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صالح الشايجي 

النوايا حسنة 
والنتائج سيئة

ليست ـ بالضرورة ـ أن 
تكون اجلهود املبذولة 

في سبيل هدف خيّر وما 
وراءها من نوايا حسنة 
تصدر من نفوس طيبة 

وصادقة ومؤمنة مبا 
تفعل، أن تكون جهودا 

مثمرة أو ناجحة أو أنها 
ذات جدوى.

فال تكفي النوايا احلسنة 
لتحقيق اخلير الذي 
يسعى أصحابها الى 

حتقيقه.
ومما أراه في هذا 

اخلصوص، تلك اجلهود 
املبذولة من قبل بعض 

الدول واجلهات الرسمية 
وبعض مؤسسات 

املجتمع املدني وحتى 
األفراد، من أجل تقريب 

املعتقدات الدينية الى 
بعضها وإقامة حوارات 

ومؤمترات وندوات 
تصرف عليها أموال 

هائلة.
هي ـ ال شّك ـ جهود 

مشكورة، ولكنها 
ولألسف بال جدوى 

وتذهب هباء وال يتحقق 
الهدف منها، وتضيع كل 
تلك األموال التي أنفقت 
هدرا، ويبقى بعدها كل 
ذي معتقد على معتقده 

لم يتزحزح عنه قيد 
أمنلة.

وبقاء ذي املعتقد على 
معتقده هو أمر طبيعي، 

وإالّ ما كان أساسا اعتنقه 
وانتهجه.

ولو أّن أصحاب النوايا 
احلسنة أولئك والذين 
دبروا لهذه املؤمترات 

وفتحوا القاعات وأقاموا 
الندوات، خصصوا 

جهودهم وبذلوها من 
أجل تقريب معتنقي 

تلك املعتقدات الى 
بعضهم، لكان ذلك 

أجدى وأنفع، ورمبا أثمر 
واقعا جديدا يعيش فيه 
الناس املختلفون دينيا 
ومذهبيا بسالم وأمان، 
إخوة يتعاطون احملبة 
ويتعاونون في احلياة 

من أجل مساعدة بعضهم 
وإعالء شأن اإلنسانية 

الشاملة للجميع.
إن حامل املعتقد الديني، 

لم يصنع هو معتقده ولم 
يكتب فيه حرفا واحدا، 
ولكنه وجده هكذا منذ 
نشأته األولى، وبالتالي 

هو ال يستطيع وال يحق 
له تغييره أو تعديله مبا 

يتوافق مع املعتقد اآلخر.
اليهودي ـ مثال ـ لن 

يقنعه املسيحي بتذويب 
اخلالفات بني الديانتني 

لصالح الديانة املسيحية، 
وذلك ألنه ليس هو 

واضع ديانته بل جاء الى 
احلياة ووجدها كذلك 

وآمن بها كما هي.
وكذلك لو فعل املسلم مع 

املسيحي الفعل نفسه، 
فسوف يفشل الفشل 
نفسه ولألسباب ذاتها.
حتى بني املذاهب في 

الديانة الواحدة، ستكون 
النتيجة ذاتها فيما لو 

فكر أحد في محاوالت 
التقريب بني املذاهب في 

الدين الواحد.
إّن ما يجب على 

احلكومات والناشطني 
ومؤسسات املجتمع 

املدني وأصحاب النوايا 
احلسنة فعله، هو تغييب 

محاوالت التقارب بني 
املعتقدات الدينية، ألن في 

تلك احملاوالت احلميدة 
واخليرة إحياء لنزعة 

االختالف ومن شأنها 
ارتداد االنسان أكثر 

إلى معتقده الذي يراه 
األصوب.

فيا أيها الصاحلون 
واملصلحون، دعوا كالًّ 

في معتقده وركزوا 
جهودكم على أن يعيش 

املختلفون عقائديا بسالم 
مع بعضهم، وأن يحتفظ 

كٌل مبا يعتقد.
قاربوا بني األجساد 

ودعوا عنكم األفكار، 
فذلك أجدى.

استكماال ملا مت طرحه في املقال السابق بأهمية االستفادة من 
جتربة الكويت التي تعد من أوائل الدول في مجال دمج الطالب 

ذوي االحتياجات اخلاصة )بطيئي التعلم( في مدارس التعليم 
العام.

قامت الباحثة بقياس برامج التنمية املهنية ملديري مدارس الدمج 
التي متت في منطقة مبارك الكبير وذلك لتطوير استراتيجية 

لتنمية مديري املدارس مهنيا للتعامل مع بطيئي التعلم ودمجهم 
في تلك املدارس )أطروحة لنيل درجة الدكتوراه(.

وقد بنيت هذه االستراتيجية على جتربة دمج الطالب بطيئي 
التعلم في مدارس التعليم العام في محافظة مبارك الكبير والتي 

شملت 30 مدرسة ابتدائية بنني وبنات وملدة ثالث سنوات.
وقد كانت ابرز نقاط القوة في جتربة الكويت في الدمج، أن 

جميع الدورات املهنية التي مت تطبيقها كانت تشمل معظم 
العاملني في برنامج الدمج من مديرين، ورؤساء أقسام، 

واخصائيني نفسني وموجهني، كما أن مفهوم الدمج كان واضحا 
لديهم إضافة الى طرق التنفيذ املناسبة.

وكان قياس جناح استراتيجية الدمج في الكويت يعتمد على:
أوال: تقليص الفجوة بني املعايير املطبقة في دمج ذوي 

االحتياجات اخلاصة في التعليم العام في الكويت ومعايير 
اليونيسكو التي متت مواءمتها مبا يتناسب مع ثقافة املجتمع 

الكويتي. 
ثانيا: إدراك أهمية حتقيق اجلودة الشاملة في التنمية املهنية 

ملديري مدارس الدمج. 
ثالثا: االرتقاء مبحاور العملية التعليمية لتوفير األساس اجليد 

لبناء لبنة قوية من املتعلمني مبختلف قدراتهم وخاصة فئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة في إطار حتقيق أهداف املجتمع 

الكويتي.
رابعا: بلوغ التميز عن طريق دعم العاملني في نظام الدمج بكل 

الوسائل واألدوات واإلمكانات.
خامسا: إثارة الدافعية لدى القادة )املديرين( نحو التميز وزيادة 

اإلنتاج. 
سادسا: تأصيل قيم ومفاهيم الدميوقراطية واحلرية وقبول 

اآلخر وحقوق اإلنسان. 
سابعا: االهتمام برعاية الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة 

وإتاحة الفرصة لهم بالتميز واستغالل طاقاتهم لنفع املجتمع 
ونفع انفسهم. 

ثامنا: خلق طالب قادرين على املواجهة والتعامل اإليجابي مع 
االنفتاح الثقافي واالقتصادي.

تاسعا: حتقيق الدميوقراطية ودعم مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية 
على مستوى التعليم العام.

وأخيرا أن يكون الدمج هو احلجر األساس للسياسات التعليمية 
احلكومية في إطار االلتزام بتحقيق التعليم للجميع وإطار 

العمل من أجل الوفاء باالحتياجات اخلاصة. )يتبع(.

لو نظرنا إلى آلية صيانة املباني احلكومية في معظم دول 
أوروبا املتقدمة ومنها بريطانيا، فسنجدها منوذجا رائعا ميكن 

االستفادة منه بكل سهولة، خاصة انهم توصلوا إلى أن خلل 
املباني لديهم غالبا ما يكون ناجما عن أسباب مناخية وعوامل 

بيئية طبيعية.
وتوصلوا لذلك كونهم اهتموا بدراسة أسباب اخللل الذي قد 

يقع في املباني، األمر الذي جعلهم يختاروا نوعية خاصة 
للصيانة الوقائية ألي خلل متوقع حدوثه ولو بعد سنوات 

طويلة من تاريخ إنشاء املباني، أي إن آلية الصيانة لديهم تبدأ 
منذ توقيع عقد إنشاء املباني وينفذ وفق شروط أساسية مع 
شركات الصيانة املتميزة وتكون حتت إشراف ورقابة جهاز 

خاص بشؤون الصيانة ويكون متخصصا.
مبا أن توقع اخللل في جميع مباني الدوائر احلكومية أمر مهم 
لديهم، فاألهم هو معرفة األسباب الناجتة عنها ومن ثم وضع 

ميزانية مناسبة ومدروسة إلصالح أي خلل، وهي طريقة جيدة 
التخاذ التدابير الوقائية لتالفي حدوث أي خلل مضاعف قد 
إصالحه يكلف كثيرا من املال وهذا إجراء احترازي، واملهم 

لديهم هو وجود إشراف على الصيانة الدورية ومن ثم تقيمها 
على مدار العام وأي خلل يظهر قبل نهاية العام يفرض على 

شركات الصيانة عقوبة تصل إلى غرامات مالية مضاعفة فضال 
عن املساءلة القانونية، وهذا ما يجعل شركات الصيانة ملتزمة 

في أعمالها في صيانة املباني احلكومية طاملا هناك شروط 
جزائية قاسية في حال لم جتري الصيانة حسب االتفاق املبرم، 

وأي شبهة حتوم حول مسؤول حكومي في جلب شركات 
صيانة بغرض االستفادة الشخصية ستطوله املساءلة القضائية 
وسيفصل من عمله ناهيك عن التشهير به في وسائل اإلعالم. 

ولو تطرقنا إلى إمارة دبي تعتبر أيضا من النماذج الرائعة 
في عمل الصيانة، أي إن في دبي نظام خاص في متابعة 

الصيانة من خالل ربط املعلومات بني الدوائر احلكومية وبني 
شركات الصيانة املخولة، هذا النظام يتيح تسجيل كل البيانات 

التاريخية اخلاصة باألعطال وأسبابها وكيفية إصالحها وهذا 
مينح دعما رئيسيا إلصالح اخللل املتكرر بسرعة قياسية. وكل 

مراحل الصيانة تعرض على شاشات خدماتية وفق رقابة من 
كبار املسؤولني في اإلمارة ومبيزانية تتناسب مع حجم الصيانة 

وغير مبالغ فيها.
كل هذا السرد املختصر عن جتارب بعض الدول وكيفية إدارة 

صيانة املباني احلكومية لديهم، يجعلني أطرح تساؤال مهما: 
رغم أن ميزانية الدوائر احلكومية لدينا في الكويت ضخمة جدا 
في كل وزارات ومؤسسات الدولة واألهم أن اذكر وزارة التربية 

على اعتبار أن مع كل بداية عام دراسي جديد جند طلبتنا 
يعانون من عطل في التكييف ودورات املياه وتصبح قضيتهم 

قضية املوسم، هنا أود أن أفهم أين تذهب تلك امليزانية اخلاصة 
بالصيانة وها نحن نرى املباني متهالكة وبعضها غير صالح 

أصال للعمل بداخلها؟!
مبا أن ميزانية الصيانة في وزارات ومؤسسات الدولة لم حتقق 

نتائجها، فال بد من إيجاد حلول أخرى تكمن في إنشاء جهاز 
مختص بعمل الصيانة لكل الدوائر احلكومية وتكون لديه 

ميزانية خاصة للعمل بدال من منح ميزانية الصيانة للوزارات 
واملؤسسات التي فشلت في إدارة الصيانة ولم حتقق الهدف 

الرئيسي من تلك امليزانيات الضخمة، نتمنى تبني تلك الفكرة 
من اجل صيانة متميزة واحلفاظ على املال العام. 
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خالد العرافة 

جترى هذه األيام أحد أهم وأخطر 
االنتخابات في تاريخ مصر نظرا 

حلجم التحديات اإلقليمية واحمللية 
غير املسبوقة في تاريخ أرض الكنانة 
وقد بدأ توازيا مع االنتخابات صراع 

فتاوى، حيث قام بعض املشايخ 
بتحرمي العملية الدميوقراطية بشكل 

عام كونها تسمح للمرأة وغير املسلم 
بالتصويت بينما قام مشايخ آخرون 
بالتشدد بالرأي اآلخر، حيث جعلوا 

التصويت واجبا دينيا كحال الصالة 
ومن لم يصوت كمن لم يصل.

>>>
وقد منح دستور مصر اجلديد 

املكون من 247 مادة والذي فرض 
السفير عمرو موسى توقيعه عليه، 

صالحيات واسعة للبرملان، حيث 
منحه حق محاكمة وعزل رئيس 

اجلمهورية بأغلبية ثلثي األصوات، 
ومثل ذلك رد التشريعات املقدمة 
منه، كما جعل حل مجلس الشعب 

ليس حقا مطلقا للرئيس بل مرهون 

باستفتاء شعبي على أال يحل مرتني 
لنفس األسباب، باملقابل منح الدستور 

لرئيس اجلمهورية بعد التشاور مع 
رئيس الوزراء حق تعيني وزراء الدفاع 

والداخلية واخلارجية والعدل وهي 
الوزارات السيادية التي اعتدنا في دول 

اخلليج أن متنح ألبناء األسر احلاكمة 
ألهميتها وإلعطاء القيادة السياسية 

بالدول دورا في عمل احلكومات!
>>>

ولن يكون اإلقبال هذه املرة بحجم 
اإلقبال باملرات السابقة عندما كانت 

هناك منافسات حادة بني الكتل 
املختلفة، فاالنتخابات القائمة هي 

في األغلب تنافس بني كتل مستقلة، 
وكان جيدا عدم اإلعالن عن نتائج 
تصويت املصريني في اخلارج كما 
حدث في السابق ومن ثم مت ضم 

أصوات تلك االنتخابات لالنتخابات 
العامة وهو األمر املعمول به في 

جميع الدميوقراطيات األخرى، ونظرا 
للتجربة الطويلة في سلبية املشاركة 

باالنتخابات مبصر وزحمة املواصالت 
في املدن الرئيسية فقد يكون من 

األفضل العمل مستقبال على إقرار 
التصويت باستخدام اإلنترنت من 

املنازل للوصول لنسب تصويت 
عالية.

>>>
آخر محطة: )1( نسب التصويت في 

االنتخابات احلالية ال تعكس سلبا أو 
ايجابا مدى قبول أو رفض الشعب 
املصري للقيادة السياسية القائمة.

)2( في املجلس احلالي أو في املجلس 
القادم عام 2020 ستشهد مصر في 
غياب وجود حزب أغلبية للنظام ما 

شهدته الكويت خالل الـ 50 عاما 
املاضية من لعبة دميوقراطية ال متلك 
بها احلكومة أغلبية في البرملان، حيث 
تتفشى االستجوابات وتكثر األزمات 

السياسية واالستقاالت احلكومية 
وتتعطل التنمية بالتبعية ويزداد 

الفساد التشريعي الذي يعزز الفساد 
في السلطات األخرى.

قبل أن تتوزع تلك الشعيرات 
البيضاء استراتيجيا على الوجه 

والرأس وقبل أن ميتأل القلب 
بالندوب جراء فقد األحباب تلو 

األحباب وقبل أن يوهن منك العظم 
حتى انك اذا دخلت أي مكان أول 

شيء تبحث عنه هو كرسي جتلس 
عليه. وقبل أن تلبس تلك النظارات 

الطبية التي حفرت مكانها فوق أنفك، 
وقبل أن تبدأ الذاكرة في التخلي عن 

أماكن وأوقات جميلة فقط ألنها بعيدة 
بعيدة جدا ليحل محلها هم األوالد 

ودراسة األوالد ومرض األوالد وأكل 
االوالد، وقبل أن تتالشى تلك األحالم 

الكبيرة باصالح العالم وتستبدلها 
بأحالم اكثر تواضعا باصالح  

جسدك« بعد أن تناهشته األمراض، 

وقبل أن تستبدل السفر حول العالم 
مبشوار يومي صغير ألحد دوواين 

الفريج.
قبل هذا كله كان هناك شباب يافع 

جميل يجب عليك يا ابني الشاب 
أن تغنمه وحتصد منه أحلى ثماره، 

فالسن من الثامنة عشرة حتى نهاية 
العشرينيات هي الفترة الذهبية في 
عمر االنسان وهي احلقل األخضر 
اجلميل الذي تستطيع أن تزرع فيه 

ما تشاء وحتصد نتاجه باقي حياتك. 
فانشغل بنفسك في هذا العمر 

واشتغل بتعليمك وحتصيلك وتفوقك 
في عملك أو جتارتك، فالشباب ان 
ولي ال يعود فقط تبقى لديك كل 
تلك احلسرات لو فعلت كذا أو لو 

تركت هذا، فال تتركه مير عليك 

وأنت في انشغال بأمر غير نفسك 
ونفسك فقط. سيمر عليك أشخاص 

كثيرون وأحزاب عدة يجرونك شماال 
ويسحبونك ميينا.ت عال انضم معنا 
تعال اشترك في أحزابنا وجتمعاتنا، 
صدقني يا ولدي وخذها جتربة من 
»شايب« مر عليه كل هؤالء وانضم 

الى معظم جتمعاتهم وأحزابهم، قليل 
الصادق فيهم وأكثرهم هواة كراس 

وسعاة للمال والثروة ويستغلون 
الشباب الغض اليافع كذخيرة 

ملعاركهم التي توصلهم لتلك األهداف.
نقطة أخيرة: الشباب والصحة 

من أجمل هدايا اهلل سبحانه تعالى 
لالنسان، والشاب الفطن يقدر تلك 

النعمة ويستغلها حلياة جميلة 
وهانئة. 

إن ما يحدث من تراشق بألفاظ 
بذيئة على الساحة التويترية - اهلل ال 
يجعلني من مرتاديها - في ظل عدم 
وجود قانون يحكمها شيء يخجل 
املرء من ذكره ويعف اللسان عنه. 

ال أعرف ما املصلحة وما العائد من 
وراء التعدي على دول اجلوار، وما 
نتيجة االستهتار برؤساء دول نكن 

لها كل تقدير واحترام، الكويت تتميز 
بعالقاتها الدولية ولها السبق والريادة 

في إقامة املؤمترات ولم شمل 
اخلالفات اخلليجية والعربية والدولية 

واحتوائها ال العكس. 
األوضاع الدولية احمليطة بنا ملتهبة 

والوضع اإلقليمي مشحون في 

حني أن الشعب التويتري مشغول 
ومتفرغ لسب وشتم دول مجاورة 
وصديقة، والطامة الكبرى أن بعض 

أعضاء املجلس وعددا من حاملي لقب 
»دكتور« دخلوا على اخلط وساروا 

على شاكلتهم وابتدأوا املشوار الغبي 
في املدح والذم، ناهيك عن من دخل 
في خط االتفاقيات األمنية، وسمح 
لنفسه بإطالق اإلشاعات البغيضة 

بأن القوات الدولية احلليفة سحبت 
قواتها وأن هناك حشودا على احلدود 

مما أثار الهلع واخلوف في قلوب 
البعض. 

الكويت أكبر وأهم من اجلميع، ال 
ميكن يا وزارة اخلارجية السكوت 

عن ذلك، السيل بلغ الزبى ووصل 
إلى حد التعدي على السفراء 

وقذفهم، كلنا ثقة في النائب األول 
لرئيس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد في وضع حد 
لهذه التصرفات غير املسؤولة، 

»أبوخالد« ال يحتاج شهادتي فهو 
»دينمو« اخلارجية الكويتية، تتلمذ 
في مدرسة صاحب السمو فأبدع 

في حتركاته وصال وجال مبدعا في 
جميع اجتاهاته، كسب رضا اجلميع 

بتواضعه وأخالقه - وفقه اهلل وسدد 
على اخلير خطاه- يا ليت كل الوزراء 
صباح اخلالد لكانت األمور كلها بألف 

خير.

جميل جدا ان جتد أفكارا لها قيمة 
تنموية تنطلق من فكر شبابي 

وكوادر وطنية نفتخر بها مثل أبرار 
املسعود التي لفت انتباهي مشروع 

عملها اجلبار مبادر الذي مينح 
للشباب الطموح االنضمام إليه إلقامة 
مشاريعهم التنموية والصغيرة التي 

تخدم وطنهم وهو إجناز مميز يسجل 
إلحدى بنات الكويت.

فكرة مبادر جاءت منذ 4 سنوات 
ملجموعة شبابية ويهدف كما طالعتنا 
الصحف إلى دعم املشاريع الصغيرة 

وكذلك احتضان هذا النوع من 
املشاريع، على أن تكون متخصصة 
ومتوافقة مع الرؤية التنموية للبالد، 

وهذا املشروع يحتاج الى دعم من 
احلكومة وكذلك القطاع اخلاص.

لذلك أبرار املسعود كويتية طموحة 
أرادت من هذه املبادرة أن تبر بلدها 

الكويت وهي فعال اسم على مسمى 
فالبد من دعم هذه الكوادر التي تسعى 
الى النهوض بالبالد من خالل املشاريع 

التنموية.
املسعود بصفتها الرئيس التنفيذي 
في مقابلتها الصحافية أوضحت ان 

مشروع مبادر يهدف بالدرجة األولى 
إلى خلق بنية حتتية لهذه املشاريع 
مما يضمن استمراريتها وتطويرها 

لتكون حافزا ومشجعا التخاذ مبادرات 
شبابية مميزة تنهض بالبالد وتنميتها.

مبادر كما ذكرت املسعود حظيت 
باهتمام ودعم الديوان األميري لتكون 
جزءا من منظومة وطنية تلبي الرغبة 
السامية في دعم الشباب وتطويرهم. 
كما أنها املبادرة األولى املتكاملة على 

مستوى دول اخلليج وتنمي االقتصاد، 
حيث تعطي األولوية للمشاريع املدرجة 
طبقا حلاجة قطاعات الدولة مثل القطاع 

الصناعي والتكنولوجي والصحي 
والرياضي، كما ان املبادرة تعتبر 

فرصة لتوظيف الشباب الكويتي من 
خالل إشراكهم بها واالستفادة من 

خدماتهم وتقدمي الدعم لهم.
وبعد هذا السرد عن مشروع مبادر 
يجب ان نتقدم بالشكر اجلزيل الى 
أصحاب املبادرة وعلى رأسهم أبرار 

املسعود وهي منوذج للمرأة الكويتية 
الطموحة التي شغلها الشاغل يصب 

في تنمية بلدها اقتصاديا وهذا يسجل 
لها.

لذلك أمتنى من احلكومة ان تستفيد 
من أبرار وكذلك العقليات الشبابية 

األخرى ألنهم عماد املستقبل 
وأفكارهم خالبة ونفتخر بهم فكم 

حتتاج وزارة الدولة مثل هذه الكوكبة 
من تلك العقليات من أجل اللحاق بركب 
التطور الذي تشهده األمم وتفتخر بها.

أخطر االنتخابات 
في تاريخ مصر!

قبل أن تعلق 
بالنفس أشياء 
كثيرة

»بزران« السياسة 
واخلارجية.. 
حدث وال حرج

أبرار املسعود 
عقلية مميزة

محطات

في الصميم

جباير

إطاللة


