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مدير مساعد ثالث في المدارس

أنظمة مالية جديدة
مل يجرب احد االقت�صاد اال�سالمي على نحو
وا�سع وب ��أدوات ال�سوق احلديثة التي جرى
تطبيق االقت�صاد الر�أ�سمايل فيها على عموم
العامل خارج نطاق االحتاد ال�سوفيتي والدول
ال�شيوعية االخرى مثل يوغ�سالفيا ال�سابقة
وت�شيكو�سلوفاكيا قبل تق�سيمها الى دولتني
وال�صني وكوبا  .ويتفق اهل الدين واالقت�صاد
على ان االقت�صاد اال�سالمي هو جمموعة املبادئ
حتكم الن�شاط
والأ�صول االقت�صادية التي
االقت�صادي للدولة الإ�سالمية وفقا ملا ورد
يف ن�صو�ص و�أحكام القر�آن وال�سنة النبوية،
والتي ميكن تطبيقها مبا يتالءم مع ظروف
الزمان واملكان .ويعالج االقت�صاد الإ�سالمي
م�شاكل املجتمع االقت�صادية وفق املنظور
الإ�سالمي للحياة .ومن هذا التعريف يت�ضح
�أن الأ�صول ومبادئ االقت�صاد الإ�سالمية التي
وردت يف القر�آن وال�سنة ،هي �أ�صول ال تقبل
التعديل لأنها �صاحلة لكل زم��ان ومكان،
ب�رصف النظر عن تغري الظروف مثل الزكاة.
وتقوم عقيدة االقت�صاد الإ�سالمي على مبد�أين:
يتمثل االول باملال وهو مال الله والثاين يف
الإن�سان وهو م�ستخ َلف فيه ،وبذلك فالإن�سان
م�س�ؤول عن هذا املال ،ك�سب ًا و�إنفاق ًا� ،أمام
الله يف الآخرة ،و�أمام النا�س يف الدنيا .فال
يجوز �أن يكت�سب املال من مع�صية �أو ينفقه
يف ح��رام ،وال فيما ي�رض النا�س .و�أم��ا عن
دور املال فاملال �أداة لقيا�س القيمة وو�سيلة
للتبادل التجاري ،ولي�س �سلعة من ال�سلع .فال
يجوز بيعه و�رشا�ؤه «ربا الف�ضل» وال ت�أجريه
«ربا الن�سيئة» .ويعرف املال عند فقهاء
ال�رشيعة الإ�سالمية :على ان��ه كل ما ميكن
حيازته وميكن االنتفاع به على الوجه املعتاد
�رشعا ,ويالحظ من هذا التعريف �شموليته
لكل �أ�صناف الأموال� ,إذ ال يقت�رص مفهوم املال
على العمالت النقدية فح�سب كما هو ال�سائد
يف ع�رصنا .غري ان العمل بنظام االقت�صاد
اال�سالمي مقت�رص االن ويف ال�سابق على جهات
وهيئات وم�صارف حمدودة تتعامل مع افراد

وم�ؤ�س�سات ال ميكن ان تقارن امكاناتهم من
حيث املالءة املالية و�سعة التداول وحجم
ر�أ���س امل��ال على التعامل امل��ايل الوا�سع
الذي يجري يف العامل وفقا لالنظمة املالية
املعتمدة يف البنوك العاملية والتي هي
جمرى االقت�صاد العاملي الذي يخ�ضع للرقابة
واملتابعة ويتمتع بالنظافة وبقية املتطلبات
التي تبعد ال�شك والريبة عن التحويالت
والتعاقدات وفتح االعتمادات وحركة ر�أ�س
امل��ال وهكذا .ومع ان كل املعطيات تفرق
بني اال�سالم كدين للب�رشية جمعاء وبني كل
ما ين�سب له من اجتهاد رج��ال الدين ،اال
ان االج��راءات املالية املتعلقة باالقت�صاد
اال�سالمي �ست�أخذ طريقها الى االنت�شار عاجال
او �آج�لا و���س�يرى ال��ع��امل بعد ف�ترة بنوكا
ا�سالمية عمالقة وتعامالت مالية مببالغ
خيالية ال تقت�رص على امل�سلمني وامل�ستثمرين
منهم فقط وامنا من بنوك وم�صارف و�رشكات
ا�ستثمار عاملية كربى وم�ستثمرين افراد من
غري امل�سلمني او من دول غري ا�سالمية ينا�صب
بع�ضها العداء للم�سلمني االن او ي�شكك بجدوى
كفاءة امل�صارف اال�سالمية .هذا االمر لي�س
ا�ستنباطا وال ت�ضخيما وال مبالغة امنا هو
حقيقة و�أمر واقع �سيح�صل بعد فرتة فهناك
نظام عاملي وقوى مالية و�سيا�سية و�صناعية
كربى �ستظهر على ال�ساحة وهذا االمر يتطلب
اي�ضا نظما مالية وحما�سبية بعيدة عن التلوث
املايل احلايل بال�صفقات امل�شبوهة واالموال
غري النظيفة .وهذا ال يعني ان البنوك غري
اال�سالمية �سيئة او حتيط بها �شبهات مربكة او
يعاقب عليها القانون .و�إمنا هناك �رضورة
�ستفر�ض نف�سها العتماد البنوك اال�سالمية
يف التعامالت جنبا الى جنب مع البنوك
احلالية التي ال�شك انها خدمت الب�رشية
على نحو ال ي�صدق .فقد جعلت امل�صارف من
حاجة االن�سان الى البيع وال�رشاء واال�ستثمار
والتحويالت واملتاجرة العاجلة واالجلة
�سهلة ومي�رسة وم�أمونة و�أقل خماطر.

 ...تخبط وهدر للمال العام

يف �أول اغ�سط�س املا�ضي كان هناك
ت�سابق م��اراث��وين من قيادات وزارة
الرتبية ح��ول �إع�ل�ان ع��ن تخ�صي�ص
مدير م�ساعد ثالث جلميع املدار�س
وامل��راح��ل التعليمية ،وذل��ك تنفيذا
لتوجيهات وزي���ر ال�ترب��ي��ة ووزي��ر
التعليم العايل وحتت مزاعم وادعاءات
ب�إيجاد احللول اجلذرية لقوائم انتظار
الوظائف الإ�رشافية مبا يلبي طموح
ال��ك��وادر الوطنية ،ويف �ضوء ادراك
حجم الأعباء اليومية التي تواجهها
الإدارات املدر�سية ،فقد بادرت �إدارة
التن�سيق ومتابعة التعليم العام ،الى
تخ�صي�ص مدير م�ساعد ثالث جلميع
املدار�س واملراحل التعليمية.
وت�رصيح �آخ��ر حول نف�س املو�ضوع
ب�أن تخ�صي�ص مدير م�ساعد ثالث لكل
املدار�س واملراحل التعليمية يهدف
الى حت�سني الأداء املدر�سي ،وادراكا
حلجم الأعباء اليومية التي تواجهها
الإدارات املدر�سية وت�ؤثر على كفاءة
�أدائها.
وت�رصيح ثالث ب�أن املدير امل�ساعد
الثالث مهامه تعود لتقدير الإدارة
نف�سها �إلى �أن ت�أتي بيانات تف�صيلية
�أخرى،
ونعلق بعد التخبط يف الت�رصيحات ب�أن
«الوا�سطات» �شغالة يف تقدمي الأولوية
ل�شغل الوظيفة الإ�رشافية واملبا�رشة
كمدير م�ساعد ثالث يف وقت الكادر،
والعمل والإ�رشاف والإدارة الغائبة يف
املدار�س ورغم ف�شل اال�ستعدادات يف
�أول العام الدرا�سي.
يف وق���ت اخ�ل�اء ط���رف اجل��م��ي��ع من
امل�س�ؤولية ،لذلك هناك توجه من
وزير الرتبية والقياديني يف مركزية

القرار الراجع �إلى كل م�س�ؤول وذلك
الخالء الطرف من حتمل �أي م�س�ؤوليات
وتبعات وم�ساءالت ،اال �أن ال�س�ؤال:
كيف مت اق��رار هذه اخلطوة ال�رسيعة
لتخ�صي�ص م��دي��ر م�ساعد ث��ال��ث يف
املدار�س والى الآن ال �أحد يعرف ما هو
دور املدير امل�ساعد االول والثاين يف
املدر�سة واملو�ضوع عرف دون وجود
كتاب ر�سمي للمهام يف تبادل املتابعة
والإ�رشاف فيما بينهما.
اذا كان املو�ضوع بهذا ال�شكل والهدف
�أن ين�سب اجن��ازا لوزير الرتبية �أو
ق��ي��ادي يف ال����وزارة لطرحهما هذه
الفكرة والعمل عليها ب�رسعة ال�ضوء
فهذا تخبط وهدر للمال العام ،ومدير
م�ساعد ثالث يف املدر�سة ال يعد تعزيزا
وامنا عبء ا�ضايف ،فمدير م�ساعد ثالث
لي�س له دور فني و�إداري وعمل مبا�رش،
وينبغي على وزيرالرتبية اعادة النظر
يف هذه الوظيفة الإ�رشافية الثالثة يف
الإدارة بعد الر�سوب يف اال�ستعدادات
لبدء العام الدرا�سي.
مدير م�ساعد اول وثان لي�س لهما دور
يف حل امل�شكالت الطالبية والوظيفية
والإ���ش��راف وال�����ص��ي��ان��ة والعوائق
وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه الطالب
واملعلمني ،وف�ضيحة اال�ستعدادات هي
م�ؤ�رش لف�شل دور الإدارات املدر�سية
واملدير امل�ساعد الثالث يف املدار�س،
ون�س�أل ماذا �سيكون دور املدير امل�ساعد
الثالث يف املدر�سة �سوى راتب وكادر
ووظيفة �إ�رشافية و�أعباء مالية على
امليزانية �إلى �أن ت�أتي تفا�صيل �أخرى؟
وزارة الرتبية ينبغي �أن يكون اهتمامها
بالطالب بال�شكل الرئي�سي ولي�ست
بابا وا�سعا للمجامالت.

ثقافيات

عبدالعزيز التميمي

تعريف الفنون
�أجمل ما قيل عن الفنون هو قول املو�سيقار
الكال�سيكي ال�سوي�رسي ارن�ست ليفي 1995 - 1981
«�ستبد�أ الإن�سانية بالتح�سن عندما ن�أخذ الفن على
حممل اجلد كما الفيزياء والكيمياء وامل��ال».
بهذا الو�صف اجلميل انطلق حم��اوال االخت�صار
لتعريف الفن ب�صفة عامة فالفن هو نتاج �إن�ساين
متميز بديع ال يقوم به �إال القلة من الب�رش وال
ي�شعر ويح�س به �إال املتلقي ال�سليم اخلايل من

العاهات والعلل وقد تكون الر�سوم املكت�شفة يف
الكهوف القدمية الى ما قبل ثالثة االف �سنة او
على بع�ض الرقاع امل�صنوعة دليال �صادقا على �أن
الإن�سان وجد يف الفن و�سيلة تعبريية للتوا�صل
والتقارب وهناك �أي�ضا من ي�صف الفنون ب�أنها
لغة عاملية تعطي املعنى احلقيقي للتعبري عن
امل�شاعر وخلجات الأنف�س واالفكار الب�رشية ولو
عدنا �إلى قول ارن�ست ليفي لوجدناه حقيقة �صادقة

مجالس

ال جدال فيها فال�شعوب التي تقدم الفنون على
العلوم الأخرى هي �شعوب مدركة للعقل واملنطق
لأن احلياة ال�سليمة ال�سعيدة تعتمد على عن�رصين
�أ�سا�سيني هما امل�شاعر احل�سية واحلاجه املادية
فعلوم الفيزياء والكيمياء حاجة مادية �رصفه
تخلو من اجلانب احل�سي وال�شعور الروحي الداعم
للحياة واال�ستمرار يف تقدمي متميز بديع ،هكذا
جند الفنون و�سيلة �صادقة لتعريف الذات وتف�سري

الإح�سا�س ون�رش احلب والأم��ن والأم��ان وقد قال
الإمام ابوحامد الغزايل  1111 - 1058رحمه الله
قبل املو�سيقار العاملي ال�سوي�رسي «ارن�ست ليفي»
ب�سنوات« :من مل يهزه العود واوت��اره والربيع
و�أط��ي��اره وال��رو���ض وازه���اره فهو فا�سد املزاج
يحتاج �إل��ى ع�لاج» ،هكذا تعرف الفنون وهكذا
يكون النا�س رفيعي الإح�سا�س يفهمون احلياة
فهما حقيقيا وال خالف عليه �أبد ًا.

ضوء أخضر

فاطمة الطباخ

د.محمد الدويهيس

الكويتيون أكسل شعوب العالم

عيال الكويت بالفطرة

�إذا �صدق اخلرب املتداول بو�سائل التوا�صل االجتماعي:
نحن ن�ستمر يف حتقيق الأرق��ام القيا�سية العك�سية...
الكويت� أك�سل دول العامل بن�سبة تفوق  ،%68تقرير
حديث من منظمة ال�صحة العاملية.
فيا ترى ما الأ�سباب؟ واذا كنّا ك�سالء لهذه الدرجة فهل
ن�ستطيع حتقيق ر�ؤية الكويت 2035؟
�إذا ا�ستطعنا �أن نحقق ر�ؤية الكويت  2035ونحن� أك�سل دول
العامل ،فنحن كدولة و�شعب عظماء العامل الك�سالى!!
بقي ما يقارب  17عام ًا للو�صول ل�سنة  ،2035فهل نقلب
الأرقام القيا�سية ونحقق �أهداف ر�ؤية الكويت � 2035أم
ت�صدق امل�ؤ�رشات وننعم بك�سلنا العاملي؟!
�أح��د الأ�صدقاء علق على هذا اخلرب ب�أننا �شعب يحب
النوم ويحب حتقيق الإجن��ازات وال�صيت حتى ولو كان
بال�سالب!!
�أما �صديقنا ال�سيا�سي واال�سرتاتيجي املخ�رضم فيقول :هذا
�أحد ال�سيناريوهات املطروحة خلداع املناف�سني وحتقيق
�أهدافنا اال�سرتاتيجية فال تنبهوا اللوه!!
ويبقى ال�س�ؤال :هل هو ك�سل ال�شعب �أم ك�سل م�ؤ�س�سات
الدولة و�أنظمتها الإداري���ة واالقت�صادية والتعليمية
والرتبوية واملالية؟!
وما بني «الك�سل» و«عدم تنبيه اللوه» �سننتظر!! هذا �إذا
كان يف العمر بقية!!
ودمتم �ساملني.

الأم وطن ،هكذا يقولون ،معنى ذلك �أن الأم تزرع احلب
يف قلوبنا وتعلمنا الوالء لوطنها بالدرجة الأولى فنن�ش�أ
على ما تربينا عليه ،فاالم لو كانت من اي جن�سية فهي
بال �شك �ستزرع يف قلوب ابنائها ما ترعرعت عليه وتعودت
اكرث من االب وحماوالته يف تربيته البنائه بحكم االلت�صاق
بها من ال�صغر ،فالأم مدر�سة ومهما حاولت جاهدة ان
تقنع ابناءها بحب عادات وتقاليد جن�سية الأب املختلفة
عنها ان كانت متزوجة من غري جن�سيتها ف�سيظهرون مبنظر
الغرباء لدى اقربائهم من ناحية الأب فهم كويتيون بحكم
الأم وعاداتها وتقاليدها وت�أثرهم بها ان ا�سقطنا ذلك
املو�ضوع على ق�ضيه الكويتية املتزوجة من غري كويتي،
وكم �أكره من يقول :لي�ش ماتزوجت كويتي ! الزواج ن�صيب
وبيد الله فال اعرتا�ض على حكمه والطبيعة الب�رشية �سارية
يف الزواج واالجناب والبحث عن �رشيك ووني�س وال�شعور
باحلاجة لالمان والإح�سا�س باالمومة والأنوثة وكل واحدة
وظروفها ومن ال�سخافة نتناق�ش فيه اكرث النه لي�س من
العدل ان ن�سمح للرجل الكويتي ان يتزوج اللي يبيها ومن
اي جن�سية وتورثه بكل �شيء ومننع الكويتية ان تتزوج من
جن�سية ثانية على افرتا�ض ..ويكون البنائها حقوق كما
عند الرجل وخا�صة ان والءهم للكويت مزروع جيني ًا ومن
مواليدها وعا�شوا وتربوا فيها وال يعرفون عن بلد الأب
اال اال�سم ،وبع�ضهم منقطع ال�صلة متاما عن اهل الأب وال
يعرف عاداته او تقاليده او حتى عا�ش فيه ،فالد�ستور

كفل لها حقها كمواطنة يف م�ساواتها مع الرجل املواطن
وال �أرى داعي ًا لهذا النجوم على عدم ال�سماح بتجني�س
�أبنائها اال انه ح�سد وغرية وعن�رصية لإن�سانة تعترب اخت ًا
او قريبة لنا وا�ستناد ًا الى قول الر�سول �صلى الله عليه
و�سلم :ابن �أخت القوم منهم.
فهناك � 18ألف كويتية تعاين من حرمان ابنائها من حق
التعليم والبيت والوظيفة وغريه من حقوق املواطنة ومن
يقول االبن ين�سب لأبيه فالن�سب يتبع الأب بال�رشع ولكن
التجني�س لي�س ن�سب ًا امنا قانون ود�ستور.
بالتاكيد الأولوية والأ�سبقية باال�ستثناءات يجب ان تكون
للكويتية بالت�أ�سي�س واملقيمة اقامة دائمة مع عيالها
وبع�ض اجلن�سيات الآ�سيوية مو �أح�سن منها ايل تاخذ
اجلن�سية وترف�س النعمة واخرتها ت�أخذ الأخ�رض والياب�س
وتطلق هالكويتي الفقري وت�شتكي عليه وتروح تتزوج ولد
ديرتها وتاخذ كل حقوقها كمواطنة هذا هو الزواج التجاري
وامل�صلحة وال �أعمم كالمي على جميع زوجات الكويتيني
فمنهن اعيال ا�صول وحمايل وتتحمل �ضيم الع�رشة وحلوها
ومرها وتربي عيالها اح�سن تربية وحتاول تدخل وتتعرف
على ثقافة وعادات وتقاليد املجتمع الكويتي وحترتمها.
املو�ضوع ان�ساين بحت وي�ستحق ايجاد حلول جذرية له
وهذويل بناتنا واعيالهم اعيالنا وخا�صة ملا تكون االم
كويتية بالتا�سي�س ومطلقة وعيالها غري كويتيني ومنقطعي
ال�صلة بالأب وين يروحون من بعد عينها يا خالف.

