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عندما نتحدث عن تاريخنا العســكري فإننا نتحدث عن 
رجال ضربــوا أروع األمثلة في مواجهة التحديات وعواصف 
املتغيرات، فظهرت بدائعهم وتألقت نظرياتهم فحققوا لنا إجنازات 
باهرة وعطايا وافرة وجعلوا نظــم األمور في دائرة الضبط 
والســيطرة، ومن هؤالء الرجال سعادة رئيس األركان العامة 
للجيش األسبق الفريق/ مبارك العبداهللا اجلابر الصباح، رحمه 
اهللا تعالى، أول رئيس أركان للجيش، والذي يشكل قيمة وقامة 
في هذا الصرح املميز ويعتبر من جهابذة الفكر اإلستراتيجي 

العسكري وعمالقته. 
تخرج «الفريق مبارك» من كلية ساند هيرست العسكرية 
امللكية في بريطانيا عام ١٩٥٤ فعني نائبا لقائد اجليش والقوات 
املسلحة، وبعد االستقالل عام ١٩٦٣ مت تعيينه رئيسا لألركان 

العامة.
يعتبر «الفريق مبارك» قائدا عســكريا فذا واستراتيجيا 
بارعا وإداريا متميــزا حقق جناحات في كافة املجاالت، حيث 
اتسم بصفات قيادية فكان واثقا من نفسه، مؤمنا برسالته، ذا 
شخصية مؤثرة منبثقة من قلب يتمتع بعزمية وإميان، وصبر 
وإصرار، قادر على حتمل املشــاق، فمكنته هذه السمات من 

الوصول إلى هذه املكانة الكبيرة.
 كانت حياته مليئة باألحداث ابتداء من أزمة عبدالكرمي قاسم 
عام ١٩٦١ إلى أزمة الصامتة عام ١٩٧٣ مع العراق، فكان ذا قدرة 
فائقة في دراسة األرض التعبوية واتخذ من املواقع اإلستراتيجية 
أرضا للقتال، فحشد القوة في الوقت واملكان املناسبني، حيث 
طبق مبدأ احملافظة على القصد، مصمما على حتقيق الهدف، 
وأما احلروب العربية ـ اإلسرائيلية فاتسم بالسرعة واملرونة 
في تنفيذ املهام بإرســال ثلثي اجليش الكويتي للمشاركة مع 
اجليوش العربية في القتال على جبهتني في عام النكسة ١٩٦٧

وأكتوبر عام ١٩٧٣ والتي انتهت بتحقيق العرب أول نصر لهم 
في مواجهتهم الطويلة مع إسرائيل.

متثل فكره اإلستراتيجي باالنطالق نحو حتقيق األهداف، 
وفق خطة مرسومة تتالءم مع تطلعاته للمستقبل، فأنشأ جيشا 
نظاميا شديد االنضباط وحديث التدريب مجهزا بكافة األعتدة 
واملــزج بني صنوفه، وعمل على تشــكيل أول قوة لالحتياط 
وهو (التجنيد)، واهتم ببناء القادة وتأهيلهم فأسس املدارس 
العســكرية لكافة صنوف اجليش، وأرسل البعثات العسكرية 
بدورات خارجية، واســتعان بالبعثات التدريبية اخلارجية من 
الدول الشقيقة والصديقة التي نشرت روح التنوير في القوات 
املسلحة، كما ساهم فكره اإلستراتيجي على أهمية الربط الوثيق 
في التعاون والتنســيق بني القيادتني العسكرية والسياسية، 
وعلى أهمية استراتيجية التعاون العسكري مع الدول الشقيقة 
والصديقة في حتقيق األهداف، وكما رسخ مفاهيم إستراتيجية 
العمليات والتي تتعلق مبعركة األسلحة املشتركة، وبذلك استحق 
«الفريق مبارك» أن ينظر إليه كإستراتيجي بارع تترجم أفكاره 

إلى واقع، فأقام جيشا وجعله مثاال يحتذى. 
وفي عام ١٩٨٠ ترجل هــذا القائد احملنك واإلداري املنظم 
صاحب البصمة اخلالدة الذي جمع بني احلذاقة الديبلوماسية 
الفائقة والعبقرية العسكرية الرائعة التي رفعته إلى مصاف القادة 
العسكريني احملترفني، محققا في ذلك أثرا عظيما وخيرا جسيما 
لقواتنا املسلحة، فأتقن عمله وحتقق أمله.. ودمتم ودام الوطن.

مع تضخم املشــهد السياســي الكويتي واقتراب موسم 
االنتخابات البرملانية، من املهم تذكير الشــعب بواجباته لدى 

التصويت ملمثليه القادمني في قاعة عبداهللا السالم.
وبقدر ما أرغب في الدفاع عن أهمية التنوع بني اجلنسني 
والعمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على مسار االستدامة لدينا، 

يجب البدء من اخلطوات األساسية وفهمها جيدا لالختيار.
التصويــت هو نوع من املســؤولية االجتماعية، له تأثير 
مباشر على كل ما نقوم به، ألن نتائج مستقبل أوالدنا ال تقع 
في الواقع بني أيدي السياسيني فقط، بل في أيدي أولئك الذين 
صوتوا لهم للوصول إلى مناصبهم. يخبرنا علم االجتماع بأنه 
من الضروري فحص سمتني رئيسيتني ألي مرشح سياسي، 
األولى هي صفاتــه القيادية، والثانية املوقف الذي يتخذه في 

القضايا التي يزعم أنه يرعاها.
وعلى الرغم من أن هذه ليســت مسابقة شعبية، فإن عدد 
املتابعني للمرشحني هو مؤشر على مهاراتهم القيادية. إذ من 
الناحية النظرية تتعلق القيــادة بالتأثير، والقيادة الناجحة ال 
متيز بني ما إن كان هذا التأثير جيدا أو سيئا، بل يتعلق األمر 
بالتأثير على املتابعني بدرجة كافية من أجل حتقيق أجندتهم، 
بالتالي فإن محددات القائد اجليد أو السيئ هي مكونات أجندته 
والطرق التي يتم من خاللها حتقيق ذلك عبر نهج دميوقراطي 

أو ديكتاتوري أو في مكان ما بينهما.
أما بالنسبة إلى مواقفهم، فيجب اهتمام الناخبني أوال ليس 
مبا يقوله املرشــح فحســب، واألهم من ذلك بكثير ما قام به 
فعليا أو ساهم فيه قبل دخوله إلى معترك الساحة السياسية، 
ألن مجرد ســرد األلقاب الفاخــرة أو املجموعات أو املجالس 
التي شارك فيها ليس دليال على العمل املنجز، وما يحتاج املرء 
إلى مراعاته هو مدى تأثيــر نتائج هذه املناصب على رفاهية 
اجلمهور. أما من الناحية النفسية، فإن أولئك الذين يدعون أنهم 
مهتمون مبعاجلة قضية اجتماعية معينة ولم يســاهموا فيها 
أبدا في املاضي من غير املرجح أن يهتموا بها عند الوصول إلى 
املنصب، أو أن يكونوا مؤثرين في التغييرات التي يعدون بها.

وألجل اتخاذ القرار املناسب، على الناخبني مسؤولية التحقيق 
في احلياة املهنية والشــخصية لألشــخاص الذين يصوتون 
لصاحلهم، كما يجــب مراعاة كل املعلومات التي مت احلصول 
عليها، مبا في ذلك محتوى الوسائط االجتماعية. أيضا، يقع على 
عاتق املرشح مسؤولية جعل املعلومات ذات الصلة شفافة بقدر 
اإلمكان، كما يفترض أنها موجودة خلدمة اجلمهور. وبالتالي 
هم مدينون بنشر معلوماتهم علنا حتى يتمكن ناخبوهم من 
اتخاذ قرارات مستنيرة وعدم االنشغال بالدعاية التسويقية.

في اخلتام تذكر هذا جيدا، أن هؤالء األشخاص (املرشحني) 
سيمثلونك الحقا في مجلس األمة، لذلك عندما تتخذ هذا اخليار 
ال تنسى أنك في يوم من األيام إن اشتكيت من أولئك املوجودين 
َت لهم! في املناصب السياسية، فرمبا حينها تكون أنت من صوَّ

كثرت الهواجس بعد التصريحات األخيرة 
خــالل الشــهر املاضي وما ســبقه، حول 
االستعدادات لعودة الطلبة الى الدوام الكامل 
جلميع املجموعات، وفق خطة وزارة التربية 
التي تقلبت منذ ٢٠١٩ بعد انتشــار جائحة 
كورونا - كوفيد ١٩.. وال نقلل من اجلهود التي 
قامت بها وزارة التربية والتعليم العالي حلفظ 
سير العملية التعليمية سواء مبا أفرزته العملية 
التربوية عن بعد من إيجابيات أو ســلبيات 
ومن ثم نظام املجموعتني، ولقد كتبت عنها 
في عدة مقاالت على مدى العامني املاضيني.

ومن خالل متابعتــي اليومية، أوضحت 
وزارة التربية أن هناك مدارس سيتم تنفيذ 
الصيانة اجلذرية ملرافقها، كما أن هناك مدارس 
دخلت ضمن خطة الهدم والبناء وهي مدرجة 
ضمن خطط قطاع املنشآت التربوية بالتنسيق 
مع قطاع التعليم العام، وفق املخصصات املالية 
التي ترد من وزارة املالية في برنامج إنشائي 

مشمولة باملدارس اجلديدة.
واحلديث عن افتتاح ما يقارب ١٣ مدرسة 
في العام املقبل باإلضافة إلى افتتاح مدارس في 
املناطق اجلديدة يصل عددها إلى ١١ مدرسة، 
وهذه مدرجة ضمن خطط االستعداد الستقبال 
العام الدراسي اجلديد، وذكرت التصريحات 
أن الوزارة وفرت احتياجات هذه املدارس من 
خدمات إدارية وهيئات تدريسية مثبتة بعقود 
الصيانة والتشغيل في وزارة التربية، وكشاهد 
يثير الهواجس الشــعبية لدى الكويتيني أن 
الوزارة قد تراجعت عن تشغيل مدارس «غرب 
عبداهللا املبارك» إلى الفصل الثاني من العام 
الدراســي املقبل، ما يدل على اإلخفاق في 
تنفيذ ما أعلنت عنه وأسمته بالعودة الشاملة 

وفق خطة مرسومة.
وأيضا، هناك ما يفيد بأن اجلاهزية الكاملة 
للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ما زالت قيد التنفيذ 
ونحن على بعد أسابيع من بدء العام اجلديد، 
وأتساءل: لَم ال يتم اإلعالن عن اخلطة التعليمية 
اجلديدة بحذافيرها؟، وماذا عن املناهج التربوية 

لهذا العام، وتوفيرها في املدارس؟
وهل مت حل مشكلة العامالت في املدارس 
وأدرجن ضمن العقود التربوية، ومت توزيعهن 
بالشــكل املطلوب على املناطق التعليمية؟.. 
جميعها أســئلة حتتاج إلى أجوبة واضحة 
لطمأنة الهيئة التدريسية وأولياء األمور. حول 
مصير طالبنا إذا ما عادوا إلى املدارس بالعدد 

الكامل واملرافق ما زالت قيد الصيانة!

منذ خطاب صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، والذي ألقاه سمو ولي عهد األمني 
الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا، ومنذ تولي 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح دفة احلكومة وشعور التفاؤل 
والسعادة بادية بعيون املواطنني، ويتشوقون 
لكل خبــر يصدر عن احلكومة، من األخبار 
التي حرمنا منها لعقود من السنني، قرارات 
شــعرنا بها أن هناك مسؤوال، ومسؤولية، 
وثوابا وعقابــا، وان للحكومة عيونا وآذانا، 
وعينا حمراء، وتأكدنا فعال أن القانون فوق 
اجلميع، وان الناس سواسية، هذا االنطباع 
وهذا الشعور في فترة قصيرة جعلنا نصفق 
للحكومة، أكثر مما صفقنــا ملجلس األمة، 
والبعض متنى لو تؤخــر االنتخابات للعام 
املقبل خشية من نتائج االنتخابات املجهولة، 
احلكومة اآلن متحمسة ومندفعة لإلصالح 
والتنمية، مبباركة صاحب السمو األمير وسمو 
ولي عهده، حفظهما اهللا، وبهمة سمو رئيس 

الوزراء وأركان حكومته، .
لذلك، نؤكد ونثني على نداء صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد، حفظهما اهللا، على 
حســن االختيار في االنتخابات، وأن يكون 
ميزان الناخب ضميره، وهدفه وطنه وأرضه، 
ووصيته ملن ينجح: أن الكويت تتعافى وحتتاج 
لنقاهة وهدوء، لتتمكن احلكومة من القضاء 
على الفساد، لذلك ننبه أهل الكويت املخلصني 
ما دامت الكويت تتعافى فاحلذر كل احلذر من 
االنتكاسة (كما في عرف الطب) ال تكونوا يا أهل 
الكويت حني تنتخبون سبباً للعودة إلى الوراء 
فما بعد االنتكاسة طب، ادفعوا وطنكم للتعافي 
وعودة الروح، وكونــوا عونا لكل مصلح. 
فاهللا سبحانه، ثم الوطن لن يحاسبكم على 
األقوال لكنه سيحاسبكم على سوء االختيار 
وما يتبعه، فحكموا ضمائركم، لترضوا ربكم 
أوال، ثم وطنكم، ثم أبناءكم وأحفادكم، الذين 

سيشكرونكم حني نسلمهم الراية.
نسأل اهللا العلي القدير أن يحفظ الكويت 
وأميرها وقادتها وشــعبها، وأن يدمي عليها 

نعمته وأمنه وأمانه.

اهتمــت الصحــف والمواقع 
العالمية  والقنوات اإلخباريــة 
بإبــراز خبر فوز والمحليــة 
التنافس  ليز تــراس بســباق 
على رئاســة حزب المحافظين 
وتكليفها رســميا بتشــكيل 
الحكومة البريطانية خلفا لبوريس 
الذي أجبــر على  جونســون 
االستقالة، وقد يكون من المناسب 
لنا كحليف قديــم مع المملكة 
المتحدة وتربطنا بها العديد من 
المصالح أن نتابع عن قرب هذا 
الذي حدث ويســتمر  التغيير 
في الدولــة الصديقة وتأثيراته 
العالقات عميقة  المتوقعة على 
الجذور بيــن المملكة المتحدة 
إنها عالقات  والكويت، حيــث 
الدفاع  متعددة المحاور وتمس 
والتعليم والصحة والسياســة 

الخارجية واالقتصاد.
وأتوقع أن ينشــط أساتذة 
العلوم السياسية بجامعة الكويت 
والمتخصصون في السياسات 
بأن يقدموا دراسات  الخارجية 
القرارات  اتخــاذ  علمية تدعم 
المتعلقة بالسياســة الخارجية 

مع المملكة المتحدة في مرحلة 
جديدة لــم تتضح بعد معالمها 
في وقــت أصبــح العالم كأنه 
قرية صغيــرة. ولكن ال يغلب 
على تلك القرية الهدوء المرتبط 
بحيــاة القــرى، إذ ان القرية 
الصغيــرة الجديدة تحتاج إلى 
الهدوء والكثير مــن مقومات 
الراحة، ومازال الســؤال الذي 
يبدر اآلن حول رئيســة وزراء 
المملكــة المتحدة ليس لكونها 
قيادة نسائية تعيد إلى األذهان 
مارغريــت تاتشــر ومواقفها 
العراقي  الغــزو  التاريخية من 

الغاشــم، ولكــن ألن الحليف 
التاريخي يخوض اآلن تغييرات 
الهرم هناك  على مستوى قمة 
ولسنا ببعيدين عنها، ويجب أن 
نفهمها جيدا ونتعلم منها وعلى 
أساتذة العلوم السياسية الدور 
القــرارات بعد  اتخاذ  في دعم 
التحليــل الموضوعي والعلمي 
والتنبــؤ المبني على دراســة 

المواقف جيدا.
وبينما ينشط الخبراء بالبحث 
في المواقع وسجالت المعلومات 
عن تصريحات الزعيمة الجديدة 
ومواقفها من منطقتنا فإننا يجب 

أن يكون لنا زمام المبادرة بالبحث 
والتدقيق ورسم سيناريوهات 
الحليف  المتوقعــة مع  العالقة 
المتغيرات  التاريخي في ظــل 
والتحديات التي تفرض نفسها 
على العالم اآلن وعلى العالقات 

بين الدول والتحالفات.
وقد يكون لوعود ليز تراس 
التــي أطلقتها مبكرا بعد فوزها 
والتي تتعلــق بالرعاية الصحية 
في بريطانيا ما يستحق المتابعة 
العالقات  والدراســة في ضوء 
التاريخية بيــن النظام الصحي 
البريطانــي ونظامنــا الصحي 
وبصفة خاصة ما يتعلق بالتعليم 
الطبــي والعالجي فــي الخارج 
العالقات  وغيرها من محــاور 
الصحيــة التي يجب أن تخضع 
للمستجدات وإن  للدراسة وفقا 
كانت تبدو مستجدات سياسية 
وشأنا داخليا في المملكة المتحدة.

إن مــاري اليزابيــث تراس 
هي رابــع رئيس للحكومة منذ 
االستفتاء على «بريكست»، وثالث 
سيدة تشغل هذا المنصب بعد 

مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.

القضايــا المجتمعية والتي 
تحتــاج لمجموعــات تنظيمية 
وجهود تطوعية كثيرة ومتعددة. 
للجهود الحكومية دور مهم، ولكن 
التطوعية دور  للجهــود  كذلك 
بالتوعيــة بالقضايا المهمة، بل 
قد يكون تأثير الجهود التطوعية 
موازيا أو يتعدى الدور الحكومي 
الرســمي، والدليل تأثر الكثير 
فــي مجتمعاتنا ببعض النماذج 
النشطة في وســائل التواصل 
االجتماعي ســواء باإليجاب أو 

السلب ولألسف هو الغالب.
القضايا كثيرة والتي يمكن 
تغطيتها بالجهود التطوعية، على 
ســبيل المثال ال الحصر مثل 
التوعية بالنمط الحالي لالستهالك 
غير المبرر سواء بالمواد الغذائية 
وتأثيره على األمن الغذائي على 
المدى الطويل، وكذلك استهالك 
الطاقــة (من الكهربــاء والماء) 
والتبذير الزائد عن الحاجة. من 
القضايا كذلك الحفاظ عل نظافة 
المرافق العامــة، احترام الدور 
والنظام، المحافظة على البيئة، 
والمواضيع األخالقية، وغيرها 

من قضايا.
لماذا نترك أجيالنا الصاعدة 
فريسة لإلعالم الهدام، هناك طرق 
كثيرة يمكن للعمل التطوعي إذا 

ركز عليها أن يوجه من خاللها 
رســائل توعوية تصل للفئات 
المستهدفة بشكل أسرع وأكثر 
الرسائل والجهود  فعالية. هذه 
التطوعيــة تعمل علــى تعديل 
السلوك الحالي للمجتمع والذي 
يجهل الكثير من الناس  عواقبه 
المستقبلية، بل بمجرد إشغال 
الكبار أصحاب  الشباب وكذلك 
الخبرة بالعمل التطوعي، فإن ذلك 
سيكون حال لكثير من الظواهر 

السلبية المنتشرة. 
التطوعــي بحد ذاته  العمل 
يقوم بتطوير وصقل مجموعة 
من المهارات الشخصية القيمة، 
وينمي القدرة على حل المشكالت 
بطريقة إبداعيــة بأقل قدر من 
المالية  المــوارد  أو  التوجيــه 

والبشرية. يساعد العمل التطوعي 
إدارة  كذلك على تنمية مهارات 
الوقت، مهارات االتصال والقيادة 
والتعاون، باإلضافة إلى الصبر 
واإلبداع في إنجاز األمور عندما 
تكون الموارد شحيحة أو غير 

موجودة.
الدولة  أقترح علــى  لذلــك 
والشــركات  والمؤسســات 
والنشطاء والمقتدرين والمبادرين 
على إنشاء منصة وطنية تكون 
حاضنة لجميع الجهود التطوعية 
والخدمات المجتمعية، وبإذن اهللا 
سترون اإلبداعات، من الشباب 
والبنات، على مختلف المستويات، 
وفي جميع القضايا التي تمس 
األفراد والعائالت، وستكون هذه 
الجهود حال لكثير من الظواهر 

والمشكالت.
التطوعي ســمة من  العمل 
سمات المجتمعات الفاعلة، لدوره 
في تنشــيط طاقات المجتمع، 
وإثراء األمــة بإنجازات أبنائها. 
ومن خالل منصة العمل التطوعي 
يمكن لألفراد التطوع في المكان 
الذي يناسب  والزمان والمجال 
خبراتهــم ومهاراتهــم. تتيح 
المنصة أيضا توثيق ســاعات 
العمل وإصدار شهادات التطوع 

الخاصة بهم.
أختم بفكرة واحدة عملية، 
وذلك لوضــع العمل التطوعي 
على الخارطة التطبيقية باألعداد 
والساعات بشرط توفير البيئة 
الحاضنة لألعمال التطوعية، وهو 
إدراج العمــل التطوعي كمادة 
المراحل  تعليمية، في جميــع 
الدراسية، بل يكون التقييم في 
بعض المــواد من خالل قضاء 
ســاعات تطوعية، فــي قائمة 
معدة وأماكن مختلفة لألنشطة 
التطوعيــة والتــي تصب في 
مصلحة الوطن وفي نفس الوقت 
تغرس في نفــوس أبنائنا حب 
المبادرة والمشاركة المجتمعية. 
سأتناول هذه الفكرة إن شاء اهللا 
بشــيء من التفصيل في مقالة 

منفصلة.

من بين استراتيجيات الخروج 
من مآزق عدم فهــم كثير من 
إمعان  األفكار واألسئلة أن يتم 
الى حين  النصوص،  النظر في 
العثور على الحل في ثنايا هذا 
النظر  بإمعان  التفكير، وذلــك 
السؤال وإعادة تكرار ذلك،  في 
حتى تجــد أن إيحاء بالحل قد 
وقع في نفســك وكأنها حاسة 

سادسة عجيبة!
وهذا أقرب الى ما يعرف بـ 
guess word through context، أي 
الكلمة من خالل  تخمين معنى 
السياق الذي وردت فيه، فالكلمة 
حين تراها وحدها تكون أقرب الى 
طالسم ال تعرف معناها، لكنك إذا 
قرأت ما حولها في الفقرة عدة 
مرات فستصل الى مرحلة تقتنع 
فيهــا بأن هذا أو ذاك هو معنى 
هــذه الكلمة التي كانت غامضة 

حتى لحظات قليلة!
وبعبارة أخرى، تستخدم هذه 
االستراتيجية لمعرفة معنى كلمة 
جديدة من خالل عالقتها ببعض 
السياق،  المتوافرة في  القرائن 
والتي قد تكون: تعريفات أو إعادة 
صياغة لمعنى الكلمة، أو مرادفات، 
أو أضداد، أو أمثلة وتفسيرات، 
مألوفة للطالب ألنه تم تدريسها 
في السنوات األولى من المدرسة، 
مما يساعدهم على تحديد معنى 

الكلمة بسهولة.

ويــرى المختصون أن هذه 
االستراتيجية توفر مزايا عديدة 
للطالب، حيث تسهم في زيادة 
مفرداتهــم، وتســاعدهم ليس 
فقط على اشتقاق معنى الكلمة 
ولكــن أيضا على معرفة كيفية 
الكلمات في  اســتخدام هــذه 
سياقات أخرى، مما يجعل الطالب 
على دراية بحقيقة أن الســياق 
يحدد معنى الكلمات، إضافة الى 
تمكين الطــالب من التعامل مع 
مشاكل المفردات بشكل مستقل 
التعامل  أثناء  ثقة  أكثر  وجعلهم 
مع النصوص، وتوفير مساعدة 
قوية لهم لفهم وتسريع قراءتهم، 
بتضمنها لمهارات تفسير النص، 
والتنبؤ والتحقق من التنبؤ أثناء 
القراءة، وتحل محل استخدام 
القاموس الذي له عيوب مقاطعة 
تدفق القراءة. وفي ذات السياق، 

تذكر القراءات األربع للنص التي 
تناولها بعمق المفكر د. حامد ربيع 
ضمن منهجيات تحليل المضمون 
والخطابات والنصوص، حينما 
تناول مستويات الفهم والتعامل 
مع النص بدايــة مما يدل عليه 
النص بشــكل مباشــر وحتى 
ما أوحــى به النــص دون أي 
داللة مباشــرة. وتنطبق هذه 
االســتراتيجية، والتي ليست 
جيدة فحســب في تعليم اللغة 
اإلنجليزية وعموم اللغات، على 
أسئلة في مجاالت عديدة، وأذكر 
هنا فــي اختبار دروس القيادة 
في إحدى الواليات األميركية أنه 
كانت هناك خمسة أسئلة لم اعرف 
ما المقصــود بها على اإلطالق 
للوهلة األولــى، وعندما قرأتها 
للمرة الثانية فهمت ١٠٪ تقريبا، 
وعندما قرأت للمرة الثالثة فهمت 

الرابعة فهمت  المرة  ٣٠٪، وفي 
٤٠٪، وهكــذا مع تكرار القراءة 
ارتفعت النسبة حتى وصلت الى 
قناعة ٨٠٪ بما هو المقصود، وبناء 
على ذلك اخترت إجابة السؤال 
الصحيح، وكان أي خطأ في إجابة 
أي من هذه األسئلة الخمسة، التي 
تركتها الى النهاية، يودي بصاحبه 
الى الخــروج كليا من االختبار 

وإغالق النتيجة بالرسوب. 
هذه االستراتيجية وإن كانت 
تنطبق على االختبارات التقليدية، 
األكاديمية والعملية، لكنها كذلك 
تنطبــق علــى كل االختبارات 
الحياتية أيــا كانت طبيعتها، إذ 
إننا في الواقع نحتاج في كثير 
من شؤون حياتنا الى هذه اإلعادة، 
وأن نتجنب التسرع، وإذا كنا ال 
نعرف أال نجد حرجا في قول ذلك 
بوضوح وصراحة، وأن نبذل ما 
في وسعنا لمحاولة فهم ما نمر به 
من مواقف، باعتماد التأني وإعادة 
النظر والفهم الكلي لسياق األمور 
دون أخذ جزئية بعينها، وعادة ما 
يقال في التحليل والبحث العلمي 
بأنه ال يمكــن فهم تأثير عامل 
معين على نتائج التحليل بمعزل 
عن فهم تأثير العوامل األخرى، 
وهذه مرحلة تتبعها أخرى، حين 
يقودنا فهم الصورة الكاملة بدوره 
الفهم  الى طور آخر متقدم من 

وطريقة التعامل! 
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