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ال شيء غير النفط
احلديث عن القوة يتطلب احلديث عن البقاء
احرار ًا ك�أمة ال كافراد .ملاذا ت�ستطيع رو�سيا مثال,
وهي على خالف الواليات املتحدة لي�ست �شعوبا
متعددة اال�صول وال الثقافات ,ان حتقق كل هذا
التقدم وان ت�صبح القطب امل�ساوي واملكافئ يف
اغلب ادوات وارقام معادالت القوة مع الواليات
املتحدة ,وان تتفوق عليها يف بع�ض املجاالت
اال�سرتاتيجية وان تتخطى اليابان واملانيا
بال�صناعة  ،ونظل نحن العرب وامل�سلمني الذين
ي�صل تعدادنا الى مليار ون�صف املليار فرد اغلبنا
مدججيون ب�سالح النفط  ،يف �آخر قائمة ال�شعوب
واالمم يف العلم واالقت�صاد والتنمية واملعرفة !
هي عالمة ا�ستغراب ولي�ست ا�ستفهام .رو�سيا
دولة احتادية ورثت من االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق
وهو احتاد اجلمهوريات ال�سوفيتية
بني السطور
اال�شرتاكية الديون والتبعات الثقيلة
وفواتري االنهيار ومطالب اال�ستقالل.
اال انها حتاملت على نف�سها وعاجلت
جراحها وتخل�صت من اعباء اعتماد
دول عديدة عليها و�أع���ادت ترتيب
او�ضاعها الداخلية .رو�سيا التي
كانت قلب ال�شيوعية العاملية مل
تعد كذلك اليوم .االحتاد ال�سوفيتي
كان دول��ة د�ستورية �شملت حدودها
�أغ��ل��ب م�ساحة منطقة �أورا���س��ي��ا يف
هشام الديوان
الفرتة ما بني عامي  1922و.1991
تكون االحتاد اول االمر من اربع جمهوريات ثم
ا�صبح يف عام  1956احتادا من  15دولة بع�ضها
متجان�س وبع�ضها من دين واحد وبع�ضها الآخر
خمتلف يف العروق واال�صول والديانة .ويف وقت
ما اعتقدت الواليات املتحدة ,وهي احتاد م�ؤلف
من  52والية ,ان التعددية احلقيقية يف االمم هي
التي تتكون منها امريكا حاليا وهي امم مهاجرة
حتركت الى الكيان االمريكي احلايل من اوروبا
وال�صني وافريقيا وامريكا اجلنوبية .ويف وقت
ما ا�ستحوذت الواليات املتحدة على كل ادوات
القوة االقت�صادية واملالية وال�صناعية والزراعية
والع�سكرية وفر�ضت �سطوتها على العامل بعدما
ا�سقطت االحتاد ال�سوفيتي وفتتته .رو�سيا اليوم
اكرث تطورا وا��سرع منوا يف االم��ور التي كانت
تنق�ص كيان االحتاد ال�سابق وت�سببت يف �سقوطه
بعد ان ك��ان دب � ًا ادخ��ل العامل يف ح��رب باردة
يف مواجهة الواليات املتحدة والغرب .ووفقا
لتقارير متخ�ص�صة ,ف��إن رو�سيا حتدت القوة
االمريكية وجنحت يف ذلك ب�شكل مبهر.
كما ه��و احل���ال يف جم��ال االع�ترا���ض املذهل
لل�صواريخ الأمريكية التي وجهت �ضد �سوريا يف
�سبتمرب 2013ثم االختبارات الرو�سية الناجحة
التي متت م��ؤخ��ر ًا بخ�صو�ص �أجهزة ت�شوي�ش
لأنظمة ات�صاالت وتن�صت يف حلف الناتو وكانت
�سوخوي  24قد جنحت يف �إبطال مفعول �أنظمة
املدمرة «دونالد كوك  »USSويف نهاية �أكتوبر
امل��ا���ض��ي عندما اق�ترب��ت ط��ائ��رة توبوليف
الرو�سية طراز  142على بعد  500قدم من حاملة
الطائرات رونالد ريغان دون �أن تطلق الأخرية �أي
�إ�شارة �أو اعرتا�ض ما ي�ؤكد �أنه ب�إمكان رو�سيا من
الآن ف�صاعد ًا تدمري �أ�سطول بحري تابع للناتو .
ووفقا لإفادة ال�ضابط االمريكي املتقاعد دوغال�س
ماغريكور ف�إنه ولتذكري حكومة بالده وامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية فيها �رضب مثا ًال بالإخفاق الرهيب
الذي القته القاذفة الأمريكية ال�شهرية JSF/F-
   35قبيل بيعها والتي مل يتوقف �سعرها عن
االنفجار دون �أن يتدخل البنتاغون يف حني �أن
ال�صناعة احلربية لدى اجلانب الرو�سي ح�سب
قوله تنتج قاذفات مثل  T50تتفوق براداراتها
الثالثية الأبعاد على جميع ط�يران الناتو يف
املعارك بح�سب املخت�صني  .لكن هل التفوق
الرو�سي يف املجال الع�سكري كاف؟
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يا وزير التربية ال تنس حق
المعلم الوافد

من اخلط�أ �أن نتناول مو�ضوع وق�ضايا املعلم الوافد
وتوجيه االتهامات الباطلة بدعوة ظاملة ب�أنه مقيم
مغت�صب حلق مواطن ،وانهاء عقده ملجرد املطالبة
بحقوقه املن�صو�ص عليها يف العقد املقطوع طيلة
�سنوات فكال املواطن واملقيم يعمل �ضمن فريق عمل
واحد يف وزارة الرتبية.
ت�سطيح الق�ضايا وهموم الوافدين هي جتارة مفل�سة
للذين عملهم اقتنا�ص املن�صات وحماربة الإن�سان
ال�رشيف الذي ي�سعى للقمة العي�ش احلالل بكرامة وحق،
البع�ض لديه جتربة غري من�صفة للوافد ويريد تعميمها
على اجلميع ،دون �أخذ باالعتبار العالقات الإن�سانية
وال�سيا�سية واالقت�صادية ،ومانريده لي�س ن�رش خطاب
العن�رصية والتمييز بني �صفوف املجتمع،
نقاط
وامن��ا اال�ستفادة من الطاقات واخلربات
واعطائهم حقوقهم ،فما نحتاجه يف هذا
الوقت قبل احلديث عن اال�ستغناء وانهاء
العقود هو تقوية البنية التحتية وت�أهيل
واعداد �إن�سان قادر على حتمل امل�س�ؤولية
والعمل على بناء م�ستقبل ووطن ،ال اعداد
جمموعات و�شبكة يف مواقع التوا�صل عملها
الت�شويه والهدم والتدمري.
ل��دى املعلم ب�صورة عامة الكثري من
الق�ضايا والهموم التي حتتاج �إلى اعادة
عبدالعزيز خريبط نظر ومراجعة من اجلانب الإداري والفني
والقانوين مللفات وق�ضايا عالقة يف
تويترAkhuraibet :
 /http://khuraibet.blogspot.comالتعليم تتطلب حتديث يف النظام القدمي
الذي غلب عليه ال�صد�أ ،وعند االقرتاب
�أكرث من الهيكل االداري والفني يف الرتبية ،جند ب�أن
هناك ندرة كبرية وعزوف ًا عن املهنة يف التخ�ص�صات
العلمية االمر الذي مل ولن يحل يف كادر املعلمني الذي
كان بابا لهدر الأموال مع تدين امل�ستوى واملخرجات
املحرجة ،خا�صة عند اال�ستعانة باملعلم املواطن
الذي هو نف�سه قيا�سا مع املخرجات ،وال يعني ذلك
ب�أنه ال توجد كفاءة وطنية لكن هي نادرة وال تغطي
املحافظات واملدار�س ،االمر الذي ينبغي التعامل
معه ب�شكل �أكرث م�س�ؤولية ،فاحلقيقة التي تغيب
دائما عن القيادات يف الوزارة هي الغاء دور املعلم
ال��واف��د ،والغاء كل ما يتعلق بالرتقي والر�ضا
الوظيفي املعنوي واملادي للموظف الذي ي�ساهم
يف الإجن���از والعمل اجلماعي ،لتخطي حتديات
ال�ضغوطات وخلق فريق متكامل واثق بنف�سه ومتفهم
لواجبات الوظيفة ،فما هو حا�صل اليوم هو عدم
وج��ود ا�ستقرار وظيفي يف هذه ال��وزارة مع كمية
الأخبار التي تن�رش يوميا يف انهاء العقود للمعلم
الوافد ما ي�شكل له تهديد ًا ر�سمي ًا وقلق ًا يف و�ضعه
احلا�رض وامل�ستقبل.
ونخت�رص ذلك يف �أننا امام نظام تعليمي يعاين من تدن
وبع�ض املعلمني يعانون من تدن يف الأداء وباالخ�ص
بع�ض املواطنني ،يف وقت انهاء العقود والتخل�ص
من الوافدين ب�شكل ع�شوائي واملطلوب االعتماد
على املواطن واملعلم املقيم ب�صورة غري قانونية،
وما �سيرتتب على هذه اخلطوات من تدمري للعملية
التعليمية.
و�أبنائنا يف املدار�س �سيتعلمون �شهر ًا على وجه التقريب
والباقي ح�ص�ص احتياط وذلك لغياب املعلم واملعلمة
املواطنة ،وبعد رفع االيقاف الريا�ضي �سن�سمع عن
كتب التفرغ الريا�ضي بكرثة ،واذا معلمة اجازة �أمومة
ومتديدها �سنويا ويف الأخري نقول «كدينا خري».
وم��ع الأ���س��ف البع�ض ال يهتم يف وزارة الرتبية �إال
باملنا�صب والوظائف اال�رشافية وتخ�صي�ص امل�سميات
والكوادر وامل�شاريع وبعيدون كل البعد عن املناهج
وطرق التدري�س احلديثة وحت�سني بيئة التعليم واملعلم
واملتعلم والأم��ن وال�سالمة يف املن�ش�آت واملدار�س
ون�سمع ب�أن هناك اهتمام ًا بالتعليم ..اهتمام مباذا؟
اهتمام برت�شيد االنفاق وخ�صم من املعلم الوافد بـ 90
دينارا بدل ايجار يف يوم املعلم العاملي؟.

مقاالت
إذا زلزلت األرض
تحتكم

كتبت قبل �أيام مدافع ًا عن �شعب
مغلوب على �أم��ره ابتالهم الله
�سبحانه وتعالى بزمرة فا�سدة من
احلكام ،ا�ستغلوا الدين وال�شعار
الطائفي خل��داع��ه��م وا�ستغالل
طاقاتهم الذاتية وخريات بالدهم
التي تقدر بالرتيليونات فذهبوا
�إلى حرب طويلة كلفتهم �أكرث من
مليون ن�سمة كانوا يظنون �أن من
يقودهم يعرف طريق اجلنة �أو
هو عبد �صالح م�أمور ب�شن هذه
احلرب ف�صدقه ال�سذج من النا�س
وه����رب م��ن براثنه
ثقافيات
الرئي�س ال���ذي كان
هو ال��ذي اختاره من
ب�ين اجل��م��وع و�سلم
ب��ج��ل��ده م���ن م�شهد
ه��ذا ال��ي��وم العظيم
وبعد نحو الأربعني
ع��ام � ًا �أن��ف��ق خاللها
ه��ذا امل��دع��ي االرع��ن
خ��ي��رات ال���ب�ل�اد يف
غري م�سلكه ال�صحيح
عبدالعزيز التميمي وراح يحاول ت�صدير
الثورات ال�شعبية للجوار ويتدخل
يف امل����شرق وامل��غ��رب واجلبل
وال�ضيعة والتخوم وال�سهول
ومل يرتك جحر �ضب يف الفيايف
�إال وادخ���ل عليه فكره الفا�شل
البائ�س حم��اوال قلبه على نظام
معي�شته وتغيري م�ساره وحتويله
�إلى كائن �آخر غري الذي �سخر له
هذا النظام دارت عليه الدوائر
ف��ال��ي��وم زل��زل��ت الأر�����ض حتت
�أقدامهم و�صعقت ال�سماء فوق
ر�ؤو�سهم وباتوا على �شفا هاوية
تق�ضي عليهم قريبا ب�سبب تخلفهم
الفكري الذين يرون تدخلهم يف
�ش�ؤون الآخرين عمال مقدما على
م�صالح البالد والعباد فجوعوا
�شعبا كان مرفها قبل �أربعني عام ًا
وا�رسفوا من خمزون ديرتهم الكم
الكبري ف��ب��ددوا اخل�يرات وغدت
عملتهم �أرخ�ص من �أوراق دورات
املياه ف�أح�س النا�س باجلوع
وال��ذل وال�تراج��ع فهاهو اليوم
يطالب بالق�صا�ص العادل لهذه
الزمرة الفا�سدة ولن ي�ستكني فقد
�رصخ ال�شعب �رصخته وقال كلمته
ولن يثنيه عن نيل حقوقه ر�أي
مر�شد �أو والي��ة فقيه فقد �أثبتت
الأي��ام زي��ف ما يدعون وك�شفت
الأح��داث جهل من كانوا يظنون
انه امام يقودهم �إلى الفردو�س
فاحذر ايها اجلاهل فقد �آن الأوان
ودقت ال�ساعة و�سوف تتجرع ما
كنت ت�سقيه للآخرين دون حق
فع�ض �أ�صابعك اليوم ندم ًا فقد
دقت ال�ساعة فابحث لنف�سك عن
مهرب ي�أويك ومن معك من حبال
امل�شنقة التي ن�صبتها لالبرياء
قبل �أربعني عام ًا ،هناك جمع من
ال�شعب والأقليات يريدون حقوقهم
منك ف�أنت من نهب و�أحرق ودمر
وخطط وج��اء اليوم ال��ذي كنت
حت�سبه بعيدا ونراه قريبا.

اقتصاد المعرفة وعلم الجهل ومنظمات التجهيل

مجالس

د.محمد الدويهيس

يعد االقت�صاد املعريف توجها عاملي ًا حديث ًا ت�سعى
كثري من الدول يف خططها التنموية �إلى حتقيقه من
خالل التحول من االقت�صاد ال�صناعي �إل��ى اقت�صاد
املعلومات والتحول من �إنتاج ال�سلع والب�ضائع �إلى
�إنتاج املعلومات واخلدمات وذلك من خالل �إيجاد
اقت�صاد يعتمد على املعلومات و�شبكات االت�صاالت
ونظم املعلومات واالت�صاالت  ،معتمد ًا على اال�ستثمار
يف املعلومات ور�أ�س املال الب�رشي �أكرث من اعتماده
على املوارد املادية والرثوات الطبيعية.
ويعرف اقت�صاد املعرفة ،ب�أنه ا�ستخدام املعرفة
ُ
واملعلومات ونظم املعلومات والتكنولوجيا احلديثة
وا�ستثمارها بكافة املجاالت والأن�شطة االقت�صادية
واالجتماعية من خ�لال ا�ستخدام نظم املعلومات
وتطبيقاتها املختلفة .وتطوير ال�سلع واخلدمات
التقليدية عن طريق ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة
وحتويلها �إل��ى اقت�صاد معريف يتجاوز احل��دود
اجلغرافية ينقل ال�سلعة ويو�صل اخلدمة للعميل بد ً
ال
من انتقال العميل ملوقع ال�سلعة �أواخلدمة وبذلك
�أ�صبحت املعرفة هي املحرك لل�سلع واخلدمات
ولالقت�صاد.
وقد �أ�صبح من ميتلك املعلومات والإبداع فيها يف ع�رص

الثورة املعلوماتية �أكرث نفوذ ًا ممن ميلكون ال�سلع
�أواخلدمات �أو يديرونها !.
ويف اجلانب الآخ��ر جند �أن هناك من ا�ستطاع �أن
ين�رش وي�سخر املعلومات ونظم االت�صاالت وو�سائل
التكنولوجيا احلديثة �إلى «علم اجلهل»!وهو العلم
الذي يدر�س �صناعة ون�رش اجلهل بطرق علمية خمططة
خلدمة ال�سا�سة ورج��ال املال والأعمال وب�أ�ساليب
ا�رساتيجية متعددة لتوزيع اجلهل بني فئات املجتمع
م�ستندا �إلى ثالث قنوات ت�ضليلية رئي�سية هي �إثارة
ال�شك والريبة و�صناعة احلرية وبث اخلوف والهلع
بني الفئات امل�ستهدفة! وت�ستحدم كثري من احلكومات
«علم اجلهل» لتمرير كثري من �أجنداتها وم�شاريعها من
خالل �أ�ساليب التهويل والتخويف والت�شكيك وامل�ستقبل
املظلم وخلق حالة من احلرية والرهبة بالقادم من
الأمور! وبث الأخبار واملعلومات املحرفة واملنقو�صة
واملت�ضاربة من خالل بع�ض و�سائل الإعالم والتوا�صل
االجتماعي وبع�ض الدرا�سات والأبحاث املدفوعة
الثمن� .إن بث ون�رش الكم الهائل من الأخبار امل�ضللة
واملعلومات والتحليالت اخلاطئة املبا�رشة على مدار
ال�ساعة ت�شكل بع�ض االراء والقناعات غري ال�صحيحة
عند قليلي العلم واملعرفة واالطالع ما يجعل املتلقي

لهذه املعلومات يف حرية من �أمره!
�إن ع�رص املعلومات وتقنية االت�صاالت واملوا�صالت
يا �ساده عامل ذو حدين كرثت فيه املعلومات فا�ستفاد
من ا�ستطاع �أن ي�ستثمرها �سواء مل�صاحله اخلا�صة
�أو م�صالح الب�رشية جمعاء .ويف ظل هذا العامل
املتالطم الأمواج باملعلومات والأخبار ال تزال العديد
من الوزارات والهيئات واملنظمات احلكومية تعي�ش
مرحلة التجهيل والت�ضليل واجلهل وال�ضياع وال�شتات
يف م�شاريعها وخططها اال�سرتاتيجية وتعي�ش
حالة من التوهان بالر�ؤية والأهداف اال�سرتاتيجية
والت�شغيلية!
ل��ذا �أق�ترح ايجاد جهاز من املفكرين واملخططني
واملتخ�ص�صني  Think Tankيف خمتلف التخ�ص�صات
العلمية ومن �أهل الثقة واخل�برة واحلكمة والر�أي
ال�سديد بحيث يتبع هذا اجلهاز �سمو رئي�س جمل�س
ال���وزراء �أو النائب الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء
لتنقية املعلومات من �شوائب وخمططات علماء اجلهل
والتجهيل و�إع��ادة هيكلة وتر�شيق اجلهاز التنفيذي
للدولة وو�ضع اخلطط وامل�شاريع اال�سرتاتيجية التي
تتالءم ور�ؤية الكويت .2035
ودمتم �ساملني

