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ذعار الرشيدي

تفاؤل في كل األوساط عندما أعلن املجلس البلدي مشروع 
إحياء «مدينة كاظمة» التاريخية للوجود في موقعها احلالي على 
جون الكويت مبحيط محافظة اجلهراء، هذا ما أعلنه املجلس 
البلدي في شهر مايو ٢٠١٩ على لسان رئيسه أسامة العتيبي 
وعلى مســاحة ١٥٠كم٢، ونحن اآلن نقترب من انتهاء سنة 
٢٠١٩ ولم نقرأ جديدا بعد هذه الفرحة بإحياء املدينة التاريخية 
العريقة التي ميتد تاريخها التليد الى عصور ما قبل التاريخ 
وازدهرت في العصر اجلاهلي والعصر اإلسالمي ثم اندثرت 
في العصر احلديث وأصبحت «أطالال» حتى جاء خبر املجلس 
البلدي الذي بعث على التفاؤل بإحياء هذه املدينة التاريخية 
وفق النمط احلديث معماريا وهندسيا وتراثيا! لقد وزعت صور 
لفكرة املشروع احلديث ملدينة كاظمة التاريخية، ولهذا احللم 
الوطني التاريخي، ونعتقد أن مشروع جسر جابر الرائع هو 
متهيد إلحياء فكرة مدينة شمال غرب جون الكويت التاريخية 
«كاظمة» املتكاملة العناصر وفق ما جاء في بيان املجلس البلدي 
والذي بثته وكالة األنباء الكويتية (كونا) ونشــرت تفاصيله 
الصحف احمللية! ونحن نتساءل بعد هذه األشهر السبعة عن 
إعالن املجلس البلدي بشــأن فكرة مشروع كاظمة احلديثة 
ملاذا، وأين أصبح املشروع وِلَم لم تعط تفاصيل جديدة عنه 

مع أنه مشروع وطني له مكانته التاريخية؟!
وهل ننتظر املؤمتر الثاني للمجلس البلدي حتى تكشف 
معلومات جديــدة وأخبار عن هذه املدينة التاريخية؟! اليوم 
علينا في مؤسســاتنا الوطنية دعم هذه الفكرة الرائدة على 
املستوى السياسي والنيابي والفني واالجتماعي والتربوي 
واالقتصادي لدفع فكرة مشــروع مدينــة كاظمة إلى النور 
واإلعالن عن تشكيل فريق متكامل بدعم أعلى السلطات من 
أجل أن ترى «مدينة كاظمة» النور وإعادة احلياة لهذه األرض 
التي ازدهرت عبر التاريخ مبوقعها التاريخي العريق كأرض 

«سالم وحرب»!
وكاظمة في التاريخ كانت «إمارة بني متيم» ومدينة الشعراء 
العرب في العصرين اجلاهلي واإلسالمي وأشهرهم «الفرزدق»، 
ونحن أيضا نقول يجب أن نعود الى كل ما ذكره املؤرخون 
عن تاريخ هذه املدينة العريقة في التاريخ األدبي والعمراني، 
لقد أفرد أســتاذنا الكبير واملؤرخ األدبــي والتربوي الرائد 
د.يعقوب الغنيم العديد من الكتابات واملؤلفات عن هذه األرض 
التاريخية وازدهارها وسكانها ومكانتها ورجالها وشعرائها 
وأبطالها التاريخيني! كما كتب رجال الكويت من أدباء وشعراء 
العديد من القصــص والروايات عن أرض كاظمة وأهميتها، 
ونحــن نطالب املجلس البلدي بأن يوثــق كل هذه احلقائق 
التاريخية ويستعني بها من أجل التاريخ، حتى تكون مصدرا 
من مصادر متحف املدينة العريقة مستقبال عندما تكون كاظمة 
«احلديثة» حقيقة على خريطة الكويت، واليوم نستذكر قول 

«عوف بن عطية»:
«شــدوا الطي على دليل دائب ... من أهل كاظمة فسيف 
األبحر»، وحتى نرى «كاظمــة» املدينة احلديثة في موقعها 
األصلي نقول ألعضاء املجلس البلدي «شــدوا الهمم حتى 

نرى كاظمة األبحر»!

تصريح الرئيس األميركي ترامب في األسابيع املاضية 
عن تأييده قرار هدم بيوت الفلسطينيني وبناء مستوطنات 
جديدة للعدو االســرائيلي ليس لدينا جتاهه اال االستنكار 
والشجب، فاحلرب بيننا وبني اليهود هي حرب عقيدة قبل 
كل شيء والعقيدة ال حتارب اال بالعقيدة والصهيونية عقيدة 
دينية مغلفة بغالف سياســي، واليهود متمسكون بعقيدة 
التوراة ولم يكن لهم شــأن ولن نكون لهم باملرصاد اال اذا 
متســكنا بال اله اال اهللا وان محمدا رسول اهللا، واالنتصار 
على اليهــود الصهاينة ال ميكن ان يتحقق حاليا بســبب 
التفوق العسكري اوال وثانيا، ألننا في سبات عميق والعالم 
من حولنا يلفظنا وال يقيم لنا وزنا، والشــعب الفلسطيني 
يعاني كثيرا ويتســاقط وال مغيث وال مجيب ضائعني بني 
الفصائل الفلسطينية، والعرب يشبعون اسرائيل بالشتائم 
وهي تشــبعهم بالضرب بكل ما متلك من قوة والشــهداء 
في ازدياد وكذلــك ازدياد في اليتامى، ونتذكر قول غولدا 
مائير في السابق «لن نتنازل عن مدينة القدس مهما كانت 
األحوال وقــد نتنازل عن تل ابيــب». ان عدونا معروف 
والدنيا كلها ال تريد منا اال ان نكون متنازلني عن عقيدتنا، 
فالشرق والغرب كالهما اليريد منا اال شيئا واحدا، قال تعالى 
(ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم)، 
فإســرائيل ليست بالدولة التي تلعب او تعبث، فلن تكتفي 
بفلسطني وال باجلوالن، ولكنها وضعت على باب الكنيست 
االســرائيلي شعارا يقول اقيم دولة اسرائيل من النيل الى 
الفرات، واليهود بخيانتهم وغدرهم جربهم رسولنا الكرمي 
محمد ژ فقد قتل قتيل فذهب رسولنا ژ يطالبهم بدية 
هذا القتيل، فقالوا له اجلس بهــذا املكان يا محمد بجانب 
بيتنــا حتى نصعد ونأتيك بدية القتيل، وجلس رســولنا 
الكرمي ژ ومضت حلظات وإذا بجبريل گ يتنزل على 
رسولنا ژ ويقول له قم يا رسول اهللا من هذا املكان، وبعد 
قيام رسولنا ژ من هذا املكان سقطت رحى لو نزلت على 
اقوى الناس وأشجعهم لقتلته، هؤالء هم اليهود بخيانتهم 
وغدرهم. وفي غزوة خيبر جاءت امرأة الى اصحاب احلبيب 
ژ وســألت ما الذي يحبه رسولكم في الشاة؟ فقالوا لها 
ان رسولنا ژ يحب يد الشاة فجاءت باليد وطبختها وبعد 
طبخها حشتها سما وقدمتها للرسول ژ فلما امسك بها 
ليأكلها قال ألصحابه ان هذه الشاة تخبرني بأنها مسمومة. 
فهذه احملاوالت كانت مع رســول اهللا ژ فاليهود شــعب 
خائن وغدار وهم ال يعرفون الســالم؛ ألنهم شعب دموي 
وكانوا في سنة ١٩٦٧ يجمعون التبرعات إلسرائيل ليقتلوا 
بها املســلمني. وقال رسولنا ژ «ما اجتمع يهوديان على 
مسلم اال فكرا في قتله»، فإسرائيل في السابق تستجدي 
الصلــح واملفاوضات عندما توافرت لنا ارادة القتال، وهي 
اآلن ال تعبــأ مببادراتنا وال مبؤمتراتنا التي ال حتمل غير 
الشجب واالستنكار واإلدانة، هذه املصطلحات ال تساوي 
احلبر الذي كتبت به وال مصاريف املؤمترات. اســأل اهللا 
سبحانه وتعالى ان يرسل لهذه االمة من يوقظها من سباتها 
العميق، ويبعث فيها حياتها وكرامتها وتسترد ما اغتصب 
منها، وأن يرفع اهللا راية اإلسالم خفاقة عالية على املسجد 

االقصى، اللهم آمني.

احلكومــة القادمــة والتي ال 
تزال منذ ٣ أسابيع رهن التشكيل 
ستكون حكومة استعداد لالنتخابات 
وهذا أقصى ما ميكن أن تصل إليه، 
فال ميكن أبدا أن تنجز شيئا مما 
ســتعد به أو مما يدعوها النواب 
الفساد مثال، وليس  إليه ملكافحة 
هذا انتقاصا من شــأنها أو شأن 
أعضائها، ولكن حقيقة أن الوقت 
قصير جدا أمامها لتؤدي أي عمل 
آخر عدا االستعداد النتخابات ٢٠٢٠.

< < <
ولنفرض أن احلكومة اجلديدة 
قررت أن تفتح ملفات الفســاد، 
أو على األقل لنقل إنها ســتفتح 
ملف قضية فســاد واحدة، هذا 
يعني أوال تشــكيل جلنة حتقيق 
ســواء كانت حكومية او برملانية 
بحسب طبيعة القضية قبل إحالتها 
للقضاء، ما يعني أن التحقيق عبر 
تلك اللجنة سيستغرق بني ٣ و ٦ 
أشهر، وهو ما يعادل في أقصاه 
نصف عمر احلكومة الدستوري، 
فعمرها لن يتجاوز العام، وطبعا 
ال أقصد ان تتخلى احلكومة عن 
دورها في التحقيــق في ملفات 
الفساد، ولكن احلقيقة ان الفساد 
واضح وضوح الشمس واجلهات 
ثابتة على  الرقابية متتلك ملفات 
جتاوزات مناقصات ومشــاريع 
ومصروفــات واملنطق يقول هو 
إطالق يد احلكومة في إحالة تلك 
امللفات الى القضاء مباشــرة، أما 
إذا كانت محاربة الفساد متر عبر 
تشكيل جلان حتقيق فال طبنا وال 

غدا الشر.
< < <

ال جدوى من تشــكيل جلان 
التحقيق في قضايا فساد مشهودة 
الن تلــك اللجــان أغلبها خدعة 
سياسية لتأخير اجلهات املتضررة 
القضاء، واملنطق  الى  اللجوء  من 
البسيط يقول انه اذا كانت لديك 
جهة رقابية ومتتلك تقارير جتاوز 
فاملنطقي ان حتيل التقارير للقضاء 
مباشــرة... بال جلان حتقيق بال 

لعب سياسي.
< < <

جلان التحقيق في قضايا الفساد 
غالبا كما ذكرت ليســت أكثر من 
غطاء سياســي يُستخدم لتمييع 
قضية فساد واضحة وحتويلها من 
قضية مبتهمني واضحني وجرمية 
مشهودة الى قضية سياسية تقبل 

املساومات واألخذ والرد.
< < <

وهذا يجب ان يتوقف، واعتقد 
ان جزءا مما ذكرته هو ما ستفعله 
احلكومــة القادمة في اإلســراع 
مبعاجلة ملفات الفســاد العالقة، 
وسنشهد إحاالت مباشرة للقضاء 
وسنرى أسماء حتال بقضايا ما كنا 

نحلم انها ستحال.

أطلقت دولة قطر شعار «نأكل 
الوطني،  املنتج  مما نزرع» لدعم 
علما أن قطر حتتل املركز األول 
في منطقة اخلليــج جلهة األمن 
الغذائي، حسب التقرير السنوي 
ملؤسسة ألنب كابيتال، وحددت عام 
٢٠٢٣ للوصول إلى تأمني ٧٠٪ من 
الغذائية، وعام ٢٠٣٠  احتياجاتها 
لتحقيق االكتفــاء الذاتي الكامل، 
علما بأنها حتقق اآلن نسبة ٩٠٪ 
في قطــاع األلبان، هكذا واجهت 
قطر وتعاملت مع األزمة اخلليجية. 
باملقابل، مازلنا في الكويت نعاني، 
ولم نتعلم من الغزو، حيث ما زلنا 
دولة استهالكية معتمدة على مصدر 
دخل واحــد، وهو النفط، ونعود 
باستيراد منتجاته، حيث ما زالت 
عقليتنا استهالكية، نستورد كل 
احتياجاتنا تقريبــا من اخلارج، 
بعد التحرير نســينا كشعب ما 
تعلمناه خالل فترة الغزو، حيث كنا 
نخبز ونربي الدواجن في منازلنا، 

ويتبــادل اجليران فيما بينهم ما 
يحفظونه من أكل، وأذكر أن أحد 
اجليران كان ميلك بقرة، وخوفا 
من أن يســرقها جنود االحتالل 
قام بذبحها وتوزيع حلمها على 
أهل الفريج، وكان املواطنون هم 
الذين يعملون في شركة املطاحن 
الكويتية، التي تعد املثال األجنح 
لألمــن الغذائي ابان الغزو، حيث 
أذكــر ان فروعها لم تتوقف عن 
العمل طوال فترة الغزو، إذ كانت 

توفر لكل مواطن كيسا من اخلبر 
األسمر والطحني في طابور طويل 
صباح كل يوم. إلى جانب األمن 
الغذائي البد أن تهتم الدولة باألمن 
الصحي، حيث كانت الكويت مهتمة 
بالكويت،  بقطاع صناعة األدوية 
ولكن مت حرق أحد املصانع الكبرى 
املتخصصة باألدوية خالل الغزو، 
ومت االكتفاء اليوم بوكاالت لألدوية 
العاملية، وكل ما يأتي الكويت من 
أدوية وأجهزة طبية هي مستوردة 

مــن اخلارج، لذلك جتد أســعار 
األدوية بالكويت مرتفعة جدا على 
خالف أســعارها في باقي الدول 
العربية، والتي متتلك أيضا أدوية 
بديلة من صناعتها بأسعار زهيدة، 
ألن أسعار األدوية بالكويت تضاف 
عليها رســوم إضافية كالشحن 
والتخزيــن.. الخ. يجب أن تدرك 
احلكومة أن االهتمام باألمن الغذائي 
واألمن الصحــي أمران في غاية 
األهمية ال ننتظر إدراك ذلك درسا 

من غزو أو عبرة من أزمة.
يجب الدفع في رعاية الصناعة 
املال والفرص  التي توفر  احمللية 
للمواطنني، فلألســف  الوظيفية 
الشــديد هناك خلــل كبير في 
التخطيــط بالكويت، حيث نبني 
مستشــفى ضخما.. ولكنه غير 
مجهز بالطاقــم الطبي الالزم له، 
ونبني جسرا ضخما.. ولكن اجلزء 
الذي يوصل إليه «خالي وما ندري 

شنو فيه!».

في مســاء اخلميس املاضي 
ذهبت حلضور مســرحية «نيو 
الكثير  جبلة»، وكنت واحدة من 
من املتشوقني لرؤية مسرح يذكرنا 
باملاضي اجلميل والعصر الذهبي 
الذي كان، ومازال في خبر كان، 

فلم أجد جبلة ولم أجد مسرحا.
عفوا، بعيدا عن املصطلحات 
الدرامية والعبارات املســرحية 
املقعرة، ستكتب سطور مقالتنا 
املتعطش ملسرح  بلغة اجلمهور 
السبعينيات، ما شاهدناه في «نيو 
جبلة» ما هو إال ورشة مسرحية 

وليس مبسرح!
أسئلة سأطرحها على املؤلف 
وليس املخرج! مع العلم أن املخرج 
هو من ينتقد ويسأل بعد عرض 
املســرحية ليناقــش وينقد في 
رؤيته اإلخراجية للعرض؟! ولكن 
في تلك الورشة املسرحية «نيو 
جبلة» ستطرح األسئلة على املؤلف 
وليس املخرج الذي كانت رؤيته 
اإلخراجية تنتمي للصبغة الفرجنية 
مما جعل العرض ال ميت بصلة 
جلبلة! وال ميت للتيمة بصلة التي 
على ما أعتقد بنى عليها املؤلف 

نصه!

٭ قام العرض بالتكرار اململ على 
نقطة «األصل والفصل» وهذا ليس 
بعيب، ألن الكويت ليست الدولة 
الوحيدة التي متتلك ومازالت العديد 
من األسر التي تبحث وتدقق عن 
األصل والفصل عندما يتقدم رجل 
للزواج مــن ابنتهم، فهذا عرف 
متواجد في العديد من الدول سواء 
على الصعيد العربي أو األجنبي، 
فهل مشاكل مجتمعاتنا أصبحت 
مقتصرة فقط على األصل والفصل 
أستاذنا املؤلف؟ بل هل بنات جبلة 
وأهل جبلة متكبرون كما وصفتهم 
من خالل شخصياتك في ورشة 
مسرحيتك؟ عفوا أستاذي املؤلف، 

الكرمي ال  أعتقد أن شــخصكم 
يعرف أهل جبلة؟ فال تبني أفكارا 
ومعتقدات غير صحيحة أتت لك 
من طابع أو سمة لشخصية محددة 
وقمت بتعميمها على أسر كرمية 
حتمل الصفات احلميدة ويشهد 
بها إلى اآلن؟ فأهل الكويت جميعهم 
وليس أهــل جبلة فقط، هم أهل 

التواضع والرقي.
٭ على الداوم في كتاباتكم السابقة 
وها نحن في «نيو جبلة» تركزون 
للخدم  الكويت  أهــل  على قمع 
وتسلطهم عليهم وعدم احترامهم 
وحتميلهم الكثير من أعباء العمل 
في املنزل وعدم إعطاء حقوقهم! 

قف كلماتك أســتاذنا! قد تكون 
بعض الشخوص ولكن ليس الكل 
كما تراها سطوركم! نعم أوافقك 
بأنه توجد بعض احلاالت ولكن 
ال أقــوم ببناء نص تكون عقدته 
وحبكته هي قمــع أهل الكويت 
الفردية  للخدم! ليس احلــاالت 
لتكون  التي نقوم بتعميمها  هي 

حقيقة خيالية!
٭ مسك اخلتام: ما أمتعنا في الورشة 
املســرحية هو تواجد اجلمهور 
الكويتــي بأناقته ورقيه، ذلك ما 
يحسب لـ«نيو جبلة» بأنه أظهر 
جمهور الكويت املتذوق والعاشق 
لـ«أبو الفنون»، وما أمتعنا أيضا 
أن نرى طلة أحد رواد ومؤسسي 
املســرح الكويتي األستاذ سعد 
الفرج، وما أثلج صدورنا ظهور 
املبدع عبدالرحمن العقل والفنانة 

زهرة اخلرجي.
وأخيرا أبــدع الفنان عبداهللا 
اخلضر وهذا ليس بجديد عليه، 
والبد أن نشكر املخرج جوليان 
ويبر على ما أضافه من رقصات 
تعبيرية هندية وال موتينية التي 
لم نعرف توظيفها اإلخراجي في 

نيو جبلة!

- فالطــالب جميعا من ذكور 
وإناث يعيشون حاله من القلق 
والتوتر السلبي، وهذا بدوره 
يصنع جيال متوترا قلقا دائما، 
وهذه املشاعر سبب من أسباب 
العنــف والعدوانية  ظاهرة 

لديهم.
- أن األســلوب التعليمي 
الــدروس  اليــوم يغــذي 
اخلصوصية التي لطاملا حوربت 
من قبل املختصني واملسؤولني 
وهذا تناقــض كبير لإلدارة 

التعليمية.
التعليمية  أن األساليب   -
لها صدد تربوي أخالقي جليل 
ولسوء األســاليب التعليمية 
(بالبصم وليس بالفكر اإلبداعي) 
الكائن في مدارسنا هو سبب 

وشرع فريير في دراسة 
جديدة أعدها خصيصا تكرميا 
للجنود املسلمني املشاركني 
في احلــرب العاملية األولى، 
وبهدف معلن حسب تصريحه 
بأن تساهم هذه الدراسة في 
املتزايد ضد  العداء  مواجهة 
الغرب، وللرد  املسلمني في 
على كثير من ادعاءات مروجي 
(التخويف  «اإلسالموفوبيا» 

من املسلمني) في أوروبا.
< < <

فــي مدينــة «يبرس» 
البلجيكيــة، مقبرة ضخمة 
تضــم قبور أكثــر من ٥٤ 
الهوية  ألف جندي مجهول 
ممن قتلوا في احلرب العاملية 
األولى فــي بلجيكا وحدها، 

ظهور األساليب اإلبداعية في 
الغش على مستوى كبير، مما 
يجبرك (وليس بإجبار حقيقي 
فزمام األمور بيدك) - كوزارة 
على اتباع األساليب الرقابية 
املرعبة والقلقة للطلبة ملنع ذلك 
السلوك، فأي أخالق تغرس 
وأي نفسية تصنع وإلى أين 

نسير؟
- أن التعليــم اجليد الذي له 

كثير منهم مسلمون كما يقول 
فريير ممن شاركوا في معركة 
يبرس األولى والثانية عامي 
١٩١٤ و١٩١٥، وهذا ما تقوله 
شــواهد تلك القبور، حيث 
نقشــت عليها عبارة باللغة 
العربية «هنا يرقد املرحوم».

صــدد تربــوي جليل كفيل 
بصنع جيل مثقف متشرب 
للقيم وللمواد التعليمية وهذا 
يجب أن تكــون من أهداف 
التعليمية  التربويــة  التنمية 
للســير في الطرق التنموية 
املستدامة نحو األفضل، بعيدا 
عن كاهل الثقل في دراســة 
املنهج كامل مــن أجل ورقة 
اختبار آخر الفصل الدراسي 

كمــا يذكــر فريير في 
دراســته الرائعة مناذج من 
التي كانت  الطيبة  العالقات 
جتمع جنــود احللفاء على 
اختالف أديانهم ومذاهبهم، 
على الرغم من بشاعة احلرب، 
يقول: «وجدنا في املذكرات 

حتدد مستوى الطالب.
- أن الهــدف الرئيســي من 
التربية والتعليم يجب  وراء 
أن يدور حول ثالث: الصحة 
النفســية - حصيلــة لغوية 
كبيرة - غــرس قيم، ولطاملا 
التعليمية ضعيفة  األساليب 
جدا واخلضوع إلستراتيجيات 
تقليدية أو مأخوذة من نظم 
أجنبيــة (التــي دائما تواجه 
املعارضة والفشــل) لن يتم 
حتقيق الهدف املنشــود من 
وراء التربية والتعليم للطلبة 

ككل.
ليــس آخــر،  وأخيــرا 
االختبارات إن كانت مقتصرة 
الثانوية،  املرحلة  على طالب 
فالــوزارة تتعامل مع طالب 

الشــخصية للجنود الكثير 
من القصص املؤثرة جلنود 
مسلمني ومسيحيني ويهود 
إلى جنب  يحاربون جنبــا 
ويتشــاركون معا اخلبرات 
والثقافة والطعام واملوسيقى 

وحتى املمارسات الدينية».
< < <

في فرنســا.. حتتضن 
مقبرة «نوتردام دي لوريته»، 
أكبر مقابر قتلى احلروب في 
فرنسا رفات ٥٧٦ من اجلنود 
املســلمني املشــاركني في 
الدفاع عن فرنسا، تتجه تلك 
الشواهد نحو الكعبة، ولكنها 
تعرضت مؤخــرا للتدنيس 
والتخريب عــدة مرات من 
قبل عصابات اليمني املتطرف 

إن اإلستراتيجيات املنظمة 
والتنموية من أجل تعليم أفضل 
- يجب أن تواكب العصر، وهذا 
يتوقف على قياس املتغيرات 
النفســية والسلوكية للطلبة 
والطالبات اليــوم، ومن تلك 
املؤشرات التي يجب أن يسلط 
عليها الضوء هي اختبارات 
نهاية الفصل الدراسي، حيث 
يجب إلغاء تلك االختبارات من 
املراحل التعليمية باســتثناء 
الثانوية، وهذا مبني  املرحلة 
على اعتبارات كثيرة وكبيرة 

األثر منها:
- أن اختبارات نهاية السنة 
بأعبائها النفسية تنعكس على 
الطالب بغرس مشاعر سلبية 
تطبع بطابع وراثي باملستقبل 

لوس فريير باحث بلجيكي 
قام بتأسيس منظمة «اجلنود 
املنسيني» عام ٢٠١٢، بهدف 
الكبير  التعريــف بالــدور 
الذي لعبه اجلنود املسلمون 
الفعالة  خالل مشــاركتهم 
ضمن جيــوش احللفاء في 
احلرب العاملية األولى. يقول 
فريير: رغم أن عدد اجلنود 
املسلمني الذين شاركوا في 
احلرب العاملية األولى لصالح 
بريطانيا وفرنسا وروسيا 
(اثنان  قد بلغ أكثر من ٢٫٥ 
ونصف) مليون جندي، إال أن 
هذه املشاركة الكبيرة لم تتلق 
ما يكفي من الدراسة والبحث، 
بل والتقدير الذي يستحقه 

هؤالء اجلنود األبطال. 

قادرين على حتمل املسؤولية، 
وإن تســليط االهتمام على 
املخرجــات التعليمية للطلبة 
يحول القلق الســلبي جراء 
العقيم  التقليدي  األســلوب 
املتبــع إلى قلــق إيجابي له 
للطلبة  البناء  النفســي  أثره 
والطالبات. وفي اخلتام أوصى 
الباحثون أصحاب االختصاص 
على إجراء دراسات وبحوث 
لقياس األســاليب  علميــة 
التعليمية والتربوية التقليدية 
وأثرها النفســي والسلوكي 
على الطلبة اليوم، فهي أولى 
خطــوات التنميــة التربوية 
لها  التي يتعطش  والتعليمية 
املجتمــع الكويتي، أمتنى أن 

تصل الرسالة.

املعادي لإلسالم واملسلمني، 
في واقعة تدل على منتهى 
اجلحود والنكران، وهو ما 
يحاول لوس فريير مواجهته 
بتنوير أبنــاء بلده وأوروبا 
حول الدور الكبير الذي لعبه 
الدفاع عن  املســلمون في 
بلدانهم وحماية شــعوبها. 
يقول فرييــر: لوال اجلنود 
الذين شاركوا  املســلمون 
في احلــرب العاملية األولى، 
خلســر احللفاء احلرب ال 
محالة. ويتساءل: طاملا تقبل 
هؤالء اجلنود بعضهم بعضا 
خالل أصعب الظروف، فما 
أن نتقبل  اليوم  الذي مينع 
نحن بعضنا بعضا ونتعايش 

بسالم؟!
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