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سلطان الخلف 

التعثر الدراسي
يدق ناقوس

 اخلطر
بالنسبة لدولة صغيرة مثل 
بلدنا الكويت فإن تعثر 37 

ألف طالب وطالبة في املراحل 
املختلفة من التعليم العام في 
املدارس احلكومية حسب ما 

جاء في إحصائية تربوية حديثة 
نشرتها جريدة »القبس« منذ 

أيام يعتبر معضلة وطنية 
كبرى حتتاج إلى دراسة 
تشخيصية دقيقة ملعرفة 

أسباب هذا التعثر، واألهم من 
ذلك هو وضع احللول املناسبة 

لذلك حتى ال يتحول األمر 
إلى ظاهرة يصعب حلها في 

املستقبل، ويكون له تداعيات 
خطيرة على الدولة حيث إن 

مخرجات التعليم متثل مصدر 
القوى العاملة فيها والتي البد 

أن تكون على قدر من املستوى 
العلمي املطلوب حتى تستطيع 
أن تؤدي وظيفتها على أكمل 

وجه. 
اإلحصائية لم تشر إلى 

مشكلة التعثر الدراسي في 
املدارس اخلاصة ما يعني 

أنها مرتبطة بشكل أساسي 
باملدارس احلكومية. ولكن 
ال تعرف الكيفية التي يتم 
فيها التعامل مع املتعثرين 
من الطالب والطالبات في 
املراحل التعليمية املختلفة 

حيث إنهم يشكلون عبئا على 
مدارسهم إن بقوا فيها، أو أنهم 

قد يتسربون منها فيفوتهم 
قطار التعليم ويواجهون 

في املستقبل صعوبات في 
احلصول على وظيفة تناسب 
مستواهم التعليمي املتواضع، 
ومن الطبيعي أن أسهل الطرق 

في التعامل مع املتعثرين هو 
تسهيل عبورهم جسر التعليم 
العام وحصولهم على الشهادة 

الثانوية العامة ألنها تفتح 
لهم أبواب االلتحاق بالتعليم 
التطبيقي والتدريب مع باقي 
الطلبة املقبولني، وأمتنى أن 
أكون مخطئا في ذلك، لكن 

ما الحظته من خالل رحلتي 
الطويلة مع التعليم في كلية 
الدراسات التكنولوجية وهي 

إحدى كليات الهيئة أن مستوى 
طالب الكلية بشكل عام 

ضعيف ويواجهون صعوبة 
في التحصيل العلمي نظرا 
الفتقارهم إلى احلد األدنى 

من متطلبات اللغة اإلجنليزية 
والرياضيات والعلوم األمر 
الذي يتسبب في تعثرهم 

الدراسي وهو ما يشكل عبئا 
كبيرا على الهيئة نظرا لكونهم 

عنصرا رئيسيا في تفاقم أعداد 
الطلبة امللتحقني بالهيئة وما 
ينتج عن ذلك من صعوبات 

مالية وإدارية وتعليمية التزال 
الهيئة تعاني منها. وستستمر 
املعاناة مادامت سياسة القبول 

ال تقوم على معايير علمية 
دقيقة تفرق بني املتعثر والقادر 
على التحصيل ومواصلة رحلته 

التعليمية. 
> > >

بعد أن استنفد مرشحو 
الرئاسة نحو البيت األبيض 
ما في جعبتهم من مزايدات 

انتخابية، لم يجدوا غير 
موضوع املزايدة على أمن 
وسالمة إسرائيل لترجيح 

كفتهم االنتخابية أمام منظمة 
»ايباك« الصهيونية، األمر الذي 

يؤكد على أن الفوز بالرئاسة 
األميركية يحتاج إلى اعتماد 
يهودي بالدرجة األولى رغم 

أن املرشحني شخصيات 
ليبرالية، وهي من التناقضات 

الدميوقراطية في أميركا.
> > >

ما قاله أوباما لصحيفة أتالنتيك 
عن اعتقاده بأن اإلسالم 

مصدر لإلرهاب يدل على أن 
أوباما يكره اإلسالم واملسلمني 

بدرجة كبيرة لم يفصح 
عنها أي رئيس سابق بهذه 

الصراحة وأمام املأل، ويبدو 
أن مشاعره تلك جتاه اإلسالم 

هي أفضل وسيلة لقطع أي 
عالقة له بأصوله اإلسالمية أمام 
املتشككني وأفضل هدية يقدمها 

للصهاينة في نهاية رئاسته 
التي لم يبق عليها غير شهور 

قليلة.

@mohd_alzuabi

فكرة

محمد الزعبي
احلديث عن القرآن الكرمي والسنة 

النبوية املطهرة لغير املختصني غالبا 
ما يكون وعرا وشائكا، وذلك ألنهم 

سلكوا طريقا قد زلت فيه األقدام 
حتى من قبل بعض الضليعني 

فيه والذين ظنوا في يوم ما أنهم 
قادرون عند خوض غماره على 

النجاة والسالمة، ولذا فمن احلكمة 
عند احلديث عنهما أو عن العلوم 
وثيقة الصلة بهما انتقاء الكلمات 

والتريث في إطالقها حتى ال تفهم 
على غير ما أريد لها، فما كان للكالم 

أن يعود بعد حتريره من مواضعه 
التي انطلق منها، السيما إن كان عبر 

شاشات التلفزة وأمام املأل والعامة 
ممن ال يحسنون إال فهم العبارات 
على ظاهرها دون وصلها بالسياق 

الذي ارتبطت به أو تفسيرها 
التفسير الالئق حسب ما يقتضيه 
حالها، هذا القبيل من الكالم أشبه 

ما يكون بالسير على جرف يوشك 
أن يهوي بصاحبه إلى قعر سحيق 
ويودي به إلى عواقب السوء حتى 
لو كان حسن النية وسليم العبارة، 

وهلل در العربي القائل: »رب كلمة 
قالت لصاحبها دعني«.

احلديث أمام العامة وغير ذوي 
االختصاص يحسن أن يكون 
بعبارات واضحة ال لبس فيها 

وال حتتمل سوى املعنى املراد أو 
ما يقترب منه وال سيما إن كان 

متعلقا مبا يدينون، وهذا ما افتقده 
حديث د. شيخة اجلاسم على 

إحدى القنوات الكويتية اخلاصة، 
ومع تسليمنا مبقصودها الذي 

يسهل استخالصه من خالل سياق 
حديثها وهو أن العمل في الكويت 

قائم على الدستور ال على الشريعة 
اإلسالمية، إال أن عبارتها املوهمة 

بفوقية الدستور على القرآن الكرمي 
قد جلبت لها أمورا كانت في 

غنى عنها بلغت بها حد الدعاوى 
القانونية، وأطلقت األلسنة لتتفكه 
وتلوك ما حتمله بني أضلعها من 

عقيدة، مع العلم أنها هي القائلة في 
ذات اللقاء أنه ال مجال للمفاضلة 

ما بني القرآن الكرمي والدستور 
»فلكل مكانه« على حد قولها، ولذا 
جاء إطالقها لفظ اخليانة على من 
يعتقد أن القرآن الكرمي أعلى من 

الدستور إمنا كان لبيان حال املعمول 
به في الكويت وهو الدستور، 

إضافة إلى ربطها ذلك باحلوادث 
اإلرهابية التي وقعت في األشهر 

الفائتة والتي حدثت من منطلق فهم 
ضال ومنحرف للنصوص الدينية 

ال ألجل إثبات اخليانة لالعتقاد 
املجرد من التأويالت الشاذة، 

وموافقتها في ذلك ليست مطلقة 
كونها ترى أن الفصل ما بني الدين 
والدولة هو األنسب، خالصة القول 

ان الدكتورة قد خانها التعبير 
واآلخرون قد أساءوا الفهم، وعلى 
كل حال فليس بالضرورة تصادم 
الدساتير الوضعية بالكتب املنزلة 

على اإلطالق، ففيها التوافق وفيها 

أيضا االختالف، إال أن مرتبة القرآن 
الكرمي هي أجل وأرفع وأسمى من 
مقارنتها بالدساتير املوضوعة من 

البشر التي يعتريها النقص واخلطأ 
والتعديل والتبديل، وال يتعارض 

هذا اإلميان مبرتبة التنزيل مع 
الوالء لألوطان واإلخالص لها، كما 
ال يتصادم البتة مع الدولة املدنية 

التي يحكمها القانون املوافق لروح 
الشريعة، والوصم باخليانة على 

املؤمنني بهيمنة القرآن الكرمي 
اتهام جسيم وادعاء عريض ما 

كان لشخصية أكادميية قد درست 
وتدرس الفلسفة أن تطلقه على 

عواهنه دون تقييده بالفهم األعوج 
واملغالي للنصوص الشرعية، إذ عم 
هذا اإلطالق املجحف مئات املاليني 

من املسلمني الداعني للسلم واملنادين 
بالتعايش مع اآلخر.

بيان د. شيخة اجلاسم بعد لقائها قد 
وضع النقاط على احلروف، وأبان 
مرادها دون مواربة وال غموض، 
ويا ليتها فعلت ذلك في حديثها 

لكانت قد منعت جدال كثيرا، لكن 
في خضم الزوبعة التي هي اآلن 
بني يدي القضاء تتجلى ضرورة 

توخي احلذر عندما يتعلق احلديث 
باملقدسات وأديان الناس، كما تظهر 

حكمة التخلي عن املفردات العامة 
التي تشمل اجلميع دون متييز ما 

بني البريء واجلاني، فتعميم األلفاظ 
– إجماال - خطأ محض كما يبرهن 

عليه العقل واملنطق و»الفلسفة«.

كالم
 على 
جرف

كلم

بينما كنت أسير في أحد الشوارع وإذ بامرأة تقود 
سيارة ترتطم بسيارة أخرى متوقفة على جانب الشارع، 

فتوقفت ألراقب ماذا ستفعل، فنظرت حولها فرأتني، 
فقلت لها: لألمانة انزلي وانظري ماذا حدث بالسيارة 

األخرى واتركي رسالة لصاحبها وبها رقم تلفونك 
إلصالح ما حدث بها، فنزلت فعال قائلة لي »يعطيك 

العافية«، ثم رجعت الى سيارتها لتنطلق بعدها مسرعة 
وكأن شيئا لم يحدث. ساعتها تذكرت موقفا شبيها بذلك 

ولكنه على النقيض حكي لي عن شاب عربي يعمل في 
ايطاليا، فهو بعد انتهاء عمله نزل عائدا لبيته واذ به يجد 

رسالة على سيارته من شخص ايطالي يعتذر له عن 
أضرار أحدثها بسيارته وقد ترك له رقم هاتفه، عارضا 

عليه إصالح ما أفسده.
إن حضارات األمم تبنى باألخالق والقيم. يقول ابن 

خلدون: إذا تأذن اهلل بانقراض امللك من أمة حملهم على 
ارتكاب املذمومات وانتحال الرذائل. وإن أكثر العرب قدميا 
قبل اإلسالم لم يكن لديهم دين ولكن كانت هناك منظومة 
من األخالق، مثل: الصدق واألمانة والوفاء بالعهد والكرم 

والنجدة وغيرها، توارثوها فصارت كشيء أساسي في 
حياتهم، بل ان من ال يلتزم بها يعيرونه، ومن ذلك موقف 
أبي سفيان قبل إسالمه مع هرقل ملك الروم حينما سئل 

عن الرسول ژ فخاف ان يطعن فيه بالكذب حتى ال 
يؤثر عنه أنه كذب يوما وتعيره العرب.

وفي بعض مجتمعاتنا العربية واملسلمة انعدم األمران 
معا، فال دين يلتزمون به ويرجعون إليه، وال قيم أو 

أخالق يتعايشون فيما بينهم اعتمادا عليها. فنجد 
كثيرا من مظاهر انعدام األخالق مثال بني املعلم وطالبه، 
واجليران بعضهم مع بعض، والبائع واملشتري، والرجل 

وزوجته وأوالده. غش في البيع والشراء واحتكار وخيانة 
لألمانة وعدم وفاء بالوعود، كذب وعدم مراعاة ملشاعر 

اآلخرين، بل ان البعض يرى أن له األولوية في كل شيء 
فال يلتزم مثال بالدور عند مراجعة أي مصلحة حكومية، 

وإذا لفت أحد نظره فال يجد منه اال اإلهانة.
إن اإلسالم ليس دين تعبد وتبتل في املسجد وكفى 

ولكنه دين تعبد ومعاملة في الوقت نفسه. فقد قيل للنبي 
صلى اهلل عليه وسلم: يا رسول اهلل إن فالنة تقوم الليل 
وتصوم النهار، وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال: ال خير 
فيها، هي من أهل النار. فقالوا: وفالنة تصلي املكتوبة، 

وال تؤذي أحدا، فقال: هي من أهل اجلنة.
ويقول رسولنا الكرمي: »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر 
فليصل رحمه ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم 
جاره، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو 
ليصمت«. ويقول: »ليس مبؤمن من بات شبعان وجاره 

جائع«. يجب على املسلم أن يترجم اإلسالم في حياته 
كلها »قوال« و»سلوكا«.

٭  همسة أخيرة: يقول أحد املستشرقني الغرب وهو 
اإلسباني خوسيه كوندي: العرب هووا عندما نسوا 

فضائلهم التي جاءوا بها، وأصبحوا على قلب متقلب 
مييل إلى اخلفة واملرح واالسترسال بالشهوات.

لم يعد االستثمار في العنصر البشري خيارا هامشيا 
في سلم األولويات التي تقوم بها استراتيجيات الدول 
املتقدمة فحسب، وإمنا بدأ ينسحب على الدول النامية 

التي باتت تدرك ان هذا اخليار هو املدماك األول في 
تقدم الدولة ومنائها.

وال شك في ان الدول املتقدمة تدفع باجتاه تعزيز 
قدراتها في االستثمار احلقيقي لإلنسان من خالل 
اعتمادها على الكادر الشبابي وفق معايير التدريب 

والتعليم خللق جودة علمية وعملية يكون نواة لنهضة 
الدولة وارتقائها، وهذا لن يتأتى اال من خالل السعي لكل 

العناصر املسؤولة في هذا الوطن واجلهات النافذة ذات 
السلطة إلى صناعة أساليب وآليات تؤدي إلى استثمار 
طاقة الشباب وقوتهم وخلق أنشطة رياضية وتعليمية 
وثقافية وفنية واجتماعية للنهوض بهذه الفئة الشابة 
والرفع من مستواها ومعنوياتها بدل إهمالها والتخلي 
عنها في عتمة زوايا الضياع، فاعتزاز أي أمة بنفسها 

ينطلق من اعتزازها بشبابها فهم الدعائم القوية واملتينة 
التي تستطيع أن تبني بها صروح أمجادها حاضرا 

ومستقبال.
وحسنا فعلت وزارة الدولة لشؤون الشباب بإيالء 

هذا اجليل األهمية التي تستحق وحتويل هذا التوجه 
الى واقع عملي ملموس من خالل طرحها للعديد من 

املشاريع الشبابية التي باتت تتقدم يوما بعد آخر 
للوصول الى االستثمار األمثل للطاقات الشبابية 

الكويتية.
ويبدو ان انطالقة وزارة الشباب نحو البحث عن 

ابداعات الشباب الكويتي وفق مهرجانات تنموية مثل 
مهرجان عدسة الشبابي والذي يتيح الفرصة امام اجليل 
الصاعد لعرض مواهبه وابتكاراته بشكل يكفل له الدعم 

لتعزيز قدراته في الوصول الى حتقيق أهدافه.
»عدسة« الشبابي وأمثاله من املهرجانات الناجحة التي 
تطرحهـا وزارة اإلعــالم بني الفينة واألخـرى يقود 

بال شك الى خلق جيل متقدم وشباب قادر على حتقيق 
طموحاته وترجمتهــا الى واقـع عملي ملموس ينعكس 

بشكل او بآخر على تقدم الدولة وارتقاء أبنائهـا ودفعهم 
الى تأسيس بنية عمليـة قــادرة على احـداث نقلة 

نوعيـة في استراتيجية الدولة ورفدها بالكوادر الفنية 
احملترفة.

mataribrahem@yahoo.com
إبراهيم مطر

أحمد عبداهلل الالفي

أزمة
أخالق

استثمار
العنصر البشري

همسة

www.salahsayer.comآمال كويتية
@salah_sayer

wasmiya_m@yahoo.com

صالح الساير 

وسمية المسلّم

وفق نظرية »املركز واالطراف« 
كانت مجتمعات ودول اخلليج 
العربية هدفا دائما في مرمى 

القومجيون العرب، فهذه املنطقة 
)دول مجلس التعاون اخلليجي( 

كانت رمز التخلف والرجعية، 
تقوم فيها مدن مشيدة من امللح 
والرمل والغبار، تسودها ثقافة 
بدوية صحراوية، ويعيش فيها 
بداة رعاة حفاة يسكنون اخليم 

ويركبون اإلبل، فال حضارة لديهم 
وال تاريخ وال منجزات سوى 

ثروة النفط )العربي( الذي تسرقه 
االمبريالية منهم!

> > >

ومبرور الزمن وبـعد أن 
أشرقت على األرض شـموس 
وغربت عنها شموس، وهبت 
علينا رياح »الربـيع العربي« 

أثبتت وقـائع احلياة ان كل ذلك 
احلقد الــذي كان ينفثه الفكر 

واالعالم واخلطاب القومي 
)الشوفيني( ضـد اخلليج 

ليـس سوى اكــاذيب ال تعبر 
عن حقيقة مجتمعاتنا. ففي 

الوقت الذي كان فيه القوميون 
العــرب يتشـاغلون ويتنافخون 

بالعنـجهيات الكــذوب ونسج 
االوهام من حــولنا كانت 

مجتـمعاتنا مشغولة بالتوثب 

والبناء والنهوض.
> > >

عصفت رياح الربيع املدمرة مبدن 
القومجيني )بعثيني وسواهم( 

ولم تبق ولم تذر، في حني 
صمد اخلليج بوجه تلك الرياح 

ومتاسكت دوله ومجتمعاته، 
وهب اخلليجي )مظلوم األمس( 

لنجدة أخيه، فلم يتبرأ سكان 
الصحراء من مسؤولياتهم جتاه 

اخوتهم عرب ضفاف االنهار، ولم 
يتقاعسوا عن واجباتهم السياسية 

والعسكرية واملدنية واالنسانية، 
بل مدوا األيادي، بال منة، إلنقاذ 
ما ميكن إنقاذه. واهلل املستعان.

عن البدو.. 
أكتب

النجم الزاهر 
الشيخ 
محمد عبده

السايرزم

بوضوح

إن اإلنسان يصبح في عداد 
اخلالدين عندما يكون مذكورا 
بأعماله اجلليلة واخليرة بعد 

انقضاء أجله في الدنيا وتبقى 
ذكراه محفورة مباء الذهب في 

وجدان أجيال املستقبل، فاخلالدون 
هم الذين اضاءوا الطريق ملن جاءوا 
بعدهم فصاروا قدوة حسنة وعبرة 

وجنوما ساطعة في سماء املجد.
ومن هذه الشخصيات الشيخ اإلمام 
احلكيم محمد عبده عاش بني 1845 
ـ 1905م وهو رائد اإلصالح الديني 

واالجتماعي والسياسي واخللقي 
ومفتي الديار املصرية.

 تخرج اإلمام محمد عبده من 
االزهر الشريف وهو من املفكرين 

في أمور التربية والتعليم وكان 
جل همه إصالحها، وكان يؤمن 

بأن التعليم قادر على خلق طبقة 
مستنيرة، وحاول اصالح االزهر 

الشريف كتحديد مدة الدراسة 
فيه ونظام التدريس واالمتحان 

والكتب واملواد الدراسية وإادخال 
مقررات جديدة مثل علوم التاريخ 
والرياضيات واجلغرافيا والفلسفة 

واالجتماع واالهتمام بالرعاية 
الصحية لطلبة العلم الفقراء.

اشترك في الثورة العرابية وتولى 
رئاسة حترير »الوقائع املصرية« 
ونشر مع جمال الدين األفغاني 

مجلة »العروة الوثقى« ونادى 
بالتسامح الديني ورفع راية 

حرية البحث واالجتهاد ودعا إلى 
إصالح احملاكم الشرعية. آمن بأن 
اإلنسان بعمله الصالح وال يصح 
أن ترتكب اجلرائم باسم اإلسالم  

فاإلسالم عقيدة وعمل، واملسلمون 
محاسبون على أعمالهم وأساس 

اإلسالم سالمة العقيدة وفهم القرآن 
الكرمي فخير عبادة تدبّر معانيه.

ومن أحد مآثر الشيخ محمد عبده 
الكثيرة هو ما كتبه في رسائل 

النصح واملشورة وأعمال اخلير 
والتطوع عندما كتب حول حادثة 

حريق ميت غمر واحلريق واللهب 
الذي أصاب املنطقة، وتأثره بهذه 

احلادثة األليمة فكأن لهب احلريق 
أكل قلبه كما أكل أجسام أهل 

منطقة ميت غمر وانصهر فؤاده 
كما صهر لهب احلريق قلوبهم، 
حتى أرق ولم تغمض عيناه وله 

هذا العدد اجلّم من إخوة وأخوات 
يتقلبون في شدة البأساء فأراد 
أن يبادر مبا استطاع تقدميه من 
املعونة لهؤالء ولكنه وجد أنه ال 

يستطيع إال تقدمي القليل الذي ال 
يغني من احلاجة وال يكشف البالء 

فرأى أن يدعو أعيان العاصمة 
القاهرة ليشاركوا في أفضل 

أعمال البر في أقرب وقت جتب 

فيه املساعدة، فاحلادث ليس بذي 
اخلطب اليسير فاملصابون أكثر 

من خمسة آالف من السكان منهم 
األطفال الذين فقدوا عائلهم والتجار 

والصناع الذين هلكت آالتهم 
ورؤوس أموالهم ويتعذر عليهم 
أن يبدأوا احلياة مرة أخرى إال 

مبعونة من إخوانهم وإال أصبحوا 
متلصصني أو سائلني، والذين 

فقدوا بيوتهم ال يجدون ما يأوون 
إليه وال مال لهم ليقيموا ما يؤيهم 
من مثل بيوتهم املتخربة، لذا رأى 

الشيخ محمد عبده أن يجمع مبلغا 
وافرا لتخفيف املصاب عن جميع 
أولئك املصابني، فأهل منطقة ميت 
غمر بال قوت وال ساتر وال مأوى، 

فليتصور أحدكم أن األمر نزل 
بساحته أفما كان يتمنى أن يكون 

جميع الناس في معونته لينفق من 
ماله ما يدفع اهلل عنه مكروه الدهر، 
وحّث جميع الناس على الهمة بدفع 

شيئ من أموالهم في مساعدة 
إخوانهم وأن يبذلوا ما في وسعهم 

باملشاركة في هذا العمل اخليّر.
هذه السيرة العطرة وما خلفه 

السلف كنوز متخضت عن أفكارهم 
وإصالحاتهم ومساهماتهم النيرة 

وأعمالهم اجلليلة، فعلينا أن 
نستفيد من املاضي حتى نفيد أهل 

املستقبل.


