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ليس���ت الكويت وحدها التي تشهد 
تزايد وتعالي اصوات املطالبني بضرورة 
مراجعة املناهج التعليمية والتربوية في 
الهيئات واملؤسسات التعليمية لديها، 
فالكثير من دول العالم، ان لم يكن اغلبها، 
تسودها هذه املطالبات، ويعود تزايد حدة 
نبرة املطالبة بتعديل املناهج بالكويت 
هذه االيام عل���ى وجه اخلصوص الى 
ادعاءات بوجود وقائع محددة تشملها 
بعض هذه املناهج تؤثر على الترابط 

املجتمعي واثارة العصبيات.
ولكن فوق كل ذلك الكويت بحاجة 
الى مزيد من االهتمام بالتعليم واالبحاث 
العلمية بش���كل فعال، فالدول املتقدمة 
حريصة على دع���م جهودها وتوفير 
االمكان���ات والتكالي���ف املالية العالية 
للصرف على التعليم واالبحاث ودعمها 
بكل الطرق والوسائل واعطاء اولوية 
لهذا التوجه في التخطيط املس���تقبلي 

لهذه الدول وشعوبها.
فمن املسلمات ان املناهج الدراسية 
تعد احملور االساسي ملكونات العملية 
التعليمي���ة، وباالضافة ال���ى التأهيل 
التربوي والتعليمي املستهدف منها، يجب 
ان تس���تهدف بشكل حيوي دعم القيم 
واالخالق واملبادئ لدى املتعلمني، لدعم 
روح االنتماء الوطني وتقوية مشاعر 
الترابط واالخاء والتكافل االجتماعي، 
وان تدعو الى نبذ التعصب او العصبية 
والتباغض، كما ان���ه يتحتم ان تكون 
متواكبة مع روح العصر، تس���تجيب 
ملستجدات التطورات املتالحقة في عصر 
التقنيات احلديث���ة وثورة االتصاالت 
واملعلومات وما يشهده العالم من احداث 
وازمات جسام وتأثيراتها على مجمل 

االوضاع.
وم���ن هذا املفهوم حتت���اج املناهج 
الدراسية دوريا الى تقييم شامل يراعي 
كل هذه االمور كمحاور اساس���ية فيما 
يجري عليها من تطوير وتغيير سواء 
بالتعديل او باحلذف لتحقيق االهداف 
املرجوة من العملية التعليمية بالشكل 
االمثل وبالتواكب املطلوب مع طبيعة 
العصر ال���ذي نعيش فيه، والتي منها 
على س���بيل املثال ان علوم احلاسوب 
واس���تخداماتها واملعلوماتية فرضت 
نفس���ها على احلقل التعليمي، وكذلك 
اتفاقي���ات التج���ارة العاملية )اجلات( 
وازمات اس���واق املال واالزمات املالية 
واالقتصادي���ة وازمة الغذاء والكوارث 
البيئية والطبيعي���ة وازمة االمراض 
واالوبئة التي جتتاح العالم، والكساد 
وتزاي���د معدالت البطال���ة، كلها امور 
اصبحت في محور االح���داث العاملية 

في عصرنا احلالي.
ومع احترامنا وتقديرنا لكل اجلهود 
التي شهدتها عمليات تطوير  السابقة 
املناهج الدراسية في الكويت، اال اننا في 
حاجة الى جهود اكبر بكثير تتفق وحجم 
التطلعات املستهدفة من حيث اخلبرات 
والكفاءات ومن حيث املعلومات والبيانات 
ومن حيث االمكان���ات والوقت الالزم 
لالجناز، واال تكون املعاجلة موضعية او 
جزئية وان تخضع لالستطالع واحلوار 
قبل اقرارها، بحيث يكون للجهات الفنية 
املختصة بالكويت برنامج وآلية عمل 
جديد وطموح ملواكبة ما يس���تجد من 
تطورات واحداث وتسجيل كل ما يتعلق 
بها، وتكون هذه اجلهة معنية بتنفيذ 
املراجع���ة الدورية للمناهج التعليمية 
عندما يحني وق���ت التقييم واملراجعة 

الدورية لهذه املناهج.

رأيت من خالل مشاهدة الصور الفوتوغرافية املنشورة 
بأحد املواقع اإللكترونية املوثوقة أن وزير مالية احدى 
الدول كان منهمكا في استخدام هاتفه النقال من النوع »بالك 
بيري« خالل احدى جلسات البرملان، وال يتابع اجللسة.. 
فتالعبت األفكار الصحافية برأس أحد الصحافيني، ولم 
يستطع أن يظل ساكنا وساكتا وهو يرى انشغال الوزير 
املعني أثناء اجللسة، ولعب االحساس الفضولي الصحافي 
بداخله ورأى أن هناك سبقا صحافيا يجب أال يترك بدون 
مشاكسة. بدأ الصحافي بالتحرك من مكانه ملشاهدة الوزير 

الرشيد واكتشاف سبب انشغاله واهتمامه. 
ومبا ان اجللسة كانت حامية النقاش والضرب حتت 
احلزام، كانت املفاجأة التي وصل اليها الصحافي وصنع 
بها س���بقا صحافيا أن الوزير كان مندمجا في لعب لعبة 
البوكر على جهازه احملمول »بالك بيري« حتت قبة البرملان، 
خذها من األخير، وزير مالية ويلعب البوكر يعني »القمار« 
احلني عرفنا وين فلوس���نا بتروح! في مشاريع التنمية 
املستقبلية حلماية املال العام وحفظها في لعبة البوكر!

ولو كانت احلادثة قد وقعت في دولة متحضرة لكانت 
األمور ستنقلب رأسا على عقب.

> > >

فاكهة الكالم: يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 
كتابه »رؤيتي«: »اهتمامنا ليس بتعداد الذنوب بل بتعداد 
اإلجنازات، وليس مبن ننتقد بل مبن مندح، وليس مبن 
نحبط بل مبن نحفز، ولي���س مبن جنبر بل مبن نقنع، 

وليس مبن نعاقب بل مبن نكافئ«.
Aliku1000@yahoo.com

تسلم علي بابا العمل كباقي قرنائه إلصالح الفساد املنتشر 
في هذا املقر ألن أحوال هذا املكان ساءت وأصبح من املستحيل 
إصالحها، وظن علي بابا انه بعلمه وحدسه وخبرته سيتعاون 
معه اجلميع في طريق اإلصالح ولم يكن يعلم بوجود األربعني 

حرامي وعالقاتهم املشبوهة والشائكة ببعضهم البعض.
استغرق علي بابا الكثير من الوقت للتعرف على األمور 
املس���تعصية في هذا املقر والتي تستوجب اإلصالح، ولكن 
األربعني حرامي لم يترك���وه بل كانوا يلتفون حوله خلنقه 
واخلالص منه بسبب تعطيل مصاحلهم وتقليل أرباحهم من 

الصفقات التي كانت تعقد في اخلفاء.
علي بابا كان مثاال يحتذى حلبه الشديد لهذا الوطن الغالي 
وحرصه التام على احملافظة عليه من الفساد والدمار، ولكن من 
التفوا حوله خلطوا له احلابل بالنابل وأثاروا الفنت والتحريض 
الداخلي واخلارجي إلبعاده عن عمله حتى ال تنكشف أسرارهم 
ومن ثم يفق���د اجلميع مراكزهم التي »عشش���وا« فيها منذ 
سنوات عديدة، واستمر احلال على ما هو عليه الى ان ظهر 
»الشاطر حسن« وقابل »علي بابا« ولفت انتباهه الى الكثير 
من األمور اخلافية عنه والى املؤامرات التي حتاك ضده دون 
علمه لإلطاحة به، فانتبه علي بابا لألربعني حرامي امللتفني 
حوله وبدأ الصراع واكتشف احلقائق، وكشف عن األكاذيب 
الت���ي كان ال���� 40 حرامي يقنعونه بها عل���ى انها احلقائق، 
وتعاون الشاطر حس���ن مع علي بابا للقضاء على األربعني 
حرامي ومت استبدالهم بالشرفاء الوطنيني لبناء وتعمير هذا 
الوطن وإحياء مقر عمله الذي كاد ان يدمر بالكامل ويقضي 
على أرواح املواطنني، وبذلك أثبت علي بابا حنكته وقوته في 
القضاء على الفساد السرطاني الذي كان ينخر جسم الوطن 
وأصبح احلق هو السائد ومت اقتالع جذور الفساد والبذور 
الفاس���دة وحلت محلها البذور الطيبة املزهرة، فالوطن غال 

يجب ان نقتلع كل صور الفساد منه ليزدهر ويرقى.

الهولوكوست عملية إبادة وتصفية 
جماعية ووحشية بكل املقاييس قام 
بها احلزب االشتراكي الوطني األملاني 
بزعامة هتلر ضد اليهود ألنه كان يعتقد 
أن اليهود أخطر الكائنات على البشرية 
وأكثرهم شرا وفسادا وكان يسميهم 
Unter menschen، أي ما دون البشرية، 
وعندما نتحدث عن هتلر وحزبه النازي 
فإننا نتحدث ع���ن الغرب األوروبي 

املس���يحي بالتأكيد، والقتل الوحشي والتعذيب كان ضد اليهود 
ألنهم خطر على البش���رية، فما مصلحتنا نحن العرب واملسلمني 
من إنكار هذه اإلب���ادة وهي ال تقول أكثر من أن الغرب األوروبي 
املسيحي قتل وعذب وش���رد اليهود األشرار، فهل نريد أن ندافع 
عن هتلر والنازية والغرب املس���يحي مثال أم أننا نريد أن نقول 
إن اليهود لم يستحقوا هذا التنكيل من هتلر ورفاقه؟ بحسب ما 
أعرف فان هناك عداء بني الدول اإلس���المية والغرب املسيحي من 
جهة ومع اليهود بش���كل أكبر من جهة ثانية وبالتالي يفترض � 
منطقيا � أن يروج املسلمون والعرب أكثر من غيرهم تلك اجلرمية 
الغربية األوروبية ضد اليهود، لنتأمل على س���بيل املثال بعض 
ما قاله هتلر عن اليه���ود ليبرر حربه ضدهم، قال هتلر »اليهود 
هم أسياد الكالم وأسياد الكذب، إنهم جنس حقير وعدو للجنس 
البش���ري وسبب كل ما ألم بالبشرية من معاناة، ولو متكنوا من 
حكم العالم فسيفسدونه، ولذلك عاهدت اهلل وعاهدت الشعب أن 
أخلص البش���رية من هذا اجلنس احلقير«. هكذا كان يرى الغرب 
األوروبي اليهود وهذه باملناسبة لم تكن نظرة شخصية من هتلر 
فحس���ب، بل كانت نظرة غالبية املسيحيني قبل متكن اليهود من 
اس���تصدار »صك الغفران« لهم من البابا ويكفي أن نتذكر خطاب 
الرئيس األميركي فرانكلني خالل وضع الدستور األميركي وحتذيره 
من اليهود ووصفه لهم بأنهم »طفيليات يعيشون بني املسيحيني 
ليدمروا العالم«. غير أن ما يحدث هو أننا أصبحنا نردد دون وعي 
مع من يردد إنكار حدوث الهولوكوست واحملرقة وتعذيب اليهود، 
والسبب واضح وهو أن الكيان الصهيوني استثمر هذه القضية 
الستعطاف الواليات املتحدة وحلفائها بعد سقوط برلني وانتحار 
هتلر، فما كان منا إال أن ننكر الهولوكوس���ت وكأن إنكارها يعني 
قطع الطريق على الصهاينة قبل أن »يكس���روا خاطر« األميركان 

واالجنليز ويكسبوا ودهم ودعمهم، 
بهذه الس���ذاجة يعمل العقل العربي 

املبدع!
الهولوكوس���ت حقيقة تاريخية 
حدثت فعال ومت خاللها تعذيب ماليني 
اليهود وقتلهم بأبشع وسائل التعذيب 
والقتل وحشية ودموية، وغرف الغاز 
التي كان أتب���اع هتلر يحرقون فيها 
اليهود التزال آثارها ش���اخصة حتى 
اليوم في پولندا وأملانيا والنمسا، وهذا دليل واضح على وحشية 
القاتل الذي يحاول أن يعطي العالم اليوم دروس���ا في اإلنسانية 
ويصنف الدول إلى دول إرهابية ودول معتدلة، صحيح ان الغرب 
تغير بعد س���قوط جدار برلني وجتاوز هذه التجربة القاس���ية، 
ولكن هذا تاريخهم وعليهم أن يعرفوه قبل أن يتحدثوا عن تاريخ 
اآلخري���ن. فلماذا ننكر نحن هذا التاريخ األس���ود الذي يدل على 
وحشية القاتل وخبث املقتول، كان حريا بنا أن ندافع عن حقيقة 
الهولوكوست ونوضح للعالم أجمع حقيقة الغرب وحقيقة اليهود 
على مر التاريخ، وأن نسأل ملاذا قتل هتلر اليهود بالذات وحرقهم 
في غرف الغاز واقتلع أعينهم وأسنانهم وهم أحياء وجعلهم »فئرانا 
للتجارب الطبية« بكل هذه القسوة والوحشية؟ فاملشكلة ليست 
في املس���لمني والعرب الذين يعادون اليهود، مع أن من حقهم أن 
يفعلوا ذلك ألن الصهاينة يحتلون أرضهم ويدنسون مقدساتهم، 
املشكلة في اليهود أنفسهم الذين ال عهد لهم وال أمان وهي حقيقة 
تاريخية مؤكدة ويعرفها حتى الغرب املسيحي الذي قام بقتلهم 
والتنكيل بهم أبش���ع تنكيل، ومع هذا جتدنا ننكر بكل س���ذاجة 
وس���طحية تلك احملارق وكأننا نريد أن نق���ول إن هتلر الزعيم 
األوروبي الغربي املسيحي لم يكن س���فاحا ومجرما واليهود لم 

يستحقوا ذلك التعذيب والقتل اجلماعي.
لست على أي حال من دعاة القتل وتعذيب البشر حتى إن كانوا 
من الصهاينة، فهم لصوص اغتصبوا أرضا ليس���ت لهم، فإما أن 
نقاتلهم قتال الفرسان وإما أن »نخرس« خرس اجلبناء كما نفعل 
اليوم، ولكنني أس���تغرب من العقلية واملنطق الذي يسير عليه 
العقل العربي، ذلك العقل الذي على ما يبدو ال يسير على منطق 

معقول بقدر ما »يتدحرج« حسب الريح.
bodalal@hotmail.com

نافع كساب الظفيري

المناهج التعليمية
بحاجة مُلحة للتطوير

وقفة

للتكرمي أثر إيجابي في نفوسنا جميعنا، ألنه عادة 
ما يكون ثمرة جلهد بذل لتحقيق ش���يء ما، فمنذ أيام 
مت تكرميي وزمالء لي في برنامج ماجستير احملاسبة 
املهنية بجامعة املل���ك عبدالعزيز بجدة من قبل مدير 
اجلامعة أ.د.أس���امة صادق بن طيب، وبرعاية كرمية 
من محافظ جدة صاحب الس���مو امللكي األمير مشعل 
بن ماجد بن عبدالعزيز. تل���ك الفترة كانت من أجمل 
الفترات في حياتي، اكتسبت خاللها إإخوة لي زاملوني 
في البرنامج كانوا هم الثمرة احلقيقية بالنسبة لي في 
البرنامج لدرجة أنني لم أش���عر يوما من األيام بأنني 
سافرت من بلدي إلى بلد آخر لوال أنني ركبت الطائرة 
واستخدمت جواز السفر للدخول إلى اململكة من مطار 
امللك عبدالعزيز بجدة، كان ذلك بس���بب تلك احلفاوة 
والكرم اللذين قوبلت بهما من قبل زمالئي بصفة خاصة 
وأهل جدة واململكة عامة، وال يستغرب الكرم في موطنه. 
باإلضافة إلى زمالئي كان هناك بعض األساتذة الذين 
تش���رفنا بالتتلمذ على أيديهم ولم يبخلوا علينا مبا 

حباهم اهلل من علم سيظلون خالدين في قلوبنا.
حني تكون طالبا في جامعة كبيرة وعريقة سواء 
في مرحلة الدراسات العليا أو الشهادة اجلامعية فإنه 
من الطبيعي أن تكون هناك عالقة مباشرة بينك وبني 
أساتذتك القائمني على تدريسك، وقد متتد تلك العالقة 
إلى رئيس القسم العلمي في حال تدريسه لك أو لوجود 
بعض األمور اإلدارية أو الظروف واملشاكل التي حتتم 
ذلك، وفي معظم األحوال فإنك لن تتجاوز مكتب وكيل 
الكلية وس���تنتهي قضيتك بها سواء مت إنصافك أو ال 
ولن تستطيع املرور إلى مكتب عميد الكلية، وهو واقع 

احلال في غالبية جامعاتنا العربية.
 في جامعة امللك عبدالعزيز بجدة حدثت مش���كلة 
بس���يطة لعموم طلبة ماجستير احملاسبة املهنية ومت 
جتاهلها من قبل جميع املعنيني باألمر ورفضوا التدخل 
حللها، وفي محاولة أخيرة ويائسة وبعد التفويض من 
قبل زمالئي كتبت رسالة عبر البريد اإللكتروني ملدير 
اجلامعة، كانت الساعة تشير إلى احلادية عشرة والنصف 
مس���اء، حقيقة لم أكن متفائال ولكني كنت مكتفيا مبا 
تكتفي به منتخباتنا العربية حني تشارك في بطوالت 
عاملية، وهو ش���رف احملاولة فقط ال غير، ألننا اعتدنا 
في جامعاتنا العربية على مديرين ال ميكن رؤيتهم إال 
من خالل وسائل اإلعالم املختلفة ليصرحوا بأن جميع 
األمور على ما ي���رام وأنهم بذلوا الغالي والنفيس في 

سبيل تذليل جميع الصعاب أمام الطلبة.
في صبيحة اليوم التالي توجهت لعملي كاملعتاد 
وبعد أن أشارت عقارب الساعة إلى التاسعة والنصف 
تذكرت محاولتي باألمس ففتحت بريدي اإللكتروني 
ألتأكد من ش���رف محاولتي، فليس لدي سواه، إال أن 
مفاجأتي كانت كبي���رة جدا، فمحاولتي تلك لم حتظ 
بالش���رف فقط، بل وحققت الهدف وانتهت املشكلة، 
ولكن ما لفت انتباهي فعال وأثار تس���اؤالتي هو أن 
رد مدير اجلامعة كان في الس���اعة الس���ابعة وعشر 
دقائق صباحا، فأي مسؤول هذا الذي يفيق باكرا ثم 
يتفقد بريده االلكتروني بل ويرد على رسائله أيضا، 
خاصة أننا نعيش في عصر ال يرد معظم املسؤولني 
في���ه على بريد املكتب فما بالك بااللكتروني، زد على 
ذلك وعلى غي���ر عادة مديري اجلامعات فقد خصص 
أ.د.أسامة طيب فترة الظهيرة في يوم السبت من كل 
أسبوع الستقبال جميع املراجعني دون موعد مسبق 
ويستقبلهم على مدار األسبوع مبواعيد مسبقة. اآلن 
وبعد أن انقطعت عالقتي باجلامعة دراس���يا حتى ال 
يدخل ذلك حتت بند النفاق أقول لك: أسامة طيب هلل 
درك فأنت فعال طيب وسيبقى أثرك خالدا في نفوسنا 
ما حيينا ولو أن األمر بيدي ألمرت باستنساخك عدة 
نسخ وتوزيعها على جميع اجلامعات العربية مبا فيها 

جامعة الدول العربية.
Alharmal@hotmail.com

سعد فهد الحرمل

أسامة طيب هلل درّك

تحت المجهر

د.بدر نادر الخضري

الوزير
ولعبة البوكر!

لمسات
د.هند الشومر

علي بابا 
واألربعين حرامي

ألم وأمل

محمد هالل الخالدي

لماذا ننكر 
الهولوكوست؟

نظرات

»األقبح« من هذا التراشق الطائفي القبيح الذي 
يظهر بوضوح على الس����طح هذه االيام هم هؤالء 
الذين يؤججون هذا التراشق الطائفي تنفيذا الجندات 

خارجية، على حساب وحدة واستقرار املجتمع.
واألخطر من هذا التراشق الطائفي اخلطير هو 

السكوت عن املؤججني له.
وتلك الالمباالة غير املعقول����ة التي يواجه بها 
هذا التراشق املدمر الطائفي، الذي كان من املفترض 
مواجهته بعني حمراء فورا وبيد حديدية تخمده لالبد 
قبل ان يفوت الفوت وقب����ل اال تصبح هناك قيمة 
الي اص����وات حتذر من الفتنة الطائفية ان خرجت 

عن السيطرة.
وملعونة اشد اللعنة تلك الفتنة الطائفية التي 
يريد ان يشعلها امللعونون هنا في الكويت، وذلك 
بتصويرها على انها خالف����ات فقهية لينخدع بها 

اجلهلة والبسطاء فينشق ويتدمر املجتمع.
انه لعيب كبير وشيء مؤلم وخطير ان متر الذكرى 
ال� 19 للغزو الصدامي الذي اختفت به كل االختالفات 
والفوارق املذهبية عند مواجهة احملتلني »مترادفة« 
مع هذا التراشق الطائفي البغيض واخلطير والقبيح 

وامللعون »واملستورد« من اخلارج.
وستصبح ذكريات سيندم اجلميع على زوالها 
اش����ياء مثل التسامح واالعتدال واالحترام املتبادل 
ان لم يتم اخماد هذا التراش����ق الطائفي لالبد بأشد 
العقوبات واقس����اه��ا حتى وان است��دعى االم���ر 
اصدار قوانني ض��رورة فوري���ة حلماي��ة مجتم���ع 

الكوي��ت.
Mike14806@hotmail.com

مخلد الشمري

قبيحة وخطيرة وملعونة

رؤية


