتم إثارتها بني حني وآخر حتقيقا 

للمصلحة العامة. 
ولقد سبقت منا مقاالت عديدة حول 
نفس املوضوع من قبل، وعودة على تلك 
الشهادات احملولة للفساد والتي صدر 
بعضها من دول خارجية مثل سلوڤاكيا 
والهند والفلبني وجامعة أثينا األميركية 

وهي من أصل ٥٠٨ قضايا، في حني أن 
هناك بعض القضايا املتداولة ما زالت 
قيد التحقيق. أيضا ومن ناحية أخرى 
جند أن العدد املهول في تلك القضايا 
يجعل الدولة في حزم شديد من أمرها 
لتفرض على هذا األمر قيودا مشددة، 
فالشهادة املزورة تكلف الدولة خسائر 
ال حدود لها مادية واجتماعية، فاملادية 
تكلف ميزانية الدولة املبالغ املالية العالية 
التي يحصل عليها األكادميي ويدخلها 
في خسائر يصعب تعويضها حتى ولو 

متت إحالة املزور إلى السجن. 
وأيضا على صعيد الصحة، جند 
أن الدكتور البشري ميكن أن يشكل 
خطرا حقيقيــا على صحة املرضى 
املراجعــني لديه، وهــو األمر الذي 
يدخل املســتفيدين من العالج في 
خطر تشخيص خاطئ.. ولن نقول 
أكثر من هذا في األخطار التي تنتج 
عنها تلك الشهادات املزورة. واملطالب 
من الدولة إعادة نظر حقيقية في هذا 

الصدد مستقبال. واهللا املوفق.

من الواقع

نعم حلكم
الـ ٤٧٧ قضية 
شهادات مزورة
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مساحة للوقت

مجلسنا.. 
و«سحارة» 

بوشميس!
طارق إدريس

صالح املسباح
«ثقافة وطن»


