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 ذعار الرشيدي

الشيخ ناصر 
واحلكايات السياسية
كما يعلم اجلميع أن أكبر 

تغيير سياسي جذري 
شهدته البالد ومنذ أكثر 
من 5 سنوات هو تولي 

الشيخ ناصر صباح 
األحمد منصب النائب 
األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع في 
احلكومة األخيرة، ويأتي 
تولي الشيخ ناصر هذا 

املنصب بعد سنوات نال 
البلد منها من التعقيد 

السياسي الشيء الكثير، 
لذا يرى بعض احملللني، 
وفي رؤيتهم قرب كبير 

من الصحة من أن دخول 
الشيخ ناصر للمشهد 

السياسي سيساهم كثيرا 
في حلحلة كثير من حاالت 
التعقيد السياسي املعتقة، 

واألمر ليس متنيا، أو 
تصويرا للشيخ ناصر أنه 

الوحيد القادر على حل 
تلك املشكالت العالقة، بل 
ألن توليه جاء في الوقت 

املناسب لرجل يتمتع 
مبساحة سياسية بيضاء 

كانت صفحاتها بعيدة عن 
كثير من الصراعات التي 

أدت إلى تلك التعقيدات 
التي أشرت إليها، فكان 

من الطبيعي جدا أن يرى 
املراقبون أن توليه سيسهم 
كثيرا في فتح ملفات عالقة 

أغلقتها حدة الصراعات 
السياسية بوقت طويل.

> > >
ومنذ ما قبل توليه ثاني 

أهم منصب حكومي 
بالتراتبية في احلكومة، 
كان يحمل معه مشروع 

مدينة احلرير، رغم انه كان 
يومها وزير الديوان إال أن 
أغلب اجلوالت واملؤمترات 

والندوات التي عقدت 
بخصوص املشروع كانت 
أقرب إلى بطاقة تعريفية 

ملشروع عمالق، ولكن مع 
دخوله احلكومة كوزير 
رئيسي أصبح املشروع 
أقرب كثيرا إلى التنفيذ 

ولو تشريعيا إذ ينتظر أن 
يبت املجلس في قانون 
مشروع مدينة احلرير 

لتبدأ مرحلة دخوله حيز 
التنفيذ بانتظار وضع 

حجر األساس التشريعي له 
قريبا جدا.

> > >
املسألة ليست مرتبطة 
بشخص وزير، اعني 
مسألة مشروع مدينة 

احلرير، ولكن مع دخول 
الشيخ ناصر السلطة 

التنفيذية أصبح املشروع 
والذي هو جزء من رؤية 

صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد 

الشاملة لتحويل الكويت 
إلى مركز مالي عاملي 
مشروع دولة تريد 

النهوض من جديد، بل 
إنها ورمبا للمرة األولى 

منذ عقود يكون للحكومة 
مشروع حقيقي أبعد رؤية 
من مجرد مشاريع إنشائية 

قصيرة املدى كتلك التي 
قدمتها احلكومات السابقة، 

فهذا املشروع ليس خطة 
تنموية خمسية، او برنامج 
عمل حكومي، بل مشروع 
نهضة أمة، هكذا يجب أن 

نراه وهكذا يجب أن نؤمن 
انه سيكون.

> > >
املشروع ليس مجرد 

حكاية سياسية، بل انه 
وكما نريد ونأمل سيكون 
حقيقة ماثلة يفترض به أن 
يكون بذاته حزمة إصالحية 

شاملة سياسيا وماليا، أي 
أن املشروع بذاته سيحوي 
نواة إصالحية شاملة على 

كل املستويات.
ملاذا؟! ألنه وببساطة 

لنا جميعا وملستقبلنا 
ومستقبل أوالدنا.
> > >

وقصة أن املشروع 
سيكلف 450 مليارا، ملن 

ال يفهمها فالدولة لن تدفع 
هذا املبلغ، لكن جزءا كبيرا 

من هذا املبلغ الفلكي 
سيكون استثمارات واردة 
من الداخل واخلارج، وتلك 

حكاية أخرى.

احلرف 29 rooowy@gmail.com

د. ناصر أحمد العمار

أروى الوقيان

رسم سوق املباركية لنفسه موقعا جغرافيا سياحيا بامتياز انفرد 
به عن األسواق األخرى، بل انه وجد )بالفطرة(.

لطبيعته، بعثرة دكاكينه القدمية، مقاه هنا وهناك تزكي األنوف 
برائحة شاي الفحم املطعم بالهيل والزعفران يشكل تواجد رواده 

صورة فريدة تعبر عن زمن مضى لن يعود، يحيكون نسيج 
الذكريات بجلوسهم املعتاد بعفوية تعيد ألطفالنا هيبة عجوز املنزل 

ووقاره، ممرات متعرجة منها الضيقة والفسيحة تزينت حوائطها 
وزواياها ببصمات فريدة تدل على عراقة املكان وقيمته التراثية 
فتختال صرخات الهول واليامال، يحكي صداها تاريخ ومعاناة 
األجداد واآلباء، دكاكني حتتفظ بعبق ذكريات املاضي، خطوط 

الزمن ومقاومة لواهيب الصيف مرسومة على وجوه الباعة. يعزز 
من قيمة السوق موقعه االستراتيجي، نوع البضائع وأسعارها 

التنافسية الرخيصة جتذب زواره، مطاعمه املتنوعة يصعب على 
اجلميع مقاومة ما تقدم قوائمها من لذيذ الطعام. قصة حتول هذا 

السوق إلى موقع سياحي بدأت عندما قامت بلدية الكويت مشكورة 
بتجميل السوق وصيانته، رصف املمرات الرئيسة، صيانة 

األرصفة املهترئة، تغطية أسقفه بـ»الصفيح« لتشمل جميع ممرات 
أسواق املباركية )سوق احلرمي، سوق واجف، شارع الغربللي، 

السوق األبيض، سوق أجلت، سوق البوالطو، سوق السالح، سوق 
الصفافير، سوق احللوى.. الخ( حيث ساهمت األسقف اجلديدة في 

ربط تلك األسواق بعضها ببعض وسميت مجازا بسوق املباركية 
ثم استدرك املسؤولون - على ما يبدو- فنصبوا الفتات إرشادية 

توضح اسماء االسواق كما سبق ذكره. تنامى واشتهر سوق 
املباركية سياحيا على املستوى احمللي واخلليجي حتى بات قبلة 

يقصدها اجلميع. يقول احد اخلليجيني لقد شاعت لدينا مقولة اذا 
)رحت الكويت ولم تزور سوق املباركية كأنك ما رحت الكويت( 
وهذه داللة على حتول هذا السوق إلى نافذة يطل منها الكويت. 

مع تنامي هذا الدور يوما بعد يوم، واستمرار ما يقدمه هذا السوق 
من حقائق تراثية وثقافية تستدل األجيال تلو األخرى على عمق 

هوية مجتمعهم وأصالته، يفاجأ أصحاب بعض احملالت وكذا رواد 
هذا السوق »احدهم كاتب السطور« قيام احدى اجلهات الرسمية 

بتوزيع إنذارات تطلب من أصحابها إخالءها بغرض هدمها! خاصة 
احملالت التي حتتفظ بني جدرانها أغلى وأثمن تراث يعكس احد 

اهم جوانب هويتنا املعمارية )احملالت املبنية من صخر البحر 
وأسقفها من الچندل والباسچيل( لتحافظ على الدليل األوحد على 

تراث األسواق القدمية وبهويته، قوبلت اإلنذارات برفض شديد 
من اصحاب هذه احملالت ورفعوا شكواهم الى من يهمه أمر تاريخ 
الكويت وتراثها وهويتها، وبعد جهد جهيد توقف املسؤولون آنذاك 

عن مطالبتهم بإخالء احملالت وهدمها، وتنفس اجلميع الصعداء 
وشكرنا اهلل على حماية ما تبقى من تراثنا الذي ال يقدر بثمن، 

حتى توجت اجلهود اخليرة )لو خليت خلربت( بإدراج سوق 
املباركية ضمن املواقع التراثية. مرت سنوات ال يتعدى عددها 

أصابع اليد الواحدة عن فكرة الهدم ألكثر احملالت معنى وقيمة 
للتراث، لتعاود نفس اجلهة في اغسطس املاضي القيام بتوزيع 
خطابات رسمية على نفس احملالت تطلب إخالءها خالل شهر 

بغرض هدمها! مما يزيد األمر غرابة وحيرة حول املعنى والقصد 
من الهدم في الوقت الذي جترم العديد من الدول من ميس التراث 
أو التاريخ أو يعرضهما للخطر. لقد مرت خمسة من الشهور على 

توجيه خطابات اخالء بعض محالت املباركية حتى اآلن.. هل من 
توضيح أو رد يبرر أو نستدرك منه ما هو اكثر معنى واهمية لهذا 

القرار العبقري بهدم سوق املباركية؟

وأنا أجتول في تويتر فوجئت بخبر وفاة الطالب عيسى البلوشي 
البالغ من العمر 9 سنوات، وهو مريض بالقلب اثر ضرب من 
مدرسته الوافدة والذي أفضى الى موته، وأن تتحول املدرسة 

ملشنقة لألطفال، هذا أمر بشع وقبيح، حني يسلم األهالي فلذة 
أكبادهم للمدرسة ويتوقعون أن يحظى أبناؤهم بالعلم والتربية 

احلسنة، وليس الضرب والقتل.
وحني يتحول املدرس ألداة إعدام يجب أن نتوقف طويال هنا، 

بغض النظر عن أنه حادث فردي إال أنه متكرر، كثير من األطفال 
تعرضوا للتعنيف ومتت الشكوى عليهم، ولكن املشكلة ما زالت 
مستمرة، وهو األمر الذي يدعونا للتساؤل هل تتعامل الدولة مع 
مدرسني تكلفتهم هي األرخص؟ لذلك أساليب التدريس والتعامل 

مع الطلبة سيء، وال يحتوى على أدنى أسس اإلنسانية؟
سأسترسل مبوضوع الطفل املتوفى عيسى البلوشي والذي 

أجرى 3 عمليات لقلبه، وهو األمر الذي يجعله من ذوي 
االحتياجات اخلاصة، ألنه يحتاج معاملة خاصة نظرا لوضعه 

الصحي الصعب، وقامت أمه مشكورة بإبالغ اإلدارة عن وضعه 
الصحي لتتم مراعاته، واشتكى االبن ألمه عن تعرضه لتعنيف من 
قبل املدرسة القاتلة، وبدورها األم أبلغت اإلدارة، بحضور املدرسة 
األولى وحسب رسالة األم املدرسة تعاملت بشكل وقح، ولم تعبر 

عن أسفها او رغبتها في التغيير.
األمر املؤسف ان عيسى توفي بعد ساعة من تقدمي األم شكوى 
رسمية، حاولت األم بكل الطرق حماية ابنها ولكن ال حياة ملن 

تنادي.
ومن أمن العقاب أساء األدب فعال، نحن قوم ال تؤدبنا غير العقوبة 

ألنه مع كل أسف بعضنا ال ميتلك من اإلنسانية ذرة.
هذه املدرسة كان أجدر بها ان تعمل مبهنة تشبهها وليس كمدرسة 
بدال من أن تربي أجياال تقتلهم، واملسؤولية األكبر تقع على كاهل 

وزارة التربية التي ال تقوم بدورات تأهيلية للمدرسني، وتكون 
دورة شاملة تتضمن كيفية التعامل مع الطلبة املرضى ومن ذوي 
االحتياجات اخلاصة واإلعاقات وأصحاب األمراض النفسية، يجب 

ان يتم التعامل بأسلوب محترف، ويجب أن يتم التعامل مع أي 
شكوى على هيئة التدريس بجدية أكبر، أرواح أبنائنا ليست عبثا 

في ايدي مدرسني غير مؤهلني ملهنة عظيمة مثل هذه!
وعلى وزارة التربية أال تكتفي بفتح التحقيق في قضية عيسى 
البلوشي فقط، بل تقوم بإجراءات احترازية مستقبلية لتفادي 
هذه الظاهرة املنتشرة بجميع محافظات الكويت وهي تعنيف 

األطفال.
أطالب بوضع كاميرات بجميع الفصول وفرض الرقابة على 

املدرسني والطلبة، ليتم ضبط هذا التعدي بني الطرفني، ال نريد 
لدم عيسى البلوشي ان يضيع هدرا، بل نريد أن يكون بداية 

الطريق لسن قوانني صارمة جتاه موضوع التعدي على الطلبة في 
املدارس، ومنا الى الوزير ان كان يهمك األمر!

قفلة:
يعاني الطلبة البدون من عدم وجود بعثات او حمالت خيرية 
داخلية للدارسة اجلامعية، ودور القطاع اخلاص شبه معدوم 

مع هذه املرحلة الدراسية املهمة، لذلك أمتنى من القطاع اخلاص 
وأصحاب املبرات اخليرية تخصيص جزء من ميزانيتهم للطلبة 

البدون املتفوقني للوصول للمرحلة اجلامعية.

األفكار العبقرية
إلزالة سوق املباركية

حني يتحول 
الطلبة لوفيات

عماريات

منظور آخر

قبل معاهد ويستفاليا في أوروبا عام 1648 
ونشـــوء الدولة القــومية أو الوطنــــية 
لم تكن املجتمعات البشرية تعرف مصطلح 

»الوطنية« ولم يكن الناس يشعرون 
باالنتماء الوطني للدولة التي يعيشون في 
كنفها. فكان اإلنسان يولد في مدينة ما ثم 
يعيش في مدينة بعيدة أخرى. وفي بالدنا 

الكويت يوجد العديد من املواطنني الذي 
وفد أجدادهم من مواطن أخرى، فأقاموا 
وأصبحوا مواطنني. وفي املقابل يذكر لنا 

التاريخ القريب هجرة العديد من الكويتيني 
إلى بلدان أخرى واإلقامة فيها حتى 

أصبحوا مواطنني في هذه الدولة أو تلك 
وقت كان األمر ال يتطلب تأشيرات دخول 

أو جوازات سفر أو شهادات جنسية.
> > >

األصل والفصل والعرق ولون البشرة 
والعيون واملوروثات اجلينية مفروضة على 
اإلنسان وال قرار له في اختيارها. أما مكان 

املعيشة فعرضة للتغيير والتبدل. وعلى 
عكس احليوانات التي تكتفي بالعيش في 

بيئتها الطبيعية ينزع البشر إلى تغيير 
األمكنة. فقد عاش الناس آالف السنوات 

وهم يهاجرون ويبدلون أماكن عيشهم قبل 
معرفتهم بالسيادة الوطنية التي صاحبت 

ظهور الدولة الوطنية أو القومية والتي 
نظمت نزعة الهجرة لدى البشر بإصدار 

قوانني الهجرة وترسيم احلدود. بيد أن ذلك 
لم مينع اإلنسان من السعي في مناكبها 

وتغيير موقع معيشته واالنتقال من مكان 
إلى آخر.

> > >

)أحمد زويل، كارلوس منعم، رشيدة داتي، 
زها حديد، مجدي يعقوب( وغير ذلك من 

أسماء عربية ألناس عاشوا في الغرب 
فأنتجوا وأبدعوا في أوطانهم اجلديدة التي 
أما اختاروها بأنفسهم أو اختارها ذووهم 

املهاجرون إلى بالد الغرب. وفي هذه العجالة 
أشير إلى القول املأثور »حيثما علقت 

معطفي يكون بيتي«، فاألوطان اجلميلة 
ليست تلك التي نولد فيها بل التي نختارها 
ومنوت فيها. ذلك أن اإلنسان، ومثلما هو 
معروف، يعيش في محيطه الصغير ال في 
الوطن الكبير. فمتى ما توافر لديك أسرة 
ومنزل ومصدر رزق وأصدقاء وجيران 

فذلك هو الوطن وليس سواه. وأختم بالقول 
إن الوافد الذي يحرص على أمن البلد الذي 
يعيش فيه هو أنفع له من مواطن خؤون. 

خرجت امرأة من منزلها فرأت ثالثة 
رجال كبار في السن لهم حلى بيضاء 
طويلة جالسني في فناء منزلها، دققت 

في أشكالهم فلم تعرفهم، فتقدمت إليهم 
وقالت: ال أظنني أعرفكم؟ البد أنكم 

غرباء عن بلدتنا؟ هل أنتم سائلون األكل 
والشرب من منزلنا؟ أرجوكم تفضلوا 

بالدخول لتأكلوا وتشربوا. سألوها 
بصوت واحد: هل رب البيت موجود؟ 

فأجابت: ال، إنه باخلارج. فأجاب أحدهم: 
إذن ال ميكننا الدخول وسننتظر.

في املساء أتى الزوج ووجد الشيوخ 
جالسني في فناء املنزل فنظر إليهم ولكن 

لم يتحدث معهم ودخل منزله متوجها 
لزوجته ليعرف من هؤالء؟ فأخبرته 

الزوجة مبا حدث في الصباح، فقال لها: 
اذهبي إليهم واطلبي منهم أن يدخلوا. 

فخرجت املرأة إليهم وطلبت منهم 

الدخول. فأجاب أحدهم: عذرا يا سيدتي، 
نحن ال ندخل املنزل مجتمعني! فسألتهم 
الزوجة )مندهشة(: وملاذا؟ فأجاب أحدهم 

قائال: هذا اسمه )الثروة( والذي بجانبه 
)النجاح( أما أنا فـ )احملبة(، اذهبي لزوجك 
وأخبريه وتناقشي معه من منا تريدان أن 

يدخل منزلكم؟ فذهبت الزوجة لزوجها 
وأخبرته عن األمر، فغمرت السعادة 
زوجها وقال: ياله من شيء حسن، 

وطاملا كان األمر على هذا النحو فلندُع 
)الثروة(! دعيه يدخل ليمأل منزلنا بالثراء، 
فخالفته الزوجة قائلة: عزيزي، لم ال ندعو 
)النجاح(؟ كل ذلك احلوار كان على مسمع 

من زوجة االبن التي كانت جالسة في 
إحدى زوايا املنزل، فأسرعت لهم تقترح 
عليهم قائلة: أليس من األجدر أن ندعو 

)احملبة(؟ فمنزلنا حينها سيمتلئ باحلب؟ 
أجاب رب املنزل: حسنا لنأخذ بنصيحة 

زوجة ابننا! اخرجي وادعي )احملبة( ليحل 
ضيفا علينا. خرجت املرأة لهم: يا )احملبة( 
تفضل بالدخول لتكون ضيفا على منزلنا 

املتواضع، فنهض )احملبة( وبدأ باملشي 
نحو املنزل.. فنهض االثنان اآلخران 

وتبعاه! وهي مندهشة.. فسألت املرأة كال 
من )الثروة( و)النجاح( قائلة: لقد دعوت 

)احملبة( فقط، فلماذا تدخالن معه؟
فرد شيخ )احملبة(: لوكنت دعوتي )الثروة( 

أو )النجاح( لظل االثنان الباقيان خارجا، 
ولكن كونك دعوت )احملبة( فأينما أذهب 
يذهبوا معي.. فأينما يوجد احلب يوجد 

الثراء والنجاح.
مسك اخلتام: هي قسمة من اهلل عز 

وجل.. فيها الغني والفقير.. أما احلب 
فيستطيع أن ميلكه اجلميع دون تفرقة 

بينهم.. اللهم اغمر العالم بقلوب محبة لك 
وللسالم.. سالم عليكم باحلب واحملبة.

منذ اإلعالن عن إقامة مؤمتر إعادة إعمار 
العراق الذي حتتضنه الكويت كثرت معه 
الثرثرة واألحاديث اجلانبية التي ضجت 

بها مواقع التواصل االجتماعي وبعض 
التصريحات الصحافية الرافضة لذلك 
املؤمتر بسبب ما حصل من العراق في 
الغزو الغاشم على الكويت، وانا ال اجد 

أي ترابط في املوضوع، كلكم تعرفون ان 
الذنب ليس ذنب العراق وإمنا ذنب كل 
طاغية حكم العراق وخصوصا صدام.
كل شخص نطق برفضه لذلك املؤمتر 

الذي دعا إليه صاحب السمو أمير البالد 
وقائد العمل اإلنساني الشيخ صباح 

األحمد اجلابر الصباح ـ حفظه اهلل ورعاه 
ـ فهو مخطئ ورفضه نابع عن جهل 

وعدم معرفة، فصاحب السمو األمير كما 
يعرف العالم أجمع عنه قائد فذ حكيم 

يعرف أين ومتى يضع بصمته اإلنسانية 

ويعرف كذلك كيف يجمع الشتات ويعي 
متاما ماذا يفعل ومباذا يبادر.

فالعراق في هذه املرحلة يستحق الدعم، 
ألن حكومته احلالية اثبتت جديتها في 

إعادة األمن للعراق وطرد اإلرهابيني 
واملخربني بقوة بقيادة رئيس احلكومة 

العراقية الدكتور حيدر العبادي الذي 
تسلم زمام األمور منذ عدة سنوات 

سابقة وإلى اآلن، ويعرف اجلميع مساعيه 
إلعادة األمن واالستقرار للعراق واملنطقة 

والتصدي لإلرهاب بكل قوة وعزمية.
والعراق جزء كبير من حضارتنا العربية 

وعمق استراتيجي مهم في املنطقة وال 
ينبغي ألي غيور عربي التخلي عنه، 

فالوقوف الى جانب العراق وإعادة إعماره 
فرض على كل عربي ومسلم غيور، ألجل 

اإلنسان واإلنسانية.
وها هو القائد احلكيم والقائد اإلنساني 

الفذ ووالد اجلميع أمير البالد املفدى 
الشيخ صباح األحمد يرسم لوحة الطهر 

والتسامح واألخوة والصداقات املتينة 
والغيرة العربية، ويقيم مؤمترا دوليا 

إلعادة إعمار العراق بالتزامن مع أعياد 
الكويت الوطنية العيد الوطني )االستقالل( 
وعيد التحرير من براثن الغزو الصدامي 

الغاشم وزمرته. 
وكذلك سيحمل هذا املؤمتر في طياته 

الضمانات واجلدية التامة إلعادة اإلعمار 
ال لسرقة أموال اإلعمار!

بارك اهلل سعيك يا سمو األمير وبارك 
اهلل خطواتك النيرة اخليرة املباركة في لم 

الشمل اخلليجي والعربي التي ال تخفى 
على اجلميع بال استثناء، الشعوب كلها 

لو تعلم خافيك من الطهر والنقاء العظيم 
وقلبك احلليم فسيكونون أوفياء يا قائد 

اإلنسانية ألنك قائد حكيم.

إن أولى خطوات رفع املستوى التربوي 
والتعليمي داخل مجتمع مدارسنا هي 

االهتمام بفريضة الصالة للطلبة والطالبات، 
فنحن مجتمع إسالمي يتبع الشريعة 
اإلسالمية والسنة النبوية الصحيحة، 

فمن واجب املدرسة أوال قبل طرح املناهج 
التعليمية، ايالء االهتمام الكبير بفريضة 

الصالة، فان الصالة أول خطوة لتعلم 
النظام واحترام الوقت واإلخالص في 

العمل فهي ثالثة عوامل للتطور والتنمية 
والرقي ألي مجتمع، حيث من الواجب على 
ادارة املدرسة ايقاف الدراسة واللعب وقت 
الصالة وحرص املدرسني واملدرسات على 
أداء الطالب والطالبة تلك الفريضة وكأنها 

حصة من احلصص الدراسية.
كما يجب على املدرسة حث الطلبة 

والطالبات على أداء صالة الضحى وقت 
)الفرصة( مع بيان اهميتها والعائد النفسي 
والصحي االيجابي على املسلم من أدائها، 
كما يجب على املدرسة االهتمام البالغ مبد 

الطالب فكريا بفوائد الصالة وقيمتها، الى 
جانب تلقني الطالب أهميتها في حياته، مع 

التكرار املتواصل.
ـ وكما أشرت في مقال االسبوع املاضي 

بعنوان »رسالة الى بني..« بأهمية الصالة 
بأنها ال تقتصر على قضية الفرض، وامنا 
هي عمود الدين اإلسالمي ألنه يتم حتقيق 
اركان اإلسالم اخلمسة فيها، حيث تنطق 

فيها الشهادتني )أشهد أن ال اله اال اهلل 
وأشهد أن محمدا رسول اهلل( وبها )عبادة 
اهلل مباشرة( وبها يتم الصوم أي )ميتنع 
الفرد عن تناول الطعام( وبها يزكي الفرد 

من خالل )مترين أعضائه( وبها يحج الفرد 
من خالل )مجاهدة نفسه في خشوعه هلل(، 

فان اخلص بها الفرد تبلورت شخصيته 
على احلق ومعاجلة أمور حياته باحلكمة، 

ألن الصالة تروض على الصبر واالحسان 
والنظام وتكرار خير األلفاظ، كما هي 

منبع صحة أربع: )النفس والبدن والفكر 
واخللق(، فانها أول طريق حلسن التربية 

كما ذكرت سلفا.
فاملدرسة مؤسسة تربوية داعمة لألسرة 

في التنشئة وصقل املفاهيم، حيث يالحظ 
اليوم تخاذل الكثير من أبنائنا الطلبة 

والطالبات عن أداء فريضة الصالة، وعدم 
االحترام وااللتزام مبواقيتها بشكل كبير 

وملحوظ على املستوى العام، والسبب 
يرجع الى القصور في العطاء التربوي لكل 

من املؤسستني األم في تنشئة الفرد أال 
وهما )األسرة واملدرسة(.

فيجب على وزارة التربية االنتباه لتلك 
القضية والنهوض السريع بجميع اجلوانب 
التي يكون فيها قصور من الناحية التربوية 
والتعليمية، وألننا أمة محظوظة بكتاب اهلل 
وسنة نبيه فمن السهل االصالح السريع 
املثمر مادام أن هناك من يطمح لالصالح، 

فكل ما نحتاجه هو تركيزنا على كيف 
نطور من جوهر الفرد وثقافته في التنمية 

الذاتية واملجتمعية ال بالتنمية في الشكل 
واملظهر.
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