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إصالح التعليم ضرورة 
لنهضة الكويت

يقول الشاعر أحمد شوقي: 
العلم يرفع بيتا ال عماد له 

واجلهل يهدم بيت العز والشرف
الكل يدرك أن الدول األوروبية 

لم تصل لذروة تقدمها في 
كل املجاالت إال من خالل 

التعليم، وهكذا احلال باليابان 
وسنغافورة والصني وماليزيا، 
فالتعليم في هذه البلدان كان 

سلم املجد، وعندما ننظر للواقع 
التعليمي في الكويت جند 

اننا أصبحنا اآلن نترحم على 
فترات الستينيات والسبعينيات 

من القرن املاضي وقتما كان 
التعليم في الكويت منارة للدول 

املجاورة حتى وصلت دولتنا 
بالتعليم إلى الريادة سابقا في 

املجاالت االقتصادية والتنموية 
والثقافية والرياضية...الخ. 

وعندما تقهقر التعليم في بالدنا 
تقهقر معه كل شيء. وهنا من 
حقنا أن نسأل: هل هناك من 
يريد تعليما بال تعليم، مبعنى 
ان ننفق املليارات على التعليم 

بنحو 8% من ميزانية الدولة 
وفي نفس الوقت جند العملية 

التعليمية في بالدنا بهذا التدني 
حتى وصل األمر إلى أن هناك 

فئة من خريجي الثانوية يقعون 
في األخطاء اإلمالئية ويحدث 

هذا أيضا لبعض طلبة اجلامعة؟!
كل هذا نتيجة هشاشة التعليم 

الناجتة عن تسييسه وغياب 
الرؤى وعدم وضع الرجل 
املناسب في املكان املناسب 
وبسبب استقطاب اضعف 

املعلمني وبسبب مناهج التعليم 
اخلاوية من التطوير.. كل 

مشاكل التعليم تلك وغيرها مما 
ال يتسع املقال لذكرها جعلت 

الكثير من املواطنني يرفضون 
التعليم احلكومي البنائهم 

واجتهوا لتعليمهم في املدارس 
الدولية ذات التكلفة العالية جدا 

مما يزيد في أعبائهم املالية.
ومن حقنا ان نسأل: هل جتهيل 
التعليم يتم مبخططات ممنهجة 

مقصودة ليكون لدينا آالف 
يتخرجون في اجلامعات سنويا 
ويحصلون على شهادات فقط؟ 

فهل اصبحنا نهتم بالكم قبل 
الكيف، أال يدرك املسؤولون أن 
من يدفع فاتورة فشل التعليم 

في الكويت األجيال احلالية 
والقادمة؟!

وأخيرا، نقول إن إصالح 
التعليم لن يتم إال من خالل 
مثلثه املتمثل في »التلميذ، 
املنهج، املعلم« وفي طريق 

اإلصالح التعليمي يجب النأي 
به عن املماحكات والصراعات 
السياسية مع ضرورة وضع 

الرجل املناسب في املكان 
املناسب الن وجود وزراء 

يحملون شهادات بعيدة كل 
البعد عن الواقع التربوي بالطبع 
يؤثر سلبا على الوضع التربوي 

ككل.
كما يجب رفع راتب املدرس 

الوطني بحيث ال يقل عن 
ارفع املهن األخرى، واختيار 

املدرسني الوافدين على معيار 
الكفاءة وليس على معيار الراتب 
الضئيل من أجل تقليل اإلنفاق، 
خاصة أن املدرس ذا الكفاءة لن 

يغادر موطنه من أجل بضعة 
دنانير ولهذا يتصدر املشهد 
الكثير من املعلمني من العرب 

ممن ال يتمتعون بالقدرات 
التدريسية الهائلة. كما يجب 
ربط التعليم اجلامعي بسوق 

العمل مع أهمية االستفادة من 
جتارب الدول التي نهضت 

من خالل التعليم مثل الصني 
واليابان وسنغافورة وماليزيا 

وغيرها.
أما إذا كان جتهيل التعليم 

متعمدا فستظل األوضاع تراوح 
مكانها.

إشارة

استكماال ملا مت طرحه في املقال السابق عن خطر الدروس 
اخلصوصية وما له من آثار سلبية على املجتمع الكويتي وميكن 

طرح مجموعة من العناصر والتي لها األثر الكبير في انتشار 
هذه الظاهرة وهي )الطالب، املعلم، اإلدارة املدرسية، املناهج(.

الطالب: يعتبر أهم عنصر في العملية التعليمية فهو الناجت لكل 
اجلهود املستمرة، وهو الذي توضع كل السياسات واإلجراءات 

ألجله، فاملعلم واملناهج واإلدارة املدرسية وكل ما يتصل بوزارة 
التربية يعمل لتأسيس جيل متعلم راق نتلمس نتائجه في جميع 

مؤسسات الدولة، ال شك أننا يجب أن نرغب الطالب في البيئة 
املدرسية واملادة العلمية ومحتواها والطريقة املثلى إليصال 

املعلومة.
املعلم: له دور مهم في حتفيز الطالب وأال تكون العالقة سطحية 

في التعامل وأن العملية نقل للمعلومات فقط دون التأكد من 
وصول املعلومة للطالب وفهمه لها، وإخالصه في عمله، فقصور 
املعلم يحبط العملية التعليمية مهما توافرت اخلطط واإلمكانيات.

اإلدارة املدرسية: التي يجب أن تعمل على متابعة ومراقبة 
وتوجيه املعلمني للمسؤوليات والواجبات املنوطة بهم وعمل 

الزيارات الصفية وتكرمي املتميزين منهم، والتواصل املستمر مع 
أولياء األمور وتفعيل دورها مع الطالب.

املناهج: وهي املضمون العلمي ملا سيدرسه الطالب، فنحن نعيش 
في عصر تتسارع فيه املعرفة بشكل كبير ولكن هذا ال يعتبر 

مبررا ألن نغير املناهج كل فترة بسيطة، وأن نضع مواد ثم 
نلغيها، ونقرر مواد أخرى ثم نلغيها وتكدس للمعلومات في 

املادة.
إن العناصر املذكورة جميعها تعتبر سببا في التوجه للمدرس 

اخلصوصي وبنسب متفاوتة وكل حسب موقعه يتحمل قدرا من 
املسؤولية، حيث نرى أن هذه الظاهرة تبدأ من املناهج الدراسية 
فنتيجة لثقل املادة العلمية وتكدس املعلومات في الكتاب الواحد 

والتغيير السريع للمناهج يؤدي إلى ضغط كبير على املعلم، 
وينعكس عليه إحباط في األداء وعدم بذله احلد األقصى من 

اجلهد إليصال املعلومة للطالب، إضافة إلى استهتار الطالب وعدم 
احترامه وتقديره ملعلم املادة وللمدرسة ككل وبالتالي ال يستقبل 

أي معلومة، أضف إلى ذلك ضعف اإلدارة املدرسية في الدور 
الرقابي في متابعة املعلم وعدم التواصل الفعال مع ولي األمر.

وملقاومة هذه الظاهرة املفزعة -الدروس اخلصوصية- البد من 
وضع خطة عمل من قيادات وزارة التربية وتشخيص املشكلة 

ووضع احللول املناسبة والقابلة للتنفيذ لتحل الفائدة على 
الطالب باعتباره ثروتنا احلقيقية، ومعاجلة هذه الظاهرة أو احلد 
منها والتي تتزايد بشكل كبير نتيجة اإلهمال الذي أربك الطالب 

وولي أمره.
وملعاجلة هذه الظاهرة يجب اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتي 

تساعد على احلد منها مثل:
- املناهج التي تدرس يجب أن تكون غير قائمة على احلفظ 

والتلقني، وأن يخفف املنهج دون اإلخالل باحملتوى الدراسي.
- دروس تقوية بإشراف الوزارة وتفعيل دور املؤسسة التربوية 

وبدعم من مؤسسات املجتمع املدني كاجلمعيات التعاونية مثال.
- تفعيل دور جمعية املعلمني في املشاركة بوضع دروس تقوية 

والتي لها األثر الكبير في رفع مستوى الطالب.
- تشريع قانون يجرم الدروس اخلصوصية وإحالة املعلم 

املتورط في الدروس اخلصوصية ملجلس تأديبي يصل حلد 
الفصل. 

- توظيف التقنيات في التعليم والتشجيع على التعليم 
اإللكتروني، وذلك عن طريق شرح املواد التعليمية من املعلمني، 

وتقدمي دروس منوذجية وذلك عن طريق موقع تابع لوزارة 
التربية ومبتابعة فريق إعداد خاص من الوزارة.

- ترتيب ورش عمل مستمرة للمعلمني لتبادل اخلبرات.
وأنا على يقني تام بأننا منلك من القياديني في وزارة التربية 

والتعليم أشخاصا مدركني للمسؤولية امللقاة على عاتقهم، ومن 
املعلمني الذين نذروا أنفسهم خلدمة أبنائنا الطلبة في مهنة كادت 
أن يكونوا بها رسال، باعتبار أنهم من يرسمون مالمح املستقبل، 
وباعتبار أن من ميلك القرار تقع عليه مسؤولية وطنية وأخالقية 

قبل أن تكون مسؤولية سياسية. 
تلك أهم وأبرز االقتراحات التي حتاكي الواقع وتالمسه وميكن 

لها أن تتصدى لظاهرة الدروس اخلصوصية، وكذلك ميكن 
لها أن تبقى مجرد كلمات وفقرات مبقال ما لم ينظر لها بعني 

االعتبار.

نشرت بعض الصحف أخبارا عن وزارة الكهرباء واملاء قبل 
أيام قليلة بتوفيرها 367 مليون دينار من قيمة احملروقات 

املستخدمة في تشغيل محطات الكهرباء وتقطير املاء مترجمة 
سياسة الترشيد من استنزاف امليزانية، تزامنا مع هبوط 

أسعار النفط ملعدالت مخيفة الى جانب العجز الذي بدأ يغزو 
امليزانية وسائرا إلى ما نبه إليه االقتصاديون منذ أكثر من 5 
سنوات بأن  2020 ستكون سنة كبيسة إذا استمر الصرف 

مثلما هو عليه. 
لذلك اجتهت احلكومة كالعادة الى جس نبض الشارع 

بتسريب أخبار رفع الدعم وفرض الضريبة وغيرها من 
احللول التي متس »جيب« املواطن لترشيد اإلنفاق. 

ولألمانة، الكل معني بحل مشكلة العجز العام في امليزانية 
وإن كانت النسبة األكبر تقع على عاتق احلكومة بسبب ان 

مفاصل ومقومات الدولة تقع حتت أيديها وبني ذراعيها. 
فتجد مثال الدولة في التعليم تنفق ما يعادل إنفاق افضل 
الدول كفنلندا وباملقابل فنلندا في املرتبة اخلامسة عامليا 

»تعليميا« والكويت في املركز 104، وقس على هذا األمر باقي 
اخلدمات. 

أما اذا علمنا ان ترتيب الكويت بالنسبة للفساد 66 و66 كذلك 
في حرية االقتصاد فسنعرف سبب غياب املشاريع التنموية 
العاملية املتعطشة لها البلد قبل املواطن منذ زمن بعيد لنصل 
إلى نتيجة العجز املصاحب للتذمر من سوء الصرف وغياب 

ومحاربة الرجل املناسب في بعض اإلدارات احلكومية 
خصوصا اخلدمي منها بجانب الفساد الذي أصبح جهارا في 

البعض اآلخر من اإلدارات. 
املواطن لن يبخل على الدولة عند رفع الدعم عن احملروقات 

أو زيادة رسوم الكهرباء أو فرض رسوم على اخلدمات عندما 
يجد احلكومة جادة في اإلصالح ومحاربة  للفساد بجدية في 

بعض اإلدارات. 
على الهامش: إن وفرت الدولة تعليما وخدمات صحية تغني 
عن اخلاص وتوفير سكن يغني عن السكن في االيجار لن 
جتد أصوات تذمر حتى لو تبرعت الدولة بنصف ميزانيتها 

جلزر الوقواق. 
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سامي عبداللطيف النصف

د.نرمين يوسف الحوطي

كان العرب يضربون املثل بعقد 
ذيل الضب التي تبلغ 21 عقدة ـ أي 
بعدد الدول العربية املنظمة للجامعة 
العربية بعد تعليق عضوية سورية 
ـ للداللة على املشاكل التي يتشدد 

أصحابها وتتفرع قضاياها حتى 
يصبح من االستحالة الوصول حللول 

لها، والواقع املعيش يظهر ان أغلب 
مشاكل دولنا العربية هذه األيام قد 

اصبحت تشبه ذيل الضب مما يجعل 
من االستحالة ان حتلها املؤمترات 

واللقاءات والتصريحات املتفائلة مهما 
كثرت، ومن ذلك:

> > >
كلما حل السالم في القضية 
الفلسطينية املزمنة ورحلت 

املستوطنات من الضفة الغربية 
والقدس الشرقية، طلبت القيادة 
اإلسرائيلية من القيادة الشرعية 

الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود 
عباس ضمانات السالم مقابل األرض، 

وهو ما ال يستطيع الرئيس توفيره 
كون قطاع غزة حتكمه حركة حماس 

التي تصرح بأنها ال تعترف بإسرائيل 
وال تريد السالم معها، ولن توقف 

حروبها الظافرة وانتصاراتها الباهرة 
ضدها حتى حترر األرض املمتدة من 

النهر الى البحر.. وعقدة ضب!
> > >

في الشأن السوري تكمن عقدة 
الضب في حقيقة ان روسيا وإيران 

والعراق وحزب اهلل يدعمون الرئيس 
بشار بشكل علني ومباشر، بينما 

يدعمه الغرب بشكل غير مباشر عبر 
العمليات اجلوية للتحالف الدولي 

شمال سورية، إضافة الى دعم 
الواليات املتحدة حلكومة العراق التي 

تدعم بدورها حكومة األسد، يقابل 
ذلك مطالب املعارضة السورية برحيل 

األسد دون احلديث عن البديل، فال 
يوجد رئيس ظل تطمئن له األقليات 
العرقية كاألكراد األقوياء، أو الدينية 
كاملسيحيني، أو الطائفية كالعلويني 

والدروز واالسماعيلية والشيعة 
إضافة الى القوى الليبرالية والعلمانية 

والشيوعية واليسارية والقومية 
واالشتراكية!

> > >
باليمن يطالب القرار الدولي 2216 

الصادر حتت الفصل السابع للميثاق 
قوات احلوثيني وصالح بالرضوخ 

له بينما يضع هؤالء 7 شروط 
لتطبيقه ال يتزحزحون عنها تنسف 
ذلك القرار من جذوره، حيث ترفض 

الشروط عودة الشرعية ممثلة 
بالرئيس عبد ربه منصور هادي، 

وترفض اخلروج من احملافظات، كما 
ترفض العقوبات عليهم.. إلخ.

وال يعلم أحد من أين لقوات احلوثيني 
وصالح ذلك املعني الذي ال ينضب 
من األسلحة الثقيلة والذخائر رغم 

احلصار؟! وقد يكون حل عقدة 
الضب في اليمن يكمن في استمالة 
الشرعية والتحالف ألحد احلليفني 
صالح عبر ابنه أحمد أو عبدامللك 

احلوثي، واألول أقوى وأسهل!

> > >
القضية الليبية التي يفترض ان 

تكون األسهل وال عقد ضب فيها 
أصبحت أكثر القضايا تعقيدا، فمن 
مؤمترات فاشلة للفرقاء عقدت في 

مصر وتونس واجلزائر واملغرب 
وسويسرا، الى تكوين دويالت ذات 

ميليشيات متنافرة ومدججة بالسالح 
في طرابلس وبنغازي وطبرق وسرت 

ومصراتة والزنتان ودرنة وتابو، 
إضافة الى جتمعات حزبية وقبلية 

متباعدة مما يعني انه ال عودة إطالقا 
الى ليبيا املوحدة التي خلقها امللك 
الصالح ادريس السنوسي وفرقها 

إبليس القذافي، والرهان هو: الى كم 
دويلة ستنقسم ليبيا بالنهاية؟ أي 

إلى 3، 6، 9، 12، فاملساحة والثروات 
تسمح بدزينة من الدول.. واأليام 

بيننا!
> > >

آخر محطة:
لبنان األخضر يخرج من انسداد 
سياسي الى آخر حتى بات بعض 

مفكريه وساسته ومثقفيه وإعالمييه 
يرون ان احلل هو في التقسيم، وما 

فشلت احلرب األهلية في حتقيقه 
ميكن لألزمات السياسية والصعوبات 

االقتصادية ان توصل اليه، ويقول 
هؤالء ان األحوال في مناطقهم شبه 
املستقلة إبان احلرب األهلية أفضل 
كثيرا من أوضاعهم هذه األيام، ذيل 

الضب في لبنان دخل في جوف 
ثعبان فبات من االستحالة فك عقده!

لست من دعاة اإلسالم وال من درس 
أصول الفقه وتبحر في علوم الشريعة 

اإلسالمية، ولكن أنا من أغلبية وهم 
كثيرون من قالوا »ال إله إال اهلل سيدنا 

محمد رسول اهلل« من تلك العقيدة 
ومن هذا الدين تبدأ الكلمات التي 
متتأل حروفها باحلزن واألسى ملا 

نقرأه ونسمعه ونشاهده على مدار 
اليوم عن »اإلسالم«.

في صبيحة كل يوم ال يخلو اإلعالم 
الدولي من إسناد أي كارثة حدثت 

وستحدث للدين اإلسالمي، وهنا نقول 
»واإسالماه«، لن تكون كلماتنا دفاعا 

عن اإلسالم وحروفنا ليست بحصن 
لشريعتنا اإلسالمية، ولكن رسالتنا 

اليوم موجهة لإلعالم اإلسالمي: أين 
دور اإلعالم العربي واإلسالمي في 

الدفاع عن راية عقيدتنا »ال إله إال اهلل 
محمد رسول اهلل«؟

الكل منا يعلم ما أهمية اإلعالم 
ومدى تأثيره وصداه على املجتمعات 
األخرى لنشر الثقافات واحلضارات 
ولكن ما يحدث بإعالمنا العربي قبل 

اإلسالمي ما هو إال صورة سلبية 
للحضارة اإلسالمية، قد يسأل 

البعض كيف؟
كيف... تندرج الكثير من االقتراحات 

حتت أدوات االستفهام لدعم حضارتنا 
وعقيدتنا وحماية ديننا احلنيف فعلى 

سبيل املثال ال للحصر: أين البرامج 

التي تكون فحواها عن اإلسالم 
واحترامه لألديان األخرى ورفضه 

لإلرهاب؟ أين اإلنتاج اإلعالمي 
املشترك للدول العربية للقيام بفيلم 

ولو قصيرا عن سماحة الدين 
اإلسالمي؟ أين البرامج احلوارية 

التي من املفترض أن تكون أغلبية 
موادها ردا رادعا لألبواق املسيئة 

لإلسالم؟ أين الناشطون السياسيون 
واإلعالميون وتصريحاتهم عن راية 

اإلسالم؟
٭ مسك اخلتام: ال نريد اجتماعات، 
ال نريد الصمت، نريد إعالما عربيا 

إسالميا إيجابيا لكيال نكون شعوبا ال 
متتلك إال جملة واحدة »واإسالماه«.

عقدة الضب 
في مشاكل العرب!

واإسالماه

محطات

محلك سر

ducky872000@yahoo.com
نجاة ناصر الحجي

كثيرة هي املبادئ التي تعيش عليها 
املجتمعات أو تلك التي يكتسبها الفرد 

في املجتمع الواحد، وهي تعد من 
الركائز التي ميتلكها الفرد ويضعها 
نصب عينيه ويترجمها واقعا معاشا 

في تصرفه ويسير على نهجها، 
وألهميتها أقول في كل دعاء »اللهم 
اشرح لي صدري ويسر لي أمري 
واحلل عقدة من لساني« ليتحقق 

التيسير من رب العاملني العلي العظيم.
أقول هذا وأنا أرى في هذا البلد اآلمن 

برضا اهلل عنه ان هناك من يتخبط 
في أداء عمله حتى ان رؤساءه في 

العمل ينكرون عليه هذا التهاون، الذي 
يتناسى معه قول املولى عز وجل: 
)وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم 

ورسوله واملؤمنون(، وفي املقابل نرى 
الكثير من الناس املتميزين في عملهم 
هم من أصحاب املبادئ، ومن ال مبدأ 
له فال تنتظر منه عمال متقنا، السيما 
أن ديننا اإلسالمي احلنيف ال يرضى 
إال عن أصحاب املبادئ السامية، قال 
تعالى: )كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر 
وتؤمنون باهلل(، وهذا في احلقيقة هو 

الواقع الذي تسير عليه ديرتنا احلبيبة 
من خالل الدين اإلسالمي املبارك.
واحلديث عن املبادئ والقيم ذو 

شجون، فهي أصول وغرائز عظيمة 
تكمن في الفرد، في طبعه وسجيته 

منذ بدء اخلليقة، وجميع األنبياء 

واملرسلني إمنا كانت بعثتهم إلكمال 
هذه القيم واملبادئ، وهذه املبادئ 

والقيم دائما ما تكون في صراع مع 
النفس البشرية، فهي تؤثر في سلوك 
الفرد وشخصه، وتعامله مع غيره، بل 

تعد مقياسا تتفاضل به األمم والشعوب 
فيما بينها.

وفي ذلك يقول- صلى اهلل عليه وسلم: 
»إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق«، فهو 

ژ الذي أرسى هذه املبادئ والقيم، 
لتكون منهاج حياة، يسير عليها 

الصغير والكبير، فهي أكثر األشياء 
خطورة، حيث إن االنحراف فيها أو 

اخللل بها قد يصل باألمة إلى الهاوية.
والبد من توظيف هذه املبادئ، 

واالهتمام بها منذ الصغر، فيربى 
عليها الصغير، وتكون سجية له، 

ويتأثر بها من بعده، وهكذا تكتسب 
القيم واملبادئ وتتوارث، وكما أن 

لكل بيت ومنزل أعمدة يكون عليها 
البناء، فكذلك األمم والشعوب واألفراد، 

ال تستقيم أمورهم ومعيشتهم إال 
بهذه األعمدة، بل ال تستقيم أخالقهم 
ونظامهم وسياستهم إال بتلك املبادئ 

وتلك القيم، يقول سبحانه وتعالى: 
)كذلك يضرب اهلل احلق والباطل فأما 

الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في األرض كذلك يضرب اهلل 

األمثال(. وديننا اإلسالمي احلنيف 
دين شامل لكل مناحي احلياة، فهو 
دين املبادئ والقيم، ودين األخالق 

واملعاملة، فلم يدع مجاال من مجاالت 
احلياة إال بني فيها احلسن، ليمتثل، 

والقبيح، ليجتنب، ومما يدل على 
شمولية الدين لكل مناحي احلياة، ما 

أوضحه الكتاب والسنة وآثار األئمة من 
آداب الطريق، وحقوق املارة، ومجالس 

الناس العامة واخلاصة.
يقول اهلل تعالى في الكتاب العزيز: 
)وعباد الرحمن الذين ميشون على 

األرض هونا وإذا خاطبهم اجلاهلون 
قالوا سالما(. واإلسالم هو مجموعة 

من املبادئ والقيم الروحية التي جاءت 
لتزود البشرية مببررات جديدة، لتحيا 

حياة حقيقية، وفق منهج إلهي شامل.
ويقول جل شأنه: )يأيها الذين آمنوا 
استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا 

يحييكم(، ويقول سبحانه: )وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت 

تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن 
جعلناه نورا نهدي به من نشاء من 

عبادنا(، فهذه الروح املوحى بها والتي 
ال قوام للجسد إال بها، ما هي إال تلك 
املبررات التي تعطي لإلنسان قيمته 

االجتماعية، وحتوله من إنسان ضال 
إلى إنسان يسير على هدى وبصيرة 
)ووجدك ضاال فهدى(. فاإلسالم دين 

املبادئ والقيم، واألخالق الفاضلة، 
ودين العدل والرحمة والسماحة.

بارك اهلل فيكم ورضي عنكم، وفي ظل 
املبادئ والقيم العظيمة عشتم سعداء 

راضني ساملني هانئني.
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