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سوء التخطيط..  من املسؤول 
عنه واملستفيد منه؟!

جرة قلم

رياض عبداهللا املال

«داميا عامر» مسلســل 
مصري عــرض في أبريل 
٢٠٢٢ وهو مــن تأليف كل 
من: مايكل عادل وأمين سليم 
ومن إخراج مجدي الهواري، 
كلمات مقالنا لن تخوض في 
حيثيات املسلسل والذي أخذ 
اإلطار االجتماعي التربوي، 
ولن تكون ســطورنا حول 
«داميا عامر... يا أهل التعليم» 
مسلطة الضوء على الدراما 
السياحية التي احتوتها العديد 
من مشاهد مسلسل «داميا 
عامر»، ولكن: حروف مقالنا 
اليوم يناقش احملور األساسي 
الذي بني عليه املسلسل وهو: 
كيفية تطوير املثلث التعليمي 
الذي تتكــون أضالعه من: 
«املدرسة.. املعلم.. األسرة».
بعيــدا عــن األحداث 
للمسلســل وكما  الدرامية 
ذكرنا من قبل فإن قضيتنا 
هي التعليــم وليس الدراما 
مع العلــم أن «داميا عامر» 
يحسب له بأنه ناقش قضية 
مهمة وشائكة وهي التعليم 
وما السبل لالرتقاء بالتعليم 
اليوم  ومخرجاته؟ إضاءتنا 
تســلط الضوء على ثالوث 
التعليم وليس على مناهج 
التعليــم وتلك هــي حبكة 
«داميا عامر»، واليكم بعض 
ما تعرض إليه «داميا عامر» 
من أسئلة تعليمية ومن خالل 
الدرامية وجدوا  املعاجلــة 
الكثير من احللول للتطوير 
من مثلت التعليم دون تغيير 

املناهج:
١- املدرسة: جند العديد 
من املدارس تقوم بتدريس 
مناهــج تعليمية على أعلى 
مســتوى، ولكن الســؤال 
الذي يطرح نفسه: ما الطرق 
املتبعة في تدريس تلك املناهج 

املتطورة؟
املعلــم: نبــدأ من   -٢
النقطة األولى  انتهت  حيث 
«املناهج املتطورة»، هل املعلم 
الذي ســوف يقوم بشرح 
تلك املناهــج قام بالتدريب 
على كيفيــة التدريس لتلك 
املتطــورة؟ فكيف  املناهج 
التطوير والبعض  تطلبون 
ممن يقومون بتدريس ذلك 
التطويــر لم يطــوروا من 

أنفسهم؟
٣- األســرة: مــا مدى 
املدرسة؟  ارتباط األسر مع 
أعتقد وهم ليس ببعض بل 
العديد من األســر عالقتهم 
باملدرسة تقتصر فقط على 

احتفاالت التخرج!
أنصح  مســك اخلتــام:  ٭ 
املسؤولني عن التعليم مبتابعة 
مسلسل «داميا عامر» فسوف 
يجيب لكــم عن الكثير من 
األسئلة ويعطي لكم العديد 
للنهوض ليس  من احللول 
مبســتوى التعليم فقط بل 
االرتقــاء باملثلث التعليمي 

أيضا.. يا أهل التعليم.

يعتبر اإلعالم من أهم وسائل التواصل مع املجتمعات 
املختلفة، حيث يســهم في تنميتها، وهو أداة فاعلة في 
مخاطبتهم وتوجيه فكرهم وتعزيز االنتماء لديهم، وسالح 
مؤثر في إفشــال الكثير من املخططــات العدوانية التي 
تستهدف أمننا الوطني، وذلك في كشف احلقائق وتوعية 
املواطنني وحمايتهم من اإلرهاب الفكري، ولكي نصل ملا 
نصبو إليه البد مــن حتويل املفاهيم واألفكار إلى وقائع 
عملية وهو «التدريب» الذي مينح املتدرب القدرة واملعرفة 
في أداء العمل بكفاءة واقتدار، ويســاعد في إعداد كادر 
للمستقبل. يقول «ونستون تشرشل» ليس املهم أن نبذل 

قصارى جهدنا بل املهم أن نبذل ما هو املطلوب منا.
في األسبوع املاضي كنت أحد املشاركني في دورة تقدمي 
البرامج بنوعيها االجتماعي والسياسي في «أكادميية رؤيا» 
للتدريب اإلعالمي في اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
التــي عقدت خالل الفترة من ٣١ يوليو إلى ٤ أغســطس 
٢٠٢٢، فكانت حديث اإلعالم ومؤشر جناح وحتديا كبيرا 
لتنمية املهارات وزيادة املعرفة للوصول إلى الغاية املثلى 
واملستوى اإلعالمي املطلوب، وذلك باستخدام استراتيجيات 
مختلفة من معلمني ميتلكون التجربة العلمية، ودارسني 

على مستوى عال من الكفاءة. 
حــددت الدورة أهدافها في كيفيــة التعامل مع أنواع 
الضيوف واملقابالت املختلفة ونوعية طرح األسئلة املوجهة، 
وتناولت الصفات الرئيسية للشخصية الكاريزمية والتعرف 
على لغة اجلسد أثناء إدارة حوار التقدمي على الهواء والتعامل 
مع الكاميرات، وكيفية الردود على املشاركني وعالج األزمات 

خالل البث، فحققت مستوى عاليا في األداء والنجاح.
«نظرة الكاتب» نحن بحاجة إلى ثبات املفاهيم لنحقق 
نهضة إعالمية جديدة وذلك لتحقيق التنشــئة والتنمية 
املجتمعية املستدامة من خالل تعزيز التطّور العلمّي والثقافّي 
وصوالً إلى «اإلبــداع» الذي يتحقق بكادر إعالمي مؤهل 
يتوقف عليه اإلجناز، ويكون السند املطلوب في حتقيق 
الغايات واالستنزاف الذهني الذي يحتاج إليه في مختلف 

األحداث.
 وفي اخلتام ال يســعني إال أنشكر مدربي «أكادميية 
رؤيا» على ما بذلوه من جهد وخبرة وإجناز، والشــكر 
موصول للزمالء الدارسني لثباتهم على الهدف وهو سر 

النجاح.. ودمتم ودام الوطن.

نحمد اهللا سبحانه أن دولتنا الصغيرة جغرافيا متتلك 
مجلســا أعلى للتخطيط منشأ منذ ١٩٦٢، ووزارة أشغال 
وغيرها مبستشــارين وخبــرات وميزانيات فلكية، لكن 
ما نعيشــه خالل العقود األخيرة من كوارث جسيمة في 
التخطيط العام، وقصور فاضح في مشاريع البنى التحتية 
وإنشاء جسور بحارة واحدة ووضع عالجات عقيمة متكررة 
إلسفلت الشوارع والتخطيط السيئ للبنى التحتية يؤكد لنا 
وجود خلل وترهل وشيء غير مفهوم في اخلطط املصونة 
والرؤى امليمونة لهــذه اجلهات احملترمة، إذن لنحمد اهللا 
مجددا ونقول: احلمد هللا الذي ال يحمد على مكروه سواه، 
ومع كل احترام وتقدير لإلخوة في «التخطيط» و«األشغال» 
وبعض اجلهات األخرى التي حتتاج إلى التخطيط السليم، 
وإلى رؤى شابة تعايش القرن الـ ٢١، قرن احلداثة والتنقل 

بني الكواكب واملجرات.
لست معنيا بتشخيص ما يجري، فالواقع كفيل بتشخيص 
هذه العقدة أو املتالزمة وفضح غياب اخلطة بعيدة املدى، 
وعدم حساب الطاقة االستيعابية لالنفجار السكاني، واعتماد 
خلطات إسفلتية مضروبة وغير ذلك من صور تعاني منها 
البنى التحتية واملباني احلكومية والطرق والشوارع واألنفاق 
واجلسور واملداخل واملخارج والتي تستنزف مقدرات الدولة.
بعض املتنفذين واملســتفيدين من إرجاع بالدنا إلى 
العصور احلجرية، يحاربون أي صوت يدعو إلصالح هذا 
اخللل بذريعة «الوطنية»، فإذا طرح موضوع اســتجالب 
شركات عاملية كورية أو تركية أو غيرها أصبح هذا الفاسد 
وطنيا رافضا الستجالب ما يصلح بالدنا ويخلصها من 

معاناتها اليومية وتأخرها عن ركب األمم املتقدمة.
إن االســتعانة بشــركات عاملية لوضع خطط محكمة 
للبنى التحتية وتنفيذ اجلسور واملباني واألنفاق وسفلتة 
الشوارع، لن تضر في وطنيتنا شيئا أيها الوطنيون، بل 
ستقلص استنزاف موارد الدولة، وتنهي دمار شوارعها، 
وأزمة مرافقها احلكومية، ومساكن مواطنيها، ومستشفياتها 
وجامعاتها، في سنوات قليلة بدال من عشرات السنني، فهذه 
الدول تفوقنا في التقدم العلمي، أما بعض الشركات الكويتية 
الوطنية والوزارات املشرفة عليها فهي إما مصابة بالعرج 
والترهل والصدأ وانعدام روح التخطيط في مشــاريعها، 

أو أن الفساد نخر فيها ماليا وإداريا.
اليــوم لو نظرنا ملنطقة الضجيج واملدخل واجلســر 
اجلديدين املؤديني إلى إدارة اجلنسية واجلوازات واألدلة 
اجلنائية جند أن الزحام زاد عن السابق، واألمر نفسه في 
جنوب السرة التي تتكدس فيها الوزارات، وما تشهده من 
عمليات تعديل مستمرة أمر يثير العجب، وهنا نتساءل: 
ما الذي يجري في بالدنا؟ ومن املســتفيد من هذا العبث؟ 
ومن املســؤول عنه؟ وكيف متر السنون إثر السنني دون 

محاسبة أو عقاب أو تنحية وعزل؟
٭ كلمة أخيرة: ما نعيشه في الكويت هو أزمة تخطيط بامتياز 
لن تتواءم مع أي توجه للتنمية، املطلوب هو إصالح هيكلة 
اجلهات املعنية بالتخطيط، ومحاسبة املسؤولني عما نراه من 
عيوب كارثية وأخطاء فادحة بشكل يومي. واألمل معقود 
على العهد اجلديد، والكويــت ليس ثمة ما مينعها من أن 
تكون في مقدمة الدول، وما نحتاجه هو اختيار أشخاص 
غيورين على دولتهم، يتطلعون إلى نهضتها ويأملون من 
واقعها، مع مراقبتهم ومحاســبتهم وعزلهم إن لم يكونوا 
على مستوى الطموح، وفي نفس الوقت نحن اليوم بأشد 
احلاجة لالســتعانة بخبرات دول تسبقنا بسنني ضوئية، 
إن لم نفعل ذلك فنحن نسير إلى الوراء وسنفاجأ بعد ٢٠ 

عاما أننا في القرن التاسع عشر!

أخبار التاسعة وهالني التغيير اجلذري 
لصيغة األخبــار احمللية، وخصوصا 
قرارات مجلس الوزراء، حيث وجدت فيه 
ضالتي، حيث الشرح املفصل وطريقة 
إقرار القرار وكيف تتم متابعة تنفيذه، 
ومتى يبدأ وينتهي، وعند تشكيل جلنه 
تذكر األسماء، وحتدد التواريخ، احلمد 

هللا الذي غيرنا من حال إلى حال.
عندها تذكرت بداية نهضة الكويت 
حني ينتظر الشــعب قرارات «مجلس 
اإلنشــاء»، ثم أصبح املجلس البلدي، 
كانت قرارات تغير أحوال املدينة، كانت 
مجلة «الكويت اليوم» الرسمية ننتظرها 
بفارق الصبر ألن بها تفاصيل كل أحداث 

النهضة العمرانية والقانونية.
كلمة البد أن يسمعها مجلس الوزراء 
وهي أن الشــعب متفائــل بوجودكم 
ومستبشر بعملكم، فقد شعر الشعب 
باالختالف، وكله أمل بأن مســيرتكم 
تزداد عزما وحزما، واألمل معقود بكم.
بارك اهللا بكــم، وجزاكم عنا وعن 

الكويت خير اجلزاء.

أفراد األسرة خســرناه بـ (األسر) أو 
االستشهاد، (الصامدون) الذين لم ينسهم 
التحرير دروس الغــزو، ومير عليهم 
شهر أغســطس في كل عام ليذكرهم 
بتلك األيام، ونتذكر وقت احلظر الكلي 
للتجول، ومنع مرور أي ســيارة ما لم 
حتمل أرقام لوحات عراقية، حيث لم يكن 
يوجد في حينها سوى سيارة واحدة مت 
تغيير لوحاتها باإلجبار كون أن جارنا 
كان يعمل في شركة نفطية، وكيف كان 
يوصل كل محتاج من اجليران للذهاب 
إلى زيارة احد أقاربه من كبار الســن 
لتلبية احتياجاتها، واستغالل للمساحات 
املهجورة حلرق املخلفات اليومية لعدم 
وجود عمال النظافة آنذاك، أيام ال نتذكرها 
فقط في شهر أغسطس بل في صباح 
كل يوم جديد، نحمد اهللا فيه على نعمة 
التحرير، وال يعــي متاما ما أقول وما 
أشــعر به إال من كان صامدا بالكويت 
في تلك األيام التي ال نتمنى أن تعود.

أستحلفك باهللا عزيزي القارئ ماذا 
استفدت من هذا اخلبر؟ السبب هما 
واحد من اثنني، إما االجتماعات كانت 
كلها سرية أو أن كاتب محاضر االجتماع 
ال يجيد كتابة احملاضر ليقدمها لإلعالم، 
لهذا السبب كرهنا سماع نشرات األخبار 
من إذاعتنا وتلفزيوننا، خصوصا بعد 
أن استخدمنا برنامج الوفيات وهذا ما 

كان يشدنا لنشرات األخبار.
اليوم وبالصدفة استمعت إلى نشرة 

التحرير، وهو من زرع األمل في نفس 
الوطن واخلوف فينفس العدو الذي أرهقه 
جسديا ونفسيا، والصامدون هم أحد 
أهم أسباب تعاطف دول التحالف لتحرير 
الكويت، ال ينسى كل صامد عندما اجتمع 
الشعب الكويتي ليال (في سطح كل بيت) 
للتكبير بــاهللا أكبر كل ليلة مع اقتراب 
يوم التحرير، وال ننســى كل فرد من 

مملة، خصوصا أول النشرة، واألكثر 
ملال هو هذا النوع من األخبار: «اجتمع 
مجلس الــوزراء واطلع على التقارير 
الواردة واتخذ بشأنها الردود املناسبة، 
ومت االطــالع على ما قدمه وزير (...) 
الالزمة، واســتمع  واتخذ اإلجراءات 
املجلــس من وزير (...) على ما تعاني 
منه الوزارة وشّكل جلنة بذلك وتناول 
املجلس املواضيــع التي تهم املواطن 
وتدارسها واتخذ بشأنها ما يناسبها»!

املشاركة في ذلك االستفتاء ولكنها كانت 
كل يوم وكل ســاعة وكل حلظة تبايع 
الشرعية ألسرة احلكم والستقالل البلد 
عن العدو الغاشم في عصيانها املدني وفي 
استمرارها باحلياة والصمود والعيش 
داخل الوطن، وحتمل املخاطر وصعوبة 
املعيشة، كل (صامد) داخل الكويت إبان 
االحتالل هو من املقاومة، هو من أبطال 

بعد خطاب سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، والذي ألقاه 
نيابة عن صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ومبجرد 
ســماعه كتبت مقاال أقسمت فيه إنه 
خطاب فريد لم نسمع مثله منذ خمسني 
عاما، ووجدت كل املقاالت الصحافية 
الدواوين بنفس االنطباع،  وحوارات 
فحمدت اهللا أننا شــعب فطن، شعر 
باالختالف، وأثنى على ما احتواه هذا 
اخلطاب من نهج جديد وحازم، وشّخص 
علل الدولة، وحدد الدواء الناجع، عندها 
سادت فرحة الشعب مبا سمع، لكن قادة 
الفساد واملفسدين شككوا واستبعدوا 
التغيير، لكن األيام مبا حملته من أخبار 
أثبتت جدية اخلطاب، وقوة عزمه، وشدة 
حزمه، والقافلة تســير والفاســدون 

يتساقطون.
أمــا اجلديد فهو نشــرة األخبار 
لإلعالم الكويتي، فمنذ التحرير لم أهتم 
بسماع نشرة أخبار إذاعة وتلفزيون 
الكويت ألنها «إكراما للقارئ» أقول عنها 

كان مؤمتر جــدة الذي عقد في ١٤ 
أكتوبر ١٩٩٠ إبان الغزو العراقي الغاشم 
على بالدي الكويت مبنزلة «البيعة الثانية» 
من الشعب ألسرة احلكم إلدارة شؤون 
الدولة بعد «البيعة األولى» قبل أكثر من 
٣٠٠ ســنة لصباح األول، بعد اقتراح 
الرئيس الفرنسي السابق ميتران بدعوة 
الرأي  أمام  الكويتي لالستفتاء  الشعب 
العام الدولي بشأن جتديد وتأكيد الثقة 
بعودة اســتمرار أسرة الصباح حلكم 
الكويت أمام مزاعم املقبور صدام حسني 
بعكس ذلك، في مؤمتر شعبي توج بتأكيد 
جميع أطياف الشعب الكويتي لشرعية 
أســرة الصباح التي ال يختلف اثنان 
بالكويت منذ التأسيس وإلى اليوم على 
حبها من دون إجبار أو تزييف أو تكلف 
وعلى قربها من الشعب بأفراحه وأحزانه 
وأيضا في مطالبه واهتماماته وهي نعمة 

كبيرة نحمد اهللا عليها.
باملقابل كانت هناك فئة لم تستطع 

أمتنى أال يكون عنوان مقالي هذا حلما وال عالقة له بالواقع، 
حيث إن تكرار احلديث عن هذا املوضوع دون إجنازات على أرض 
الواقع جعله أقرب إلى احللم، ولكن لم ال؟ وخاصة أن من حولنا 
مبادرات في دول شقيقة إلقامة مدن عصرية كانت أحالما من قبل.

إن الطبيعة الساحرة في جزيرة فيلكا وإمكانيات البنية األساسية 
تؤهلها الحتضان مشــروعات تراثية ومبادرات لتأهيل الكويت 
لتصبح مقصدا للســياحة العالجية على مســتوى إقليم شرق 
املتوسط وموضع جذب الستثمارات عاملية في مجاالت متعددة 

إن كانت لدينا اإلرادة لتحويل احللم اجلميل إلى واقع.
وهذا ليس مســتحيال، إذ يجب على الدولة أن تقود وتشجع 
القطاع اخلاص على القيام بدوره في هذا املجال الذي من املمكن 
أن يصبح رافدا لالقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل غير تقليدية 
ويحقق العديد من الطموحات واملردود اإليجابي خلدمة التنمية 
الشــاملة. وإن حتويل احللم إلى واقــع ميكن حتقيقه في زمن 
استمطار السحب والتصدي لتغير املناخ بالعلم واالستفادة من 

تطبيقاته احمليطة بنا وعدم االكتفاء بدور املتفرج فقط.
وهناك العديد من الفرص الواعدة التي تنتظر حسن استخدامها 
لتكون ركائز قوية للتنمية املستدامة حيث ان احللم ليس ببعيد 

وأكاد أرى أمامي أن احللم ســيتحقق بتشــكيل جلنة عليا لهذا 
املشروع وضخ االستثمارات الالزمة لنجاحه مع توفير متطلبات 
اإلدارة احلديثــة واالبتعاد عن الروتني واإلجراءات العقيمة التي 

تعطل تنفيذ أي مشروع.
وميكن االستعانة باألشقاء أصحاب املبادرات الرائدة في الدول 
الشــقيقة لتحويل احللم إلى حقيقة في أقرب فرصة لتعويض 
اإلهمال أو النسيان في االستفادة من مواردنا الطبيعية مثل فيلكا 

الساحرة موطن الذكريات اجلميلة والتاريخ العريق.
ومــن غير املقبول أن يكون لدينــا هذه الفرصة وال نحاول 
االستفادة منها واستثمارها، وخاصة أننا في زمن التنمية الشاملة 
التي نتمنى حتقيقها بحلول عام ٢٠٣٠. وقد كانت جزيرة فيلكا 
محطة جتارية مهمة على الطريق البحري بني احلضارات املنتشرة 
على ساحل اخلليج العربي، ويقال إن إحدى الكلمات التي اشتق 
منها اسم فيلكا هي الكلمة اإلغريقية «فيالكيو» والتي تعني نقطة 

متركز أو موقعا بعيدا.

أن تخوض فيها، كيف وجد اإلنســان؟ وما بدايته ونهايته؟ وما 
الغاية من وجوده في هذه الدنيا؟ وهل حياته فيها هي املنتهى؟

وعند التعمق، سيدرك املرء أن املشكلة عند من يعقدون مثل 
هذه املقارنة بصورة تزري من العلوم الشرعية وحتط من قدرها 
وقدر علمائها، ترجع في األساس إلى نظرتهم السلبية للدين نفسه 
ودوره في هذه احليــاة، فمن هؤالء علمانيون ممن ال يريدون 
للدين دورا في احلياة العامة، بل أن ينحصر في سلوكيات فردية 

بني احلني واآلخر، تثار قضية املقارنة الســاذجة بني العلوم 
الطبيعية والعلــوم الدينية، وتفضيل العلوم الطبيعية وعلمائها 
باعتبارها وإياهم األنفع للبشرية، ويغدو من اكتشف البنسلني 
ولقاح «كورونا»، عند البعض أفضل ممن كتب آالف الصفحات 

عن الوضوء والطهارة!
وتبــدو هذه املقارنة بعيدة عن املنطــق، بحكم الفوارق بني 
العلوم الدينية وتلــك الطبيعية، فعلى صعيد اآلليات واألدوات، 
ورغــم اعتمادهما على العقل، إال أن للعلوم الشــرعية مصدرا 
تتفــرد به، وهو النقل عن املصــدر املوثوق، مما يجعل املعرفة 
فيها بغيــر حاجة إلى التجربة أو إثبات مــن مصدر آخر، وقد 
تصبح حقيقة مطلقة إذا استندت إلى نص قطعي، أما املعرفة في 
العلوم الطبيعية فهي تخضع لقانون النسبية، وما يعتبر حقيقة 
علمية في عصر ما قد يصحح أو يفند في ضوء املعارف العلمية 

املستجدة في عصر آخر!
وهذا الفرق بدوره يقود إلى ما بعده، فالعلوم الشــرعية عن 
طريق الوحي تتعامل مع عالم املادة وعالم ما وراءها، وال تقتصر 
كحال العلوم الطبيعية على التعامل مع ما هو قابل للحس واإلدراك، 
باحلواس أو األدوات املادية، والعلوم الشرعية بذلك قادرة على 
أن جتيب وبشكل قطعي عن أسئلة ليس بوسع العلوم الطبيعية 

اختيارية، ومن هؤالء من يعتبرون الدين اختراعا بشــريا حتى 
وإن أقروا بوجود خالق!

وعلى سبيل املثال، كان بوسع هؤالء أن يقارنوا بني العلماء 
الطبيعيني وما قدموه، مع أولئك ممن ينتمون إلى نفس مجتمعاتهم، 
ممن دونــوا آالف الصفحات في القانون والتشــريع أو الغناء 
والرقص، التي يعدها مزدرو العلوم الشرعية من لبنات احلضارة 
اإلنسانية، لكن فيما يبدو أن التدوين في العلوم الشرعية هو ما 
يستفزهم حتديدا، ويود هؤالء اختزال التراث اإلسالمي خالل 
١٤ قرنــا فيها، رغم ما قدمه كثير من علماء اإلســالم في الطب 
والفلك والهندســة والفيزياء وغيرها، وكان منهم من جمع بني 
العلوم الشــرعية والطبيعية، وكان تراثهم العلمي الرافعة التي 

استند إليها العالم الغربي في نهضته احلديثة!
إن اصطناع هذه املقارنة ســيقود إلى فصام فكري، يجعل 
العلوم الشــرعية والطبيعية في حالة مــن التنافس، رغم أنهما 
بالنظر السديد يتكامالن، بل إن الشرع قد عظم من قيمة العلوم 
الطبيعية كأداة إلعمار األرض، وجعل طالبها إن أخلص النية في 
عبادة يؤجر عليها، فمرة أخرى ال داعي لهذه املقارنات السخيفة 
في نشر صورة لعالم دين مقابل عالم فيزياء مع السؤال الصبياني 

«أيهما أنفع للبشرية؟»
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