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ببساطة

صدى الكلمة

معضلة التعليم
والسياسة

الخلية األولى

| د .يعقوب أحمد الشراح |

يقول تشارلز داروين في كتابه «أصل
األنـ ــواع» عــام  ،1959إن الكائنات الحية
تـشـتــرك ف ــي أص ــل واحـ ــد ،وبـيـنـهــا قــرابــة
لكن بــدرجــات مختلفة ،مــا يعني جدلية
أصل األنواع من حيث النشوء واالرتقاء.
الكثير من الناس قد ال تختلف على فكرة
االرتـ ـق ــاء وال ـت ـط ــور ال ـع ـضــوي ع ــدا فـكــرة
النشوء كما صــوره داروي ــن أو غيره من
الـعـلـمــاء .وي ـبــدو مــن مـقــولــة إن اإلن ـســان
تطور من اصل مشترك يقع بني اإلنسان
العاقل والقرود العليا ،هي التي ما زالت
محل خالفات حادة ،بسبب االعتقاد لدى
البعض أن أصل اإلنسان قرد.
عمومًا ،نظرية تكوين الحياة سر من
أســرار الخالق تعود ربما لحوالي 4500
م ـل ـيــون س ـنــة ع ـنــدمــا ك ــان ــت األرض في
شكل مـعــادن وم ــواد منصهرة ،وبـمــرور
الــزمــن فـقــدت األرض حــرارتـهــا الشديدة،
واسـ ـتـ ـم ــرت فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوران ح ـ ــول نـفـسـهــا
وال ـش ـمــس حـتــى بـعــث ال ـلــه ال ـح ـيــاة على
األرض حيث ال أحد يعرف زمنها رغم ما
يقول العلم ان الحياة بدأت منذ نحو ألف
مليون عام.
املـ ـ ـه ـ ــم أن مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت ال ـ ـع ـ ـلـ ــم ك ـش ـفــت
أس ــرار نـشــأة الخلية األول ــى وعـلــى مدى
ق ــرون مـضــت لــم تسفر عــن نـتــائــج متفق
باإلجماع عليها بني العلماء ،فهي مجرد
نظريات أو افتراضات ال أســاس لها من
األســانـيــد العلمية ،خصوصًا فــي غياب
ال ـح ـقــائــق امل ـت ـع ـل ـقــة بــال ـجــانــب ال ــروح ــي
لتشكل الخلية البدائية األولى.
ت ـ ـقـ ــول إح ـ ـ ــدى الـ ـنـ ـظ ــري ــات الـ ـس ــائ ــدة،
ان الـ ـظ ــروف ال ـجــويــة املـحـيـطــة ب ــاألرض
تـفــاعـلــت م ــع ال ـتــربــة فـتـشـكـلــت جــزيـئــات
عـضــويــة بسيطة أول ـيــة ت ـطــورت لتشكل
ال ـغ ـش ــاء ال ـخ ـل ــوي م ــع ج ـ ــزيء ال ـبــروتــني
) ،(RNAأي أن األحماض األمينية تحت
ظـ ـ ــروف م ـع ـي ـنــة اسـ ـتـ ـن ــادًا ع ـل ــى ت ـج ــارب
قــام بها العلماء أدت إلــى ظهور أحادية
الخلية ،والتي ساهمت في تطور ماليني
الكائنات الحية.
إن فرضية التفاعل بــني مــواد األرض
وجـ ــوهـ ــا فـ ــي ت ـش ـك ــل ال ـخ ـل ـي ــة األولـ ـ ـ ــى ال
ي ــدع ـم ـه ــا فـ ـه ــم أس ـ ـ ـ ــرار ك ـي ـف ـي ــة ق ـيــام ـهــا
بوظائفها البدائية التي تجعلها ظاهرة
حـيــاتـيــة .فــالـقــوة املـفـ ّـعـلــة لـطــاقــة الحركة
فــي امل ــادة الـحـيــة كخلية بــدائـيــة تتحرك
وت ـت ـن ـف ــس وتـ ـتـ ـغ ــذى وتـ ـتـ ـك ــاث ــر وتـ ـق ــوم
ب ـغ ـيــرهــا م ــن م ـظ ــاه ــر ال ـح ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة
للكائن الحي ال تفسير لها من الناحية
العلمية إال بقبول ان هنالك قــوة عظمى
بـثــت ال ـ ــروح ف ــي مـ ــواد األرض املتفاعلة
فجعلت الحياة كما هي اليوم باقية..
ك ـث ـي ــرون ي ـ ــرون أن ال ـج ــان ــب الـعـلـمــي
فــي تفسير الـنـشــوء ضـعـيــف ،وال بــد من
التمعن فــي الـجــانــب الــديـنــي ال ــذي يؤكد
أن خلق آدم من تراب األرض ومن مواده
املتفاعلة ،ثم نفخ الخالق الروح فيه .هذه
الـ ــروح ســر مــن أسـ ــرار ال ـخــالــق ال يعرف
كننها أح ــد ،وه ــي الـتــي نــزلــت إل ــى رأس
وجــوف آدم فسجدت املالئكة تكريمًا له.
حيث يـقــول الـلــه فــي محكم كتابه «ومــن
آياته ان خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر
تنتشرون» ،وقــولــه تعالى «ولـقــد خلقنا
حمأ مسنون».
اإلنسان من صلصال من ٍ
إن نظرية الـتـطــور عند داروي ــن تقول
إن الكائنات تطورت من بعضها البعض
بفعل عوامل البيئة كاالنتخاب الطبيعي
والـبـقــاء لألصلح وال ـقــدرة على التكيف،
وه ــذه مسألة يتفق الغالبية عليها من
حيث التطور في األحـيــاء بمرور الزمن،
ل ـك ــن ن ـظ ــري ــة ال ـن ـش ــوء ال ي ـعــرف ـهــا س ــوى
الخالق الــذي بنى الكون وأوجــد الحياة
فيه.
yaqub44@hotmail.com

| د .حمد أسماعيل األنصاري |

وجع الحروف

في العشر األواخر :رسالة من شيخ!

| د .تركي العازمي |

في الفيديو األخير الــذي أنزلته على قناة
اليوتيوب تحت عنوان «رؤيــة  2035والخلل
في الخطة اإلنمائية» ،وردتني رسائل كثيرة
كــان أجملها مــا وصلني مــن شيخ مــن أبناء
األسـ ـ ــرة ال ـحــاك ـمــة ع ــزي ــز ع ـلــى ن ـف ـســي يشيد
بمضمون الــرســالــة الـتــي رغـبــت أن أوصلها
ح ـ ــول رؤي ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت وكـ ـي ــف انـ ـه ــا اف ـت ـقــدت
إلـ ــى أهـ ــم م ـح ــور م ــن م ـث ـلــث ص ـيــاغــة ال ــرؤي ــة
املستقبلية ألي مشروع كبير.
ه ـن ــا ون ـح ــن ف ــي ال ـع ـش ــر األواخـ ـ ـ ــر ت ــذك ــرت
قولني من أقوال الشيخ علي الطنطاوي رحمة
الله عليه:
الـقــول األول :بعض األشـخــاص مثل كتاب
رائـ ـ ــع وثـ ـم ــني وغ ــالف ــه عـ ـ ــادي وغـ ـي ــر ج ـ ــذاب!
وبـ ـ ـع ـ ــض األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص غـ ـ ـ ــالف رائـ ـ ـ ـ ــع جـ ـ ــذاب
ومـحـتــوى ف ــارغ! فــال تجعل ال ـغــالف يخدعك
عن حقيقة املحتوى! إنها املظاهر.
والقول الثاني :ليس كل من اعتذر مخطئ

يومية شاملة

تصـدر عـن
شركة مجموعة الراي االعالمية ش.م.ك
الناشر  -رئيس مجلس االدارة

جاسم مرزوق بودي

القفال

| سلطان حمود المتروك |

انـطـلـقــت إش ـ ــارة األم ـي ــر اي ــذان ــًا بــانـتـهــاء
مــوســم ال ـغــوص ،واخ ــذت املـحــامــل تتهادى
صوب اليال حيث يستقبل االهلون الغاصة
ع ـلــى أل ـح ــان جـمـيـلــة واه ــازي ــج ح ـلــوة بعد
موسم طويل تخلله التعب واالعياء ،املني
بتحقيق ما يصبون اليه من خير يمتد الى
اسرهم وذويهم رغبة في عيش كريم.
ه ــذه ال ـحــالــة تـشـبــه حــالــة اخ ـت ـتــام الـعــام
الــدراســي وانـتـهــاء االمـتـحــانــات بعد ان كد
الطلبة وجدوا واجتهدوا وسهروا من اجل
الــوصــول الــى غايتهم فــي تحقيق النجاح
رغبة لبلوغ االهداف وتحقيق االمنيات.
عـ ــام دراسـ ـ ــي اج ـت ـهــد ف ـيــه امل ـع ـل ـمــون في
اختيار الطريقة التي تسهل عملية التعليم
وال ـت ـع ـلــم والــوس ـي ـلــة ال ـتــي تـيـســر اكـتـســاب
املعلومة والوصول الى الحقيقة.
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أو ضعيف ...االعـتــذار صفة ن ــادرة ال تجدها
إال في األوفياء!
ل ــذل ــك ٬أع ـت ـقــد ان ـنــا ع ـنــدمــا ن ـقــرأ ع ــن رؤي ــة
ً
 ٬ 2035ن ــرى ال ـقــول األول لـلـطـنـطــاوي مــاثــال
أمامنا ،حيث في الغالب ،وهذا طبع اإلنسان
فـ ــي زمـ ـنـ ـن ــا ال ـ ـحـ ــاضـ ــر ،إن بـ ـع ــض أصـ ـح ــاب
ال ـقــرار أحــاطــوا أنفسهم بمستشارين فقدوا
أهــم مـحــور مــن مـحــاور صياغة الــرؤيــة التي
نبحث عنها ،وبالتالي لــم نستطع إلــى هذه
الساعة فهم مــا نريد وكـيــف .ومــن هــم األحــق
في الجلوس حول الطاولة لصياغة مستقبل
األج ـيــال الـقــادمــة ومهمة إص ــالح منظومتنا
اإلدارية واألخالقية قياديًا.
تبهر البعض «الفالشات» وستايل العرض
ال ـجــذاب وتشعر تلقائيًا بــان األم ــر قــد حقق
مبتغاه ،لكنه فــي الحقيقة لــم يكن املحتوى
ذا أهمية مضافة على أرض الــواقــع وإن كان
بعضه جميل املراد ...ألن االبتعاد عن أصحاب
االختصاص من الكفاءات ال يوفر لك األرضية
املناسبة إلصالح الوضع الحالي.
لهذا السبب ذكر محمد الغزالي في كتابه
جدد حياتك «ان صديقك هو من يسد خللك٬
ويستر زللك ويقبل عللك ٬ومن حق الصديق
ع ـل ـي ــك أن تـ ـتـ ـج ــاوز لـ ــه عـ ــن ث ـ ـ ــالث :عـ ــن ظـلــم
الغضب ٬وظلم الهفوة ٬وظلم الدالة».

إن ـن ــا وهـ ـن ــاك ش ــواه ــد ك ـث ـي ــرة وم ــؤش ــرات
واضحة ٬نأخذ باملظاهر وبعض األشخاص
تعابير وجههم أو «مظهرهم الـخــارجــي» ال
يوحي بحسن ورجاحة العقل ولهذا السبب
تجد اختياراتنا مبنية على مستوى االرتياح
أو عبر العالقات الشخصية متناسني معايير
االختيار الصحيحة وهو تلقائيا يعد السبب
في تدهور مستوى إدارة املؤسسات لدينا.
ً
إن كنا نريد أن نبني مستقبال ٬فيجب أن
نعيد قراءة قول الطنطاوي ومحمد الغزالي،
ومن ثم نعيد اختياراتنا على أسس علمية.
فأنت لو نظرت لعملية تولية منصب قيادي
م ـ ــا ل ـش ـخ ــص مـ ـ ــا ٬فـ ــأنـ ــت ت ـب ـح ــث ع ـ ــن رؤي ـ ــة
الشخص ومـسـتــواه العلمي وخبرته وليس
بــالـضــرورة أن تربطك بــه عالقة أو حضر لك
عبر وسيط صاحب نفوذ أو ثقل.
ً
وإن كنا نريد أن نصنع جيال على قدر من
املسؤولية ٬فواجب علينا اختيار من يمثلنا
خـيــر تمثيل وم ــن األص ــدق ــاء مــن تـتــوفــر فيه
وفـيـنــا مــا ذك ــره الـغــزالــي وأن تـكــون األخ ــالق
منهجًا يدرس في كل املراحل الدراسية ...الله
املستعان.
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ام ـ ــا ال ـط ـل ـب ــة ف ـه ــم ن ـق ـل ــوا واس ـت ـب ـص ــروا
وحصلوا على الحقائق واملعلومات التي
تعمل على صقل مهاراتهم من اجل الوصول
الى تحقيق الهدف كما كان الغاصة قديمًا
يستخدمون وسائلهم املختلفة في التقاط
اللؤلؤ من باطن البحر.
عــزيــزي ال ـقــارئ مشاهد ثــالثــة ال بــد وان
نفكر فيها من خالل موضوعنا هذا:
اولـ ـه ــا :م ـشــاهــد الـ ـ ــدروس الـخـصــوصـيــة
التي انتشرت قبيل االمتحانات في املقاهي.
ه ــل هـ ــذا م ـش ـهــد ت ــرب ــوي ص ـح ـيــح يليق
باملعلم ويناسب الطالب؟
واملشهد الثاني:
ه ــي ت ـل ــك االحـ ـتـ ـف ــاالت الـ ـت ــي ق ــام ــت بـهــا
ب ـع ــض امل ـ ـ ـ ــدارس ل ـخــري ـج ـي ـهــا فـ ــي ف ـن ــادق
اغان مختلفة.
مختلفة وتخللها
ٍ
ه ــل ه ــذا يـلـيــق بــاملـشـهــد ال ـتــربــوي ال ــذي
تعلمناه في مدارسنا خالل فترة الدراسة؟
واملشهد االخير؟
مئات اآلالف من االطفال الذين يجوبون
الـ ـش ــوارع ف ــي اص ـق ــاع مـخـتـلـفــة م ــن الــدنـيــا
وقد حرموا من نعمة التعليم وحكم عليهم
بــاألم ـيــة وه ــم يـعـيـشــون فــي فــوضــى وعــدم

إدارة اإلعالن والتسويق

مباشر اإلعالن Adv. & Marketing Dir.

24953001
فاكس Fax
24953003
البريد االلكتروني

E-mail: SM@alraimedia.com

إدارة اإلنت ــاج

اإلنتاج Production Tel

24953230 - 24953222
فاكس Fax
24838528
البريد االلكتروني

E-mail: prod@alraimedia.com

إدارة التوزيع واالشتراكات

الشئون اإلدارية واملالية

مباشر االشتراكات Subs Dir

املالية واإلدارية Finance Tel

24953303 /4/5/6/7/8/9/10/11
فاكس Fax
24830574
البريد االلكتروني
E-mail: dist@alraimedia.com

24953400
فاكس Fax
24953401
البريد االلكتروني

E-mail: acct@alraimedia.com

استقرار وتشريد وتنكيل وتشتيت.
الويل كل الويل للذين ظلموهم وجعلوهم
من املحرومني من لذة العلم وشرف املعرفة.
ونحن في هذه الديرة املستقرة باذن الله
واآلم ـن ــة بـفـضــل الـكــريــم ال يسعنا فــي هــذا
الشهر الكريم الــذي تقبل فيه الــدعــوات اال
ان نبتهل ال ــى املــولــى جــل شــأنــه ان يجعل
االسـتـقــرار والطمأنينة والـســالم فــي ربــوع
هــذه الــديــرة الطيبة وابـنــاء هــا ينهلون من
ينابيع العلم واملعرفة.
وان يفرج عن جميع الطلبة الذين حرموا
من لذة العلم ومناهل الثقافة انه ولي ذلك
والقادر عليه.
وال ـت ـح ـيــة ل ـج ـم ـيــع الـ ـط ــالب وال ـطــال ـبــات
الذين اجـتــازوا مراحلهم الدراسية بنجاح
في ان يحققوا ما يصبون اليه من تطلعات
وام ـ ـن ـ ـيـ ــات ومـ ـعـ ـه ــم ابـ ـنـ ـت ــي زي ـ ـنـ ــب ب ـش ــار
بمناسبة تفوقها آمــال ان اجدها مهندسة
فــي الـغــد ب ــإذن الـلــه،تـجــد الـخـطــى مــع ابـنــاء
هذه الديرة الحبيبة من اجل العمل والبناء
والتعمير.
بالعلم واملال يبني الناس ملكهم
لم ينب ملك على جهل واقالل

مكتب الشويخ
شارع الصحافة
هاتف Tel

24927200/1/2
فاكس Fax
24927203

مكتب الفحيحيل
الفحيحيل سوق الفحيحيل مجمع
سلمان الدبوس مقابل مجمع أجيال
الدور اخلامس مكتب 13
هاتف Tel
23926702
فاكس Fax
23926232

مكتب القاهرة Cairo Office

شارع أمريكا الالتينية
جاردن سيتي الدور األول
شقة 7

Garden City - Latin American St.
Building No. 1 - 1st floor
flat No.7

هاتف Tel
)(+202) 27926007 - (+202
27926008 - (+202) 27926009
فاكس Fax
(+202) 27926010
البريد االلكتروني

E-mail: alrainews@gmail.com

اخـتـلــف الـعـلـمــاء كـثـيـرًا فــي الـعـقــود املــاضـيــة
ً
حول حقيقة من أتى أوال؛ الدجاجة أم البيضة؟
حتى سميت «معضلة الــدجــاجــة أو البيضة».
وعـنــدنــا فــي الـكــويــت معضلة مشابهة اختلف
فـيـهــا امل ـه ـت ـمــون بــال ـشــأن ال ـس ـيــاســي ،ه ــل يـبــدأ
اإلصالح باملنظومة السياسية أم التعليمية؟
شـخـصـيــًا أرى أن ك ــل ال ـق ـط ــاع ــات ف ــي الـبـلــد
تتأثر بتأثر املنظومة السياسية ومــدى جدية
السلطتني التشريعية والتنفيذية في اإلصالح،
ول ـكــن ه ــذا ال يـعـنــي اع ـت ـبــار الـتـعـلـيــم والـثـقــافــة
ال ـع ــام ــة أم ــري ــن ث ــان ــوي ــني ل ـي ـســا ذوي أه ـم ـيــة،
ف ــارت ـف ــاع م ـس ـتــوى الـتـعـلـيــم وال ـث ـق ــاف ــة ال ـعــامــة
ـواز مــع ال ـت ـطــور السياسي
يـمـشــي فــي خــط م ـت ـ ٍ
واالقـتـصــادي ألي بـلــد ،لــذلــك ورغ ــم أهمية رفع
نـسـبــة الــوعــي الـسـيــاســي عـنــد املـجـتـمــع وال ــذي
هو مهمة القوى السياسية الوطنية األولى ،إال
أن إصالح النظام التعليمي يجب أن يكون من
أولويات أي مكون سياسي وطني.
ففي الكويت ما زال النظام التعليمي يعتمد
على أسلوب التلقني والحفظ الــذي أثبت فشله
وتخلفه فــي عصرنا ه ــذا .فقد تراجعت جــودة
التعليم األساسي في الكويت بني العامني 2013
و 2016من  3.4الى  ،3.2فتراجع ترتيب الكويت
في هذا املؤشر بني دول العالم من املرتبة  93الى
 .103وهــذا التراجع يسري أيضا على مستوى
الـعـلــوم والــريــاضـيــات والتعليم الـعــالــي ،ومثل
ه ــذه امل ــؤش ــرات تـعـتـبــر خ ـط ـيــرة ج ـ ـدًا ،فــأطـفــال
ال ـيــوم هــم رج ــال املـسـتـقـبــل وه ــم مستقبل هــذا
البلد ومن يفترض أن يدير مؤسساته بعد 20
عاما من اآلن ،فما هي الحلول الصالح التعليم؟
قـ ــد ي ـع ـت ـق ــد الـ ـبـ ـع ــض أن ال ـخ ـص ـخ ـص ــة هــي
الـحــل الـسـحــري لكل مشاكلنا ومنها التعليم،
وب ــال ـت ــأك ـي ــد ف ـ ــإن ه ـ ــذا اع ـت ـق ــاد خ ــاط ــئ ت ـمــامــًا،
فالخصخصة ليست س ــوى نـقــل ملكية قطاع
معني من الدولة لشخص أو مجموعة أشخاص
همهم الوحيد هــو زي ــادة أربــاحـهــم مهما كلف
األمر!
كـ ـم ــا أن خ ـص ـخ ـصــة هـ ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع ت ـخــالــف
الــدس ـتــور الـكــويـتــي ،حـيــث تــؤكــد املـ ــادة  40من
دستور الكويت على كفالة الدولة لحق التعليم
للمواطن ومجانيته في املراحل األولى .بل حتى
في الــدول التي تعتمد على الشركات والقطاع
ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي كـ ــل شـ ـ ــيء كـ ــالـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية ،لم تتجاوز نسبة التعليم الخاص 10
في املئة.
ال ـ ـحـ ــل بـ ــرأيـ ــي ي ـك ـم ــن فـ ــي تـ ـط ــوي ــر امل ـن ــاه ــج
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة وربـ ـ ــط س ـي ــاس ــة ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـن ـهــج
الـ ـت ــرب ــوي ب ــاح ـت ـي ــاج ــات ال ـت ـط ــور االق ـت ـص ــادي
واالجتماعي والثقافي للبالد ،وتطوير املناهج
ال ــدراسـ ـي ــة ب ـح ـيــث ت ـع ــال ــج م ـت ـط ـل ـبــات ال ـح ـيــاة
ّ
وتعود النشء على البحث والتفكير
املعاصرة
العلمي والـنـقــاش ،واالهـتـمــام بتوجيه الطالب
نحو الفروع العلمية ونحو التخصصات التي
تحتاجها الكويت.
كما مــن املـهــم أيـضــا النظر بجدية ملوضوع
تـطــويــر الـ ـق ــدرات الـعـلـمـيــة واملـهـنـيــة للمعلمني
الكويتيني واالهـتـمــام بتحسني ظــروف عملهم
وتحفيزهم ماديًا ومعنويًا ،بحيث يتم االعتماد
كـلـيــًا عـلــى املـعـلـمــني الـكــويـتـيــني ف ــي املـسـتـقـبــل.
فاملعلم هو األساس واملصدر الذي سيتلقى منه
الـطــالــب معلوماته .وكـمــا يـقــول الـشــاعــر أحمد
شوقي« :قم للمعلم وفه التبجيال ،كاد املعلم أن
يكون رسوال».
ّ
فــي الختام ،نحن فــي مجتمع تشكل الطبقة
الوسطى مكونًا رئيسيًا فيه ،وهي الطبقة التي
تهتم بالتعليم والثقافة وتــؤمــن بــأن الشهادة
العلمية هي األساس للتقدم املهني والوظيفي،
وهي القاعدة التي يستند عليها الفرد لتحسني
مـسـتــوى دخ ـلــه ،لــذلــك ف ــإن اإلص ــالح التعليمي
ل ـيــس تــرفــًا ب ــل ه ــو ض ـ ــرورة ال ت ـقــل أه ـم ـيــة عن
اإلصالح السياسي .أما الحلول التي وضعتها
في املقال ،فهي خطوط عريضة تمثل انطالقة
اإلص ـ ــالح الـتـعـلـيـمــي بـعـيـدًا ع ــن بـيـعــه للقطاع
ال ـخ ــاص وتـحـمـيــل امل ــواط ــن م ــزي ــدا م ــن األع ـبــاء
املالية.
dr.hamad.alansari@gmail.com
twitter: @h_alansari

مكتب بيروت Beirut Office

شارع احلمراء
نزلة البريستول
سنتر أمني
الطابق السادس

Al - Hamra St.
Amin Center - 6 Floor
هاتف Tel

(+9611) - 737962
فاكس Fax
(+9611) - 749867
البريد االلكتروني

Email: alrai.lb@dm.net.lb.com

املقاالت املنشورة
في الصحيفة
تعبر عن رأي كتابها
ال عن رأي الجريدة

طبعت في مطابع الناشر

