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إن احلديث عــن التعليم 
يعود بنا إلــى التعليق على 
التي ظهرت  املساجد األولى 
أن عمل  بالكويت فنالحــظ 
اإلنسان ليس الصالة فقط لكنه 
الوعظ والتعليم وقراءة شيء 
من كتب الدين، ورحلة التعليم 
في بدايته األولى كانت مقترنة 
بجهود الرواد املخلصني من 
املطاوعــة واملطاوعات وان 
التعليــم بالكويت هو التقاء 
وتضافــر جهــود كل أبناء 
الذين  الكويت حكاما وشعبا 
دعموا رسالة التعليم والتعلم، 
ومع تطور احلياة واتســاع 
رقعتها وزيادة عدد سكانها 
فإن التعليم لم يظفر مبا ظفرت 

به مجاالت أخرى بالبلد. 
وكانت البــالد في حاجة 
من املتعلمني واملتخرجني في 
لديهم  مدارس نظاميــة مبا 
من مهارات عقلية في القراءة 
والكتابة والعمليات احلسابية 
واتقان بعض اللغات االجنبية، 
املهــارات ال ميكن  كل هذه 
أن تكتســب خالل الكتاتيب 
أنحاء  املنتشــرة في جميع 

الكويت. 
وعلى الرغــم من جهود 
التربية فــي تطوير  وزارة 
التعليم فإنــه  مازالت هناك 
معوقات اساسية تعوق مسيرة 
هذا التقدم بل تبدد كل إجناز 
حتققه وزارة التربية وان بعض 
هذه املعوقات التي تؤثر تأثيرا 
التربية،  بالغا على مســيرة 
فالعملية التربوية تقوم على 
ثالثة أضالع: املنشأة التربوية، 
وأعني بها املدرسة، واملعلم، ثم 
املنهج الدراسي، فال تعليم اال 

بهذا املثلث. 
وتعالــوا نتفحص هذه 
األضالع ونبدأ باملعلم ونضع 
أيدينــا على الــداء في هذه 
اجلزئية، فاملعلم هو أســاس 
العمليــة التربوية فإن صلح 
صلــح التعليم وان كان غير 
ذلك فسد التعليم ونحن اآلن 
اسرى معلمي الضرورة الذين 
ألقت بهم املقادير ليعملوا في 
سلك التدريس وهم كارهون 
له، فنجد بني جموع املعلمني 
املجدين معلمي  الصاحلــني 
الضرورة ال علم لهم واسألوا 
عن هؤالء وعن مســتواهم 
العلمي لتتأكدوا بأنفسكم أن 
هناك معلمني ال يصلحون وال 
يؤمتنون على تدريس أبنائنا، 
استهتار في اســتهتار وال 
يريدون اال اجلدول املخفض 
وعدم وجود الرادع للمعلمني 
كثيــري الغيــاب من بعض 
الوافدين  الكويتيني وبعض 
ألنهم يعلمــون أنه من أمن 
العقوبة أســاء األدب، ناهيك 
عن الدروس اخلصوصية التي 

غزت أكثر البيوت. 
 نعــم صــالح النفــس 
باألخالق فاالخالق مرجعها 
ومناطها املعلم فإن صلح املعلم 
صلح حال األمــة وأخرجت 
رجاال قادريــن على حتمل 
بالعلم  املسؤولية مســلحني 
واألخالق وقد أدرك اإلسالم 
حقيقة مكانة املعلم اجليد منذ 
أكثر من أربعة عشــر قرنا 
وها هــو املصطفى صلوات 
اهللا وســالمه عليه يقول إن 
األنبياء وجعل  العلماء ورثة 
اخلارج في طلب العلم خارجا 
في ســبيل اهللا حتى يرجع. 
ولنأخذ مثاال على فرنسا عندما 
جلس زعماؤها يتدارسون ملاذا 
هزمت أيام نابليون فوجدوا 
أنها هزمت بســبب التعليم، 
فحرصوا على التعليم وطوروه 
فكانت أولى خطوات التطوير 
إصالح حال املعلم والســمو 

مبكانته. 
أقول للمعلم الذي يخاف 
اهللا، كان معلمونــا قدميــا 
مبكانة اآلباء وحظوا باالهتمام 
والرعاية والتقدير، حتى إننا 
كنا نتحاشــى املرور أمامهم 
وجنلهــم ونحترمهم وكانوا 
نعم املعلمون، وهنا نتذكر قول 
الراحل جابر األحمد،  األمير 
طيب اهللا ثراه، عندما قال «انه 

ليشرفني ان أكون معلما».
أسأل اهللا ان يوفق الوزير 
وأركان وزارته في أن يجعل 
التعليم أحسن مما كان بجهود 
وتضافر اجلميع، أسأل اهللا 
أن يحفــظ الكويت وأميرها 
وشــعبها ومــن عليها من 
املخلصني مــن كل مكروه، 

اللهم آمني. 

األســبوع املاضي أصدر 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح قرارا بأن يكون النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد، 
الوزير املختص بتطبيق أحكام 
القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٠
التركيبة  في شــأن تنظيم 
السكانية. هذا القانون املتعلق 
بتنظيم التركيبة الســكانية 
ملزم ويفرض على كل حكومة 
العمل بنسبة وتناسب بني كل 
اجلاليات الكرمية املقيمة في 
البالد ملنع جتاوز جالية على 
أخرى في أعدادها ويحتوي 
على ٦ مواد تسري على العمالة 
املقيمة عنــد إصدار الئحته 
التنفيذية التي يتيح القانون 
املختــص إصدارها  للوزير 

خالل عام من نشره.
الالئحة حتديد  وتتضمن 
سقف أعلى للمقيمني ومراعاة 
أعداد املقيمني ويراعي القانون 
كذلك أهمية مراعاة مخرجات 
التعليم، وبرامج الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
ومدى استيعاب وسائل الوقاية 
والعالج من األمراض واألوبئة 
في املنظومة الصحية للبالد 
القادمة من اخلارج،  للعمالة 
الفئات املســتثناة  وحتديد 
التنمية  في ضوء احتياجات 

وسياسات سوق العمل.
ال شك أن قضية معاجلة 
الســكانية شعبية  التركيبة 
ووطنية تــكاد تكون األولى 
من حيث األهمية واالهتمام، 
وهو ما اضطر املشــرع إلى 
استصدار القانون الذي نفتخر 
به ونعتز باعتباره أول تشريع 

يعالج التركيبة السكانية.
النائـــب األول مــــن 
الشخصيات الوطنية القوية، 
واملتابع ملا أصدره من قرارات 
خالل الشهرين املاضيني في 
شأن وقف الزيارات وسمات 
االلتحاق بعائل وغيرها يبرهن 
تــام بحتمية  إدراك  علــى 
التركيبة  وضرورة تعديــل 
السكانية، وشخصيا عندي 
يقني وتفاؤل بتكليف الشيخ 
طالل اخلالد بهذا امللف املهم 
حلسمه قريبا جدا بقرارات 
مبشرة تعالج اخللل املزمـــن 

بصورة جذرية.
ســبق ان أشرت إلى ان 
التركيبة السكانية بوضعها 
احلالــي غير مقبولة لتأثير 
ذلك علــى الهوية الوطنية، 
فمن غير املقبول ان يكون 
الكويتيون أقلية في وطنهم، 
وان ينتظر املواطن في طابور 
طويل حتى يأتيه الدور في 
التعيني، وفي املقابل الوافد 
يعني في الدوائر احلكومية، 
هذا إلى جانب تبعات ذلك على 
اخلدمات العامة وغير ذلك. 
هناك تراكمات، وجتاوزات 
صدرت عن قلة من منعدمي 
الضمير ساهمت في وجود 
اعداد هائلة مــن الوافدين 
ال طائــل مــن وجودهــم 
ويشكلون عبئا على الدولة 
من جهة األمــن في املرتبة 
األولى باعتبار ان أغلبهم من 
العمالة الهامشية غير املنتجة 
وغير الكفؤة. وزارة الداخلية 
عليها دور كبير في ضبط 
التركيبة السكانية خاصة بعد 
نقل تبعية الهيئة العامة للقوى 
العاملة، ما يستوجب حصر 
أذونــات العمل في وظائف 
يحتاج إليها السوق احمللي، 
ومنع حتويل مــن تنتهي 
إقامته في القطاع احلكومي 

أو اخلاص.
إلى  الشــكر  كل  آخر الكالم: 
الداخليــة  رجــال وزارة 
امليدانيني الذين انتشــروا 
بشكل مكثف خالل أمطار 
اخلير لتحقيق االنضباط 
املروري وللحد من االستهتار 
والرعونة، والشكر موصول 
الى رجال اإلطفاء ووزارة 
األشغال العامة، مشكورين 
وما قصرمت وبارك اهللا فيكم، 
حقا الكويت تســتحق هذا 
اجلهد املشرف عساكم على 
القوة، حفظ اهللا الكويت من 

كل مكروه.

محلك سر

يا حلو سوالفچ 
يا ماما غالية
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أعالم الفســاد األخالقي على رؤوس 
الطبيعة  مؤسســاته، وتعطيل مسيرة 
الربانية ألبنائه وبناته، وزرع نواة الفساد 
بناعمي العود عبر أعالمه وإعالناته مع 
كل األسف ليست أجياال متأخرة بفقرها، 
بل ما يطلق عليهــا أمم متقدمة ينخر 
الفساد أجسادها وينادون بتكسير جسور 

األسرة، ويتناخون للشذوذ!
مـــــن كل ذلك نتنادى باإلصالح 
لإلعالم والتعليم العادي، والعالي لنكون 
بأمان من هذا العدوان الشــرس القادم 
بسن األســنان للتخريب واالستهجان 
بنا أننا أمــة جاهلة بتقديرهم وجهلهم 
املصدر لنا. ونردد ألجيالنا احلياة الواسعة 
الرحبة املمتعة (ليســت فقط كرة قدم 
وبطــوالت ناجحة أو دون ذلك! لكنها 
وعي وتعليم، وقدوة صاحلة نتبارك بها 
وإيداع مبارك للراتب بصفة احلــالل 

لتربية العيال بسالمتكم).

إذا ما ابتعدت عنه سيفضحها بدوامها 
وعند زوجها ويبي يقول ملرته وأنهى 
رسالته بجملة وقال لها: حشمي عمرچ.

انتهت قصة ماما غالية والكل مصدوم 
من أحداث القصــة، والصدمة األكبر 
أن اشــلون تلك النوعية تقوم بتربية 
وتعليم أجيالنا بل السؤال الذي يطرح 
نفسه: اشلون تربيتها ألبنائها؟ فقمت 
بالســؤال ملاما غالية: وصاحبتنا شنو 
ســوت مع زوجها؟ فأجابت: حبيبتي 
هذه تربيتنا احشمت نفسها واحترمت 
زوجها وانسحبت وال فتحت موضوع 
وال حسسته بوجودها، هذا السنع يا 
بنتي وتربية اهللا يســتر عليهم، بس 
السؤال دكتورتنا: أنتوا ما يكشفون على 
عقولكم قبل ما يعينوكم؟ وهنا ضحكت 
وقلت: يا ميه ما شفتي شي يا غالية.

مسك اخلتام: قال اإلمام علي كرم اهللا 
وجهه: األدب ال يباع وال يشترى، بل 
هو طابع في قلب كل من تربى، فليس 
الفقير من فقد الذهب، وإمنا الفقير من 

فقد األخالق واألدب.

قاعد على الكمبيوتر وإال تالقي رفيجة 
عمرها قاعدة تغــازل زوجها والزوج  
قاعد يكتب لها على كمبيوتر، احترمي 
نفسك انتي انسانة متزوجة وأنا أحب 
مرتي وإنتي صاحبتها، وتقول البنت: 
أنا مصدومة واحلمد هللا زوجي ما حس 
في دخولي عليه، وتقول اشلون الصدمة 
ملا زوجي يكتب لها عيب ويطلب منها 
قطع العالقة بينها وبني زوجته وأهي 
تقول: عادي مالك شــغل وأنا ما أقدر 
أعيش من غيرك، فقام الزوج مهددها 

للحاضر واملستقبل تواصل مع املاضي 
العريق ألجيال مهدت لنا الطريق توجيها، 
وتعليما واقتحام الصعاب وتالزم النجاح 

بابها جواب.
بالسهولة وسط  فتحدياتكم ليست 
أمواج هذا التداخــل العميق تركيباته، 
اخلطير بالعالم الواسع توجهاته! الغالب 
عليها مصاحله وترك ما فاته، كمن يرفع 

واإلخالص للخالق العظيم، ونبينا احلليم، 
وقرآننا الكرمي، وما ورد فيه من الذكر 
احلكيم لدنيانا وديننا للقدوة احلسنة 
داخل قدمي أجيالنا، وللخارج أتباع القدوة 
الصاحلة منها، ولألمم األخرى حتاشي 
أولى  السلبي فيها وعليها، واألقربون 
بنا من اآلخرين. كنا يوما ما وعصورا 
زاهرة باإلبداع، لنعيدها جتديدا وانتفاعا 

بنتي ما أدرى شــقول، بس من كثرة 
ما تكلمتوا على احلشــيمة واالحترام 
استغرب من هالزمن أنتو شلون عايشني 
فيه؟ فسألت: ميه عسى ما شر؟ تعرفون 
فالنة تشــتغل مدرسة في اجلامعات. 
فقمت بالتصحيح ألنني أعرف من تقصد 
وقلت: تقصدين دكتورة ميه، فأكملت 
ماما غالية: إلى أهو املهم، تصدقون عندها 
زميلة لهــا وتقول رفيجة عمر وأخت 
دنيا وســفر ودراسة وتتفاجأ من جم 
يوم بالصدفة داشة على زوجها وأهو 

واملعني باملشاغب املتقاعد واملوظف 
املطالب بحقوقه املنطقية، ومخصصاته 
الرسمية بقرارات إيجابية وليست وعودا 
هالمية بعيدة عــن التفعيل والتنفيذ، 
حكومي وبرملاني دستوري. وبكل األحوال 
السابقة هللا احلمد والفضل والشكر نتمتع 
برعاية ربانية ما بني احلاكم واحملكوم لهذه 
الشريحة من أهل الديرة األوفياء، سابقهم 
والحقهم ملن خدم وطنه بأمانة مطلوبة، 
وملن يخدمها بتفعيل نزيه مفهوم، لذلك 
رســالة إيداع الراتب مع فجر وتاريخ 
نزولها تعتبر بهجة لكل بيت وأســرة، 
ولألفراد واجلماعات بخارطة وظائف 
الدولة للمؤمتن عليهــا راتبه وموقعه 
الوظيفي، بال جتــاوز، وال انتفاع غير 
مشروع، ال سمح اهللا، ونردد شاكرين 
اخلالق لهذه النعم ونتغنى بديرتنا (هاذي 

الكويت صلوا على النبي).
وللقادم من األجيال التمعن والتواصل 

في تلك األجواء الشتوية «ما حتلى» 
إال باحلديث واجللوس مع  األمسيات 
ماما غالية، أي كانت شــخصيتها من 
هي؟ تبقى قصصهــا وحكايتها التي 
تسرد لنا على الدوام من الزمن اجلميل 
«املراد». في منتصف األسبوع، قمت 
بزيارتها وكانت األجواء الشتوية فوق 
العادة، ومع صوت املطر وبرودة اجلو 
واجللوس في خيمتها كل من املتواجدين 
قام بسرد بعض من ذكريات زمان أول، 
لذكرياتنا  وكانت ماما غالية تنصــت 
التي كانت أغلبيتهــا محورها ما بني 
«احلشيمة واالحترام»! وكيف كان في 
املاضي االحترام واحلشيمة ليس مبدأ 

بل قانون حازم بني اجلميع.
وبعد أحاديث كثيرة وذكريات مطولة 
حتدثــت ماما غالية، وقالت: اهللا يرحم 
زمانا واهللا يعينكم على زمنكم، وعلى 
طاري االحترام واحلشيمة أمس بنت 
من بناتي يت وقالت لي قصة شــيبت 
رأسي، فسألتها: اسم اهللا عليچ، عسى 
ما شــر ماما غالية؟ فأجابت: واهللا يا 

٭ حملة: نقول للقلــوب املوجعة من 
أحداث عــام ٢٠٢٢: اصبروا على آالم 
احليــاة، فكل ألم بعده راحة، فالضيق 
بعده الفرج، والعســر يلحقه اليسر، 
فاصبروا واستعينوا باهللا، وال حتزنوا 
على احلياة كثيرا، فهي دار فناء، فما 
حققتم فيها فاشــكروا اهللا عليه، وما 
أوجعكم منها فاصبروا عليه، (وما عند 

اهللا خير وأبقى).
٭ حملة: صدق اإلمام الشافعي بقوله:

دع األيــام تفعــل مــا تشــاء
وطب نفســاً إذا حكــم القضاء

الليالــي وال جتــزع حلادثــة 
فمــا حلــوادث الدنيــا بقــاء

ً علــى األهوال جلدا وكن رجالً 
الســماحة والوفاء وشــيمتك 

وال حــزن يــدوم وال ســرور
وال بــؤس عليــك وال رخــاء
اللمحة األخيرة: قدمــت لكم هذه  ٭ 
اللمحات الســريعات، متمنيا لي ولكم 
إقامة سعيدة في احلياة املتبقية، وكلي 
أمل بعام ٢٠٢٣ أن يكون عام خير وبركة 
على اجلميع، رافقتكم السالمة في رحلة 
٢٠٢٣ التي انطلقت، رحلة سعيدة بإذن 

اهللا.

هل املهموم اجتث همومه؟
هل احملروم قضى على احلرمان؟

أم أن كل «هواجيــس» عام ٢٠٢٢
محمولة على األكتاف ومصحوبة لعام 

٢٠٢٣؟!
٭ حملة: بفضل من اهللا استطعت إرغام 
قلبي على الشعور بالغير، فهو يتألم مع 
مــن يتألم، ويفرح مع من يفرح، ومع 
رحيل عام ٢٠٢٢ يفرح القلب لكل من 
حقق الطموح املنشود، ويحزن لكل من 
أخفق في حتقيق طموحه!، فهو يحزن 
لكل من عاش احلرمان والشتات واأللم 
وحتمل وخــزات جراح الزمن! ويأمل 

اخلير للجميع في ٢٠٢٣.

ولن يعود أبدا، فمهما حاولنا التراجع 
للوراء فلن ننجح أو نستطيع.

الكثير من  فالقلوب كانت حتمــل 
األحالم والطمــوح، وكانت تعمل ليال 
ونهارا على حتقيقها، ولكن العام اجلديد 
أتى دون حتقيق ذلك، وما على القلوب 

إال التسليم بأمر اهللا وقسمته.
٭ حملة: وأنا أســتقبل العام امليالدي 
اجلديد ٢٠٢٣ تفكرت في حال تلك القلوب 
التي عاشت تنافح وتدافع عن أحالمها 

في عام ٢٠٢٢ الراحل!!
فهل حققت شيئا !؟

هل الفقير حقق غناه؟
هل املوجوع أزاح أمله؟

سواء كانت أعواما هجرية أو ميالدية، 
فهي أعمارنــا متضي، فالعمر حملات، 
لذلك كانت هذه املقالة عبارة عن حملات 
مختصــرة !، وخالل كتابتي عن هذه 
اللمحات الســريعة حول العام الراحل 
٢٠٢٢ والعام الذي بدأ ٢٠٢٣ استذكرت 
القول احلكيم إلمام الزاهدين احلسن 
البصري، رحمه اهللا، حيث يقول: «يا 
ابن آدم إمنا أنت أيام فإذا ذهب يومك 
لذلك فالعمر مجموعة  ذهب بعضك»، 
من األيام، وكلما مــر يوم من العمر 
ذهب معه بعض اإلنســان، لذلك علينا 
االستفادة من الوقت مبا ينفع ويرفع 

شأن اإلنسان في الدنيا واآلخرة.
٭ حملة: العام امليالدي ٢٠٢٢، هو عام 
عشنا فيه أحداثا جميلة وأحداثا أليمة، 
وذهب بعض العمر معه، وسوف تكون 
اللحظات التي مضت شاهدة لنا أو علينا.
وما دمنا على قيد احلياة مقيدين، 
فعلينــا تصويب ما مضى من أخطاء، 
والتزود من أبواب اخلير.. حتى نلقى 
اهللا وهو راض علينا، - نسأل اهللا بركة 

الوقت.
٭ حملة: دخول عام جديد هو إعالن عن 
عمر مضى، عمر رحل بخيره وشره، 

من القلب

حملات 
حول الراحل 
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محمد عبداحلميد الصقر


