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مستشفى الجهراء سوق واجف

مجتمعنا المتنمر

�أقامت الدولة املرافق العامة خلدمة
امل��واط��ن�ين واملقيمني ،والكويت
دولة منظمة م�ؤ�س�ساتية بكل ما حتمل
الكلمة من معان ،ومن تلك املرافق
اخلدماتية املهمة م�ست�شفى اجلهراء
ال��ذي ��صرف عليه امل�لاي�ين ليكون
يف خدمة اجلميع دون ا�ستثناء بعد
�أن �أخذ �أف�ضل الت�صميمات الهند�سية
احلديثة ليكون مظهر ًا ح�ضاري ًا نفتخر
ب��ه كلنا ،لكن احل��ل��و ،كما يقول
املثل ،ال يكتمل فالبع�ض ال�شاذ ممن
يقيم على هذه الأر�ض ميار�س بع�ض
الت�رصفات ال�شاذة التي تعكر ال�صفو
احل�����ض��اري ال���ذي ت�سعى احلكومة
للو�صول �إليه ،فين�صب «الب�صطات»
بطول اربعة امتار مع مكربات ال�صوت
للت�سجيالت ال�صوتية التي ي�سوق
لها هذا البائع املتجول �أمام الباب
الرئي�سي مل�ست�شفى اجلهراء ،يبيع

منذ م��دة لي�ست بالق�صرية و بعد �أن قر�أت
بحوث ًا عن ال�سلوكيات التي تواجه املجتمع
وما لدي من خربة و تخ�ص�ص� ،سلطت خربتي
لإ�صالح جمتمعي امله�شم ب�شكل قطع الزجاج
يف جميع االجتاهات تناثرت �شظايا �أفراده
حتى بات هذا املجتمع يعاين من الت�رشذم و
امل�شاكل املتعددة ما بني امل�شاكل االجتماعية
والنف�سية و التي انعك�ست على �سلوكيات
الأف���راد ب�شكل وا�ضح للمتخ�ص�صني والذين
يعرفون كيف يتعاملون مع املجتمع اال �أن �أفراد
املجتمع ال يعرفون كيف يتعاملون مع بع�ضهم
البع�ض و هذا ما �سبب عدة م�شاكل على جميع
امل�ستويات �سواء كانت على �صعيد الأ�رسة �أو
املجتمع و حتى العمل الذي مل ي�سلم من الأذى
النف�سي و الذي تن�رشه بع�ض و �سائل التوا�صل
االجتماعي من مقاطع فيديو و ق�ضايا ترتك
لطرح ال�شارع دون تدخل من املخت�صني و هي
كثرية ولن تنتهي مادام «املخرج عاوز كده»
ومن املحزن �أن �أ�شاهد ما �سعيت الى حموه
وامل�ساعدة الى تال�شيه بعد �أن دققت ناقو�س
اخلطر لوزارة الرتبية التي �صمت �أذنيها عن
�سماع من ينتقدها �أو يوجهها الى الر�أي الر�شيد
و الطريق ال�سليم وا�ستمرت هي ذاتها ومن
خالل بع�ض موظفيها يف مراكز قيادية تتنمر
على جمتمعها فال غرابة بعد ذلك �أن �أ�شاهد
�سلوك التنمر ينت�رش بكرثة يف الآونة الأخرية
و�أ�صبحنا نرى التنمر يف كل مكان بداية من
ال�شارع �أو املدر�سة �أو اجلامعة وحتى مراكز
الأعمال و ال��وزارات حيث العمل الذي يخ�ص
الدولة والذي ت�سريه احلكومة ونعرف طرق
التعامل معه ونعلم �أ�سبابه و�آث��اره و�أنواعه
وعالجه و الذي �سبق �أن تطرقت له يف مقال
�سابق �أح��ذر وزارة الرتبية من هذا ال�سلوك
اخلطري الذي �سينعك�س بالآثار ال�سيئة نف�سيا
على الطالب ويخلف عندهم م�شاكل اجتماعية
تبقى الى مراحل ما بعد الدرا�سة و متتد الى
املجتمع وتعاين منها الأ�رس ،والذي مل تكرتث
وزارة الرتبية ال الى ناقو�س اخلطر وال حتى
بعد انت�شار �أحد املقاطع املقززة ل�سلوك التنمر
الذي �سلكه الطالب �ضد قرينه وما �شاهدناه
ف�أين الوم وزارة الرتبية يف املقام الأول و
من ثم الأ�رسة التي مل تلحظ هذا ال�سلوك لدى
الطفل والذي قام به جتاه �أحد �أقرانه و ب�صدق
فال�سلوك هذا منت�رش و دارج يف �سلوكيات بع�ض
الطالب يف جميع املراحل التعليمية و التي
تت�سم بكثافة قبلية و ما �شاهدناه من فيديو
ي�ؤكد به الطالب على ا�سم القبيلة وهما املتنمر
و ال�ضحية من نف�س القبيلة والذي �أمتنى من
وزير الرتبية عدم ال�سكوت عن هذه الق�ضية
بحجة «عيال عم وتخانقوا» وطمطمة املو�ضوع
و دفنه حتى ميوت فالوزير �أمام خيارين �أما
عمل جلنة حمايدة ترفع له تقريرها من وزارة
ال�صحة و وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية و العمل
�أو حتى نف�س الوزارة وعدم الوقوف الى جانب
�أي طرف ب�شكل �أو �آخر و عالج امل�شكلة ب�شكل
�سليم بعد تق�صي احلقائق ون�رشها يف هذه
الق�ضية املجتمعية اخلطرية ،فليقدم وزير
الرتبية و التعليم ا�ستقالته من من�صبه جتنبا
لأي �ضغوطات �ستمار�س عليه ب�شكل �أو �آخر.
�أمتنى من �سمو رئي�س جمل�س ال��وزراء عدم
ال�سكوت و ت��رك ه��ذا ال�سلوك يف املجتمع
يتنامى و �أطالب �سموه باحلزم جتاه ما مت
ن�رشه من �سلوك عدائي مقزز فهو �سلوك عام
ومنت�رش و ميار�س على خمتلف القطاعات
�سواء كانت التعليمية �أو الوظيفية فهل
�سرنى حترك ًا يحفظ للمجتمع كيانه من
الته�شم �أكرث مما هو فيه.

التربية بين هدر المال العام
ومكافآت اللجان

فيها بع�ض الكتب دون �أدن��ى تدخل
من �إدارة امل�ست�شفى �أو البلدية �أو
مكتب املحافظ الأخ العزيز نا�رص
فالح احلجرف الذي نبارك له ا�ستالمه
من�صبه اجلديد ،وكلنا �أمل �أن يكون كما
عهدي به رجل ال�ساعة ويق�ضي على
كل الظواهر ال�سلبية يف املحافظة،
ويجعل من اجلهراء واحة ت�شفي العليل
بعد �أن عجزت �إدارة م�ست�شفى اجلهراء
عن منع ه�ؤالء الدخالء الذين افرت�شوا
مداخل امل�ست�شفى كنوع من االحتالل
وف��ر���ض م��ب��د�أ ال��ق��وة وع���دم اح�ترام
القانون ،وبهذه املنا�سبة �أتذكر قول
فرعون ملن �س�أله عن �سبب فرعنته
قال :ما لقيت �أحد ي�صدين ،و�أنا اقول
لهم :اجلهراء فيها رجال وب�إذن الله
يت�صدون لك والمثالك وموعدنا غدا
ب�إذن واحد �أحد عندما ي�أتيك اليقني يا
بقايا االحتالل الغا�شم.

وزير الرتبية وزير التعليم العايل يحر�ص على ح�ضور
اجتماعات جمل�س ال��وزراء  ،وجل�سات جمل�س الأمة
وتخلي�ص معامالت النواب والتعليق على ال�شهادات
امل�رضوبة بني الوقت والآخر  ،وغري متفرغ ملا يح�صل
يف وزارة الرتبية من ملفات وق�ضايا عالقة منها تطوير
املنظومة التعليمية والإداري��ة و�ضعف املخرجات،
واالهتمام باملحاور الأ�سا�سية من مناهج و�أنظمة
وق��رارات غري م�ستقرة  ،وبيئة غري جاذبة وطريقة
تدري�س قدمية مل يتم حتديثها بتاتا ملجاراة احلا�رض
وامل�ستقبل  ،فعمليات التطوير والتجديد هي جمرد
مكاف�آت ورواتب وكوادر وعالوات ت�رصف على قيادات
وبع�ض املوظفني املقربني  ،ووزي��ر الرتبية وزير
التعليم العايل مل يكن له موقف وا�ضح ازاء التق�صري
والإهمال �إال �أول العام املا�ضي �صدفة بعد �شكاوى
جديرة باالهتمام يف مو�ضوع اال�ستعدادات و�صيانة
املكيفات التي مل حتل �سوى بال�ضغط لطلب اال�ستقالة
من وكيلي ال��وزارة لتعيني من يتوافق ويتنا�سب مع
�شخ�صية الوزير بعيدا عن الكفاءة.
واحلديث عن الكفاءة �سيدخلنا يف جدل وا�سع يطول
يف الرتبية خا�صة �أن معايري الوظائف اال�رشافية يف
التعليم العام واخلا�ص والنوعي ال تخ�ضع لنظام
وقوانني وا�ضحة �سوى عالقات ووا�سطات ال تهد�أ وق�سمة
ون�صيب.
وكذلك بخ�س حقوق املوظفني الوافدين «الكفاءة»
و�إنهاء عقودهم عنوة ،و�صوال �إلى قطاعات ومراكز
و�إدارات وجلان حتت �إ�رشاف القياديني توزع مبثابة
هبات ومنح ومكاف�آت للم�س�ؤولني وبع�ض املوظفني
ومل جند �أي دور لقيادي �أو وزير يف الرتبية يوقف هذا
العبث �سوى بالت�رصيحات  ،فالعمليات تدخل �ضمن
التنفيع والهدر وال�رصف بغري مو�ضعه.
وقد ن�ستغرب طوال الأعوام ال�سابقة من وجود موظفني
يف الرتبية مب�سمى معلم يرتقون ويجتازون الوظائف
اال�رشافية وهم مل يزاولوا املهنة على االطالق  ،وقد
ا�ستندوا على ذلك بكتب ر�سمية تخرج من مكاتب وكالء
ال���وزارة تفيد بتفرغ املوظف املعني ط��وال العام
ب�أعمال �أخرى منها مبادرات وبرامج وم�شاريع م�شرتكة
مع �أكرث من جهة و�أعمال يف جلان الكنرتول والغرف
ال�رسية واملطابع مع ا�ستالم الراتب والكادر والعالوة
من وظيفة معلم و�إ�ضافة على ذلك احل�صول على مكاف�آت
من جانب �آخر من باب تنويع م�صادر الدخل  ،ويبقى
ال�س�ؤال �إلى متى هذا العبث و�إ�صدار مثل هذه الكتب
التي تفيد بالتفرغ ب�أعمال �أخرى غري �أ�سا�سية هدرا
للمال العام.
ف�أعمال وجلان الكنرتول والغرف ال�رسية على �سبيل
املثال هي �أعمال ا�ضافية يقوم بها املعلم بعيدا عن
مهنته الأ�سا�سية وهي التدري�س نظري املكاف�آت املادية
عالوة على الكادر.
لذلك ينبغي �أن نوجه مالحظة تهمنا �إلى وزارة الرتبية
لإمتام عام واحد دون فو�ضى وعبث وو�سائط  ،مفادها
��ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابري ملواجهة مظاهر
الهدر والإ�رساف وتر�شيد الإنفاق على �ضوء مالحظات
ديوان املحا�سبة بكرثة اللجان وفرق العمل امل�شكلة
بالوزارة.
ونوجه �أي�ضا �س�ؤاال مل��اذا ال تتوجه وزارة الرتبية
ب�إلغاء املكاف�آت التي يح�صل عليها املعلمون نظري
م�شاركتهم بالأعمال الأخ��رى من م��ب��ادرات وبرامج
وم�شاريع وتكاليف وجلان وغرف ،وجعل هذه الأعمال
�أعماال وظيفية عادية للمعلمني دون �أي مقابل �أو مكاف�أة
مادية �إ�ضافية.
ويف النهاية نقرتح �أن يكون هناك توظيف �أمثل لهذه
الأعمال والتكاليف التي يتفرغ املوظفون من معلمني
للقيام بها  ،وللق�ضاء على التعذر بالتفرغ للأعمال
الأخ��رى بالن�سبة لكثري من املعلمني ط��وال العام
الدرا�سي ملا ت�سبب مثل هذه التكاليف من فراغ وربكة
كل عام درا�سي  ،وتكون هناك اختيارات بديلة جادة،
وب�رشوط وا�ضحة جتنبا لأي تالعب قد يح�صل.
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الفرق بين الكتاب والقرآن لدمغ الباطل «ج»5
�صنف ال�سيد �شحرور كتاب الله يف كتابه
«قراءة معا�رصة» الى نوعني:
النوع الأول هو الذي يتعلق ب�سلوك الإن�سان
«الر�سالة» ،ككتاب ال�صالة الذي يت�ألف من
الو�ضوء والقيام والركوع وال�سجود ،وهذه
الكتب «غري مفرو�ضة» على الإن�سان حتم ًا،
بل له القدرة على اختيار االلتزام بها �أو
عدم التقيد بها .ويعني ذلك �أن الإن�سان هو
الذي يق�ضي «يختار» موقفه منها.
و�أطلق على هذا النوع يف امل�صحف م�صطلح
«الق�ضاء» هكذا زعم ال�سيد �شحرور  ..فاين
قول الله تعالى الذي ا�ست�شهد به على ان
الو�ضوء والقيام والركوع وال�سجود هو
الق�ضاء؟
والنوع الثاين قوانني الكون وحياة الإن�سان
«النبوة» ككتاب املوت وكتاب خلق الكون
والتطور وال�ساعة والبعث ،وهذه الكتب
مفرو�ضة على الإن�سان حتم ًا ،ولي�ست له
القدرة على عدم اخل�ضوع لها ،و�أطلق على
هذا النوع يف امل�صحف م�صطلح «القدر»،
ويتوجب على الإن�����س��ان �أن يكت�شف هذه
القوانني ويتعلمها لي�ستفيد من معرفته
لها ،ومبا �أن حممد ًا �صلى الله عليه و�سلم
هو ر�سول الله ،وهو نبي ،فهذا الكتاب
يحتوي على ر�سالته ونبوته.
فالر�سالة هي جمموعة التعليمات التي
يجب على الإن�سان التقيد بها «عبادات،
معامالت� ،أخالق» «احلالل واحل��رام» وهي
مناط التكليف.
والنبوة من «نب�أ» هي جمموعة املوا�ضيع
التي حتتوي على املعلومات الكونية
والتاريخية «احل��ق والباطل» .هكذا زعم
ال�سيد �شحرور.

صرخة قلم

تعليقي:
هكذا عرف ال�سيد �شحرور الق�ضاء والقدر
وهذا التعريف ال يتفق مع كتاب الله...
كما انه �ساوى بني لفظى «يق�ضي ويختار»
يف املعنى وكالهما وردا يف كتاب الله فن�سي
ال�سيد �شحرور انه ال ت��رادف...وق��ال ان
االن�سان يق�ضي والحقا �سنجده يقول ان الله
يق�ضي واالن�سان يق�ضي والله يعلم واالن�سان
يتعلم فماذا يق�صد ال�سيد �شحرور بهذا؟ هل
يريد ان يقول ان االن�سان يف امل�سقبل �سي�صل
الى كونه «يعلم» اى يق�ضي ويعلم فيكون اله
نف�سه مثال وال يحتاج الى اله ام يكون الها؟
 ...الحظ �أي�ضا ماذا قال عن ال�صالة قال
ال�سيد �شحرور:
فالر�سالة هي جمموعة التعليمات التي
يجب على الإن�سان التقيد بها «عبادات،
معامالت� ،أخالق» «احلالل واحل��رام» وهي
مناط التكليف.
وق��ال �أي�ضا يف« :الر�سالة  ..ال�سلوك
الإن�ساين» فى ال�صالة وه��ذه الكتب غري
مفرو�ضة على الإن�����س��ان حتم ًا ،ب��ل له
القدرة على اختيار االلتزام بها �أو عدم
التقيد بها.
ويف اجلزء ال�سابق قال« :ال�صالة كتاب فهذا
يعني �أن ال�صالة هي من املوا�ضيع التعبدية
التي وجب على امل�سلم القيام بها».
�إذا �س�ؤايل لل�سيد �شحرور هل يجب التقيد بها
اوعدم التقيد بها؟ وكيف يجب التقيد بها
وذكرت انها غري مفرو�ضة هل ال�صالة �صنفت
لي�ست من العبادات؟ هكذا ال�سيد �شحرور
يف كتابه «قراءة معا�رصة» �صنف يف كتاب
الله ...الفرق بني الكتاب والقر�آن لدمغ
الباطل ولتكذيب الأباطيل ...يتبع.

أقنعة

ناصر الحسيني

د.ياسمين القطامي
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حتى «المعزا» أفضل بالسكن
املدار�س بالكويت ا�صابها خرير ب�سبب
االمطار ،ونحن دول��ة م�صدرة للنفط،
ومدار�س فنلندا منوذجية ،وهي دولة
م�صدرة لالخ�شاب.
يف ماليزيا م�ست�شفى برن�س كورت وهو
من امل�ست�شفيات الع�رشة االولى بالعامل،
ويعتمد اقت�صادها على ت�صدير املنتجات
املطاطية وزيوت النخيل  ،ونحن دولة
نفطية وعجزت وزارة ال�صحة بالكويت
عن ت�شغيل مدينة اجلهراء الطبية التي
مت افتتاحها منذ � 8أ�شهر.
من �أف�ضل اجلامعات بالعامل يف ال�صني
وع��دد �سكانها مليار و  386ن�سمة،
وبالكويت تعداد ال�سكان مليون و200
الف ،وجامعة ال�شدادية منذ � 12سنة،
يبنونها وما خل�صت ،واجلامعة احلالية
عبارة عن كليات مرتامية االطراف.
وك�شف تقرير حديث عن ت�صدر �سنغافورة
قائمة الدول التي لديها �أف�ضل طرق يف
العامل ،بينما جاءت الإمارات يف املركز

الثالث ،متفوقة على دول عاملية مثل
هولندا واليابان وفنلندا والواليات
املتحدة الأمريكية وهونغ كونغ...
ونحن بالكويت نعترب من اغنى ع�رش
دول يف العامل ،وطرقنا �سيئة للغاية ،
وامل�صيبة اننا يف ال�سبعينات نر�سل كتب
تعليم لالمارات ونبني لهم املدار�س،
وهم احتلوا املركز الثالث عامليا يف
اف�ضلية الطرق ،ونحن �شوارعنا بها حفر
 ..وتطاير ح�صى.
ب�س ت��درون اننا اف�ضل منهم ،ونطقهم
ع����شرة �صفر يف ال��رف��ق ب��احل��ي��وان ،
فاحلكومة متنح مربي االغنام واملعز
«جاخور» مب�ساحة  1200مرت ،بينما
رب اال�رسة الكويتية متنحه بعد  20عام ًا
من الزواج قطعة ار�ض مب�ساحة  400مرت
لبناء وح��دة �سكنية الطفاله ،اي بيت
«املعزا» تفوق م�ساحته بيت املواطن 3
ا�ضعاف  ..اي حتى «املعزا» اف�ضل منا
بال�سكن.

كيف تتعامل بذكاء مع الشخص الذي ُتحبه؟
�إليك � 3أ�ساليب مقدمة من طرف اخلرباء
الذكاء يف االبت�سامة:
يقول اخل�براء �إن من �أ�سهل الطرق التي
تثري �إعجاب �أي �شخ�ص ،هي االبت�سامة
ال�صادقة والذكية ،فاالبت�سامة عموما تثري
يف نفو�س النا�س �أ�شياء جميلة وت�شعرهم
باالطمئنان ،كما �أنها تُ ظهر الثقة بالنف�س،
والنظرة االيجابية ،وامل���زاج اجليد،
وتعطي انطباع ًا لدى ال�شخ�ص ب�أنك تتمتع
ب�صحة نف�سية وج�سدية وعقلية جيدة.
فن اجلاذبية:
يجب على ال�شخ�ص �أن يكون منفتح ًا بج�سمه
وعقله ،ف���إذا جل�س مكتوف الأي��دي فهو
بب�ساطة �سي�ضع �سد ًا بينه وبني ال�شخ�ص
و�سيرتجم على �أنه ال
الذي يتحدث �إليه،
ُ
يحاول دعوة ال�شخ�ص املقابل �إلى التحدث
معه بحرية.
يقول �أح��د اخل�براء �إن��ك عندما ال تكون
منفتح ًا بج�سمك وتُ عرب عما تريد بعفوية،
ف�ستعطي م�ؤ�رشات لدى ال�شخ�ص الآخر على

انك غري مهتم ،وقد تكون داللة على اخلجل
�أي�ض ًا ،كما �أن املبالغة يف هذا الفعل حتم ًا
�سترتجم على �أنه �أمر �رصيح باالبتعاد.
يف املقابل عندما تكون منفتح ًا ،وتقابل
ال�شخ�ص الآخر دون حواجز �أو �أياد مكتوفة،
فغالبا �ستجذب الآخر ب�شكل �أو ب�آخر.
الذكاء يف �إي�صال الدعم:
الإمياء بالر�أ�س قد يكون �أمرا �صعب ًا على
بع�ض الأ�شخا�ص ،رغم �أن��ه م�ؤ�رش قوي
على الدعم املعنوي .وي�ؤكد اخلرباء �أنك
ت�ستطيع �أن تدعم �أي �سلوك ترغب فيه
ب�إمياء ر�أ�سك فقط ،لكن بطريقة عفوية
و�رصيحة.
ف�إذا �أردت ت�شجيع ال�شخ�ص الأخر على
احلديث ميكنك �أن تومئ بر�أ�سك واملوافقة
على م��ا ي��ق��ول ،وب��ه��ذا الفعل الب�سيط
�ستتحكم مبجريات احلديث دون �أن ي�شعر
الطرف الآخر ،وبالتايل �سوف ت�ستخدم
�أ�ساليبك يف طرح املو�ضوع الذي ترغب
مبعرفته.

