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يا »أنس« استمر 
في اإلصالح واصبر 

على ما يقولون
بداية، اسمح لي يا معالي 

نائب رئيس مجلس الوزراء، 
ووزير املالية، أن أخاطبك بـ 
»ابني«، ألنني بعمر والدك، 

ورمبا أكبر.
وألنني أرى فيك مستقبل 
الكويت، وممثال لشبابها، 

وشعلة منوها، فكل حرصي 
أن تستمر شعلتها متقدة، 

وحرصي كذلك على أن 
أشعرك بأن أهل الكويت، 

يتابعون نشاطك بكل فخر 
واعتزاز، لذلك سأخاطبك 

كمواطن، نيابة عن أهل 
الكويت، أهل املروءة 
والشهامة، أهل القيم 

واألخالق الراقية، فرسان 
البر والبحر، هؤالء هم 
أهــل الكويت، الذين ال 

تخرج من أفواههم العيبة، 
وال يفترون على احد وال 
يظلمون، ألنهم استجابوا 
لقول ربهم: )ما يلفظ من 
قول إال لديه رقيب عتيد( 

فحفظوا ألسنتهم من الغيبة 
والنميمة واالفتراء على 
خلق اهلل، هؤالء هم أهل 

الكويت الطيبون اخليرون، 
أما سفهاء القوم عدميو 

األخالق والدين، فإن هم 
يحسبون علينا عددا، فال 

نحسبهم منا وال نحن 
منهم، أو كما قال اهلل: )إن 

هم إال كاألنعام بل هم 
أضل سبيال(. معالي نائب 

رئيس الوزراء ووزير املالية 
ابني أنس: إنا نرى فيك 

شموخ نواخذة أهل البحر 
وشجاعتهم، وفروسية 

أهل البادية وكرمهم، وكان 
الصبر شيمتهم، فاجعل 
الصبر سالحك، والعمل 
واإلجناز وقودا وذخيرة 

لترهب به عدو اهلل وأعداء 
الوطن الذين ال يرجون لهذا 

الوطن خيرا، وال تنمية.
معالي نائب الرئيس ووزير 
املالية ابني أنس: يقول اهلل 
سبحانه: )واصبر على ما 

أصابك إن ذلك من عزم 
األمور(.

ما أصابك وأهلك من قول 
احلاقدين واحلاسدين ما 

هي إال درجات تدوس 
عليها لترتقي لألعلى، فكلما 

وضعت قدمك على ما 
تنطق به ألسنتهم ارتفعت 

هامتك فوق رؤوسهم، يقول 
الشاعر: 

اصبر على كيد احلسود 
فإن صبرك قاتله 

فالنار تأكل بعضها إن لم 
جتد ما تأكله

إن النجاح تلو النجاح 
يغيظهم، انهم خفافيش 

ينشطون في الظالم 
ويخافون من النور، 

يختبئون خلف شاشات 
األجهزة، يكتبون زورا 
وبهتانا، ال يعلمون أن 

قولهم وفعلهم يسطر في 
كتاب، عندها سيقولون: )يا 

ويلتنا مال هذا الكتاب ال 
يغادر صغيرة وال كبيرة إال 
أحصاها ووجدوا ما عملوا 

حاضرا وال يظلم ربك أحدا(،
معالي نائب رئيس الوزراء 
ووزير املالية: الوطن غال، 

وثقة صاحب السمو األمير- 
حفظه اهلل- مسؤولية، 

والكويت وشعبها احلر 
األصيل أمانة في عنقك، 

وانت كفؤ لهذه املسؤولية، 
فال تتأثر مبا يقول السفهاء 

وأراذل القوم من همز 
وملز، وامض في اإلصالح 

ما استطعت، وال تلتفت 
لهرجهم ومرجهم، وتذكر 

أن خير خلق اهلل ورسوله 
سيدنا محمد صلوات اهلل 

وسالمه عليه وعلى آله 
وصحبه، وهو قدوة كل 

مؤمن، لم يسلم هو وأهله 
من األذى، واعلم انه كلما 
زاد األذى، دل ذلك على 

جناح إصالحاتك، وانحسار 
الفساد، قال اهلل تعالى: 

)ومن يتوكل على اهلل فهو 
حسبه(.

ملن يهمه األمر

السكري هو مرض مركب األسباب )منط حياتي 
ـ جيني( وهو املسؤول عن حالة وفاة لكل ست 
ثوان في العالم، حسب احصائية االحتاد العاملي 

للسكري للعام احلالي فإن نسبة املصابني 
بالسكري في الكويت بلغت 14% ومن املتوقع أن 
تتضاعف هذه النسبة في العام 2025 في حالة 

عدم وجود حلول لتفاقم تلك املشكلة.
تصاحب السكري أعراض متعددة، من أهمها 

الصعوبة في تنظيم احلرارة في اجلسم، ينتج 
ذلك بسبب اضطرابات عصبية دورية ينتج 

عنها فقدان في حرارة اجلسد، هذا مت االستدالل 
عليه من دراسة في سالفورد وجدت أن مرضى 

السكري يعانون من اضطراب في تدفق الدم 
في األطراف خصوصا في مرضى السكري من 

النوع األول، باإلضافة لقدرة اجلو البارد على 
تقليص تدفق الدم في األوعية الدموية، هذا تنتج 

عنه برودة شديدة في األطراف، والذي بدوره 
قد تصاحبه آالم عصبية طرفية شديدة حسب 

دراسة مخبرية من الهند أجريت في العام 2007.
إضافة إلى ذلك، فإن أثناء التعرض للبرد، 

يقوم اجلسم من خالل اجللد واخلاليا الدهنية 
باستشعار البرودة، وعلى إثر ذلك يقوم ببداية 

عمليات أيضية حيوية لتدفئة اجلسم، تلك 
العمليات احليوية تستهلك موارد الطاقة في 
اجلسم من سكريات ودهون، يصحب ذلك 
انخفاض للسكر وعليه قد يترتب على ذلك 

هبوط للسكر في اجلسم.

كذلك، أثناء التعرض للبرد وشعور اجلسم 
بالقشعريرة ينتج عن ذلك ارجتاف في اجلسم 

وحركة العضالت بشكل غير تلقائي، تلك 
احلركة العضلية التلقائية تستمر باستمرار 

البرد، وبذلك االستمرار تستهلك مصادر الطاقة 
لتحفيز حركة العضلة، ويعتبر السكر أول 

مصادر الطاقة املتواجدة، هذا بدوره يستهلك 
السكر بشكل غير محسوب ويترتب عليه 

انخفاض في السكر.
حسب الدراسات الفيزيائية احليوية، فإنه في 

حالة اجلو البارد، فإن احلرارة تنتقل من اجلسم 
)الذي ينتج احلرارة لتدفئة نفسه ويعتبر األكثر 

حرارة( إلى البيئة احمليطة )الهواء البارد( عبر 
ما يسمى بظاهرة التوصيل واحلمل، يزيد ذلك 

االنتقال احلراري بوجود الرياح، لذلك ففي حالة 
اجلو البارد والرياح النشطة )كما هو احلال في 

مخيمات البر(، يقوم اجلسم بعمليات أيضية 
حيوية متواصلة لتدفئة نفسه وتعويض خسارة 

احلرارة من اجلسم إلى الهواء احمليط، والذي 
بدوره قد ينتج عنه انخفاض حاد في السكر.

 إضافة إلى ذلك، فإن انخفاض درجة احلرارة 
يصاحبه انخفاض في رطوبة اجلو، هذا بدوره 

يزيد من فقدان اجلسم للسوائل عن طريق 
التنفس والتبخر )نالحظه أحيانا بوجود أبخره 
تخرج من رأس األشخاص(، كل ذلك يؤدي إلى 

نشفان اجلسم وفقدان السوائل غير احملسوس 
والذي بدوره يزيد من ارتفاع ضغط الدم، 

وزيادة مضاعفة أعراض السكر مثل نشفان 
اجللد، تقرحات اجللد السيما في األطراف، 

ذلك قد يصل كذلك لقصور في الشبكية حسب 
دراسة نشرت عام 1998.

لذلك فإن أول احللول املوضوعة لتجنب 
انخفاض السكر املصاحب لبرودة الطقس هو 

تدفئة اجلسم باملالبس الدافئة العازلة، هذا 
بدوره يخلق بيئة دافئة محيطة بشكل مباشر 

مع اجلسم، جتعل انتقال احلرارة الفيزيائي 
قليال جدا. إضافة إلى ذلك يعتبر ترطيب اجلسم 
عن طريق تناول السوائل أحد احللول املتوافرة 
والتي تعوض فقدان السوائل املصاحب للبرودة 
وعليه تقلل من احتمالية زيادة أعراض السكري 

املرضية.
كذلك، يجب تناول السكريات املعقدة، كتلك 

املتواجدة في الفواكه والتي تعتبر أحد مصادر 
السكر طويلة األمد، هذا عوضا عن استخدام 

بعض السكريات او املشروبات السكرية ملعاجلة 
احلاالت الطارئة النخفاض السكر.

يعتبر قياس السكر املنتظم من أولى اخلطوات 
الالزمة لتجنب انخفاض السكر، لذلك إن كنت 

ممن يريد الذهاب للمخيم أو اخلروج للمشي أو 
لفترة طويلة خارج املنزل، فال تنس أن يكون 
معك جهاز فحص السكر في الدم، وبال شك 
االستمرار في تناول األدوية الالزمة بانتظام.
نتمنى لكم وألقاربكم شتاء صحيا خاليا من 

املشاكل الصحية.

آفة هذا العصر، عصر العلم والتكنولوجيا 
وعصر كل شيء ممكن بكبسة زر، هي تكاثر 

احلمقى حولنا وتزايد أعدادهم على جميع 
األصعدة احلياتية والسياسية، وال أعرف هل 

هذا هو مرض أو داء انتشر كإنفلونزا الطيور 
وغيرها من األمراض التي لم نعرفها من قبل. 

وحتى ال يتشتت ذهن قارئنا العزيز فنقدم 
له تعريفاً للحماقة بأنها تصرف بسيط أو رد 

فعل ألمر ما ينم عن حتجيم العقل ومصادرته، 
وهي كما قال أبو حامت بن حيان احلافظ 

»عالمة احلمق سرعة اجلواب، وترك التثبت، 
واإلفراط في الضحك، وكثرة النفاق، والوقيعة 
بني األخيار، واالختالط باألشرار، واألحمق إن 
أعرضت عنه اغتم، وإن أقبلت عليه اغتر، وإن 
حلمت عنه جهل عليك، وإن أحسنت إليه أساء 

إليك، ويظلمك إن أنصفته«.
واحلماقة سلوك ال يخضع جلنس معني أو 

لون فنجد بعضهم يتصرف بني احلني واآلخر 
بحماقة والبعض اآلخر أحمق دائما، ومبا أن 

قاعدة احلمقى التهور في األمور والتمرد 
على القيم الهامة ألنهم يرون جانبا ال نراه 
نحن بطبيعة احلال، فنجد انتشار البرود 

والتجاهل في العالقات اإلنسانية واالجتماعية 
فالعالقات في زمننا تبنى على املصلحة وقد 

تنقلب لعداوة بسرعة وأصبحت العالقات 

العائلية قيدا يسعون بجد للفكاك والتنصل 
منه، باإلضافة للفراغ الفكري املتزايد فنراهم 
حولنا يتلهفون للحصول على أكبر عدد من 
الاليكات في صفحاتهم اإللكترونية وأصبح 
للواحد منهم عدد غير محدود من الذين ال 

يعرفهم ويفضل التواصل معهم على اجللوس 
مع أهله وأصدقائه الواقعيني، وبعضهم 

يفضل أصدقاءه الذين يسايرونه على عائلته 
وأقربائه، وأصبحت الصور والتعليقات ال 

تعبر عن حقيقة الشخص إمنا لعبة خادعة في 
عالم افتراضي سرقت منهم أجمل اللحظات، 
كما أصبح توثيق الفترات املهمة في حياتهم 

ليس لتخليدها إمنا إلرسالها عبر األثير 
والستعراض ما ميلكون وما يرتدون واملدارس 

التي يدرس بها أبناؤهم وأين يسافرون 
وماذا يشاهدون... وقد يقترضون ويحملون 

أنفسهم ديونا ليرضوا فقط حماقتهم 
املتزايدة. واملضحك املبكي أنهم يقومون 
بزيارة عيادات التجميل وإجراء العمليات 

اجلراحية وغير ذلك حتى يتماشوا مع 
اآلخرين بغض النظر عن األلم الذي سيعانونه 

أو القيمة النقدية العالية التي سيتكلفونها، 
ويا ويلك إن تكلمت أو أعربت عن أي مالحظة 

حتى وإن كانت بسيطة فستغرق في بحر 
جلي ال جناة منه. هذا عدا الڤيديوهات 

والرسائل النصية التي ال حتمل سوى 
اإلشاعات والهجوم على اآلخرين و»ربعنا 
احلمقى هم سادتها« في هذا املجال، فهم 

العلماء واملتخصصون في كل علم و»عروقهم 
في املاء« كما نقول بالكويت، فعندهم اخلبر 

اليقني وعليك االستماع لهم بإنصات قدر 
املستطاع ألنك إن لم تكن معهم فأنت عدوهم 
وعليك السالم، فاملشاجرات هي أسهل وسيلة 

للتفاهم.
وكارثة الكوارث إذا تسلم أحدهم إدارة أمر 

فيه مصائر للعباد وهم ال يعرفون أصال كيف 
يديرونها إال بإثارة املشاكل وإفشاء األسرار، 

والكالم بال منفعة والصراخ، وعدم احترام 
اآلخرين ونشر الفساد، ألن آراءهم هي املهمة 
وليست املصلحة العامة وهذا ما ابتلينا به مبا 

يُعرف بأشباه السياسيني وُمّدعي السياسة.
إن تكاثر احلمقى حولنا في عصرنا احلالي 

وبروزهم الواضح ما هو إال تدمير بطيء 
لصحتنا اجلسدية والنفسية وتدمير ملجتمعنا 
ليصبح مجتمعاً سطحياً بال ثقافة وال انتماء 
عائلي أو وطني، لقد غيّروا لألسف صورة 

الشعب الكويتي اجلميل.
وأصدق ما قيل في ذلك قول املتنبي:

 لكل داء دواء يُستطاب به... إال احلماقة أعيت 
من يداويها.

@yayshamsaldeen

 Hanan.AlRoumi@gmail.com
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د.هند الشومر

د.جاسم المطوع

قد تكون ليست مصادفة أن تاريخ قرار تطوير اإلدارة الصحية 
بإحالة بعض األطباء اإلداريني للتقاعد، لتحل محلهم الدماء 

الشابة اجلديدة، ولينطلقوا باإلدارة الصحية إلى آفاق اإلبداع، 
بالتزامن مع اليوم العاملي للصحة النفسية املوافق العاشر من 

أكتوبر من كل عام، الذي خصص هذا العام ملوضوع االكتئاب، 
وكأن منظمة الصحة العاملية تشعر مبا أصاب النظام الصحي 

من أعراض االكتئاب بني املبدعني من األطباء وبني املرضى وبني 
املوظفني الذين عانوا من إدارة متهالكة وبالية ومتسلطة وحتارب 

الكفاءات وتقتل اإلبداع، بل وتتسبب في زيادة عدد املكتئبني 
الذين وصل عددهم، حسب تقديرات املنظمة، إلى نحو 350 

مليونا بجميع األعمار على مستوى العالم. 
وبعيدا عن الصراخ، بقدر األلم على مواقع التواصل االجتماعي 

ممن يعتقدون خطأ أنهم ضحايا قرارات اإلحالة للتقاعد، فإن 
اإلدارة اجلديدة من الشباب عليهم أن يتسلحوا مبقومات اإلدارة 

اإلبداعية احلديثة والبحث عن املتميزين من العاملني في كل 
املواقع ودفعهم إلى األمام ورعاية إبداعاتهم، سواء كانت في 
التشخيص أو عالج األمراض أو تطبيق أحدث ما وصل إليه 

العلم من تقنيات حديثة في مجال الطب.
إن الكويت لم تبخل على الصحة بامليزانية واإلمكانيات والتي 

لم حتدث من قبل في تاريخ ميزانيات الدولة، كذلك فإن املباني 
فخمة واألجهزة حديثة، لكن لألسف الشديد ساد احلسد 
والصراعات وادعاء البطوالت، فترهلت اإلدارة الصحية 

احلكومية. 
وهناك العديد من قصص النجاح واإلبداع التي تسابقت 

الدوريات العلمية العاملية في تبنيها ونشرها بسرعة قياسية 
ألطباء كويتيني مبدعني، لكن مما يدعو لألسف أن الطبيب 
الكويتي في مكان عمله ال يحظى باالهتمام الذي يستحقه 

والذي يحصل عليه من اجلامعات واملراكز العاملية ومن الدوريات 
العلمية العاملية. 

ويحضرني في هذا الصدد، عدة أبحاث علمية في أمراض الدم 
نشرتها الدوريات العلمية العاملية، وعندما دققت في اسم الباحث 

وجدته طبيبا كويتيا استشاري أمراض الدم في املستشفى 
األميري، وهو د.حسن اجلعفر الذي لم تلق وزارة الصحة أي 

ضوء على أبحاثه وإجنازاته، ولو كنت ناطقا رسميا لوزارة 
الصحة، فإنني لن أتوانى عن إبراز إجنازات األطباء الكويتيني، 

ومن بينهم د.حسن اجلعفر، ونشرها في الصحافة واإلعالم 
لتعزيز ثقة املواطن باخلدمات الصحية في البالد، ولعالج 

اإلحباط واالكتئاب ولتحسني الصحة النفسية، بالتزامن مع اليوم 
العاملي للصحة النفسية. 

كثيرا ما نشتكي من أننا ال نفهم تصرفات أبنائنا أو أن أبناءنا 
ال يسمعون كالمنا، بينما احلقيقة أن هناك اختالفا بيننا وبني 

أبنائنا في رؤية األشياء واملفاهيم، ونحن نظن أننا عندما نوجه 
أبناءنا فإنهم فهموا ما نقصده ونعنيه، وحتى أوضح الفكرة 

أكثر سأضرب عشرة أمثلة نختلف فيها مع أبنائنا ونعتقد بأنهم 
يتعمدون مخالفتنا وننزل العقوبة عليهم، بينما هم ال يقصدون 

مخالفتنا ولكن فهمهم يختلف عن فهمنا.
فاملثال األول اختالفنا معهم في مفهوم »الزمن«، فنحن الزمن 

عندنا يقاس بالساعة من خالل الدقائق والثواني، بينما هم يقاس 
الزمن عندهم باللعب والترفيه، ولهذا هم ال يحسبون للزمن حسابا 

ماداموا سعداء باللعب، وهذا يفسر عدم التزامهم مبا نطلب منهم 
أو تأخيرهم للصالة ألن األولوية عندهم اللعب والترفيه، واملثال 

الثاني »املكان«، فنحن نحرص على أن يكون األثاث واألغراض في 
األماكن مرتبة ومنظمة حتى نستفيد منها ونوظفها، بينما األصل 

عندهم حتريك األثاث واألدوات حتى يكتشفوا ما بداخلها أو ما 
وراءها، فعندهم التفكيك أوال ثم التوظيف وخاصة األطفال في 

مرحلة االستكشاف من الصغر وحتى عمر تسع سنوات، واملثال 
الثالث »االستماع االنتقائي«، فنحن نستمع ملن يتحدث إلينا سواء 

كان كالمه يعجبنا أو ال، بينما هم ينتقون ما يريدون سماعه 
وخاصة بعد عمر اخلمس سنوات، فلو طلبت من أحدهم طلبات ال 

يريدها فهو يلهي نفسه بشيء حتى ال يستجيب لطلبك.
واملثال الرابع في مفهوم »الصبر«، فنحن لدينا صبر كبير وطويل 

ألننا ننظر إلى نتائج الصبر املستقبلية، بينما هم يلحون كثيرا 
وصبرهم قليل ألن مفهوم الصبر عندهم مختلف، واملثال اخلامس 

»اللعب«، فنحن اللعب عندنا إما منفرد أو جماعي بينما، هم 
عندهم اللعب ينقسم ألربعة أقسام، فقد يكون فرديا أو جماعيا أو 

تعاونيا أو متفرجا، واملثال السادس »التواصل البصري«، فنحن 
لو كنا نستمع إليهم من غير أن نتواصل معهم بصريا نفهم أننا 

متواصلون معهم، بينما هم يرون أنه من غير تواصلنا معهم 
بصريا فإننا ال نهتم بكالمهم أو بهم، واملثال السابع »لغة اجلسد«، 
فنحن نعبر بالكالم أكثر من اجلسد عندما نتحدث معهم بينما هم 
يعبرون بأجسادهم أكثر من كالمهم فنعتقد بأنهم ال يعبرون عما 

بداخلهم.
واملثال الثامن »الصديق الوهمي«، فنحن عندما نرى أطفالنا 

يتخيلون صديقا معهم في اللعب أو إذا دخلوا احلمام يتحدثون 
مع أنفسهم فإننا نفهم أن فيهم شيئا أو أنهم يرتكبون خطأ، بينما 
هم يستمتعون بإطالق خيالهم بصديق وهمي يتحدثون ويلعبون 

معه، واملثال التاسع »اإلحراج االجتماعي«، فنحن أحيانا نضحك 
على تسريحة شعر ابننا أو الوان لباسه بنية أن ضحكنا هذا 

سيعلمه خطأه بينما هو يفهمها إهانة وإحراجا له، واملثال العاشر 
»اللعب باألعضاء التناسلية«، فنحن نفهمه بأنه تصرف خاطئ وقد 

نكبّر املوضوع، فنتخيل أنه قد يكون رأى صورا أو فيلما إباحيا 
أو قد يكون تعرض لتحرش جنسي، بينما قد تكون لديه حكة أو 
عنده حرارة في مكان األعضاء التناسلية أو أنه رأى توترنا عندما 

يلعب بأعضائه فأحب أن يوترنا أكثر حتى يلفت اهتمامنا له. 
بعد ذكر هذه املفاهيم العشرة، والتي نختلف نحن في طريقة 

فهمها عن أبنائنا، ينبغي أن نطرح سؤاال مهما وهو: ما احلل حتى 
ال يستمر عدم فهمنا ألبنائنا وبالتالي نخسر عالقتنا الوالدية 
معهم؟ واجلواب على هذا السؤال يكمن في خطوتني: األولى 

املعرفة، والثانية احلوار والتوضيح، فأما األولى فنقصد باملعرفة 
أن يعرف املربون والوالدان الفرق بالفهم بني طريقة الكبار في 

تفسير األحداث وطريقة الصغار في التفسير، مثل االختالف في 
النظر للزمن أو لغة اجلسد وغيرها، والثانية أننا نوضح ونحاور 

أبناءنا بالفرق بني النظرتني فنقول له: إن الزمن البد أن يحدد 
بالساعات والدقائق وليس بالترفيه ألن اإلنسان عنده واجبات 

ومسؤوليات البد أن يلتزم بها، فضبط الوقت مهم لإلجناز. مبثل 
هذا احلوار ألكثر من مرة مع األبناء تتضح عندهم املفاهيم وال 

يكون بيننا وبينهم اختالف، فالغضب والعصبية ال يعاجلان 
اخلالف في مثل هذه املواقف وإمنا احلوار والتفاهم هما األساس 

لعالقة والدية مميزة وناجحة.

االكتئاب واإلدارة 
الصحية اإلبداعية

10 مفاهيم
 نختلف فيها

 مع أبنائنا!

ألم وأمل

جتارب حياتية

تناولنا في املقال السابق املعنون بـ »إشكالية الخبير االجتماعي والتربوي
التعليم.. ما احلل؟« بعض املسائل اجلوهرية التي 

تتطلب تدخال اجرائيا إلصالحها سعيا لتحسني 
الوضع التعليمي في الكويت، واليوم أتناول 

بعض اإلشكاليات التي تتطلب إجراءات عاجلة، 
واالستعانة ببعض اإلستراتيجيات التي ميكن 

لنا توظيفها حتى نحقق أعلى العوائد من إصالح 
النظام التعليمي. 

يقول علماء اإلدارة: »إن النجاح في املؤسسات 
يعتمد على مدى كفاءة عناصر اإلدارة«، وعناصر 

اإلدارة هي: التخطيط، التنظيم، التنسيق، 
التوجيه، واملتابعة )التقييم(، وإلدراك حقيقة 

الواقع التعليمي لدينا يجب أن نستفيد من نتائج 
أداء طالبنا في االختبارات الدولية، ومن ثم 

نقوم عناصر اإلدارة لدينا، لنحدد مواطن اخللل 
بصورة واضحة، وإن كان من الناحية اإلدارية. 
قبل عشر سنوات كتبت مقاال في الزاوية ذاتها 

تناولت فيها خطر انهيار نظامنا التعليمي، 
وركزت فيها على القصور الواضح في اجلوانب 

التخطيطية وسوء التنفيذ، واآلن وبعد عشر 
سنوات نشاهد النتائج التي حذرنا منها سابقا، 

لذا فإن احلكم الشخصي على واقع هذا العنصر 
أنه غائب أو على األقل األداء التخطيطي ألغلب 
القيادات التعليمية، ميكن تصنيفه بالضعيف، 
وهو ما يوجب إعادة النظر في أسلوب اختيار 

القيادات التعليمية وطرقه، وكما اقترحنا سابقا أن 
يربط الترقي إلى الوظائف اإلشرافية ذات الطابع 

التعليمي مبسار أكادميي تطبيقي بالتنسيق 
والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، بحيث 

يلتحق من يرغب في الترقي بدورة أكادميية 
مدتها ال تقل عن ثالثة أشهر، ومير باإلجراءات 
التقوميية املعتادة في الدورات األكادميية، ومن 

ثم تتم مقابلته وتقييمه مرة أخرى في أروقة 
الوزارة، هذا فيما يتعلق بعنصر التخطيط، 
فمهارة التخطيط لدينا ما زالت في حدودها 

الضعيفة. 
أما فيما يتعلق بالعنصر الثاني وهو التنظيم، 

فنحن نعاني من عجز تنظيمي تضيع معه 
املسؤوليات وتتخبط اإلجراءات، على الصعيد 

التعليمي، فهناك من ميارس مهام وهو بوظيفة 
غير معتمدة وليس لها أساس قانوني، وهناك 

من يتدخل في جميع املناحي التعليمية بصورة 
ترسخ الفشل بعد الفشل، وهذا ما دفعني القتراح 

إعادة هيكلة للوزارة والسعي لتفكيكها بحيث 
حتول االختصاصات إلى املناطق التعليمية، 
وتتحول الوزارة إلى األمانة العامة للمجلس 

األعلى للتعليم، على أن تلحق به بعض اإلدارات 
املركزية، وبذلك تتحول املناطق التعليمية إلى 

وزارة محلية في كل محافظة تتمتع باستقاللية 
واسعة في اإلجراءات التنفيذية على أن تصاغ 
السياسات العامة واملعايير في املجلس األعلى 

للتعليم بعد تفعيله، كما يجب أن نعيد النظر في 
دور اإلدارات املدرسية بحيث تعطى صالحيات 

أوسع، ويكون دور املناطق التعليمية داعما 
لإلدارات املدرسية وليس مراقبا لها، هذا ما يسمى 
في التربية »التطوير املستند الى األداء املدرسي«. 
أما فيما يتعلق مبا تبقى من عناصر في منظومة 

»اإلدارة« وهي: التنسيق، التوجيه، واملتابعة 

)التقييم(، فإن غياب أو ضعف العنصرين، األول 
»التخطيط« والثاني »التنظيم« يؤدي بشكل 

حتمي إلى ضعف أو غياب أو تخبط العناصر 
الباقية، وهو ما يوجب خالل هذه الفترة التركيز 
على تعزيز قدرات القيادات التربوية في مهارتي 

التخطيط والتنظيم، وأن نركز كذلك على إزالة 
أي تداخل وتشابك في االختصاصات، وأن 

نؤسس أعمالنا وفق منهجية »حوكمة األعمال«، 
مبا تتطلبه هذه املنهجية من ضرورة إصدار 
أدلة للسياسات واإلجراءات، وإيضاح النظم 
واللوائح، وحتديد دقيق للمسؤوليات، فإن 

هناك قاعدة أساسية تشير إلى أنه متى ما مت 
التخطيط بصورة صحيحة، وكان التنظيم دقيقا 

ومستوعبا، سهل التنسيق، وتيسر التوجيه، 
وتهيأ التقومي واملتابعة. 

استذكر وأنا أكتب هذا املقال وزيرة التربية 
السابقة األستاذة نورية الصبيح وكيف كان 

نظامنا التعليمي، وما حالنا اآلن؟!
ما ال يعلمه كثير منا أن األستاذة نورية الصبيح 

ضربت أروع مثال للقيادي التربوي الذي يثق 
فيما يقوده، حيث تخرج أبناؤها من مدارس 

التعليم العام، ولم يلتحقوا باملدارس اخلاصة، 
وتخرج في تلك احلقبة الدكتور املبدع صبيح، 

وكذلك الشاب املتميز عبداحملسن، ولعل ما كانت 
تقدم  األستاذة نورية من جهود - حينما كانت 

وكيال مساعدا- كون لديها قناعة راسخة بأن 
النظام التعليمي الذي تقوده محل ثقة، بينما أغلب 
قياداتنا اليوم تلحق أبناءها مبدارس خاصة، وهو 

ما يعكس عدم ثقة في النظام التعليمي العام.

@dralsharija
د.محمد الشريكة 

إصالح التعليم 
في الكويت: 
حلول ممكنة

وقفة


