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١ - كان أحد أهداف زيارة رئيســة مجلس النواب األميركي 
نانسي بيلوسي إلى تايوان هو طمأنة األخيرة بشأن احلماية 
األميركية لها ووقوف الواليــات املتحدة بجانبها، في حالة 

حدوث غزو من الصني.
٢ - تخضع تايوان حلكم محلي ضمن الصني منذ عام ١٩٤٩، 
لكن بكني تعتبر اجلزيرة التايوانية جزءا من أراضيها ولديها 

رغبة في إعادة ضم تايوان إلى الصني.
٣ - الســبب الذي يجعل تايوان مهمة جدا للواليات املتحدة 
األميركية وبالتالي لبقية العالم، هو هيمنة تايوان على صناعة 

املعاجلات.
٤ - إن إنتاج املعاجلات أمر شديد التعقيد، حيث تعمل تايوان 
على تطوير قدرتها على مدار ما يقرب من أربعني عاما، وهي 
حتتكر هذه الصناعة إلى حد كبير من خالل شركة عمالقة 
.(TSMC) واحدة، وهي شركة تايوان لصناعة أشباه املوصالت

٥ - وقد لوحظت هشاشة االقتصاد العاملي بالنسبة إلى املعاجلات 
خالل اجلائحة، حيث تأثرت سالسل توريد أشباه املوصالت 

بشدة ما أدى إلى تأثر الصناعات في جميع أنحاء العالم.
٦ - تســتخدم معاجلات أشباه املوصالت في كل شيء من 
اإللكترونيات ذات االستخدام اليومي إلى الطائرات وأنظمة 
الدفاع املتطورة والســيارات احلديثة وكل شــيء بينها. ال 
يستطيع مجتمعنا احلديث العمل من دون هذا االبتكار املهم 
للغاية، والــذي يتراوح في التطور اعتمادا على املكان الذي 

سيتم استخدامه فيه.
٧ - إن النقص في أشباه املوصالت الذي بدأ خالل اجلائحة 
دق أجراس اإلنذار في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى ارتفاع 

أسعار السلع التي حتتاج إلى معاجلات.
٨ - نتيجة سنوات من االبتكار، حتمل شركة تايوان لصناعة 
أشباه املوصالت (TSMC) عشرات اآلالف من براءات االختراع، 
ومن خالل مرافقها للبحث والتطوير ذات املستوى العاملي، 
تبتكر الشركة باستمرار في العمليات إلنتاج معاجلات أصغر 
وأكثر تقدما. إن مرافق شركة تايوان متطورة للغاية، لدرجة 
أن مصنعي الشرائح الذين لديهم مرافق لتصنيع املعاجلات 
اخلاصة بهم، مثل إنتل، تختار استخدام شركة تايوان إلنتاج 

غالبية وحدات املعاجلة املركزية اخلاصة بهم.
٩ - تنتج شــركة تايوان لصناعة رقائق أشــباه املوصالت 
(TSMC) ٪٥٦ من رقائق أشباه املوصالت العاملية وأكثر من 
٩٠٪ من املعاجلات املتقدمة املســتخدمة في تطبيقات الذكاء 

االصطناعي املتطورة.
١٠ - من منظور األعمال التجارية، ليس من اجليد أبداً االعتماد 
على مصدر واحد، ولذلك نرى حتركات من العمالقني العامليني 
الصني والواليات املتحدة لتعزيز إنتاجهما احمللي من املعاجلات. 
ميتلك كال البلدين مرافق تصنيع معاجلات حتتاج إلى حتديث 
لكي يقلال من هيمنة تايوان كمورد أساسي ألشباه املوصالت. 
ولكن، القيام بذلك ليس ســهال بأي حال من األحوال، فهو 
يتطلب خبرة متخصصة ومليارات الدوالرات ووقتا للقيام 

بهذه التحديثات.
١١ - تتكــون املعاجلات اليوم مما يصل إلى ١٢ طبقة مختلفة 
من اإللكترونيات املوصولة من خالل دائرة ميكروسكوبية، 
ما يشــكل حتديات هندسية وفيزيائية كبيرة، حيث يصبح 
املقياس أصغر، ما يؤدي إلى احلاجة إلى ابتكار تقنيات تصنيع 

أفضل باستمرار.
١٢ - هــذا ليــس مريحا للواليات املتحــدة أو الصني حيث 
تتنافسان في هذه احلرب الباردة التكنولوجية. ويقوم كل 
منهما بتطبيق إجراءات غير قانونية واقتصادية مثل وضع 
العقبات والتحقيقات والعقوبات والرسوم الستهداف تقنيات 

بعضهما البعض وتعزيز مواقفهما اجليوسياسية.
١٣ - في خطوة مهمة، قررت اإلدارة األميركية متويل قانون 
حوافز إنتاج أشباه املوصالت (CHIPS) بالكامل، حيث تعهدت 
مببلغ ٥٢ مليار دوالر لتعزيز تصنيع أشباه املوصالت محليا 
في الواليات املتحدة، حيث إن الواليات املتحدة هي املصمم 
الرائد للمعاجلات في العالم، ومشروع القانون مصمم لزيادة 
جهودها في مجال أشباه املوصالت، حيث سيتيح ٢٠٠ مليار 
دوالر على مدى ١٠ ســنوات ملنافسة الصني بشكل أفضل 

في هذا املجال.
١٤ - نتيجة لذلك، تركز شــركة إنتل على حتديث منشآتها 
اخلاصة لتعزيز اإلنتاج األميركي احمللي بتكلفة تقدر بـ ٢٠ 
مليار دوالر لتحديــث مرافقها في أوهايو املتوقع افتتاحها 

في أواخر عام ٢٠٢٥.
١٥ - ومن املقرر أن تفتتح شركة سامسوجن منشأة تصنيع 
مماثلة في تكســاس ليتم تشغيلها بحلول نهاية عام ٢٠٢٤. 
 (TSMC) وقد أدركت شركة تايوان لصناعة أشباه املوصالت
أيضا هذه التحركات وتخطط لفتح منشــأة بقيمة ١٢ مليار 
دوالر في فينيكس، أريزونا، تشمل مرافق تصنيع متقدمة 
للمعاجلــات. هذا، وتوجد ٨ شــركات من أصل ١٥ من أكبر 
شركات أشــباه املوصالت في العالم في الواليات املتحدة، 

وتتصدر إنتل املجموعة من حيث املبيعات العاملية.
١٦ - دعا الرئيس شــي جني بينغ الصني مرارا وتكرارا إلى 
إعطــاء األولوية لالكتفاء الذاتــي ويريدها أن تلبي ٧٠٪ من 
احتياجاتها احمللية من املعاجلات مبوجب سياسة «صنع في 
الصني ٢٠٢٥». ومع ذلك، اســتطاعت الصني تلبية ١٦٪ فقط 
من احتياجاتها في عام ٢٠١٩، وال تزال مســتوردا أساسيا 
للمعاجلات، حيث تخضع لتقييد ضوابط التصدير من قبل 

الواليات املتحدة.
١٧ - بينما تقوم الصني باســتقطاب املواهب الدولية في هذا 
املجال لتعزيز خبرتها في مجال أشباه املوصالت، فقد واجهت 
صعوبة في التعامل مع الشركات اخلارجية التي تعتبر بالغة 
األهمية في سلسلة توريد أشباه املوصالت. تعتبر الشركة 
الهولندية ASML هــي املورد الوحيد آلالت تصنيع الرقائق 
احلجرية املهمة املستخدمة في حفر رقائق السيليكون إلنتاج 

تصميمات أكثر كفاءة.
١٨ - ونتيجة لتدخل الواليات املتحدة، مت حظر الصادرات من 
ASML إلى الصني وشددت الواليات املتحدة قيود التصدير 
على شــركات التكنولوجيا الصينية، مثل هواوي وغيرها، 
 (TSMC) حتى أن شــركة تايوان لصناعة أشباه املوصالت
فرضت قيودا شديدة على تعامالتها مع املؤسسات الصينية.
١٩ - تتقدم الواليات املتحدة على الصني في قطاع أشــباه 
املوصالت مــن حيث البحث والتطويــر والتصنيع. ولدى 
الواليات املتحدة حلفاء دوليــون في هذا املجال ولها تأثير 
كبير على الســاحة الدولية، حيث تستقطب املواهب وتدعم 
املواقف التأييدية للواليات املتحدة واملناهضة الصني عندما 

يتعلق األمر باملعاجلات.
٢٠ - أرى أن تقدم الصني التقني سيعتمد على كيفية تقدم 
عالقاتها مع الواليات املتحدة ومســتوى الديبلوماسية التي 

ميكن أن تستغلها في مفاوضاتها مع «العم سام».
٢١ - بالرغم من ذلك، ال ينبغي لنا أن نستبعد الصني متاما، 
ألنها واسعة احليلة وميكنها أن تستفيد من خبرتها في تطوير 
القدرات الداخلية، وتعزيز عالقات أفضل مع مصنعي أشباه 
املوصالت الدوليني، وشراء الشركات األجنبية التي ميكنها 
سد الثغرات املوجودة لديها، وكذلك حشد املزيد من املوارد 

لدعم أنشطة البحث والتطوير.
٢٢ - حتتاج كل من الواليات املتحدة والصني إلى وقت لتطوير 
البنية التحتية لتصنيع أشباه املوصالت ألن هذا األمر مكلف 
ويســتغرق وقتا طويال، حيث يتكلف بناء مثل هذه املرافق 
املليارات ويستغرق سنوات حتى تعمل املرافق بشكل كامل. 
هذا يعني أنه على املدى القصير على األقل، ستستمر تايوان 
في لعب دور مهم في قطاع أشــباه املوصالت العاملي، وفي 

«احلرب الصينية- األميركية» املتوقعة.

الصيــف له مــا مييزه لي 
وللكثيرين «الذين ال يسافرون 
خالله»، بأننا نتمكن نوعا ما من 
مواكبة الدراما العربية ومشاهدة 
التي  الكثير من املسلســالت، 
نســتمتع بهــا، ونعيش معها 
املتعة الدرامية، ومنها مسلسل 
«منعطــف خطر» مــن تأليف 
محمد املصري «معاجلة درامية 
وسيناريو وحوار»، كما شارك 
فــي الكتابة أيضا أحمد جودة، 

وأخرج العمل سدير مسعود.
مختصر قصة املسلســل 
الــذي مــا زلنا نتابــع أحداثه 
«الشاهد»، تكشف  على منصة 
املباحث عن جثة «سلمى الوكيل» 
الـ«Influencer» والتي يتابعها 
 Tik» مئات اآلالف على تطبيق
Tok»، أين يكتشــفون جثتها؟ 
في مركبة «خالد يحيي» املرشح 
لرئاسة ناد جماهيري وابن أحد 
السابقني في مجلس  األعضاء 
الشعب، وتقوم املباحث بتكليف 
املقدم «هشــام» بالتحقيق في 
القضيــة التــي تصبح قضية 
«رأي عام»، مما تكشفه املباحث 
من أحداث وقضايــا وكم من 
الفساد أثناء التحقيقات، ومازلنا 
متشــوقني ملعرفة من هو قاتل 

«سلمي الوكيل»؟
إلى أن تنتهي أحداث «منعطف 
خطر» كدراما سيبقى لنا صدى 
أجراس اخلطــر الذي يدق في 
مجتمعنــا من خــالل ما قدمه 
املسلســل من معاجلة درامية 
أبناؤنا  واجتماعية ملا يواجــه 
ومجتمعنا من خطر، سواء أكان 
سوء تربية أو سوء األجواء التي 
تسود في أجوائنا االجتماعية، 
ومن هــذا وذاك تبقى إضاءتنا 
التي أثيرت عبر أحداث املسلسل 
وهي «النوادي» ومدى خطورتها 
على مجتمعنا، إذا لم تكن حتت 
السيطرة األمنية واالجتماعية 

أيضا.
قد تختلف احليثيات وتختلف 
األشــكال، ولكن يبقى املسمى 
«الترفيه» تلك هي إضاءتنا اليوم 
في مقالنا، مسمى الترفيه يندرج 
حتته العديد من األنواع أهمها 
النوادي الصحية، قد يكون في 
مجتمعنا «الكويت» ال توجد نواد 
باملعني الذي أشارت له أحداث 
«منعطف خطر»، ولكن اخلطر 
واحد وهــو «املراقبة األمنية» 
على تلك األمكنة، فكثيرا ما نقرأ 
ونســمع عن جرائم حدثت في 
النوادي الصحية على سبيل املثال 
ال للحصر: وفــاة.. مخدرات.. 
خمور.. مشاجرات وغيرها من 
أحداث حتدث في أغلبية النوادي 
الصحية وتغلق ملفاتها أمنيا دون 
معرفة اجلاني، ويستمر بعضها 
في العمل دون مراقبة أو معاقبة! 
٭ نقطة من أول الســطر: قد حتدث 
جتاوزات في بعض النوادي وقد 
أثرنا ذلك في املاضي عبر العديد 
من مقاالتنا، وســلطنا الضوء 
على هذا، ولكن لألسف مازال 
اخلطر يدق أجراس مجتمعنا دون 
حســيب وال رقيب. املراد حان 
الوقت أن تكون تلك األمكنة حتت 
مظلة أمنية صارمة مع الكشف 
النوادي  الدوري عن أعضــاء 
للتأكد من خلو أجســامهم من 
أي منشــطات أو مخدرات، بل 
حــان الوقت ألن يتم «تكويت» 
تلك النوادي ويصبح املشرفون 
عليها من أبناء «الديرة»، وحان 
الوقت يا مــن متتلكون القرار 
أن تصبح العضوية عائلية، وإذا 
كانت فردية فالبد من شروط 
أهمها العمر، لكي ال نصل إلى 

منعطف خطر.
٭ مسك اخلتام: جلميع فريق عمل 
ألف  مسلسل «منعطف خطر» 
التمثيل  أبدعتم فــي  مبروك، 
الدرامية  واإلخراج واملعاجلــة 
والتصوير واملوسيقي وجميع 
عناصــر املتعــة للمشــاهدة 

لـ«منعطف خطر».

يقتصر فقط على السبورات والكتب 
الدراسات أن  أثبتت  املدرسية، فقد 
وجود التعلــم املختلط يعمل على 
الطلبة وخاصة في  حتسني تركيز 
العلــوم والتكنولوجيا والهندســة 

والرياضيات. 
٣- تهيئة بيئة تعليمية تشجع على 
التفكير وتنمي وعي املتعلم بكيفية 
حل املشكالت واملعضالت املتنامية 
حوله وفي العالم، من خالل تدريبه 
على اســتخدام مدركاتــه العقلية 

وتوجهاته وعواطفه!
٤- أخذ قرارات مدروسة واإلعالن 
عنها، وذلك في ضوء عقد انتخابات 
مجلــس األمة املنتظــرة في نهاية 
ســبتمبر املقبل، وعــدد املدارس 
املشاركة في عملية االقتراع ومدى 
جاهزيتها الستقبال الناخبني وجناح 
إجراءات االنتخابات. وهل ســتبدأ 
الدراســة في املوعد احملدد سابقا، 
أم سيتم التأجيل بسبب تزامن هذا 
املوعــد مع موعــد االنتخابات، أم 
أن هناك خطــة لتنظيم االنتخابات 

والدراسة؟!

فكان كقول املتوكل الليثي:
لسنا وإن أحســابنا كرمت

يوما على األحســاب نتكل
نبنــي كمــا تبنــي أوائلنا

نبنــي ونفعل مثلمــا فعلوا
لنا: «بارك  كان األجداد يقولون 
اهللا مبن باع واشــترى وباالخوان 
اخلشرا»، فقد بدأ رحلته مبشاركة 
أخويــه يوســف ومحمــد الغنام 
واخلصوا النية، ففتح اهللا لهم أبواب 
الرزق، وقد مرت بحياته دروس وعبر 
وأسى وفرح، بدأ من وفاة والده وهو 
في سنني عمره األولى، فبدأ العمل 
عام ١٩٤٦ ليصبح في نهاية املطاف 
أشهر وأجنح رجال األعمال، وكانت له 
بصمات واضحة في األعمال الوطنية 
وأياد بيضــاء في عمل اخلير، ولم 
يخرج من الكويــت أثناء االحتالل 
البغيض وكان نعم العون واملأوى في 
هذه األزمة لكل من التجأ إليه، وله 
قصص عجيبة مع جنود االحتالل 
يطول شرحها، عبدالعزيز الغنام رجل 
سام سمو هذه األرض وأهلها الطيبني، 
أسأل اهللا له الصحة والعافية وسيظل 

خالدا في ذاكرة الكويت.

احملاســبني لتصل إلــى اخلطوات 
األخيرة في تنفيذ املشروع، بدءا من 
تشكيل جلنة عليا لالعتماد املهني من 
أعضاء وعضوات جمعية احملاسبني 
الكويتيــة، وعقد عدة  واملراجعني 
اجتماعات لتنفيذ االختبارات املهنية 
واالعتماد املهني لكل من يعمل مبهنة 
احملاسبة بشكل نهائي في األشهر 
املقبلة، سعيا لتنظيم إجراءات قبول 
الكويتيني لعضوية  احملاسبني غير 

اجلمعية.
وهذه اخلطــوة إن طبقت بإذن 
اهللا في القريب املنظور، ســتلحق 
بها جمعيات نفع عام مهنية لتنظيم 
عضويات اإلخوة من العمالة الوافدة 
مبختلف شهاداتهم العلمية وخبراتهم 
في مؤسسات الدولة، نحو االستفادة 
مــن تلك اخلبرات وإعطــاء العامل 
املتخصــص األكادميــي وصاحب 
أداء  اخلبرات حقه.. نحــو تطوير 
املهنة وتوظيفهــا في إدارة جمعية 

احملاسبني.. خطوة منظورة.

جائحة «كورونا»، من خالل تصميم 
منوذج بديل للمنهج تخطط أهدافه 
حول التدريب على املهارات وتعلم 
املعرفــة من خالل تطويــر أوعية 
املعارف واملعلومات (الكتب املسجلة 
والڤيديوهات واملصورات وغيرها) 
وتبدل االختبارات بعمليات تقييم 
الكتب  فردية وجماعية، وأن تكون 
املدرســية أكثر تفاعلية من خالل 
التعليم  التكامل بني  الدمج لتحقيق 
اإللكتروني والتقليدي، كلنا نتفق على 
أن التعلم في الفصول الدراسية ال 

عهد صاحب الســمو الشيخ نواف 
األحمد أمير البالد، حفظه اهللا، ولو 
سجلنا قصة كفاحه الطويلة الستفاد 
منها جيل الشــباب ممــن يبنون 
مســتقبلهم، وأسرة الغنام الكرمية 
تعود بجذورها إلى متيم، نزحت من 
الكويت، واستقرت في  إلى  الزلفي 
منطقة قبلة ومــن هذا املكان بدأت 
رحلته مع احلياة، وعلى الرغم من 
عدم أخذ كفايته من التعليم إال أنه 
ذكي، فرسم أهدافه فتوكل على اهللا 
وسار بخطى ثابتة وإصرار وعزمية 
وثقة بالنفس حتى كتب اهللا له النجاح، 

واجلديــر بالذكر أن مشــروع 
االعتماد املهني واألكادميي للمحاسبني 
غير الكويتيني، كان قد طرح بهدف 
تعزيز املعرفة املســتدامة وتنشيط 
التعليم املستمر والتطوير في مهنة 
احملاسبة، وعدم االعتماد فقط على 

املؤهل الدراسي.
وألهمية مهنة احملاسبة في القطاع 
االقتصادي وضرورة تطوير العاملني 
في القطاع اخلاص، اجتهدت جمعية 

النقل والتحقق  والسالمة ووسائل 
من اشتراطات األمن والسالمة في 
كل أجزاء املدرســة؟، وكذلك هل مت 
املدرســية  الكتب  التأكد من كفاية 
الطلبة املسجلني في  أعداد  بحسب 
كل مدرســة؟ واألهم سّن القوانني 
لتطهير املدارس من ظواهر العنف 
واملخدرات والطائفية والقبلية ووضع 
إستراتيجيات وأنشطة لتعزيز املواطنة 

والتطوع لتكون مدارسنا آمنة. 
٢- تهيئة بيئة تعليمية جادة جاذبة 
تعــوض الفاقد التعليمي بســبب 

ولم يتأخر مــن يريد تقدما
ولم يتقدم مــن يريد تأخرا
الرجل  هكذا كان ومــازال هذا 
املتميــز، ضمن ثلة رجــال تفخر 
النافذة  البصيرة  أولي  الكويت  بهم 
والسؤدد والرأي الصائب، فهو مدرسة 
حياة قائمة بذاتها وتاريخ مشــرف 
ذاق احلياة بحلوها ومرها، وبدأ من 
الصفر إلى أن وصل إلى ما وصل إليه، 
ورحلة كفاحه تصلح أن تكون عمال 
فنيا لكثرة ما فيها من أحداث، فقد 
عاصر الكويت مباضيها وحاضرها 
منذ عهد الشيخ أحمد اجلابر وحتى 

لكل من له إقامة محاسب بالتعاون مع 
جامعة الكويت في نظم هذا االختبار 
وفق املعايير والشروط األكادميية، 
طريقا نحو اإلصالح اإلداري، حيث 
العمل علــى االختبارات لهذه الفئة 
من احملاســبني  غير الكويتيني في 
نوفمبــر ٢٠٢٢، ومــن املتوقع أن 
يبلغ عدد املتقدمني الكلي من الذين 
سيخضعون لالختبارات ١٨ ألفا من 

خريجي احملاسبة.

يعتبر التعليم استثمارا في رأس 
املال البشري من املعرفة والقدرات 
واملهارات، يكتســبها اإلنسان من 
خالل التعليم والتدريب واخلبرات، 
ليكون أكثر إنتاجية، ويعود ذلك بالنفع 
على الوطن باإلجنازات في مختلف 
املجاالت، لذلك يبقى التعليم احلاضن 
األساسي الذي ينطلق منه بناء الوطن.

ومن هنا نتساءل عن مدى جاهزية 
وزارة التربية بــكل جلانها لألمور 

التالية:
١ - تهيئــة بيئة مدرســية إيجابية 
للمتعلمني والطاقمني اإلداري  آمنة 
اعتماد  والتعليمــي، والتأكد مــن 
جاهزية املدارس مــن حيث إجراء 
عمليات الصيانة الشــاملة للمبنى 
املدرســي واملختبــرات والغرف 
الصفية واملكيفات وسالمة خزانات 
النظافة والتعقيم  املياه وعمليــات 
للجميع،  آمنة وسليمة  بيئة  لتكون 
حساب الطاقة االستيعابية للفصول 
الدراسية، وهل مت اعتماد مناقصات 
األغذيــة واملقاصــف املدرســية، 
والتأكد من وســائل وأدوات األمن 

احلديث عن رجل بقامة عبدالعزيز 
الغنام حديــث ال يخلو من الفائدة، 
ألنها قصة كفــاح طويلة كتب اهللا 
لها النجــاح الكبير، لقد عرفت هذا 
الرجل واحترمته وأحببته لعصاميته 
ووفائه ووطنيته، كنت منذ سنني قليلة 
جالســا عند الساعة العاشرة مساء 
فإذ بي أسمع رنني هاتفي فنظرت 
فإذا الرقم ســعودي، فتعجبت ثم 
فتحته، فإذا الذي يكلمني (ابوأحمد) 
عبدالعزيز الغنام، فرحبت به ودهشتي 
واضحة، فقال لــي: أنا أمام الكعبة 
شرفها اهللا وواهللا يا مشعل لم يخطر 
ببالي في هذه البقعة الشريفة رغم 
كثرة األصحاب إال أنت، كأنك تقف 
أمامــي اآلن، فدعوت لك من قلبي، 
له بطول  فشكرته بحرارة ودعوت 
العمر والصحة، عبدالعزيز بن أحمد 
الغنام علم من أعالم الكويت ورجل 
اقتصاد من الدرجة األولى وهو أشبه 
ما يكون بقول ابن هانئ األندلسي:

ولم أجد اإلنسان إال ابن سعيه
فمن كان أسعى كان باملجد أجدرا

وبالهمة العلياء يرقى إلى العال
فمن كان أرقى همة كان أظهرا

كان من املتوقع أن تتخذ جمعية 
احملاسبني الكويتية مشروع االعتماد 
املهني األكادميي لكل من يعمل في 
مهنة احملاســبة من غير الكويتيني 
خطوة نحو اإلشارة إلى الكفاءات من 
اإلخوة احملاسبني من الوافدين لدور 
هذه املهنة وأهميتها في إعداد جداول 
الشركات  املوازنة واملشــاريع في 
واملؤسسات ووزارات الدولة وموقعهم 
من خــالل الوظيفة في تلك املراكز 

واملؤسسات احليوية في البالد.
نتابع ونواكب ونســير  ونحن 
على اخلطوة مع جمعية احملاسبني 
واملراجعــني الكويتيــة مبنح لقب 
«محاســب» لكل مــن تنطبق عليه 
شروط املهنة بقياس مؤشر الكفاءة، 
وأعتبر أن اخلطوة تأتي للتنظيم وهي 
سالح ذو حدين لغربلة املزورين من 
العمالة الوافدة التي تعّني باحملسوبية، 
ومؤشر لقياس مدى كفاءة هذه الفئة 

من العمالة الوافدة.
ومن خالل ربط االختبار املهني 

مثــل هذه التجربة والنقاش والتواصــل يدل على فضيلة 
التواضع والتراجع  واالعتراف بني أهل العلم والباحثني، وكيف 
أن احلقيقة  بنت احلوار وأن رأيني أفضل من واحد كما يقولون 
«Two heads better than one»، وكيف أن سعة الصدر في عرض 
وجهات النظر واختيار أسلوب املناقشة  املناسب لها  سيفضي إلى 
عدة فوائد، من أبرزها نقل املعرفة واخلبرة واخلروج بأحكام 

مدروسة قدر املستطاع! 

لطاملا عــد من أخالقيات البحث العلمــي أن يكون الباحث 
منصفا وموضوعيا، يستند إلى األدلة والبراهني العلمية، وأن 
يتصف بالتروي وعدم التسرع في إصدار األحكام، وأن يكون 
ذا شخصية متواضعة تتقبل آراء اآلخرين وانتقاداتهم، وحترص 
على توطيد عالقة معهم تسودها الثقة والصدق واالحترام املتبادل.

وأذكر هنا، في واحد من املشاريع البحثية الدولية، عكست 
نتائجها وجهات نظر متباينة بــني اخلبير واملراجع اإلقليمي، 
حول موضوع  الضرائب في الكويت ومحاولة اإلجابة عن سؤال: 
«مــا مدى  مالءمة النظام الضريبي لتقــدمي التبرعات اخليرية 
وللمنظمات اخليرية لتسلم هذه التبرعات؟»،   فقد طرح بداية 
من املقيم  اإلقليمي أنه ال يوجد أي حافز ضريبي  لألفراد للتبرع، 
ألنهم ال يدفعون أصال ضريبة على الدخل، واملنظمات اخليرية 
 ال تتلقــى  أي ضرائب على اخلدمات التــي تقدمها، وكان رأي 
املراجع تخفيض الدرجة، ولكن بعد نقاش توصلنا إلى رأي أكثر 
دقة بحذف نتيجة السؤال من  النتيجة اإلجمالية ألنه ال ينطبق 
أو منح درجة متوسطة، وأتيحت الفرصة   خلبير الدولة وفريق 
البحث االستشاري إلعادة تقييم الدرجات  Adjust Scores  وتقدمي 
معلومات إضافية، وانتهى  األمر بزيادة درجة الكويت ومنحها  
٣٫٤، مع رسالة جميلة من أحد أعضاء فريق البحث االستشاري.

إن العقل البشــري بطبيعته محدود، وهو معرض الرتكاب 
األخطاء ســواء في مجال البحث العلمي، أو غيره من مناحي 
احليــاة، ومن املألوف أن مييل الناس إلــى تبرير آرائهم، لكن 
التشبث بوجهة النظر، دون إفساح الصدر لتقبل الرأي اآلخر، 
وعدم التحلي بفضيلة التواضع الفكري، ســينعكس بعواقب 
وخيمة على البحث العلمي وسيفقده دقته وحياديته مصداقيته.
هناك العديد من الدراسات التي ثبت عدم صحتها بعد إعادة 
اختبارها، ويذكر هنا أن إحدى املبادرات البحثية قامت بإعادة 
إجراء ١٠٠ دراسة وجتربة في مجال علم النفس لتجد أن نحو 
٦٠٪ منها أعطت اســتنتاجات مختلفة عن تلك التي خرجت بها 
الدراسات األصلية، ورمبا لو أتيحت الفرصة ملزيد من التدقيق 
والنقاش حولها منذ البداية ملا اســتمر تقبلها على عالتها قبل 

إعادة اختبارها.
وتشجيعا للتحلي بفضيلة التواضع الفكري، تبنت ثلة من 
الباحثني في ٢٠١٦ مشــروعا بعنوان «مشــروع فقدان الثقة» 
بهدف تشــجيع املؤسسات العلمية والباحثني في علوم النفس 
واالجتمــاع على االعتراف باألخطــاء املنهجية التي ارتكبوها 
في دراســاتهم السابقة، والتي جتعلهم يفقدون الثقة في مدى 

صحة استنتاجاتها.

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول
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