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الديبلوماسية 
الصينية الحتواء 

األوبئة

ألم وأمل

د.هند الشومر

في ظل أجواء التأزم املعقدة التي نعيشها جراء املضاعفات 
اخلطيرة لڤيروس كورونا، برزت على الساحة اإلعالمية 
عدة جنوم ونحسبهم أبطاال، نالوا إعجاب اجلميع وكان 
لهم دور كبير في املساهمة في حل الصعاب واملشاكل التي 
واجهت احلكومة، وقاموا بتسهيل األمور جلميع املقيمني 
على هذه األرض الطيبة، ومهما قيل بحق هؤالء األبطال 
من مديح وثناء فلن نوفيهم حقهم، ألنهم فعال كانوا على 
قدر كبير من املســؤولية، ولن أكرر ما قد مت التطرق له 
آنفا من الدور اإليجابي لكل من وزارات الصحة والداخلية 
والتجارة واخلارجية والبلدية والفرق التطوعية املختلفة، إال 
أنني حملت جنما يعمل وكعادته بكل صمت وهدوء وبعيدا 

عن األضواء وأعتقد أنه يستحق أن تقال كلمة بحقه.
معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
أحمد املنصور، بادر ومن اللحظات األولى لألزمة بوضع 
جميع طواقم وزارة الدفاع العسكرية والطبية واخلدمية 
وجميع الفرق العاملة في مكافحة انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد حتت تصرف وزارة الصحة، لتشكل رافدا أساسيا 
في مساندة جهودها، وأصدر تعليماته إلى هيئة اخلدمات 
الطبية وهندسة املنشآت العسكرية إلنشاء احملاجر الصحية 
فــي اجلليعة وأرض املعارض وأعد فرقا للتطهير خلدمة 
وزارة الصحة، كما أصدر أوامره لهم بإنشاء مركز فحص 
طبي خاص لڤيروس كورونا املستجد في قاعدة (عبداهللا 
املبارك) اجلوية للمواطنــني القادمني من اخلارج إلجراء 
الفحوصات الطبية الالزمة وفق املعايير العاملية، كما وضع 
كل إمكانيــات القوة اجلوية حتت تصرف وزارة الصحة 
جللب املعدات الطبية واألدوية وإجالء املواطنني من اخلارج.

إن سرعة التفاعل والتنسيق والعمل اجلماعي التي أبداها 
الشيخ أحمد املنصور تنم عن شخصية قيادية مبواصفات 
رجل دولة، وكانت إجنازاته في هذه الفترة القصيرة ردا 
عاصفا على من شكك مبقدرته على تولي هذا املنصب، قال 
البعض إن تعيينه كان «ببراشوت» كون عمه هو صاحب 
الســمو، حفظه اهللا ورعاه، وأنا أقول إنه من أكثر وزراء 
الدفاع تأهيال لهذا املنصب، فعلى املســتوى العسكري 
تدرج بالرتب حتى وصل إلى رتبة نقيب، وشغل املناصب 
التالية: مدير إدارة الشؤون العامة مبكتب وزير الدفاع ثم 
مدير إدارة العقود واملشتريات اخلارجية في وزارة الدفاع 
ووكيل الوزارة املساعد للتجهيز اخلارجي، وكيل وزارة 
مساعد للشؤون اإلدارية، ورئيس هيئة اخلدمات الطبية 
ثم وكيال لوزارة الدفاع، أي أن بذرته زرعت وشتلت في 
كلية علي الصباح العسكرية حتى طرحت ثمرها بعد ٣٠ 

عاما مبكتب الوزير.
وبنظرة خاطفة لدوره أثناء فترة الغزو العراقي البغيض، 
حيث كان برتبة طالب ضابط وطلب منه عدة مرات مغادرة 
الكويت كونه ابن أخ األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، 
طيب اهللا ثراه، ولكنه رفض بشدة مغادرة الكويت، وكان 
يرعى والدته الشيخة لطيفة، رحمها اهللا، ملرضها في ذلك 
الوقت، ونصحوه بأن يخرج بها إلى الســعودية لعالجها 
لكنه رفض، وكان يعاجلها في مستشفى مبارك، احتجز 
لدى قوات العدو عدة مرات ومت اإلفراج عنه لعدم ثبوت 
أدلة ضده، ومع ذلك أصر على مشاركة املقاومة في عملياتها 
البطولية ضد العدو، وتعرضت حياته عدة مرات للخطر 
ولكنه أبدى شــجاعة ال مثيل لها، رغم أن عمره لم يكن 

يتجاوز ٢٠ عاما في ذلك الوقت.
حتية وتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشــيخ أحمد املنصور على جهوده املتميزة، وأمتنى أن 
يستمر هذا األداء االستثنائي حتى تثبت لآلخرين أنك لم 

تهبط بباراشوت على وزارة الدفاع.

وسط اخلوف والذعر من تفشي ڤيروس «كورونا»، 
وحتديدا في الكويت، كنا نبحث عن املعلومات من مصادرها 
الرســمية وبالصورة االعتيادية من خــالل املؤمترات 
الصحافية أو نشرات األخبار لنطمئن قليال على مجرى 

سير األمور.
كانت هناك فجوة حتتاج ألن متتلئ، فالشائعات متكنت 
فعال وسيطرت على الوضع، واســتغل مثيروها تأخر 
املســؤولني عن تأكيدها أو نفيهــا، كان ذلك في البداية 
إلى أن تصححت خطــة عمل احلكومة بتحديث أدواتها 
واالستفادة من سرعة نشر املعلومات الدقيقة من خالل 

حسابات رسمية في وسائل التواصل االجتماعي.
إال أنني كنت أشعر بأن هناك شيئا مفقودا!، ثم شاهدت 
أن هناك برنامجا حتت مسمى «ظرف استثنائي» وسيقدمه 
الشــاب اخللوق واملتألق عبداهللا صبيح بوفتني، ورغم 
غيابه عن الساحة اإلعالمية إال أن عبداهللا صاحب النزعة 
الوطنية و«الفزعة» الشبابية واجلرأة اإلعالمية التي يتميز 

بها ستسهل عليه هذه املهمة في هذا الوقت احلرج.
وفعال لم يخب بوعبدالرحمن الظن، حيث متيز ببرنامجه 
وخلفه فريق رائع بنقل رســائل بقالب توعوي مبسط 
ونســتطيع القول بأنه «شعبي» ويجمع ما بني احلقيقة 

والواقع واملشاعر التي بداخلنا.
من خالل اختياره ملقدمة جميلة في كل حلقة تختصر 
املواضيــع األكثر إثارة وضجة بني الناس، وبني اختياره 
أيضا للمسؤولني املعنيني باألحداث ومحاورتهم وتقصي 
املعلومات منهم باتصاالت سريعة دون رسميات زائدة.

وكل خامتة ينهي بها البرنامج بسرد واقعة أو قصة 
تتشــابه مع الواقع، ويوصل للناس الرسالة بعفوية، كل 

ذلك جعلنا ننتظر البرنامج يوميا لنتابعه.
ملاذا توقف برنامج «ظرف اســتثنائي» وإلى اآلن لم 
ننته من أزمة «كورونا»؟ كنا نتمنى استمراره حتى في 
شهر رمضان املبارك وإلى نهاية األزمة، ويتفاعل الناس 
مع بوفتني باالتصاالت واملشاركات إذا أعلن رسميا عن 

انتهاء أزمة كورونا بإذن اهللا.
البعض كان يسأل عبداهللا عما يتقاضاه مقابل تقدمي 
البرنامج؟!، والبعض يتساءل ملاذا عبداهللا بالذات! وتلفزيون 
الكويت ميتلك كوكبة من املذيعني املخضرمني والشباب، 
وأنا أقول ملاذا ال يكون بوعبدالرحمن؟ فهي فرصة وهو 
لن يفوتها كواجب وطني دون التشكيك بقدراته أو نواياه.

باملختصر: برنامج «ظرف استثنائي» جنح بفريق عمل 
متكامل، يفترض استمرار الفكرة حتى االنتهاء من األزمة 

ألنه أصبح «شعبيا» وله مشاهدون كثر.
٭ رسالة: أعيدوا النظر في عودة برنامج «ظرف استثنائي»، 
بل وزيدوا من مدة البرنامج وادعموه كذلك بفقرات يقدمها 
شــباب متميزون ينتظرون هذه الفرصة للكشف عن 

قدراتهم ومهاراتهم اإلعالمية خلدمة الكويت.

عــدة  منــذ  يتــردد 
سنوات حديث جـــديد عن 
الديبلوماسية الصحــية على 
مســتوى العالم، وقد تبنته 
العاملية على  منظمة الصحة 
مستوى العالم وسعت لتدريب 
الكوادر املتخصصة، ونحن 
اآلن أمام ممارسات لتخصص 
فرعــي من الديبلوماســية 
الصحيــة يتنــاول مجابهة 
واحتواء األوبئة على مستوى 

العالم.
وقد يكون وباء كورونا 
املستجد هو العنوان الرئيسي 
مليالد هذا التخصص الدقيق 
في عالم السياسة الدولية، وما 
يدور من حولنا من نشــاط 
صيني في مجال ميالد الفرع 
الديبلوماســية  اجلديد من 
الصحيــة يحتاج إلى ما هو 
أكثر من التأمل واســتقبال 
الوفود الصحية من الصني، 
بل يحتاج رؤية مســتقبلية 
واضحــة املعالــم وحتديد 
األهداف واملسؤوليات، وإلى 
بنية أساسية متطورة على 
الدولة ككل وليس  مستوى 
فقط على مســتوى وزارة 
الصحة لتحديد ما هو املطلوب 
لنظمنا الصحية لالستفادة 
التنني األصفر  مما يعرضه 
سواء في شــكل سياسات 
أو فرص  واســتراتيجيات 
تعليم وتدريب أو ممارسات 
أكثر اتساعا من الوخز باإلبر 
الصينية، ألن االحتواء ومن 
التأهــب والترصد  قبلــه 
انطلقت من  واالستجابة قد 
ووهــان في الصني ومن ثم 
لم يكن إطالق اسم الڤيروس 
الصيني على ڤيروس كورونا 
املســتجد مجرد زلة لسان 
باستخدام لغة غير مألوفة بل 
إن هناك العديد من الدروس 
املستفادة طبيا وعلميا وإداريا 
وسياسيا من التجربة الصينية 
التي حتمل في جعبتها الكثير 
وليس من بينها اســتخدام 
األدوات اإلعالمية قبل حتقيق 

إجنازات على أرض الواقع.
وقــد تتطلــب مرحلة 
الدقيق  التخصــص  ميالد 
في الديبلوماســية الصحية 
مشــاركة فاعلة من املراكز 
واملؤسسات العلمية ومراكز 
بالعالقات  القــرارات  صنع 
الدولية واملتخصصني بإدارة 
األزمات والتي وبال شك كانت 
حاضرة وبقوة ومازالت في 
تعامل كبار ساسة وقادة العالم 

مع وباء كورونا املستجد.
أن نحــدد ما هو  علينا 
املطلوب حاضرا ومستقبال 
من الصني التي تعتبر بابا غير 
مألوف للديبلوماسية العاملية 
محمال بخبرات تراكمية غير 
مســبوقة عامليا للتعامل مع 
باإلجراءات والبحوث  الوباء 
اإلكلينــــيكية  والتجارب 
التي لــم تتوافر لباقي دول 
العالم قبل حدوث هذا الوباء 

املستجد.
ونعرف متاما أن مستقبلي 
تلــك الوفود قــد يكلفون 
باملهمــات في آخر حلظة أو 
قد ال تتوافر لهم املعلومات عن 
تلك الزيارات أو قد تعوزهم 
اخلبرات ملثل تلك املواقف أو 
قد تكون أجنداتهم عاجلة، لكن 
هذه ليست أعذارا مقبولة لعدم 
االستفادة من هذه الزيارات 
مبــا هو أكثر مــن التغطية 
الدروع  اإلعالمية وتبــادل 
والهدايا في وقت يتطلع فيه 
تبادل مســتدام  إلى  العالم 
للخبــرات التراكميــة التي 
بها الصني وتسعى  حتتفظ 
لتقدميها ملن هو جاد وحريص 
على االستفادة منها وكما قيل 
«اطلبوا العلم ولو في الصني».

ال يستفاد من دراساتهم وخبراتهم 
أمــوال صرفت عليهم  وإمكاناتهم، 
فأصبحــوا هم وإنتاجهــم العلمي 

مهمشني؟!
إن «مــرض» املنظومة التعليمية 
اللقاح  اخطر من بعد كورونا، فأين 
الذي ينقــذ هذه املنظومة من مرض 
«الفساد» اإلداري والتربوي؟! منصات 
التعليم اليوم تبحث عن مخرج وسبيل 
النقاذ التعليــم، بينما اموال هدرت 
سابقا على منصات تطبيقات التعليم 

االلكتروني ضاعت هباء منثورا!
لذلك يبقى التساؤل: اين سيكون 

التعليم ما بعد كورونا؟!
< < <

التعليم اخلاص ومنصة التعليم عن 
بُعد.. دروس وعبر ملموسة

قام بها القطــاع التعليم اخلاص 
وُشنت احلروب عليه لتعطيل خططه، 
لكن التعليم اخلاص واجه هذه احلرب 
اإلعالمية والكالمية باحلقيقة والتطبيق، 
ونفذ منصات التعليم عن بُعد حتى ال 
يكون طلبته خارج التغطية التعليمية 
في زمن كورونا، فهل يستفيد التعليم 
التجربــة واملنظومة  العام من هذه 
التعليمية املتقدمة حتى يواجه ما بعد 
كورونا في أغسطس ٢٠٢٠ إذا جنحت 
التعليم بعد  اجلهود وعادت مسيرة 
دراسة تصحيح املسيرات في التعليم 

ما بعد كورونا؟!

فإن اخلدمة الصحية تقدم لهم دون 
استثناء، بل ان هذه الدولة العظيمة 
تقــدم االعاشــة الكاملــة لالماكن 
انها  املتضررة بل واالكثر من ذلك 
االقامة من  اعفت مخالفي قانــون 
الغرامات مقابل تسليم انفسهم واعدت 
لهم اماكن اقامة الئقة واعاشة حلني 
عودتهم الى بالدهم، ويزيد على ذلك 
ان اعاشتهم الكاملة على الكويت دون 
مقابل، فإن دل ذلك فإمنا يدل على 
انسانية هذا البلد ورقيه وحتضرها 
وقيادة حكيمة ألمير االنسانية، فدائما 
احملن تظهر لنا املنح والشدائد وتظهر 

الرجال.
حفظ اهللا الكويت وحفظ اميرها 
وسمو ولي عهدها وسلطاتها وشعبها، 
وأحــب ان أنهي كلمتي وأفتخر بها 

مبقولة «أنا كويتي».

مــا الـــــذي مينــع الكويت من 
توفير الكمـــــامات في األسواق 
والصيدليات إلى اليوم رغم تزايد 
حاالت اإلصابة والتي معظمها من 

املخالطة؟!
الوزير الروضــان من الوزراء 
األوائل الذين أشــدنا بدورهم في 
أزمة كورونا لتواجدهم املستمر في 
قلب احلدث، ونتمنى أن يســتمر 
الروضان في نهجه واجتهاده في 
اإلسراع بإغراق األسواق بالكمامات 
مادامت متوافرة ومكدسة باملخازن 
قبل فوات األوان، فاجلميع بحاجة لها 
ولكن توافرها باألسواق يحتاج إلى 
قرار منكم، وهذا األمر لن يحسمه 

إال مجلس الوزراء.
الكمامات  اســتعجلوا ووفروا 
واجعلــوا الناس يعتمــدون على 
حماية أنفسهم بهذه الوسائل الوقائية 
إلى املسؤولني  الشــخصية، ومنا 

وفروا الكمامات.
اهللا يحفــــظ اجلميع من كل 

مكروه.

«الفساد» الذي حلق باملنظومة التعليمية 
التي أصبحت عاجزة عن ان تشارك 
برأي وأي دراسة حتليلية او عملية 
التعليم  أزمة كورونا إلنقاذ  ملواجهة 
ما بعد كورونا! نحن منتلك ٦ مناطق 
العام ومنظومة  التعليم  تعليمية في 
قيادات رمبا فيها «رئيس قسم تربوي» 
مؤهالته وخبراته افضل من مدير عام 
تعليم أو حتى اكثر من مدير عام، فهل 
يعقل هذا؟! أين هذه الدراسات التي 
أظهرتها عــدة مؤمترات تربوية في 
مجال التخطيط التربوي وتوصياتها؟!
التربوية  البحــوث  أين مركــز 
والقائمــون عليه، وأين الدراســات 
التي زودها تربويــون يعملون في 
الصفوف اخللفيــة اليوم، وهم من 
حملة املاجستير والدكتوراه أصبحوا 
على الهامش في كل املراحل التعليمية 

فأرسلت الدولة طائرة الجالئه، فإن 
دل ذلك على شــيء فإمنا يدل على 
مدى قيمة املواطن لدى بلده، فنعم 
القيادة ونعم البلد الذي يحتوي أبناءه.
واذا نظرنا الــى رعاية الكويت 
جلميع الوافدين، فحدث وال حرج، 

مــا دامت «التجــارة» تؤكد أن 
املخزون كاف ويسد حاجة اجلميع 
إضافة لذلك تعديل أسعار الكمامات 
بقرار من ٥ إلى ٧٫٥٠٠ دنانير رغم 

عدم توافرها في األسواق.
املنظمــات الصحيــة توصي 
بارتــداء الكمام من بــاب الوقاية، 
ووزارة الصحة في الكويت توصي 
باستخدامه، فلماذا إلى اليوم لم تعط 

األوامر بصرفها؟!
الذي يطرح نفسه  والســؤال 

ال تريد ان تتحقق من صالحية هذه 
املنظومة التعليميــة تربويا واداريا 
ألنهــا تعلم علم اليقــني ان قيادات 
هــذه املنظومة كيف جــاءت لقيادة 
دفة التعليم، ونحن بالطبع نقول ان 
العديد من قيادات هذه املنظومة جاءوا 
بـ«كفالة» جتارة املناصب السياسية، 
وهذا هو «عش الدبابير» الذي يحمي 
هذه القيادات «التربوية» في املنظومة 
التعليمية، لهذا نحن نطالب مبحاسبة 
«جتار اإلقامات» ونتجاهل «التجارة 
السياسية» التي كفلت هذه املنظومة 
وهيأت لها كل الســبل في منظومة 

التعليم.
التحليالت يجب  بالطبع، هــذه 
وضعها على طاولة النقاش، ويجب على 
التربوي والتعليمي  املعنيني بالشأن 
في كل مجاالته التحقق وكشف هذا 

مواطن، جعــل العالم ينظر الى هذا 
البلد ومعاملته البنائه الذين جهزت 
لهم الرعاية الصحيــة الالزمة منذ 
ركوبهم الطائرة وطوال مدة اقامتهم 
انه كان  واعاشتهم، والالفت للنظر 
يوجد مواطن لدى دولة الســنغال 

بدأها في أفرع التموين، ومن ثم قال 
ستوزع في األسواق، وربط التوزيع 
مبوافقة السلطات الصحية التي ترى 
انه ليس من الضروريات في الوقت 
احلالي توزيعها، إال أن احد النواب 
أكد أن وزارة الصحة تنتظر موافقة 
التجارة لتوفيرها، لذلك نتمنى من 
وزيري الصحة والتجارة حسم هذا 
األمر، والتحدث بكل شــفافية عن 
األسباب احلقيقية وراء تأخر توزيع 

تلك الكمامات.

واقع احلال في املنظومة التعليمية 
«مجهول» بسبب تدخالت سياسية 
وحزبية تدخلت في إخفاق املسؤولني 
بامليدان في وضع آلية تســاعد على 
إخراج القيادة التربوية من هذه األزمة 
لغياب اخلطــة والقدرة الفاعلة بهذه 
املنظومة من حتقيق ضوء من األمل ملا 
بعد كورونا! واليوم، هل نحن نعيش 
سبات هذه املنظومة حتى ٩ أغسطس 
التاريخ املقترح لعودة جزء من احلياة 
للتعليم كما أعلنت الوزارة وباألخص 
للصف الثاني عشر الستكمال العام 
الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؟! نحن كما هذه 

املنظومة في انتظار احلل القادم!
بالتأكيد القيادة التربوية مستمرة 
في البحث عما بعد كورونا، ولكن نحن 
التعليمية  املنظومة  نقول مبثل هذه 
والتربوية التي جاءت الى قيادة املسيرة 
التعليمية باملدارس واالدارات التعليمية 
ال ميكن أن جنازف مبصير التعليم 
باجتاه الهاوية، وهناك من يقارن بني 
التعليمي  النظام احلكومي والقطاع 
املنظومة  اخلاص، فهــل ســتكون 
التعليمية قادرة على حتقيق شــيء 
من االمل في ظل الصمت املطبق من 
مديري تعليم البعض منهم ال يحمل 
مؤهال تربويا وال كان يعمل يوما من 
االيام داخل الفصول الدراسية، فهل 

نعترف باحلقيقة؟
بالطبع، اللجنة التعليمية البرملانية 

لقــد اثبتت ازمــة كورونا مدى 
قيمة املواطــن الكويتي لدى دولته 
بدءا من صاحب السمو، حفظه اهللا 
ورعاه، وجميع سلطات الدولة التي لم 
تتوان في حفظ صحة وحياة املواطنني 

واملقيمني على حد سواء.
فأعــدت وزارة الصحة محاجر 
مجهزة جلميع املصابني مع مراعاة 
املتناســبة  التجهيــزات الصحية 
واملعيشــية الالئقة لهم والتي تليق 
املواطن  الكويتــي وقيمة  باملواطن 
لدى بلده حيــث اعتبرت الدولة ان 
صحة املواطــن الكويتي خط احمر 

ومن أولوياتها.
وما قامت بــه الدولة من اجالء 
رعاياها مــن جميع انحــاء العالم 
وسخرت جميع طائراتها في اجالء 
ابنائها الذين جتاوزوا اخلمسني الف 

نقص الكمامات أزمة يعاني منها 
جميع املواطنني واملقيمني بســبب 
جائحة كورونا التي ســاهمت في 
التعقيم  الطلب على مــواد  زيادة 

ووسائل الوقاية بشكل عام.
رسالة موجهة إلى وزارة التجارة: 
اجلميع يشتكي من شح الكمامات 
الصحية في السوق احمللي، والتي 
مت حتديدها من قبلكم سابقا بسعر 
١٠٠ فلس للحبة الواحدة والكرتون 
بـــ ٥ دنانير، ورغم ذلك الغالء إال 
أنه ال وجود لهذا املنتج في األسواق 

أو الصيدليات.
أعلنت في منتصف  «التجارة» 
مارس أن إجمالي ما وصل حتى ذلك 
التاريخ ٧ ماليني كمام للبالد، وستتم 
زيادة املخزون االستراتيجي لتصل 
لـ ٣٠ مليون كمام ســتكون حتت 
تصرف التجارة واحتاد اجلمعيات، 
للعدد  أن املخزون، وصل  وأعتقد 

املطلوب.
وزير التجارة خالد الروضان أكد 
أن هناك آلية خاصة بتوزيع الكمامات 

بالغية وفكرية حتتاج تأمال من كل من الطالب وولي أمره، فهي 
جتمع بني قدرة اهللا في الكون ووصف اجلنة والنار، واإلعجاز 
العلمي والقرآني في الوصف والتشــبيه، كما أنها حتتوي على 
أكثر عدد تكرار من ســور القرآن، والتكرار في سورة الرحمن 
يكمن في آية (فبــأي آالء ربكما تكذبان) حيث تكررت ٣١ مرة، 
كمــا أن لهذا الرقم اإلعجاز الرقمي في القرآن الكرمي، والذي ال 
يسعني شــرحه حملدودية كلمات املقالة، وتكرار اآلية السابقة 
هي أن اهللا عز وجل يخاطب الثقلني اإلنس واجلن فيقيم عليهما 
احلجة بهذه السورة العظيمة بتعدد النعم (وإن تعدوا نعمة اهللا 

من األمور املهمة في تعليم األسرة ألبنائها هي عدم اعتماد 
األسرة على املدرسة، وإمنا دعوتي لآلباء واألمهات حتت مظلة 
الظروف احلالية إلى تكريس ساعتني إلى ثالث ساعات يوميا في 
حفظ القرآن وتدارسه ألبنائهم الصغار والكبار، وذلك اختصارا 
لألهداف التربوية التي توقفت منذ أشهر والظروف التي نسفت 
العام الدراسي نسفا محبطا، لوال اإلمكانيات التعليمية املتواضعة 
لــوزارة التربية والتعليم بالكويت ملا حدث ذلك، ولكن أدعو لها 
بالشفاء العاجل من التراجع اإلداري للتعليم، على أية حال، رسالتي 
لآلباء واألمهات حرصا على ثالثة أهداف تعليمية، أال وهي: تقومي 
البالغة والثقافة والسلوك لألبناء مبختلف أعمارهم، دعوة إلى 
التركيز على حفظ ودراسة ثالث سور من القرآن الكرمي أال وهي: 

- سورة الرحمن
- سورة لقمان
- سورة الكهف

ال شك أن القرآن الكرمي كله عظيم وخير وإمنا اخترت ألبنائنا 
السور الثالث  السالفة الذكر ألسباب وهي: 

أوال: ســورة الرحمن: عروس القرآن وملا لها من جماليات 

ال حتصوها)، وبذلك تتوسع مدارك أبنائنا بتلك النعم من خالل 
الوصف القرآني لها.

ثانيا: سورة لقمان: وفي هذه الصورة إعجاز بالغي خلقي 
سلوكي تربوي، من خالل نصائح لقمان احلكيم البنه في تقومي 
السلوك وحسن املعامالت والثقافة االجتماعية التي من شأنها أن 
تعلي من الذكاء االجتماعي والعاطفي البنه، كما أنها سلوكيات 
تقوم الرجولة عند الشــباب، وتصقل الشخصية لدى الفتيات 
أيضا، إلى جانب أنها رسالة من اهللا لبني البشر بحقيقة اخللق 

واحلياة فتثقل موازينهم إن اعتبروا بها (والعاقبة للتقوى).
ثالثا: ســورة الكهف: والتي حتتوي على مشاهد وقصص 
فيهــا العبر وفيها الفكر الذي يســمو بإدراك وحتليل مواقف 
احلياة املختلفة وكيفية التعامل معها واألخذ بالعبرة الســامية 
التي تغرس في ذهن األبناء وتلعب دورا في صناعة العقل الباطن 
الذي يتحكم في اجتاهات وسلوكيات الفرد بنسبة أكبر من ٩٠٪.

فمن النعم الكبيرة التي أنعم اهللا بها علينا اليوم نعمة سهولة 
التوصل للمعلومة عبر أجهزتنا في دقائق، فلنستثمر تلك النعمة 

باملفيد، حتى يحيى أبناؤنا حياة طيبة.
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