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مرت على الكويت سنوات نتذكرها في تاريخها، حيث كان لها 
وقع كبير على أهل الكويت، هناك سنة الهدامة، تلك السنة التي 
أدت غزارة أمطارها الى هدم الكثير من البيوت، وبقي الناس في 
العراء، وهناك س���نة اجلدري عندما دخل ڤيروس اجلدري الى 
الكويت وقضى على املئات من الناس وشوه الكثير منهم، والتزال 
هناك أعداد قليلة باقية حتى اآلن وجوههم تشهد على آثار ذلك 
املرض القاتل الذي وهلل احلمد أصبح له التطعيم املناسب، وكان 
لي شخصيا الشرف بالتوقيع على شهادة وفاة استئصال املرض 
عندما كنت رئيسا ملنظمة الصحة العاملية، وهناك سنة اجلراد 
عندما عم اجلراد في بادي���ة الكويت وحرق األخضر واليابس، 
وأتذكر هذه السنة بصورة واضحة ألن »الدبة« وهي أولى مراحل 
منو اجلراد، غطت شوارع الكويت بلونها األصفر، وكانت لدينا 
حوطة في منطقة الش���رق قد أكلت هذه »الدبة« سعف النخيل 
وأتذكر جيدا كيف كانت الش���وارع مكسوة بهذه احلشرة التي 

كانت تأكل كل شيء أمامها.
ومب���رور الزمن تخلصنا وهلل احلم���د من أخطار أمثال هذه 
السنوات ألننا س���كنا في بيوت من الكونكريت وتخلصنا من 
اجلدري بالتطعيم، واجلراد ثم القضاء عليه بحمالت املكافحة 
في العالم، رغم انني أعتقد لو ان الناس يأكلون اجلراد كما كنا 
نأكله لقضى اإلنس���ان على اجلراد، ولكن مع األس���ف مبيدات 
احلشرات س���ممت اجلراد حتى ان البعض اليسير الذي يصل 

إلينا يخاف اإلنسان من ان يأكله.
ولكن بدأنا جند فئات من املجتمع الكويتي حتاول ان تنهب 
الكويت وأموال األجيال القادمة عن طريق قانون تعويض عن 
القروض االس���تهالكية، وأخذت تهدد بالتجنيس ألكثر من 100 
ألف ش���خص ممن انكبوا على الكويت م���ن كل حدب وصوب، 
وبصورة غير قانونية وبسبب تساهلنا معهم وصلوا اآلن الى 

اجليل الرابع، وهم يهددون أمن الكويت وسالمتها.
وهذا التوجه من قبل بعض األفراد الكويتيني في مجلس األمة 
يجعل من أموال الكويت ومزايا الكويتي كالسبيل ملن ال يستحق، 
وقد ال يعرف البعض معنى كلمة الس���بيل، فهي صدقة جارية 
يتبرع بها احد امليس���ورين، وقد أخذ أغلبها صورة ماء السبيل 
على شكل مياه باردة للشرب في أماكن متفرقة، والسبيل عادة 
يكون برضى املتبرع وصدقة منه، اما س���بيل هذه األيام الذي 
ينش���ده بعض أعضاء مجلس األمة فهو سبيل بالقوة ليستمر 
النهب الى ما ال نهاية وسيتعود الناس على التبذير من دون اي 
تفكير، وسيمتنع الكثيرون عن دفع فواتير الكهرباء واملاء وغيرها 
ألنهم سيتعودون على أسلوب النهب، السبيل الذي يعدهم به 

عادة بعض اعضاء مجلس األمة اثناء احلمالت االنتخابية.
وكل ذلك يحصل وفقا لغطاء من القوانني التي يضطر مجلس 
األمة إلصدارها بضغط من بعض املتنفذين فيه وسكوت من ال 
حول له وال قوة أمام هذه الضغوط االنتخابية حتى يطلب األمر 
استنزاف موارد اجلميع، حقا إن عام 2010 سيدخل في التاريخ 
بأنه كان عام الس���بيل، ولكن هذا الس���بيل كان غصبا عن أهل 
الكويت وينطبق علي���ه املثل الدارج الذي نطلقه على من يفقد 
الش���يء غصبا عنه بأن نقول له: »إذا طار طيرك.. قل سبيل«، 
طبعا ستبقى احلس���رة واأللم يعصران قلوبنا وسيبقى جرح 
الكويت نازفا بس���بب بعض أبنائه الذين استهدفوا مصاحلهم 

اخلاصة قبل مصلحة الوطن.
كل ما نستطيع قوله: »اهلل يجازي اللي كان السبب«.

تشرفت بحضور محاضرات وورش العمل في مؤمتر اجلودة 
الشاملة في التعليم الذي أقامته وزارة التربية قبل أيام، واستفدت 
كثي���را من هذا املؤمتر الرائع حيث ض���م عددا كبيرا من خبراء 
التربي���ة من دول عربية وأجنبية لهم باع طويل وخبرة كبيرة 
في مجال التربية ملناقشة احدى النظريات اجلديدة املطروحة في 
مجال التربية والتعليم، وهي مأخوذة من دراسات علم اإلدارة بعد 
تطبيقها في مجال الصناعة والتجارة وأثبتت جناحها وفاعليتها، 
وهذا أمر ليس بجديد فقد س���بق أن استعان التربويون بكثير 
من النظريات املطبقة في هذه املجاالت مثل »العصف الذهني« 

وغيرها وأثبتت جناحها وإمكانية تطبيقها في حقل التعليم.
فكرة »اجلودة الش���املة« منطقية ج���دا، فأي نظام يحتوي 
عل���ى ثالثة أجزاء ه���ي املدخالت، العملي���ات، املخرجات، وفي 
السابق كانت عمليات التطوير أو اإلصالح التي تستهدف النظم 
تت���م بصورة جزئية، أي تتناول أحد أجزاء النظام أو عناصره 
الداخلية مبعزل عن بقية األجزاء األخرى، األمر الذي كان ينتج 
عنه فش���ل تلك العمليات اإلصالحية بسبب تعارضها مع بقية 
األجزاء أحيانا أو لعدم مواكبة بقية األجزاء للتطوير احلاصل 
في ذلك اجلزء، من هنا جاءت فكرة »اجلودة الش���املة« والتي 
تقول بوجوب ش���مول عمليات التطوير واإلصالح »كل« أجزاء 
النظام وعناصره في وقت واحد وبصورة منسجمة لضمان جناح 
عملية التطوير. ولدينا في وزارة التربية جتربة حديثة تثبت 
صحة هذه الفكرة إذ ان كل عمليات التطوير واإلصالح التي متت 
على نظامنا التعليمي متت بصورة جزئية وبشكل مفصول عن 
بقية األجزاء، ومنها مثال عمليات تطوير املناهج الدراسية دون 
األخذ بعني االعتبار عملية تطوير وتنمية مهارات املعلمني الذين 
سيقومون بتدريس هذه املناهج اجلديدة، والنتيجة فشل كامل 

وشكوى من املعلمني قبل الطلبة.
مؤمتر اجلودة الشاملة في التعليم كان ناجحا بكل املقاييس، 
من حيث اختيار املواضيع والشخصيات والتوقيت، فكل الشكر 
والتقدير لكل من وقف خلف هذا النجاح، وأخص بالشكر األستاذة 
مرمي الوتيد ود.س���عود احلربي على جهودهما وحرصهما على 
التواجد طوال فت���رة املؤمتر لتوفير متطلبات النجاح. وكل ما 
نتمن���اه أن جتد توصيات هذا املؤمت���ر طريقها للتطبيق حتى 
يتحقق التطوير واإلصالح احلقيقي في نظامنا التعليمي الذي 

عانى الكثير من التخبط والقرارات الفردية واملزاجية.
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الجودة الشاملة 
في التعليم

نظرات

الكوكتيل

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

خالل هذا األس���بوع كنت مدع���وة إلى مؤمتر خارج 
الكويت، وكان محور املؤمتر ه���و التحدث عن طبيعة 
احلالة السياس���ية واالقتصادية والتربوية والرياضية 
لكل دولة مشاركة فيه، أي إعداد بحث مصغر عن طبيعة 
كل دولة، وبعد موافقت���ي على الذهاب أخذت في كتابة 
بحثي، وهنا اس���توقفني قلمي وتفكيري فيما سأكتبه 
عن الكويت، فالبد علّي أن أعرض صورة بالدي بطريقة 
متحضرة وجميلة، ولكن كيف ذلك ونحن منر بأوضاع 
ش���به متدهورة على جميع األصعدة، وعند التفكير في 
كيفية الكتابة دخلت علّي أختي )أم عبدالرحمن( بكوب 
من عصير الكوكتيل، فوجدتني بني أوراقي وكتبي فإذا 
بها متسح على رأسي وتدعو لي بالتوفيق ثم خرجت، 
وهن���ا نظرت لكوب الكوكتي���ل وتخيلت أن هذا الكوب 
هو بحثي الذي س���أكتبه، فكل منا يعلم أنه ليس جميع 
الفاكهة تكون طازجة أو طعمها حلوا ولكن عندما نقوم 
بخلطها وإضافة بعض السكر أو العسل إليها، من املمكن 
أن نحصل على عصير الكوكتيل اجلميل الذي بني يدي، 
وهنا قامت فكرة بحثي على هذا املبدأ، وهو كتابة املشاكل 
مع تطعيمها باملقترحات املس���تقبلية التي نسمع عنها، 
ولألس���ف ال حتدث وال نعلم متى ستنفذ، ولكن عندما 
نض���ع تلك املقترحات تعطي للبح���ث رونقا، ثم كتبت 

البحث على شكل نقاط وهي كاآلتي:
توجد مشاكل في التربية والتعليم فهناك املباني املهدمة 
والصفوف غير املزودة بالكراسي الكافية، وعدم توافر 
مالعب مناس���بة في عدد من املدارس، ولكن في اخلطة 
اجلديدة ميزانية مالية كبيرة إلنشاء مدارس جديدة على 
أن يتواف���ر فيها كل من املالعب وأجهزة الكمبيوتر لكل 

طالب وهذا حتت الدراسة إلى اآلن.
توجد مشاكل في التعليم العالي تكمن أيضا في املباني 
اجلامعية القدمية وعدم صالحية بعضها لالس���تخدام 
اآلدمي، ورغم هذا توجد جامعة الشدادية حتت اإلنشاء 

ولكن ال نعلم متى سيتم افتتاحها.
أما الرياضة فرغم عدم وجود مالعب مجهزة ورغم عدم 
تهيئة احلالة النفسية والرياضية لالعبني ورغم صراع 
الكراسي، إال أننا نقوم بعمل مباريات ونفوز بل يوجد 
عندنا مبنى يقال انه سيكون من أكبر املالعب في الوطن 

العربي ولكن ملاذا لم يفتح إلى اآلن ال نعلم األسباب؟ 
أما بالنسبة لالقتصاد فنحن نعيش أزمة اقتصادية 
عاملية لم تقتصر تبعاتها على الكويت فقط، ولهذا يخاف 

البعض من إسقاط فوائد القروض.
وبالنسبة للحالة الثقافية واإلعالمية أصبحنا منتلك 
الكثير م���ن القنوات اإلعالمية الت���ي تبث الفضائح 
السياسية وتقدم البرامج احلوارية التي جعلت الكل 
يحلل ويفتي في مستقبلنا، ورغم وجود قنوات حكومية 
ومن بينه���ا قناة ثقافية إال أننا عندما نش���اهد هذه 
القنوات احلكومية نشعر بأننا نشاهد قنوات لدولة 
أخرى، أما بالنسبة للقناة الثقافية فحدث وال حرج، 
حيث ال تعرض غير التقاري���ر القدمية للمهرجانات 

وندوات من عصر الدروازة.
أما بالنسبة ملشاكل املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة 
فقد نوقش أمرهم وأقرت القوانني التي ستكون في صاحلهم، 
كما س���معنا وقرأنا عن مشروعات حددت لها ميزانيات 

مالية كبيرة ولكن لم نشاهد أي تفعيل لها.
وف���ي نهاية بحث���ي رأيت أنني وضع���ت كثيرا من 
املش���روعات التي نس���مع عنها والتي مت تنفيذ بعضها 
والبعض اآلخر حتت الدراسة، ولكن حصيلتنا هي كوكتيل 

من املشاكل مضاف إليه األمل ليحلو لنا شربه.
> > >

كلمة وما تنرد: هكذا علمتني احلياة أن أكون واثقة من نفسي 
وهذا ال يعني الغرور وعندما أبكي ال يعني الغرور. 

atach_hoty@hotmail.com

أكره مش���اهد األفالم 
األجنبية غير املترجمة 
رغ���م إجادت���ي للغ���ة 
اإلجنليزية واألمر مرده 
إلى التعود، فقد تعودت 
منذ صغري على مشاهدة 
األف���الم االجنبي���ة مع 
ترجمتها، رغم أن الترجمة 

أحيانا تكون ال عالقة لها بنص احلوار الدائر في الفيلم 
خاصة عندما أقرأ جمال في أسطر الترجمة ك� »اذهب 
إلى اجلحيم« و»تبا ل���ك« و»عليك اللعنة« وهي ما 
أس���ميها بالترجمة احملتشمة جلمل أقل ما ميكن أن 

توصف بأنها شتائم رخيصة.
أكره كذلك مشاهدة أي فيلم أجنبي مر على بكرته 
مقص رقيبنا الكويتي، إذ يقوم رقيبنا، الذي ال يعرف 
ال هو وال إدارته وال وزارة اإلعالم بكبرها وال نواب 
الوصاية حتى اللحظة بوجود اإلنترنت، بقطع املشاهد 
التي يرى بإباحيتها أو ضربها في عمق معتقد ديني 
ويحذفها ما يجعل الفيلم الذي نشاهده بعد »شلخه« 
مقص الرقيب عمل سينمائي يشابه في فحواه كحديث 
آسيوي يريد أن يشرح لك بلغته العربية »املكسرة« 
تفاصيل األزمة العاملية والتي سيحاول شرحها هكذا 
»هذا بنك سوي فلس وهذه حكومة فيدرالية سوي 

دعم«.
وهذه احملاولة أشبه مبحاوالت بعض أعضاء مجلس 
األمة ش���رح قضية شراء الفوائد لنا نحن املواطنني 
املنتظرين اليسر، سواء من قبل أولئك الذين يدافعون 
عن فكرة شرائه أو أولئك املعارضني لشراء الفوائد، 
فالطرف األول ش���رحها كالتالي: »سوي مسؤولية 
بنك مركزي.. سوي حتمل حكومة.. الزم طيحي«، أما 
الطرف اآلخر الرافض إلسقاط القروض أو الفوائد فال 
يقل فصاحة في قلة الفصاحة عن األول وهم يقولون: 

»ما فيه مساواة.. ما فيه 
فلوس.. دولة طيحي«.

لم يقف أحد ليشرح 
لنا ما حصل وماذا يحصل 
باحلجة واللغة الواضحة 
البس���يط�ة املفه�وم���ة 
وجعلونا أشبه بجمهور 
يريد فقط أن يعرف متى 
ميوت بطل الفيلم الذي قصقصت أحداثه ومشاهده 
بجمله���م متاما وكأنك تش���اهد النس���خة الكويتية 
»املقصقصة« من فيلم »غريزة أساسية« للشمحوطة 
شارون ستون، فلو شاهدت النسخة الكويتية لفيلمها 
»غريزة أساسية« وشاهدت جدال الرافضني واملؤيدين 
م���ن أعضاء مجلس األمة للق���روض خلرجت بذات 
النتيجة »لن تفهم شيئا« وعليك أن تنتظر إلى آخر 

الفيلم حتى تعرف من القاتل!
وقص���ة احل���وارات »املقصقصة« عل���ى طريقة 
اآلس���يويني ال يختص بها أعض���اء مجلس األمة بل 
احلكومة هي األخرى خ���رج بعض أعضائها بجمل 
رافضة لقانون إس���قاط الفوائ���د والقروض وكانت 
اجلملة كالتالي: »مو شغل حكومة.. هذا نفرات أعضاء 
مجلس أمة سوي يتهاوش.. حكومة سوي يتفرج.. 
حكومة ما راح يطبق« بعد هذه اجلملة جتد احلكومة 
تنظر لنا الشعب بعينيها وقد رسمت عليهما براءة 
مصطنعة وتقول بالكويتي الفصيح: »مديونات الكبار 
ومش���يناها وفوقها حبة خشم.. بس قروض الفقرا 

واهلل لو حتبون كوعكم ما تشمونها«!
> > > 

من اآلخ�ر: عندما جتد املرأة التي جتعلك حتس في 
وجودها أنك رج���ل أفضل، فاعلم أنك قد وقعت في 

احلب.
 Waha2waha@hotmail.com

هذا العنوان استخدمته 
ملقالة كتبتها بعد فشل 
ن���واب مجل���س األم���ة 
السابق في وضع قضية 
غير محددي اجلنس���ية 
ضمن سلم أولوياتهم، 
واليوم أعيد اس���تخدام 
هذا العنوان بعد أن ثبت 

للجميع فشل نواب املجلس احلالي في معاجلة هذه 
القضية. فبعد فشل جلسة 12/10 لعدم اكتمال النصاب، 
ها هي جلسة 1/7 قد سلكت نفس طريق الفشل. فقانون 
احلقوق املدنية والقانونية لغير محددي اجلنسية 
ضل الطريق بعد أن أضاع نواب األمة بوصلة االجتاه 
في تلك اجللسة، فيبدو أن اجللسة كانت مجرد محطة 
للتن���در وتنفيس ما يجول في خاط���ر كل نائب ال 
أكثر وال أقل من ذلك. بل إن الثمرة الوحيدة من تلك 
اجللس���ة هي أن اجلميع اكتشف عدم جدية أعضاء 
املجلس في حل هذه القضية اإلنسانية. فما معنى أال 
يكتمل النصاب للتصويت على املداولة األولى؟ وما 
معنى أن ينتظر معارضو القانون هذه اجللسة حتى 
يذكروا مالحظاته���م على القانون املقترح؟ في حني 
أن���ه كان بإمكانهم إبداء حتفظاتهم تلك أثناء بلورة 
نصوص ومواد هذا القانون داخل اللجان املختصة، 
أو صياغة قوانني أخرى بديلة. وما معنى أن يعترف 
نائب وحتت قبة عبداهلل الس���الم بأن دماءه زرقاء؟ 
وما معنى أن يختلق نائب آخر تسمية جديدة للبدون 
عندما أطلق عليهم بأنهم مهاجرون غير ش���رعيني؟ 
وما معنى أن يحاول معارضو حقوق البدون خلط 
األوراق والتلبيس عبر اخللط بني مس���ألة احلقوق 
املدنية واإلنس���انية مبس���ألة التجنيس؟ إن تعامل 
السادة األعضاء مع هذه القضية، وغيرها من القضايا 
التي متس الش���ارع الكويتي بهذه الصورة يعطي 
انطباعا للجميع بأن مجلس األمة يس���ير في عكس 
رغبات الشارع. فبماذا ستجيب السيدات الفاضالت 

النائبات األربع على املرأة 
الكويتية التي لديها زوج 
أو أبناء من غير محددي 
اجلنس���ية، لتوضي���ح 
س���بب عدم حضورهن 
املداولة  التصويت على 
األولى لقانون احلقوق 
املدينة؟ وكيف س���يبدد 
بعض أعض���اء جلنة البدون البرملانية ومن تصدى 

لقضيتهم غرابة عدم حضورهم ذلك التصويت.
مازلت أؤكد ما ذكرته في مقاالت سابقة أن قضية 
البدون لن حتل عن طريق أعضاء مجلس األمة احلالي، 
خصوصا بعد إثباتهم املرة تلو األخرى أنهم خذلوا 
البدون ول���م ينصفوهم، فاملؤمل أن يأتي احلل عن 
طريق احلكومة، خصوصا بعدما أكد وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد خالل تلك اجللسة أن للحكومة 
تصورات ورؤى س���تطرحها للحل. إنني أمتنى من 
اهلل أن يتم حل هذه القضية على يد الوزير احلالي 
ألن اجلميع يثق في قدراته وكفاءته إلدارة هذا امللف، 
أم���ا أعضاء مجلس األمة غي���ر اجلادين في نصرة 
أبناء البدون فأنصحهم بأن يرفعوا أيديهم عن هذه 
القضي���ة بعد أن أثبتوا للجمي���ع عدم جديتهم في 
التعامل مع هذا امللف. ونصيحتي لهم بأن يرجعوا 
ألرش���يف ندواتهم االنتخابية ولألمي���ان الغليظة 
التي أقسموا عليها، وكفاهم استغالال ملعاناة هؤالء 
البش���ر. ونصيحتي ألبناء البدون بأن تدعوا عنكم 
طرق أبواب نواب مجلس األمة، ولتجربوا التعامل 
مع احلكومة مباشرة ولتشرحوا فصول معاناتكم 
للوزراء املعني���ني خصوصا وزير الداخلية. ولتقم 
إحدى جلان البدون على سبيل املثال بتشكيل وفد 
من أهالي البدون يقومون بزيارات للمسؤولني في 
احلكومة من أجل شرح معاناتهم دومنا منة أو تدخل 

من أعضاء مجلس األمة.
abz973@hotmail.com
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