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في «التربية» ...الدعوة واسطات

اإلدارة العلمية
�أ�ضحك كثريا بدل االمل لأن البع�ض منا ال وطن له ولن يقبل
يف اي مكان غري الغرب� .سكنت ثالث دول حتى الآن غري
الذي ولدت فيه وقد �أجرب على العودة الى بريطانيا يف
اخر املطاف .املطلوب يف كل االوقات اال تفكر واال يكون
لك ر�أي .ل�ست طائفيا وال عن�رصيا وال ارى فرقا بني الب�رش
يف اي مكان يف العامل اال باعمالهم ونواياهم ونظافتهم
وقلة �أذاهم للغري وكرثة فائدتهم .ويل طريقتي وا�سلوبي
يف فهم طريقوة كل جمتمع يف االميان بالله والعمل من
اجل طاعته� .أختلف مع كل من الي�ؤمن بوحدانية اخلالق
وباالديان واالنبياء والر�سل و�أثرهم العظيم يف تهذيب
الب�رشية وتعليمها اخل�ير .وتتمة لبع�ض ما ورد يف
املقال ال�سابق فاين على قناعة ب�إن اال�سالم �سيعم �سلما
وعلما وثقافة اجزاء اكرب من العامل و�سيعود الى اوروبا
لي�س على ايدي العرب وامل�سلمني احلاليني الالجئني
يف اوروبا و�إمنا من خالل حت�سن او�ضاع االمة وعودتها
الى العلم واملعرفة واالب��داع واالخ�تراع ون�رش ثقافة
النظافة والعبادة واح�ترام القوانني واالنظمة ابتداء
بطاعة الوالدين واحرتام الكبار وال�صغار على ال�سواء.
هناك الكثري الذي ال يعلمه الغرب وغري الغرب من غري
امل�سلمني عن ف�ضائل اال�سالم .عظمة اال�سالم تكمن يف ن�رش
ر�سالة ال�سالم والعدالة وامل�ساواة واحرتام الغري .ويف
الدعوة الى العلم والتعلم والعمل  .هناك تعتيم متعمد
وهناك حرب غري معلنة على الدين احلنيف باختالق
الفئات الدينية املتطرفة التي حتمل ا�سم الدين زورا.
فكل هذه التنظيمات والكتل والف�صائل امل�سلحة التي
تعمل على خالف ما يتميز به اال�سالم وخا�صة يف امور
العنف واالرهاب ،ال تتعدى كونها ب�ضاعة م�ستوردة او
�صناعة اجهزة االمن واملخابرات العاملية واملنظمات
املالية العمالقة التي ت�شكل اذرعا للهيئات واملنظمات
اليهودية التي تتنازع البقاء مع اال�سالم اعتقادا منها او
ترويجا ان بقاءها ومتتعها مبا مت االيحاء به اليها يف
نبوءات �آل �صهيون امنا يت�أتى او يتحقق بزوال اال�سالم .
اخط�أت بع�ض االنظمة العربية واخط�أت بع�ض املجتمعات
العربية واخط�أت بع�ض اجلموع العربية واال�سالمية
بارتدائها اثوابا متطرفة فا�ضحة تعادي العامل وحتارب
االديان االخرى خالفا لقول الكرمي «لكم دينكم ويل دين»

وقوله عز وجل «ال اك��راه يف الدين» .وك��ان ومازال
ب�إمكان العرب وامل�سلمني العودة الى العلم واملعرفة
لن�رش اال�سالم ولي�س اعتماد تنظيمات م�سلحة متطرفة
يف ذل��ك .اال�سالم دين علم وت�سامح وقوانني و�أنظمة
وعدالة اجتماعية وعمل ودين تغذية للمفاهيم االن�سانية
النبيلة .ويقينا ف�إن العامل ولي�س العرب وامل�سلمون
امل�ؤمنون بالعنف دفاعا عن دينهم �سواء ظنا منهم �أو
اندفاعا بتوجيه من �آخرين ،يوظفونهم الغرا�ضهم
اخلا�صة يف هذا املجال ،وكذلك القوى الكربى يف
العامل التي تخاف على نف�سها �أو على م�صاحلها من
االجنحة الع�سكرية لال�سالم ال�سيا�سي� ،سيكت�شفون
بعد حني ان هنالك بدائل كثرية عن املواجهة والعنف
وحمل ال�سالح .و�أن العامل يت�سع للكل وان االف�ضل بني
الب�رش �سيثبت كفاءته بالعلم والعمل .ولعل جتارب
الدولتني االموية والعبا�سية ودول��ة االندل�س خري
مثال �سبق الدولة العثمانية الى حد ما يف الرتويج
للم�ساواة بني الب�رش واهمية الدين يف ن�رش املفاهيم
االن�سانية .وال نحتاج الى التذكري �أو اال�ست�شهاد
ب�أن امل�سلمني يف االندل�س هم اول من ا�س�س النظم
االدارية والرتتيبات الوظيفية االجرائية الدارة امور
الدول احلديثة مبا يف ذلك النظم املحا�سبية واجراءات
اجلباية واملدفوعات وبيت املال وهكذا .لكن ويف
كل الع�صور ظهر بني الب�رش بغ�ض النظر عن التواريخ
والعهود واالماكن والبيئات والثقافات من برع وتفوق
و�أوجد احللول للم�شاكل وو�ضع القواعد واالنظمة التي
عملت بها جمتمعات ب�أكملها او تبنتها الب�رشية مثل
فدريك تايلور الذي يعد «ابو االدارة احلديثة» .وتتمثل
وجهة نظر تايلور عن الإدارة العامة يف ف�صل الإدارة عن
ال�سيا�سة لأن بف�صل الإدارة عن ال�سيا�سه �سي�صبح دور
الإداره هو االختيار الأن�سب للو�سائل من �أجل الو�صول
�إلى الأهداف .ويف ذلك الوقت ر�أى تايلور �أنه البد من
البحث عن و�سائل للإدارة العلمية لرفع كفاءة القطاع
العام عندما تيقن �أن عدد �ساعات العمل يف احلكومة
تراوح من ن�صف �إلى ثلث يوم العمل .كما ر�أى تايلور �أن
الإدارة العلمية هي ثورة عقلية من املمكن �أن تطبق على
كل امل�شاكل املجتمعية.

نعلم ب�أن الوا�سطات يف كل مفا�صل
ال��دول��ة  ،وط��امل��ا «الوا�سطة»
موجودة ن�ؤكد �أن احل��ال مل ولن
ين�صلح ال يف ال�ترب��ي��ة �أو غري
ذلك ,فبعد االطالع على املر�سوم
ب��ال��ق��ان��ون رق���م  79/15ب�ش�أن
اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة
له ،وعلى ق��رار اخلدمة املدنية
رقم  3ل�سنة  2017ب�ش�أن �رشوط
ومواعيد رفع امل�ستوى الوظيفي
يف املجموعات الوظيفية امل�صنفة
وقواعد ح�ساب مدد اخلربة ل�شغل
الوظائف امل��درج��ة بها ،وعلى
القانون رقم  86ل�سنة  2017م
بتعديل �أحكام القانون رقم  28ل�سنة
 2011ب�ش�أن منح بدالت ومكاف�آت
لأع�ضاء الهيئة التعليمية ،وعلى
القرار ال��وزاري رقم 2017/150
ب�����ش���أن ���ش�روط وم��واع��ي��د رف��ع
امل�ستوى الوظيفي للعاملني لدى
وزارة الرتبية من �أع�ضاء الهيئتني
التعليميةواالدارية.
وب��اال���ش��ارة �إل���ى ك��ت��اب امل���وارد
الب�رشية وبعد العر�ض على فريق
العمل الفني املخت�ص ب�أعمال
الرتفيع الوظيفي للعاملني بديوان
عام الوزارة والإدارات والقطاعات
التابعة لها .
ي�صدر قرار ب�ش�أن ت�سكني امل�ستوى
الوظيفي للعاملني بوظائف الهيئة
التعليمية واالدارية يف الرتبية،
وت��رق��ي��ة م��وظ��ف يعمل مب�سمى
«���س��ك��رت�ير» يف �إح����دى مدار�س
ال��ث��ان��وي وك��ذل��ك زميله م�رشف
التقنيات �إلى مدير منطقة متهيدا
�إلى مرحلة مقبلة  ،فالدعوة يف

الرتبية لي�ست كفاءة وعمل جاد
وخدمة بلد  ،و�إمنا وا�سطة تعمل
وال تهد�أ لف�صيل وجماعة دون �أخرى
 ،الأمر الذي �أجد فيه الكثري من
ال�شعور باالحباط ونظرة الت�شا�ؤم
م��ن ق��ب��ل املعلمني والإداري��ي��ن
وعالمات اال�ستفهام والت�سا�ؤل يف
كيفية و�آل��ي��ة الرتقي و�سط هذه
«الوا�سطات» من قبل بع�ض النواب
واملتنفذين  ،فكثري من املوظفني
يف الرتبية على �أب��واب االنتظار
للرت�شح للوظائف اال�رشافية،
يف وق��ت البع�ض م��ن املوظفني
يف ال��وظ��ائ��ف اال��شراف��ي��ة مل مير
على املقابلة وال االختبار و�إمنا
بالإنابة �إلى التثبيت جتاوزا لكثري
من االمور  ،والدعوة وا�سطات ،
ووزي��ر الرتبية والتعليم العايل
بعيد عن امليدان  ،واليزال يبحث
عن م�سوغ قانوين ملحا�سبة �أ�صحاب
ال�شهادات املزورة املحالني ومل
يخطر يف البال كيف متت ترقية
القياديني و�أ���ص��ح��اب املنا�صب
يف املناطق التعليمية ووزارة
الرتبية؟!
رمبا �أي�ضا وزير الرتبية والتعليم
العايل د.حامد العازمي ي�س�أل
نف�سه �س�ؤاال م�رشوعا وهو :ملاذا
ه��و وزي��ر يف ه��ذا ال��وق��ت م��ع كل
هذه الق�ضايا وامللفات ال�شائكة
واملعقدة ؟ ومن حقنا �أن نعرف
الإج���اب���ة �إل���ى م��ت��ى الوا�سطات
على ح�ساب امل�ؤ�س�سة التعليمية
والتعليم؟ وال�س�ؤال الذي هو �أكرب
من ذلك :هل هذه «الوا�سطات» يف
الرتبية مل�صلحة العمل؟!

ثقافيات

عبدالعزيز التميمي

عبدالوهاب  ...حب إيه
�أم كلثوم تغنت و�أطربت اجلميع يف اغنية «حب
ايه» ،و�أغنية انا وانت ظلمنا احلب من �أحلان
بليغ حمدي وكذلك �أعجب النا�س برائعتها التي
ال تن�سى «فكروين» وهناك �أي�ضا ا�س�أل روحك
وال�ساحة الغنائية تزخر مبن غنى «اوقاتي
بتحلو» من �أحل��ان ال�سيد مكاوي وقد غنت له
فايزة �أحمد ووردة وعبداحلليم ،هو ال�شاعر الذي
غنى له الكثريون من العرب يف كل البالد ال�شاعر
عبدالوهاب حممد  1996 - 1930طبعه الكمال

وعيبه الغزل �شاعر ال مناف�س له من ال�ستينيات
والثمانينيات خمزونه اللغوي كبري يحوي بحرا
من املرادفات امل�رصية اجلميلة لغته الغنائية
�سل�سة جميلة تدخل �ضمن بحر ال�شعر اجلميل
«ال�سهل املمتنع» ي�شعر املتلقي لتلك الكلمات
ب�أنها من ذاته و�أنه على علم بها من قبل .ال�شاعر
عبدالوهاب حممد �أثرى الأغنية العربية بنوع
من الغناء الراقي امل�شبع باالحرتام واحلب فقد
كان ي�شتكي من ذاته لذاته وهو يقول « فكروين

مجالس

ازاي هو انا ن�سيتك» �أو «حب ايه �إللي انت جاي
تقول عليه» �إلى �أن ي�صل من ال�شكوى والعتاب
الالذع «انت ما بينك وبني احلب دنيا» .هكذا كان
ال�شاعر الغنائي امل�رصي يتحكم بزمام الأغنية
في�رسد الق�صة تلو الق�صة عرب كلمات كلها ذات
معنى ودالالت وعرب مل يقر�ض بيتا من اغنية دون
�أن تكون وراءها ق�صة وحكاية وحقيقة واقعية
دامغة خا�صة عندما يريد �أن يثبت للجمهور �أمرا
واقعا ال منا�ص منه جتده يف هذا البيت اجلميل

عندما تقول ال�سيدة �أم كلثوم من ل�سانه.
العيب فيكم . .يا بحبايبكم� . .أما احلب ياروحي
عليه
يف الدنيا مافي�ش ابدا ابدا احال من احلب نغلب
ن�شتكي منه لكن بنحب� ،إلى �آخر تلك ال�سبائك
الع�سجدية التي كان ي�صوغها الراحل عبدالوهاب
حممد �أكرث ال�شعراء انتاجا و�شموخا و�أقلهم تكربا
وغرورا ،رحمه الله كان املتحكم يف كل حروف
اللغة العامية.

ضوء أخضر

د.محمد الدويهيس

معادن الرجال «»2 - 2
ح�سب ما مت تداوله يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي املختلفة
ف��ق��د �أ����ص���در ال��ن��ائ��ب الأول
لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدفاع توجيهاته بوقف عدد
م��ن امل�����س���ؤول�ين وامل��درب�ين
وال�ضباط يف كلية علي ال�سامل
الع�سكرية وتكوين جلنة حتقيق
مكونة من عدة جهات حكومية
لتق�صي احلقائق عن حاالت
ال��وف��اة الأخ�يرة وكذلك فتح
التحقيق يف احلاالت ال�سابقة،
على �أن ترفع تقرير ًا �شامالً،
مب��ا تنتهي �إل��ي��ه م��ن نتائج
وتو�صيات حول هذه احلاالت
التخاذ الإج��راءات القانونية
الالزمة ب�ش�أن حاالت الوفاة
بكلية علي ال�صباح الع�سكرية
وكلية �أحمد اجلابر اجلوية
حتى تتم حما�سبة املت�سبب �أو
املق�رص يف هذه احل��وادث اذا
ثبت تق�صريه �أو تهاونه وذلك
�ضمان ًا لعدم تكرار مثل هذه
احل��االت م�ستقب ً
ال وق��د �أعطى

النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع توجيهاته
بوقف بع�ض ال�ضباط والأفراد
واملدربني وامل�س�ؤولني بكلية
على �صباح ال�سامل عن العمل
حتى انتهاء عملية التحقيق،
م�ؤكد ًا على حر�ص معاليه على
�سالمة �أبنائه الطلبة ال�ضباط
ورعايتهم الكاملة خالل فرتة
التدريب وم�شدد ًا على اتخاذ
كافة الإج����راءات القانونية
ب�شفافية ومبتابعة معاليه
املبا�رشة للجنة التحقيق.
نعم هذا القرار هو ما كنا نتوقع
�أن يقوم باتخاذه النائب الأول
لرئي�س الوزراء وزير الدفاع،
�إن��ه ق��رار حكيم و�سليم لو�ضع
الأم��ور يف ن�صابها و�إعطاء كل
ذي ح��ق حقه بعد التحقيق
والتدقيق يف كافة املالب�سات
وامل��ع��ل��وم��ات ح���ول احل���ادث
الأل��ي��م ،حتى ال تتكرر هذه
الأخطاء القاتلة.
ودمتم �ساملني.

فاطمة الطباخ

الحجيه ناسية تلفونها
ابتكرت وحدة من خطوط الطريان االجنبية طريقة
لإرجاع اغرا�ض امل�سافرين اللي نا�سينها بالطيارة
وذل��ك بتدريب الكالب حلمل هالأغرا�ض واالعتماد
على حا�سة ال�شم ملعرفة �أ�صحابها وت�سليمهم اللي
نا�سينه يف �أماكنهم ..تخيل لو ان هذي الثقافة تنتقل
ملجتمعنا وتطبقها وحدة من �رشكات الطريان ،طبعا
مو كل �شي ينفع ناخذه من الغرب ونطبقه بحذافريه
الن كل جمتمع له تابوهاته«ممنوعاته» وعاداته
وتقاليده ومعتقداته  ،ب�س مامينع نتخيل ا�شبي�صري؟
�أوال اكيد اكرث ال�شغالت املن�سية اما تلفون ،جواز،
تذكره ،وغريها وتخيلوا احلجيه وهي تتحلطم على
عيالها عند �سري اجلناط باملطار بالقادمون ونا�سية
تلفونها بوليت مبخباة كر�سي الطيارة و�شاطت
وع�صبت اال تبي تدق على راجو ت�شوفه وينه و�صل
واال بعد ال�ستقبالها  :انا قايلتلكم ..انتوا مو مال
احد يعتمد عليكم �سليمه ت�صكم اكو احد مي�شي مثل
مايچيك وراه؟ زين حجيه انتي اللي خا�شة
االهبل
ّ
التلفون احنا �شكو! جان حطيتيه بجنطتج! وتكمل
:زين احد ينبهني! «طبعا م�ستحيل تعرتف بغلطها»،
احلني �شريدنا الله يهداكم ،كل ارقامي خمزنة فيه
ب�ضيع بدونه «وطبعا والحد يجر�ؤ عالرد عليها اال يف
ت�سفل فينا وين بعد
قلوبهم و�رسهم «حجيه طحتي ّ
هالت�سفل والتلّعن تبني الله يهدينا» حددي موقفج ..
ّ
وفج�أة بعز لعلعتها ..اييلها ذاك الچلب ،ح�شاكم،

م�رسع «مي َكـ»من بعيد ويلهث ويطمر فوقها بيعطيها
غر�ضها ال��ل ي نا�سيته ب�سعابيله ا�شبتقول وهي
خمرتعة...:ح�سبي الله عليك ويه ويه اي قلبي قلبي
وخروا هالني�س عني ،وتطيح غ�شيانة و�ضغطها ي�صك
فوق الـ  200ووعل ّيه الچلب ،ح�شاكم ،يزعل ويعوي
مك�سور اخلاطر ومي�شي وهي احتلطم وعقب مات�صحى
والنا�س المة عليها :الله يغربله توين متيدده ب�صلي
«وه��ي م�صليه بالطيارة ب�س الو�سوا�س ذابحها»
..وتكمل حنتها :مبوت كله منكم انتوا بتذبحوين انتوا
قا�صدينها« .حتاچي عيالها» ...والعامل حولها
يهدونها ماكو فايدة:حجيه هدي ب�س �رشبي ماي �صلي
عالنبي ...حجيه وين رايحه تعايل؟ بروح اغ�سل
التلفون وا�سبعه ! حجيه تعايل ماينغ�سل .مابي بروح
ا�سبح بتطهر ! منني لج هدوم تعايل للحني اجلناط
ماطلعت ..كيفكم طلعوا جنطتي وييبويل هدمياتي..
حجيه حجيه ..احلجيه �شالوها با�سعاف حا�شتها
جلطة وهي باحلمام م�سيچينة فاجة النل على روحها
وبعباتها ومغرقة احلمام ماي وزالقه وطايحة .
مات�سوى عليها هاخلدمة واللي اخرتع هاخلدمة ،الله
اليقولها وتفكرون تييبون هال�سوالف عندنا ومازالت
احلجيه باالنعا�ش وجنطتها ماطلعت !
وتلفونها بوليت للحني عاي�ش! والچلب حا�شته حالة
نف�سية من ت�شم�شم العبي وعطوه تقاعد طبي من
الـ . PETA

