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ضغطت حوادث 11 سبتمبر 2001 وما قبلها على العديد من 
البلدان العربية واإلسالمية من أجل تغيير مناهجها التعليمية، 
الس���يما الدينية منها بزعم انها تؤجج الكراهية والعنف ضد 
غير املسلمني وتنمي التطرف الديني، ورمبا وجدت هذه الدول 
ضالتها في احلماس لهذا التغيير للحد من توسع دائرة التدين 
الشعبي التي تنطلق منها القوى اإلسالمية املعارضة أو املنافسة 
أو املتطرفة، وبالفعل وعبر رصد مجموعة من القرارات فقد مت 
تنفيذ هذا التوجه، فقد قامت وزارة التربية املصرية في عهد 
وزير التعليم األسبق حس���ني كامل بهاء الدين بحذف بعض 
غزوات الرس���ول ژ باعتبار ان هذه املقررات تخدم التطرف 

وضد التطبيع مع اليهود! )موقع مركز املقريزي(.
وقال مسؤول أردني يشرف على املناهج اإلسالمية »يريد 
امل���رء أن يظهر ان احلل الس���لمي هو دائم���ا افضل من احلل 
العسكري« في أعقاب العالقة الديبلوماسية بني األردن وإسرائيل 
)الشرق األوسط 2005/6/13(، وفي املغرب إجراء تغييرات في 
موضوع ارتداء البنات للحجاب فقد حذف نص قرآني يتعلق 
بزي النس���اء وحذفت صورة امرأة وابنتها ترتديان احلجاب 
)B.B.C 2007/10/7(، وفي باكستان بدأ تدريس اجلهاد الناعم 
)جهاد النفس( وسط احلصص املدرسية التي جتعل اجلهاد 

مرادفا لإلرهاب )2007/7/8 الشرق األوسط(.
وفي خطوة إيجابية صدرت تقارير صحافية في األسبوع 
املاضي عن كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم السعودية 
عن تعديالت في املناهج الشرعية تقيد أحكام التكفير والقتل 
في املناهج الشرعية، وتغيير كثير من العبارات التي قد تلتبس 

على فهم الطالب وتقوده الى اخلطأ.
وفي بلدنا )الكويت( وبعد شد وجذب نيابي وصحافي حول 
مناهجنا الدينية التعليمية صدر عن وزارة التربية قرار يقضي 
بتش���كيل جلنة حتكيم لكتب التربية الدينية ونأمل منها ان 
تعدل وتلغي تلك العبارات التي تسفه وتكفر اآلخرين بسبب 
زيارتهم للمشاهد املباركة لسادة أولياء اهلل الصاحلني وتربي 
التالمي���ذ على إباحة الدماء واألموال )منهج الصف العاش���ر 
ص44( لكن بقراءة أس���ماء اللجنة املشكلة لهذا الغرض جند 
أنهم ال يخرجون عن املدرسة اإلسالمية الواحدة رغم ان مناهج 
التربية الدينية مقررة على جميع مكونات الش���عب الكويتي 
فاألفضل ان تطعم من املختصني كذلك من املدرسة اإلسالمية 
األخ���رى ففي هذا تكريس للوس���طية والتعددية وعدم إلغاء 
اآلخرين وطاعة لولي األمر صاحب السمو األمير حفظه اهلل 
تعالى الذي طاملا نصح وأمر بتكريس الوحدة الوطنية وهو 

أمر موجه الى مؤسسات الدولة كذلك.
a.alsalleh@yahoo.com

نشرت الصحف قبل أيام قائمة تضمن أثرى أثرياء العالم، 
وقد مت تقسيم األثرياء إلى عدة مجموعات، قائمة تضمم أثرياء 
العالم، وهم كارلوس سليم احللو وبيل غيتس، ووارن بافيت، 
وهناك قائمة تضمم األثرياء الشباب، وأخرى األثرياء العرب، 
ولكن الالفت لالنتباه هو إزاحة بيل غيتس عن الصدارة، ليحل 
محله كارلوس سليم احللو بثروة تقدر ب�53.5 مليار وبفارق 

نصف مليار عن األول.
ولعل هذا األمر اثار انتباهي، أين ذهبت أموال بيل غيتس، 
ويجب أن ننظر من زاوية مغايرة ونسبر األغوار لنصل للنتائج، 
وان نضع املجاهر الكاشفة والفاحصة حتى نصل إلى القنوات 
التي ذهبت إليها األموال، فنكتشف أن هناك جانبا خيريا كبيرا 
لدى بيل غيتس، بل هو جانبا مهما من اهتماماته، وأعتقد أنه 
يسير على خطى أسالفه »هنري فورد« و»كارينغي«، اللذان 
تبرعا مببالغ كبيرة إلنشاء اجلامعات واملستشفيات وغيرها 

من برامج املسؤولية االجتماعية.
يبدو أن غيتس يسير على خطى هؤالء، حيث قام بإنشاء 
مؤسسة خيرية وكان ذلك في عام 2000، وفي عام 2005 تبرع 
لهذه املؤسسة بأكثر من 28 مليار دوالر، ومهمة هذه املؤسسة 
دعم املشاريع اإلنسانية مبختلف أفرعها الصحية والتعليمية 
وغيرها من املشاريع، وتبرع مببلغ 3 مليار للمؤسسات الصحية، 
ومؤسسات مكافحة اإليدز، واملالريا في العالم الثالث، ومبلغ 
2 مليار للمؤسس���ات التربوية، والتب���رع جلامعة كمبريدج 
البريطانية، وتأسيس صندوق مبليار دوالر لدعم السود في 

التعليم.
اجلدير بالذكر أن الذي يدير مؤسسة بيل جيتس والد بيل 
جيتس، وهو ويليام جيتس، ومن بني أهدافها األساسية »تقليل 
التفاوت الهائل بني مس���توى املعيشة التي نحياها ومستوى 
معيشة الناس في العالم النامي«، وقال جيتس في أحد اللقاءات 
إنه يشعر أن عليه واجب ضمان أن تصل أمواله »إلى املجتمع 

الدولي بالطريقة التي حتدث أكبر أثر إيجابي«. 
وفي عام 2008 ترك بيل غيتس العمل كمدير تنفيذي لشركة 
مايكروسوفت، وعني مكانه كرئيس للشركة »ستيف باملر« الذي 
يعرفه منذ فترة الدراسة في جامعة هارفارد، فلقد أصبح يعمل 
بشكل جزيء بالشركة، وقرر غيتس التفرغ للعمل اخليري، 
وتعد املؤسسة اخليرية التي أسسها هو وزوجته، أكبر جمعية 
خيرية في العالم واملمولة من ثروته، ويقول »اس���تطيع أن 

أفعل أي شئ أضع كل تفكيري فيه«.
بعد كل هذه التبرعات التي قام به غيتس، علمت وعرفت أين 
ذهبت أموال بيل غيتس، وملاذا نزل إلى املرتبة الثانية، ويقول 
»هل عالم االثرياء واع كيف يعيش 4 أو 6 مليارات من البشر؟ 

ان كان واعيا، فعلى االغنياء التدخل وتقدمي املساعدة لهم«.
akandary@gmail.com
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تعلمن���ا من احلياة أن م���ن ال يعمل ال 
يخطئ، ولألسف هناك كثير من املجتهدين 
يتم جتاهلهم عند التكرمي ألسباب ومعطيات 
عديدة لسنا بصددها، ومن اجلهات التي مت 
تغييبها عن التكرمي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب الت���ي عودتنا على 
العمل بصمت ورق���ي ومهنية في املجال 

التربوي.
بعيدا عن الصخب الذي يدور هنا وهناك، 
يأت���ي عملها في إيق���اع منتظم ومنهجية 
انعكس���ت على أرض الواقع بشكل مميز 
وفري���د لتعد رافدا مهما ف���ي بناء وطننا 
احلبيب، تزود به وزارات الدولة وس���وق 
العمل لتصب���ح أكبر جهة منتجة لصناع 
العمل املهني للس���وق احمللي بأيد وطنية 
100% منذ 28 عاما بالسواعد القادرة على 
االنخراط في آلية العمل لتمثل الطليعة في 
املواقع اإلنتاجية وهي معادلة حتققت بأيدي 
جميع القائمني على هذا الصرح التعليمي 
على حدا سواء، إال أن ما يؤلم هو جتاهل هذا 
اإلجناز البارز بعدم إنصاف هذه املؤسسة 
مبتطلباتها الطردية لكي تستطيع االستمرار 

علي نفس اإليقاع والنفس املخطط له.
والسؤال الذي يتبادر لألذهان: إلى متى 
يظل مجلس إدارة الهيئة على نظامه القدمي 
املشكل من وكالء وزارات الدولة املختلفة 
ويقتصر عمل عم���داء الكليات كمراقبني؟ 
فذلك إجحاف بحق هذا اجلسم األكادميي 
وتقليل من مكانتهم الشخصية، وما السبب 
في استمراريته على نفس هذا النهج، وملاذا 
ال تتم معادلته أسوة باجلامعات والهيئات 
التعليمية األخرى؟ أسئلة كثيرة البد منها، 
وع���الوة على ذلك اليزال ال���كادر اإلداري 
أيضا مهمال وغي���ر مطبق، مع العلم بأنه 
أقر مع اجلامعة م���ن الديوان ولكنه منح 
في النهاية للجامعة وعلق عن الهيئة حتى 
اليوم ليبخس حق شريحة تتعدى 1800 
موظف كويت���ي يقومون على إدارة هيئة 
تتكون من دكاترة وأس���اتذة وطلبة يقدر 
عددهم بنحو 42 ألف طالب، أضف إلى ذلك 
متابعتهم لعشرة معاهد وخمس كليات، وهو 
جهد بال شك يحتاج إلى طاقة استثنائية، 
لذا فاألجدر النظر في هذا القرار على وجه 
الس���رعة لتحقيق العدالة لهذه الشريحة 

املميزة.
وال يس���عنا في اخلتام إال اإلشارة إلى 
االجناز الباهر لكلية العلوم الصحية والدور 
الذي تقوم به حتت قيادة عميدها د.فيصل 
الشريفي الذي ال يعكف جاهدا على إبراز 
دور هذه الكلية في االستثمار البشري في 
القطاعات الصحية املساندة من متخصصني 
في تنظيم األغذية واملختبرات، واملؤمتر 
الذي أقامه مؤخرا يبني امتياز هذه الكلية 
من تخصصات نادرة في س���وق اإلنتاج 
احمللي وهو جهد يشكر عليه، فكل الشكر لهم 
جميعا ملا حققوه من إجناز طيلة السنوات 

املاضية.
t-alhaifi@hotmail.com

خطة تنمية ال� 37 مليار دينار 
من الناحية النظرية ستنقل البلد 
من أقصى اليس���ار الساكن إلى 
أقصى اليم���ني املتحرك، وتعتبر 
بحق ثورة في كل ش���يء وعلى 
كل شيء، وينتظر أن حتيل البلد 
كم���ا نأمل جميعا إلى مركز مالي 
وجت���اري، أو كما يقول بلير في 

رؤيته للكويت 2035 »س���يتحول بلدكم إلى قوة اقتصادية 
إقليمية«.

احلديث أعاله سواء عن خطة التنمية اخلمسية أو رؤية 
السيد توني بلير من الناحية النظرية صحيح 100%، ونبصم 
له بالعش���رة والعشرين بل وحتى نبصم بعيوننا على هذا 

الكالم، ولكن هذا نظريا فقط.
عملي���ا األمر مختلف والواقع يرف���ض الذهاب إلى أرض 
التف���اؤل، بل ال يوجد مركب منطق ميك���ن أن يعبر بنا إلى 
ضفة التفاؤل في ظل جتارب سابقة وجتارب حالية نعيشها 
منذ 19 عاما مع أس���لوب التعاطي احلكومي مع مشاريع أقل 

من هذه اخلطة.
قرأت اخلطة التي وضعتها احلكومة في 500 صفحة والتي 
قامت مجموعة السيدة نورية السداني بالتعاون مع جمعية 
املهندسني بوضعها على سي دي بسيط ومنسق ورائع، هل 
تعرفون ماذا وجدت في تلك اخلطة املليارية؟، وجدت شيئني 
أحدهما أغرب من اآلخر وس���أعلق فقط على املشاريع التي 
بدأت فقط أو انطلقت تزامنا مع اخلطة، األول مشروع جامعة 
الشدادية التي وضعتها احلكومة ضمن خطتها وهو املشروع 
الذي يتكل���ف نحو مليار ونصف املليار دينار، وقد صرفت 
املاليني على الدراسات وماليني أخرى على تعديل الدراسات 
وماليني غيرها على أوامر تغييرية على املشروع »رغم أنهم لم 
يدقوا مسمارا واحدا في املشروع«، واسألوا وزارة املالية التي 
استدعت القائمني على املشروع من جامعة الكويت و»وبختهم« 
على هذا الصرف غير املنطقي الذي دفع على الهواء من أجل 

دراسات وتعديالت وتعديالت 
التعديالت، وكان هذا األسبوع 

قبل املاضي املاضي.
الثاني الغريب  أما املشروع 
الذي تضمنته اخلطة املليارية 
فهي مناقصة تأجير »ونشات« 
لوزارة الداخلية لنقل السيارات 
املخالفة والسكراب واملهترئة التي 
تغلق الطرقات، وهذه املناقصة أرسيت بالفعل، هل تعلمون ماذا 

حدث؟ أو ماذا فعل قياديو وزارة الداخلية بهذه املناقصة؟
خالل الشهر املاضي ومع دخول مناقصة الونشات قامت 
الداخلية بأمر غريب وهو التعسف بحجز السيارات املخالفة 
حتى ولو كانت مخالفة ممنوع وقوف عادية، وعليك كمواطن 
مخالف أن تبحث عن سياراتك التي نقلها ونش الداخلية إلى 
كراج احلجز، و»يدوخونك السبع دوخات« قبل أن حتصل على 
سيارتك، فتارة يقولون لك بالزور وتارة في اجلهراء وتارة في 
»قلعة وادرين«، وبعد أن جتد سيارتك ستدفع دينارا أرضية 
عن كل يوم و15 دينارا ل���� »الونش« باإلضافة إلى املخالفة 

طبعا، ويبدو أن الداخلية فهمت »التنمية« بالغلط.
منوذجان من مش���اريع خطة احلكومة املليارية أحدهما 

أسوأ من اآلخر، فكيف ببقية املشاريع؟
 أريد أن أتفاءل، أقسم باهلل إنني أريد أن أتفاءل، وأحيي 
سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد على 
تفاؤله ومحاوالت بثه التفاؤل دائما في الترويج للخطة كما 
فعل باألمس، ولكن هل ترضى يا سمو الرئيس أن تتصرف 
»الداخلية« أو »اجلامعة« مبشروعني من اخلطة بهذه الطريقة 
املكشوفة؟ واسأل عن تفاصيل مشروع الشدادية وكذلك عن 
تعاطي وزارة الداخلية بالتعسف في حجز سيارات خلق اهلل 
وتغييبها في كراج���ات حجز وتكليفهم ماليا بال قانون وال 
قرار، هل هذا جزء من خطتكم؟ ال أعتقد وال أعتقد أن سموك 

يرضى بهذا أبدا.
Waha2waha@hotmail.com

املنطق يقول إنك إذا استمررت 
في فعل م���ا تفعل���ه اآلن، فإنك 
س���تحصل على ما حتصل عليه 
اآلن ليس أكثر. لدينا مشكلة في 
النظام التعليمي، تتمثل في تواضع 
مستوى مخرجات التعليم سواء 
في اجلانب املعرفي أو السلوكي، 
فمستوى طالبنا ال يتناسب على 

اإلطالق مع اجلهود الكبيرة التي تبذل واألموال الطائلة التي 
تصرف خالل سنوات الدراسة التي متتد الثنتي عشرة سنة 
في املدارس إضافة إلى ثالث سنوات في رياض األطفال. هذا 
الواقع املؤس���ف س���ببه بالتحديد هو النظام التعليمي ذاته 
وليس ش���يئا آخر، فاملشكالت الكثيرة التي تظهر باستمرار 
في املدارس سواء على مستوى هيئة التدريس أو الطلبة أو 
اإلدارات املدرس���ية أو املبنى املدرسي أو املناهج وغيرها ما 
هي إال مظاهر ونتائ���ج طبيعية للخلل األصلي املوجود في 
طبيعة النظام التعليمي، فهو مبثابة اخلطيئة األصلية التي 
ستظل تنتج دائما »خطايا« ومش���كالت مادامت آلية العمل 
احلالية مستمرة، أي أننا سنحصل باستمرار على ما نحصل 
عليه اآلن من مس���توى متواضع في مخرجات التعليم زائد 
مشكالت ال حصر لها مادامت وزارة التربية مستمرة في فعل 

ما تفعله اآلن.
> > >

أين اخللل؟ اخللل في آليات صنع القرار التي حتدد شكل 
النظام التعليمي ومحتواه وطريقة تنفيذ السياسة التعليمية، 
فم���ا يحدث فعليا أن وزير التربي���ة مبنصبه الوزاري لديه 
صالحيات مطلق���ة التخاذ أو إلغاء أي قرار، وإذا كان الوزير 
دميوقراطيا ويحترم التخصص واآلراء الفنية فإنه في أحسن 
األحوال سيتخذ قراراته بناء على ما يتفق عليه مجلس الوكالء، 
الذين إذا كانوا دميوقراطيني بدورهم � وهو على خالف الواقع 
� سيستأنسون بآراء مديري املناطق التعليمية  هكذا تتخذ 
القرارات املصيرية التي حتدد كل ما له عالقة بالتعليم العام 
في الكويت. ومع احترامنا الشديد لكل العاملني بوزارة التربية 
وبشكل خاص للقياديني كأشخاص إال أننا نعتقد بأنهم غير 
مؤهلني لهذه املهمة الكبي���رة، ليس لعيب فيهم أو بقدراتهم 
وكفاءتهم، وإمنا لطبيعة تخصصاتهم وخبراتهم، فهم في النهاية 

وفي أحس���ن األحوال معلمون 
ومعلم���ات تدرجوا في الترقية 
حتى أصبح���وا مديري مناطق 
تعليمية أو وكالء مساعدين أو 
وكالء، فه���م خبراء في مجاالت 
تخصصاتهم وليس في رس���م 
سياسة التعليم وصنع القرارات 
التي حتدد شكل النظام التعليمي 
ومحتواه، وأنا معل���م وأعرف أنني وبعد جتربة 14 عاما في 
التدريس غير مؤهل لهذه املهمة ألنني غير متخصص في هذا 
املجال، وما ينطبق عل���ي كمعلم ينطبق على قياديي وزارة 
التربية، ومرة أخرى هذا ليس عيبا أو انتقاصا من قدراتهم، 
فكوني معلما ناجحا ال يعني أنني أصلح للتخطيط التربوي 

أو أنني قادر على صنع نظام تعليمي.
> > >

منذ ما يزيد على 16 عاما تقريبا تنبه املس���ؤولون لهذا 
الوضع اخلاطئ، ووجدوا أن أفضل طريقة للخروج من هذه 
الدوامة من خالل تأسيس مركز متخصص يديره نخبة من 
أهل االختصاص كل في مجال تخصصه تكون مهمته رسم 
سياسة التعليم وتش���كيل النظام التربوي بصورة علمية 
وتكون له استقاللية عن وزارة التربية التي سيكون دورها 
محص���ورا في تنفيذ القرارات التي تص���در عن هذا املركز، 
واستمرت الدراسات والتحضير لهذا املشروع حتى حتقق 
احللم في عام 2006 عندما أصدر صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مرسوما أميريا بإنشاء املركز الوطني لتطوير 
التعليم في عهد وزير التربية األسبق د. عادل الطبطبائي، 
غير أن ما حدث أن وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح 
قامت بتعطيل املشروع وإلغائه ال نعرف ملاذا، ولكن بالتأكيد 
ليس انتقاما من د. الطبطبائي. اآلن، إذا كانت احلكومة ووزارة 
التربية حتديدا ومجلس األمة جادين في حل مشكل التعليم 
وجتاوز هذا الواقع املزري الذي جعل طالبنا يحصلون على 
ترتي���ب 44 من أصل 46 بني دول العالم، فعليهم أن يفكروا 
جديا في إعادة العمل مبشروع املركز الوطني لتطوير التعليم 
مرة أخرى، وإال فلن نحصل على نتائج جديدة مادمنا نقوم 
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