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م���ا نراه في الوجهة التربوية للكويت يدل على أن هناك 
توجها نحو املسار الصحيح ولو أنه جاء متأخرا جدا من قبل 
وزارة التربية، ونقول للكويتيني مبروك على أن أهم مؤسسة 
اجتهت االجتاه الصحيح بعد عناء من مخرجات ال تتناسب 
مع حجم اإلنفاق حس���ب تقارير عدة وآخرها دراسة البنك 
الدولي ومعايير اجلودة العاملية الشاملة للتعليم حتذر من 
التماشي مبعايير خاطئة، ونالحظ أن الباحثني اتفقوا على 
أن هناك مس���ارين خطأهما مميت، وهما العملية اجلراحية، 
والتعليم، هذان االثنان ال يقبالن اخلطأ إذ أن اخلطأ ال يصلح 

واملثل يقول: »لو فات الفوت ما ينفع الصوت«.
عزيزي الق���ارئ كما تعلم ان األمم تبن���ى فكريا وليس 
اسمنتيا، وان كل احلضارات بنيت من خالل البناء املعرفي 
وهو الصفة التي أعطيت للدول املتقدمة. اجلدير بالذكر أن 
مخرجات التعليم هي التي سببت فجوة لدول العالم الثالث 
ولألسف اآلن هذا املسمى تنعت به أغلب الدول العربية، فهل 

يا ترى ستطبق اجلودة بوزارة التربية؟
إن الفائ���دة املرجوة من اجلودة الش���املة ف���ي العملية 

التعليمية هي:
� حتس���ني العملي���ة التربوي���ة ومخرجاته���ا بصورة 

مستمرة.
� تقليل األخطاء.

� تطوي���ر امله���ارات القيادية واإلدارية لقادة املؤسس���ة 
املدرسية.

� تنمية مهارات ومعارف واجتاهات العاملني.
� التركي���ز عل���ى تطوي���ر العملي���ات أكثر م���ن حتديد 

املسؤوليات.
� العمل املستمر من أجل التحسني وتقليل اإلهدار الناجت 

عن ترك املدرسة أو الرسوب.
� حتقيق رضا املستفيدين )الطلبة، أولياء األمور، املعلمني، 

املجتمع(.
من هنا البد من تضافر اجلهود لنحصل على أفضل النتائج 

املرجوة من العمل التربوي.
dr.n-alnami@hotmail.com

مع أن ممارس���ة احلكومة بأكملها تدل على غياب العدالة 
من خالل انتقائية تطبيق القوانني على فئة دون أخرى، كما 
حدث مثال ف���ي حملة احلكومة إلزالة التعديات على أراضي 
الدولة مثال، فالكل يعرف أن احلكومة تشددت على البسطاء 
من الناس العاديني وحتركت بجرافاتها إلزالة حدائق صغيرة 
من أمام بيوت املواطنني بحجة حماية أراضي الدولة، في حني 
انها تغض الطرف عن آالف التعديات على أمالك الدولة من قبل 
بعض املتنفذين، وهي احلكومة نفسها التي حتركت بجيش 
من موظفي البلدية واألش���غال واستعانت بالقوات اخلاصة 
من أجل إغالق بق���االت صغيرة كانت تقدم خدمات معقولة 
ألهالي املنطقة وتوفر مبلغا صغيرا لصاحب البقالة باحلالل، 
ف���ي حني انها تغمض عيونها وتنام نومة أهل الكهف عندما 
يتعل���ق األمر مبخالفات التجار الذين تتجاوز تعديات كثير 
منهم املليارات في صفقات مشبوهة واغتصاب ألراضي الدولة 
تصل قيمتها ملاليني الدنانير ليأخذوها بعشرات الدنانير، هذه 
هي حكومتنا »الرشيدة« وهذه طريقتها في تطبيق القانون، 
بانتقائية تخدم مصالح شخصية لفئة صغيرة على حساب 
الوط���ن ومصالح الناس. ومع ذلك فاألمر بالنس���بة لوزارة 
الداخلية أكثر بشاعة وفسادا، إذ ان انتقائية تطبيق القانون 
ف���ي وزارة الداخلية أصبحت معول هدم لتماس���ك املجتمع 
ووحدته الوطنية، وهذا ما نراه بوضوح من خالل »إدعاء« 
املس���ؤولني في الداخلية حول تطبيق قانون منع ازدواجية 
اجلنسية، فالبلد يعج باملخالفات والتهميش للقوانني الذي 
يعرفه كل من يعيش في الكويت، قوانني املرور كلها مهمشة 
وال يحترمها حتى الوافد الذي يفترض أنه أكثر خوفا وحرصا 
على احترام القان���ون، فأين وزارة الداخلية من ذلك إن كان 
مسؤولوها صادقني في دعواهم بتطبيق القانون؟ هل منكم 
من يرى شخصا واحدا في الكويت كلها يلبس حزام األمان؟ 
أي���ن وزارة الداخلي���ة إذن من تطبيق ه���ذا القانون ومئات 
القوانني غيره التي ال تطب���ق إال بطريقة انتقائية وخلدمة 

مصالح شخصية ليس أكثر؟
لسنا بالتأكيد مع جتاوز القانون بهذه احلجة، ولكن العدالة 
مطلوبة لكس���ب ثقة الناس باحلكومة، فالعدل أساس امللك، 
ومتى ما انحازت احلكومة لفئة دون أخرى فإنها ستفقد كل 
ثقة واحترام املواطنني، واألولى أن تطبق احلكومة القوانني 
كلها بصورة ش���املة ودون حتيز أو استغالل، فقانون منع 
ازدواجية اجلنسية قدمي جدا فلماذا أصبح هم احلكومة تطبيقه 
في هذا الوقت بال���ذات؟ وملاذا ال نرى حرص احلكومة على 
تطبيق القوانني إال في مواضيع معينة؟ واضح جدا الهدف 
منها وهو ضرب فئة معينة من أبناء الوطن دعت حسابات 
احلكومة السياسية إلى ضربهم في هذا الوقت، وهي سياسة 
خطيرة عل���ى املجتمع بكل فئاته أن ينتبه لها ألن احلكومة 
»ما لها صاحب« فاليوم تضرب هذه الشريحة وغدا تضرب 
تلك ألنها ال تكت���رث إال ملصالح فئة واحدة. املجتمع بأكمله 
مهدد اليوم بسبب تصرفات احلكومة ووزارة الداخلية بشكل 
خاص، وإن لم يتكاتف أفراد املجتمع اليوم فسنجد أنفسنا 

غدا كاخلراف كل يوم يذبح منا واحد!
bodalal@hotmail.com

الجودة الشاملة في التعليم

د.نامي النامي

نبض الكويت

»الداخلية« وأكذوبة تطبيق القانون

محمد هالل الخالدي

نظرات

قبل اي���ام بدأ صاحب الس���مو 
االمير الشيخ صباح االحمد جولته 
اخلارجي���ة، متوجها ال���ى كل من 
جمهورية املانيا االحتادية وجمهورية 

ايطاليا ودولة الڤاتيكان.
وهذه اجلولة اخلارجية ليست 
االولى لسموه منذ توليه دفة احلكم، 
حيث حرص سموه منذ توليه احلكم 
على القيام بجوالت خليجية وعربية 
ودولية اجرى خاللها محادثات مهمة 
مع قادة هذه الدول تناولت العالقات 
االخوية املتميزة وسبل تعزيزها، 
اضافة ال���ى القضايا ذات االهتمام 
املشترك، ومجمل االوضاع في الشرق 

االوسط.
مما مضى يتضح لنا حرص سموه 
� رع���اه اهلل � على تعزيز التعاون 
وتقوية عالقات الكويت عربيا ودوليا 
والسعي الى ان يكون للكويت تواجد 
في الس���احتني العربية والدولية، 
الى جانب االهتمام بوضع الكويت 
خليجيا فهذا ل���م يغب عن تفكير 

سموه � رعاه اهلل � على الدوام.
وقد اتسمت سياسة سموه دائما 
بال���ذكاء واحلذر والقدرة على درء 
مطام���ع اخلصم بحكم���ة وحنكة، 
وقد ارتك���زت على ان امن الكويت 
السياس���ي  واحلفاظ على نظامها 
يحتم عليها ان تك���ون بعيدة عن 
احملاور العربية او االقليمية والعمل 
على اقامة عالقات وثيقة مع العديد 
من دول العالم بغ���ض النظر عن 
او  السياسية  الدول  توجهات هذه 
االيديولوجية، واس���تطاع سموه 
ومن خالل مواقف���ه املعتدلة على 
جميع االصعدة فضال عن اسهاماته 
االيجابية في الوساطة وفي مساعيه 
احلميدة املتعددة ان يصل الى حلول 
عادلة للكثير من االزمات العربية 

واالقليمية والدولية.
وفي ه���ذه اجلول���ة االوروبية 
احلالية التقى سموه في املانيا مع 
الرئيس االملاني هورس���ت كويلر، 
واملستشارة اجنيال ميركل، وعدد من 
املسؤولني الجراء محادثات تتناول 
الثنائي���ة، وموضوعات  العالقات 

اقليمية ودولية.
الس���المة في  فرافقت س���موك 
احلل والترحال وترجع لنا س���الم 
يا بوناصر، وحف���ظ اهلل الكويت 
وش���عبها من كل مك���روه بقيادة 
صاحب السمو الشيخ صباح االحمد 
وحكومتنا الرش���يدة، ما شاء اهلل 
تبارك الرحمن يا كويت، اللهم صل 
على محمد وعل���ى آل محمد، اهلل، 

الوطن، االمير.
abdallahbwair@yahoo.com

جولة صاحب السمو

عبداهلل عباس بوير

ديرة

التمثيل وسيلة إعالمية لها أثرها 
ولها جمهورها الواسع، فليس اإلعالم 
مجرد ع���رض نصائح وتوجيهات 
وسرد لوائح وإرش���ادات، أو نقل 
لألخبار واألحداث، بل اإلعالم مجموعة 
كبيرة من الوسائل التي تكمل بعضها 
البعض لتحقيق رسالتها، والتي من 

املفترض أن تكون رسالة سامية.
ونحن بحاجة ماسة إلى التمثيل اإلسالمي املنضبط في مثل 
هذه الفترة احلرجة التي متر فيها األمتان اإلسالمية والعربية 
بحملة تشويه منظمة لتاريخها وقضاياها، والتي لعبت فيها 
األفالم واملسلسالت والوثائقيات دورا كبيرا في توجيه الفكر 
وتغيير املفاهيم حتت إدارات غير مؤمتنة مع األسف الشديد، 
ورغم أن إعالمنا اإلسالمي احملافظ في اتساع وجناح مطرد إال 
أن أداة التمثي���ل احملترف مازالت تنقصه، فاإلعالم يريد أداة 

جذب كالتمثيل واإلخراج السينمائي.
ومبا أن في حكم التمثيل في الش���ريعة اإلس���المية سعة 
وهلل احلمد، وهناك م���ن العلماء من يرى جوازه إذا خال من 
خروج العنصر النس���ائي السافر والصوت الغنائي املبتذل، 
إذن فلنستغل هذه األداة في نشر الدين ضمن هذه الضوابط، 
وال يظن ظان أن الفكرة يستعصى تطبيقها، فباألمس القريب 
كان يظن اس���تحالة جناح قناة فضائية إسالمية دون نساء 
وموسيقى، واليوم القنوات اإلسالمية احملافظة تغزو كل بيت، 
فليس هناك مس���تحيل إذا ما استغلت هذه األدوات بحرفية 
جيدة بعيدا عن احملظورات الش���رعية، »من ترك ش���يئا هلل 

عوضه اهلل خيرا منه«.
من جانب آخر يقلقني جدا تصدي من ال ناقة له وال جمل 
في التاريخ اإلسالمي وفي الضوابط الشرعية لهذا األمر العظيم 
واحلساس، فتاريخنا العربي في املسلسالت واألفالم التاريخية 
سيئ جدا، وال أدري حقيقة هل هذا نتيجة اجلهل أم سوء نية؟ 

فقصص مكذوبة وأحداث مشوهة 
ال متت للحقيقة بشيء.

يظن البعض أن جتربة التمثيل 
للتاريخ اإلس���المي كانت ناجحة 
ألنه لم يق���رأ التاري���خ احلقيقي 
بالطبع ويسأل هل ميكن أن نرى 
فتاوى حديثة جتيز متثيل األنبياء 
والرسل؟ لكن كيف ميكن للعلماء 
إجازة متثيل األنبياء بعد الفشل الذريع في متثيل شخصيات 
أدنى منهم فضال ومقاما، كالرموز اإلس���المية الكبيرة من 
الصحابة والفاحتني، فخالد بن الوليد س���يف اهلل املسلول 
بلحية عند الذقن فقط »سكس���وكة كويتية« ومثله صالح 
الدين األيوبي، وعمار بن ياسر يصور شابا صعلوكا وهو 
الفارس املقدام، واخلليفة العباس���ي هارون الرشيد سكير 
وزير نساء ويحب الطرب، وهو الذي يحج عاما ويغزو في 
س���بيل اهلل عاما، واملمثل نراه يتقمص شخصية إسالمية 
عظيمة وفي ضغطة زر نراه في أحضان امرأة بغي، أليس 

هذا شيئا مقززا؟
متثيل الشخصيات اإلسالمية الكبيرة فكرة غير متاحة 
في ظل إحجام اإلعالم اإلس���المي عن تبنيها وتلقف اإلعالم 
التجاري واملشوه لها، وأرى أن األجواء حاليا غير صحية 
والسماء ملبدة بالغيوم والعواصف، وليست حادثة جترؤ 
البعض على متثيل نبين���ا ژ عنا ببعيد، وليتهم التزموا 
فت���وى األزهر بالتحرمي، خاصة أنها تعد رمزا للوس���طية 
عنده���م، فإذا كانوا يتجرأون عل���ى مقام النبوة اليوم فهل 

نتصور أن يتورعوا من االستهزاء بالصحابة غدا؟ 
أخيرا، أقول في زمننا هذا أصبح التمثيل اإلسالمي مطلبا 
ملحا لكن يجب أن يكون على أيدي أمناء ومختصني، فتجربتنا 

في التمثيل حتى اآلن غير مشجعة.
dhari0395@hotmail.com

اخلصخصة هي التزام ومْن سيلتزم بقوانني العمل سيلتزم »تلقائيا« 
بأي قانون آخر، ولن نعاني بالتالي من غير امللتزمني بالقوانني املختلفة 

كما نعاني اليوم في الكويت!
اخلصخصة ستجعل الناس يش���عرون جيدا بقيمة مدخولهم املادي 
ورواتبهم، وهذا الشعور سيؤدي الى حسن التدبير وبالتالي الى توفير 
وادخار جزء منها حيث ان كل ما س���يقبضونه من مال ورواتب سيكون 
من عرق جبينهم ومن تعبهم وليس من كسل وربادة أو عدم دوام او من 

هبات حكومية.
اخلصخصة ستقلل من حياة الالمباالة التي مارسها ومازال ميارسها 
� ولالس���ف � الكثيرون هذه االيام حيث سيحافظ الشخص على اشيائه 
وعلى ممتلكاته مهما رخصت او قلت اثمانها، حيث ان الشراء واالمتالك 
س���يتم بصورة اصعب واكثر احساسا من هذه االيام التي تدمر وتذهب 

بها االشياء واملمتلكات بسهولة النها تأتي بسهولة!
اخلصخصة هي قضاء شبه تام على آفات وامراض كالواسطة واحملسوبية 
حيث س���تكون الفرص متاحة للكفاءة وحيث ستكون الترقية واملكافأة 
والتقدير ملن يس���تحق، وليس ملن ال يس���تحق، مثل ما هو حاصل كثيرا 

اليوم في غابة القطاع العام!
في اخلصخصة ستكون هناك ضرورة وقيمة وفائدة حقيقية لنقابات 
املوظف���ني والعمال خاصة اذا تع���ّدت االدارات على احلقوق، حيث ان اي 
اضراب س���يهدد به وقتها »س���ينفذه« موظفون منتجون يؤثرون فعال 
وبوض���وح في العمل وفي إنت���اج العمل، وحيث س���يدير تلك النقابات 
موظفون قادمون من قلب الشعور مبعاناة العمالة، وليس مثل اليوم حيث 
يدير اغلب النقابات اشخاص تأتي بهم القبّلية أو الطائفية او الفئوية او 

اجلماعات املسيسة!
وخالصة الكالم اقول: ان هؤالء الذين يحاربون اخلصخصة ويعترضون 
على اخلصخصة هذه األيام ويخيفون ويرعبون اآلخرين من اخلصخصة 
بالطنطنة كثيرا وبترديد عبارة تافهة وس���خيفة هي »نار احلكومة وال 
جن���ة اخلصخصة«، هم الرابحون اليوم م���ن فوضى غابة القطاع العام، 
وهم فقط من س���يكونون اخلاسرين الوحيدين من اخلصخصة، حيث ال 
مجال للظلم وللواس���طة، وحيث ال مجال لعدم االلتزام، وحيث ال مجال 

لالنتصار لالصدقاء واالقرباء على حساب امللتزمني واالكفاء.
Mike14806@hotmail.com

نحلم جميعا بانطالق عجلة التنمية، وتنفيذ 
مشاريع عمالقة تعيد للكويت ريادتها ومكانتها 

الطبيعية في منطقة الشرق االوسط.
واحلكومة مشكورة قدمت خطتها التنموية 
التي ترى انها كفيلة بتحقيق هذا احللم لنا 
جميعا، كما انها خطوة في تنفيذ رؤية صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح األحمد لتحويل 

الكويت الى مركز مالي وجتاري عاملي.
كما ان اخلطة التنموية فتحت األمل واسعا 
امام االجيال املقبلة للحصول على فرص عمل 
مناسبة، وايجاد املس���اكن املالئمة، في ظل 

املشاريع العمالقة التي طرحتها احلكومة.
وال ش���ك ان هذه االمور لكي تتحقق على 
ارض الواقع فإنها حتتاج الى مرونة كبيرة 
بخالف ما ن���راه في املؤسس���ات واجلهات 
احلكومية، مبعنى ان التخصيص صار امرا 
يفرض نفسه، لكي نحقق ما نطمح اليه من 
مستقبل مزدهر، خاصة مع االيجابيات التي 
يوفرها التخصيص من س���رعة في التنفيذ 
ودقة ف���ي االداء، اما الس���لبيات التي يراها 
الكثيرون في قان���ون التخصيص، فالبد ان 
ننظر لها بعني االعتبار، حتى نأخذ من القانون 
ما يناس���ب الكويت ويحف���ظ حقوق جميع 
املوظفني، ويضمن حتقيق افضل اداء للشركات 
لتكون النتائج كم���ا نرجوها ويرجوها كل 

محب لهذا الوطن.
وعلى اجلميع ان يعي ان االقتصاد اصبح 
املعي���ار احلقيقي لقوة وتقدم الدول، ونحن 
مطالبون بأن نتعامل بإيجابية مع حتركات 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
حفظه اهلل ورعاه، لتعزيز االقتصاد الكويتي 
واالرتقاء به.. وحف���ظ اهلل الكويت من كل 

مكروه.
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