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قبل ٣ سنوات وبالتحديد في ٢٠١٧، ألقيت محاضرة في جامعة 
Arizona State University األميركية بعنوان «خّطط ملستقبلك املهني» 
ووّجهت تلك احملاضرة الى شــبابنا اخلليجــي في أميركا، توعية 
لهم مبا هو قادم من حتديّات اقتصادية ورســم صورة مستقبلية 
حلياتهم املهنية. ومن خالل تلك احملاضرة هاجمت فكرة «الوظيفة 
املؤمَّنة» وأوضحت أن مصطلح «الوظيفة» سيندثر، وإذا ما اندثر، 
سيتغير مفهومه ومعناه املتعارف عليه املوروث من آبائنا وأجدادنا. 
وأسهبت أيضاً في فكرة أن الوظيفة قد تكون جسرا مؤقتاً أو مهمة 
صغيــرة تنتهي بانتهاء هدف قصير األجل، وان تفكيرنا ونظرتنا 
ملستقبلنا يجب أن يتعدى مفهوم الوظيفة وينتقل إلى مفهوم املهنة 
واملستقبل املهني الذي يحمل معه الكثير من التحديات واملخاطر، 
عكس ما عهدناه من أمان وظيفي، خاصة املرتبط بالوظيفة احلكومية. 
وشددت في تلك احملاضرة على أن املستقبل املهني يحتاج إلى 
١٠ مهارات يتقنها الشخص لينجو أمام هيمنة االقتصاد اإلبداعي 
وحقبة الذكاء االصطناعي، وتلك املهارات اقترحها املنتدى االقتصادي 
العاملي بناء على مؤشــرات االقتصاد املســتقبلي، وهي بالترتيب 

حسب أهميتها:
١ - حل املشكالت املعقدة.

٢ - التفكير النقدي.
٣ - اإلبداع.

٤ - إدارة األفراد.
٥ - التنسيق مع اآلخرين.

٦ - الذكاء العاطفي.
٧ - صنع القرار.

٨ - توجيه اخلدمات.
٩ - فن التفاوض.

١٠ - املرونة املعرفية.
وإذا متّعنا، فسندرك أن كل تلك املهارات يفتقدها الذكاء االصطناعي، 
وإن توافرت فيه، فلن يتقنها في املســتقبل القريب. تلك املهارات 
تنبع من لُب اإلنسان، من عقله الذي يفكر ويبدع ويبتكر، إلى إحياء 
قلبه وضميره وحّســه العالي في التعامل مع الناس ومع األنظمة 

لدفع حركة اإلنتاج. 
وإذا حصرنا تلك املهارات، فسنجدها تندرج حتت مظلتني، األولى: 
مظلــة اإلبداع واملعرفة التي تزهر بالتعليم العصري احلديث الذي 
يفوق منظومة املؤسســات التعليمية التقليدية ويهدد حتى النخبة 
منها. والثانية: مظلة الذكاء االجتماعي الذي يُصَقل بالتربية وبيئة 
مجتمعية صحية لم نشــهدها من قبل. تلك البيئات الصحية يجب 
أن تدعمها احلكومات بتعزيز التكوين األسري ودفع عجلة الثقافة 

واملعرفة بجميع أنواعها. 
ومن خالل مشاهدتي ملقابلة جميلة للمعلم واملفكر وأحد أغنياء 
العالم Ray Dalio ُمعّقباً على أزمة ڤيروس كورونا وأبعادها االقتصادية 
الفتاكة، أكد داليو أن الناجي الوحيد من تلك األزمة هم األشخاص 
املبدعون واملبتكرون، وأن اإلبداع سيكون اخلط الفاصل في استطاعة 

العيش بالظروف واالقتصاد القادم. 
ولكن، عبر العصور، ارتبطت مهارة اإلبداع بالقلة القليلة احملظوظة 
في هذا العالم، فلطاملا شاهدنا أشخاصا مبدعني ونظرنا إليهم نظرة 

بطولية، وصورناهم أبطال حروب عصرهم. 
واليوم، حان لإلبداع أن يُســلب من تلك القلة القليلة، األبطال، 
وُمينح للجميع كمهارة أساسية مطلوبة للعيش الكرمي، والتي يجب 
أن تتوافر مقوماتهــا في جميع املنظومات التعليمية والفكرية. أما 
الذكاء االجتماعي، فهو مناجاة إلحياء اإلنســانية التي اندثرت عبر 
طيــات العيش املدني، متأصل في التربية وإعاشــة لذلك الضمير 

الغارق في السبات. 
ومنّا إلى وزارة التربية والتعليم التي ُسميت بناء على ذلك املفهوم 
املســتقبلي، بأن تخرج من الصندوق املسوَّر باملاضي عندما كان 
للمعرفة حدود، وتتطلع إلى ســماء املستقبل لتنشئ أجياال مبدعة 
تستطيع العيش في عصر املعرفة الالمحدود واقتصاد يهيمن عليه 
عدو الوظائف، الذكاء االصطناعي. ولكن، ليس هناك تطلع متشبث 
مبنهج تقليدي، فالتطلع طائر حر، يكسر كل احلواجز للخروج من 
قفص الفكر التقليدي، والتحليق بســماء الفكر املفتوح وببصيرة 

الطائر احلر.

املوريسكيون هم مســلمو األندلس الذين أجبرتهم سلطات 
اململكة االسبانية على التحول إلى النصرانية بعد سقوط غرناطة 
عام ١٤٩٢. وقد تعرض من بقي منهم في اسبانيا إلى شتى أنواع 
االضطهاد والتفنن بأســاليب التعذيب الوحشية من قبل محاكم 
التفتيش ذات السمعة السيئة التي أنشئت وحظيت مبباركة رجال 
الدين االسبان املتعصبني لغرض فرض النصرانية عليهم عنوة 
وهــي أعمال ال متت بصلة إلى دين املســيح گ (املجد هللا في 

األعالي وعلى األرض السالم وبالناس املسرة).
فما قاموا به من جرائم بحق املسلمني املساملني إلجبارهم على 
اعتناق النصرانية ليس من السالم في شيء وال يسر اإلنسان. 
ورغم كل إجراءات املراقبة والتعقب والتجسس وفرض الثقافة 
النصرانية عليهم بالترهيب ظل املوريسكيون يحتفظون بهويتهم 
اإلسالمية ويتناقلونها عبر أجيالهم رغم تظاهرهم باعتناق النصرانية 
حتى انهم كانوا يحتفظون بنسخ من املصاحف واألحاديث النبوية 
الشريفة في شــقوق جدران منازلهم حتى ال تكتشفها سلطات 
اململكة وقد عثر على بقايا من هذه النســخ في البيوتات األثرية 
القدمية. ويعيش في اســبانيا اليوم أحفاد هؤالء املوريســكيني 
املسلمني الذين يحتفظون بجذورهم اإلسالمية وألقاب عائالتهم 
التي ينحدرون منها وأغلبها عربية كعائلة بني السراج وعائلة القائد 

وعوائل من بني أمية وهي من العوائل الشهيرة وغيرها كثير. 
ويبلغ عدد املوريسكيني حاليا قرابة ثالثة ماليني في اجلنوب 
االســباني في غرناطة ومالقا وإشــبيلية. وقد بدأ العديد منهم 
العودة إلى اإلســالم والتعرف عن كثب على الثقافة اإلســالمية 
التي افتقدوها قرونا حتت إرهاب اململكة االســبانية. من هؤالء 
املوريسكيني الباحثة االســبانية أديبة روميرو التي تنحدر من 
عائلة بني القاسم الشامية. وقد أسلم والدها ووالدتها، ومن حسن 
حظها أن والدها كان من ضيوف امللك فهد رحمه اهللا في موسم 
احلــج وقد أتاح لهم البقاء في مكة لتعلم اإلســالم حيث تعلمت 
أديبة منذ طفولتها في املدارس احلكومية في مكة املكرمة وأجادت 
اللغة العربية مما دفعها الستكمال دراستها وحتقيق أمنيتها في 
التخصص في التراث اإلسالمي وهي تشغل حاليا رئيسة قسم 
البحث وعلم املخطوطات في كلية الدراسات األندلسية في غرناطة 
وعضو جمعية املكنز اإلســالمي التي تعنى بدراسة املخطوطات 
اإلسالمية ناهيك عن كونها أستاذة في التاريخ األندلسي، وقامت 
بالتدريس كأستاذة زائرة في جامعة دار احلكمة للبنات في جدة. 
كباحثة تراثية اســبانية فإن أديبة روميرو متثل شــخصية 
موريسكية تولي عناية كبيرة بقيمة احلضارة التي أسسها أجدادها 
املسلمني في األندلس على مدى ثمانية قرون وتبذل مجهودا كبيرا 
في الكشــف عن كنوز التراث األندلسي والتعريف به أمام بني 
جلدتها من املوريسكيني بعد قرون طويلة من محاوالت طمسه 

من قبل رجال الدين االسبان.

األزمة هــي: تأثير موقف أو 
حــدث يتحدى قــوى الفرد أو 
إلى تغيير  اجلماعة ويضطــره 
وجهة نظــره وإعادة التكيف مع 
نفســه أو مع العالم اخلارجي أو 
مع كليهما. واإلنسان كما خلقه 
اهللا هو مخلوق متميز في وجود 
عقله وخلقه وتفكيره، كما يتميز 
بعمله اجلماعي وتواصله مع بني 
جلدته، ففي هذه اخلصائص تظهر 

قوة اإلنسان وحتديه لألزمات.
اهللا عز وجل بــني في كتابه 
الكرمي أن كل أزمة محكومة بظروف 
ووقت، وما إن تنتهي حتى تظهر 
لها نتائج إيجابية متمثال ذلك بقوله 
سبحانه: (إن مع العسر يسرا). فال 
تهنوا وال حتزنوا فالفرج قريب.
العيد! ومــن قبل كان  أقبل 
بعض الناس ال يتصور أن نصوم 
ونعيد في ظــل األزمة، بل ومن 
البعض  الرفاهية ال يعرف  كثرة 
الصمود واملواجهة أمام األزمات 
فينهار ســريعا وينتابه اخلوف 
والهلع واليأس، لكن النتائج التي 
أفرزتهــا األزمة كانــت إيجابية 
ونحــن جتاوزنا صيام رمضان 
وعيد الفطر وهللا احلمد، من يصدق 
قبل ثالثة أشــهر أننا سنخوض 
جتربة عاملية حتصد أعدادا كبيرة 
من الوفيات واإلصابات في العالم 
وحتجزنا فــي البيوت واألروقة 

دون سابق إنذار.
لقد جتاوزنا بفضل اهللا جزءا 
كبيرا من األزمة وصمنا رمضان 
وها نحن منارس أفراح العيد كما 
كنا باألمس، ففي خلق اإلنسان 
معجزة وفي روحه همة وفي نظره 
رؤية ثاقبة وخاصة من امتالء قلبه 
باإلميان الصادق وتوكله على اهللا 

عز وجل.
القلوب  األزمــات متحــص 
والعقــول فتظهر املعجزات، قال 
أيكم أحسن  (ليبلوكم  العزة  رب 
عمال) فالفائز من استفاد من األزمة 
وآثارها اإليجابية في دينه ودنياه 
والتغلب على كل مخلفات املاضي 
الفاسدة واستبدالها بخير منها، 
فلنعش حياة طيبة ومنِح اخلوف 
السيئات  بالسعادة ونســتبدل 

باحلسنات.
عيدكــم مبــارك وتقبل اهللا 

طاعتكم وكل عام وأنتم بخير.

السرقة تصرف غير مقبول، 
يجرمه الدين والقانون والبشر، 
عمل ال يقبله أحد. يسجن فاعله 
أو تقطع يده التي مدها حني أخذ 
ما أخذ. لكنه قرار قبل أن يكون 
فعال، قرار جريء ويحتاج قوة 
وتخطيطا وعقال مدبرا وأحيانا 
يحتاج إلى وضع العقل جانبا ،ألن 
تنفيذها مستحيل حني يحضر 
العقل، لكن الفاعل ال يبالي ويقدم 
«حرامــي»، يا له من فعل صعب 
وسيئ بال شك، لكن هل تعلمون 
ما هو األصعب؟ أن تعيد ما سرقته 

لصاحبه !
إلى املســروق وتقول  تأتي 
له تفضل هــذه بضاعتك ردت 
إليك، ال أظن أنه سيقبل. لكن مع 
القليل من التفكير سيرضى بهذا 
اخليار ويقنع، ملا ال ففي جميع 
احلاالت سيكون أفصل وأسلم 
من احلصول على ضالتك حسب 
األصول واإلجــراءات الروتينية 

الطويلة املتبعة.
قــد يصيب ما ســرق منك 
بعض األذى واخلدوش واألضرار 
البسيطة، ال بأس شكرا يا حضرة 
احلرامي وأرجو أال تعيدها مرة 

أخرى. 
في جميع حاالت السرقة يكون 
صاحبنا «احلرامي» مجهول الهوية، 
غير معروف على األقل لفترة من 
الزمن.لكن ما ذا تفعل عندما يكون 
السارق معروفا، وال توجد حاجة 
السلطات كي يساعدوك  إلبالغ 
في البحث عنه، حتى وإن فعلت 
فلن يعيدوه لك، حتى هو نفسه 

ال يستطيع وال يقدر على ذلك.
باختصار قلبي سرق، لم يبق 
منه سوى النبض، مع أن انقباضاته 
سرقت أيضا، بقي منها ما يبقيني 

على قيد احلياة «قلبي».

للسنة القادمة.
وحقيقة هناك خبر الفت، حيث قرأت 
تصريحا لوكيل وزارة الشؤون أنه في 
القريب سيتم إلغاء قانون الكفيل وذلك ملا 
كشفت عنه أزمة كورونا (كوفيدـ   ١٩) من 
فساد جتار اإلقامات ومتاجرتهم بأرواح 
البشــر وتكديس العمالة غير املطلوبة، 
ونأمل أن يكون هذا القرار نافذا لتعديل 

التركيبة السكانية في الكويت.
ومع مشهد االســتعدادات اجلارية 
للعودة إلى احلياة الطبيعية في الكويت من 
تعقيم للموالت واملؤسسات والوزارات، 
وبني متخوف من «مناعة القطيع» ومؤيد 
لها.. هل كان احلظر الكلي ســببا في 
االنحسار أم سببا في ارتفاع جديد في 

سلم الذروة.
أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، واحلكومة الرشــيدة واألمتني 
العربية واإلسالمية مبناسبة عيد الفطر 
املبارك، سائال املولى عز وجل أن يحفظ 
الكويت من كل مكروه ويتقبل منا الصيام 
والصالة وصالح األعمال، انه نعم املولى 
ونعم النصير وكل عام واجلميع بخير.

السعر املعتمد سابقا منذ بداية األزمة 
بـ ١٠٠ فلس مع إلــزام وزارة التجارة 
بتعديل قرارها ملنع التالعب واستغالل 
حاجة الناس لهذه الســلعة بعد صدور 
العقوبات والغرامات املالية الكبيرة جتاه 
كل من ال يلبس كمامة، كما يجب أن تتم 
كذلك مراقبة سعر القفازات وتثبت سعره 
احلالي الذي ال يتجــاوز ١٫٢٠٠ دينار 
لقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين 
يجدون مــن األزمات مصدر لتضخيم 

أرصدتهم.
أخيرا هناك اقتراح نقدمه إلى مجالس 
التعاونية ونتمنى  إدارات اجلمعيــات 
التجاوب معه والعمل به وهو تخصيص 
سلة وقائية توزع على املساهمني وتشتمل 
على كافة الوسائل الوقائية الشخصية من 
معقمات وقفازات وكمامات تعويضا عن 
السلة الرمضانية التي لم توزعها العديد 
العام بسبب األزمة  من اجلمعيات هذا 

من باب املسؤولية املجتمعية.
تبــادر اجلمعيات  أن  لذلك نتمنى 
باإلسراع بصرف هذه السلة إما أن تقدم 
مرة واحدة أو بشكل شهري حتى تنتهي 
جائحة كورونا دون حتميل املساهمني أي 
مبالغ إضافية ومنا إلى وزارة الشؤون 

واحتاد اجلمعيات.

للشباب في املســتقبل وتوفير برامج 
للتدريب في املؤسسات التي تعلن عن 
حاجتها إلى تخصصــات محددة دون 

احلاجة إلى الطرق التقليدية.
ولتعظيم االســتفادة، ميكن ربط 
القطاعني  التعليمية فــي  املؤسســات 
احلكومي واخلاص مــن خالل منصة 
القصوى  واحدة لتحقيق االســتفادة 
من اخلبــرات املتنوعة التــي متتلكها 
هذه املؤسسات والبرامج التي تطرحها 
باختالف تخصصاتها ومتابعة تصميم 
مناهجهــا وتطويرها لتقدمي تعليم ذي 

جودة عالية.
ختاما، آمل أن يتم تقدمي كل أنواع 
الدعم للجهات املعنية من أجل العمل على 
إنشاء «منصات التعليم اإللكتروني» ألنها 
املستقبل، سواء كان هذا الدعم من الدولة 
أو من املؤسسات ذات العالقة مثل مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي أو غيرها، بحيث 
يتم تطبيقها في املؤسســات التعليمية 
احلكومية واخلاصة في أســرع وقت، 
وعلى أن تكون حتت مظلة وزارتي التربية 
والتعليم العالي، وتخضع ملجموعة من 
املعايير الواضحة، ويتم تقييمها وتطويرها 

بشكل دوري.

الصحــة العاملية في هذا الوباء العاملي، 
وكيف تعاملت مع كورونا املستجد منذ 
البداية. وقد كان الرأي السائد آنذاك أن 
الڤيروس ال ينتقل بني البشر وعندما 
ظهر الڤيروس فإنه بعيد عن العالم وحتت 
السيطرة في ووهان، وبعد ذلك عاش 
العالم األيام الصعبة ومازال! فهل مازال 
من بيننا من يعتقد أن الڤيروس ال ينتقل 
بني البشر؟ إنه قرار غير مسبوق وغير 
صحي من منظمة الصحة العاملية، والبد 
من املراجعة الشاملة املستقلة والنزيهة 
واحملايدة الستخالص الدروس املستفادة 
من هــذه األزمة، وهو ما يجب أن يتم 
على جميع املستويات وليس فقط على 
مستوى منظمة الصحة العاملية لنتعلم 
ونستفيد مما يجب عمله عند حدوث 
-ال قدر اهللا - أي أزمة أخرى ونتصرف 

حيالها بحكمة ودون تعقيد.

التربية، وعلى الرغم من القرار األخير 
بعدم استحقاق دفع القسط لتقييد الطالب 
للفصل الدراسي الثاني.. كلفتة إنسانية، 
أتساءل: هل سيستطيع الطلبة االلتزام 
التباعد االجتماعي  باملسافات ومفهوم 
من ارتــداء الكمامات والقفازات ونحن 
مقبلون على صيف ملتهب وطويل بسبب 
توقف أبخرة املصانع وغيرها؟ واستغرب 
حقيقة مــا الهدف من عدم إدماج العام 
الدراســي، والنظر في مصلحة أبنائنا، 
وملاذا ال ندمج العام، وتقوم التربية بفتح 
دورات تدريبية عن بُعد ككورس صيفي 
للتعرف على التعليم اإللكتروني، استعدادا 

البلدية حتى نعرف جميعا اجلهة املسؤولة 
عن هذه املهمة. 

الناطق الرسمي للحكومة طارق املزرم 
بشرنا قبل أيام أن مجلس الوزراء في 
اجتماع سابق كلف وزارة الصحة تسليم 
وزارة الشؤون، ما تبقى من الكمامات 
الطبيــة، لتوزيعهــا علــى اجلمعيات 
التعاونية، على أال يتجاوز سعر البيع 
للمســتهلك ١٠٠ فلس للكمامة الواحدة 
وهذه مبادرة طيبة تســجل للحكومة 
بتخفيض بيع سعر الكمام، كان األولى 
على املجلس بعد أن أصبح ارتداء الكمام 
لزاما على املواطنني واملقيمني أن يلغي 
قرار ســعر الـ ١٥٠ فلسا والعودة إلى 

مع ضرورة انتقــاء التخصصات التي 
تصلح ألن تطرحها املؤسسات التعليمية 
كمناهج إلكترونية وفصول االفتراضية.
الكويت، وبالرغم  وعلى مســتوى 
من ممارســة بعض املؤسسات بضعا 
من تقنيات التعليم اإللكتروني، إال أنه 
ووفقا للواقع احلالي واملعايير املتعلقة 
باملنصــات اإللكترونية، جند أن هناك 
فجوة بينهما تتطلب العمل على سدها، 
حتى نتحول وبشكل سريع نحو التعلم 
اإللكتروني، ألنه سيعود بفوائد عظيمة 
على العملية التعليمية في الكويت، كما 
سيســاهم في خلق فــرص عمل أكبر 

هذا الشأن سيفتح ملفات قد ال تكون 
ملفات صحية ألن الڤيروس انتقل بني 
دول ذات أنظمة حكــم مختلفة وذات 
قدرات متباينة على اتخاذ القرارات وإدارة 
األزمات، كما أن هذه املراجعة املنتظرة 
ســتفتح أيضا بابا لتقييم أداء منظمة 

وإذ أشيد بالقرارات األخيرة لتعديل 
التركيبة السكانية من ترحيل املخالفني 
للقانون، إال أنه مازالت هناك مثالب في 
بعض القرارات اخلاصة بتكويت الوظائف 
احلكومية، وعلــى املجلس حني عودته 
ملهامه تشريع قوانني صارمة.. ال تصب 
إال مبصلحة أبناء الوطن، في ظل انتظارنا 
ملعاجلة شريحة املستشارين األجانب 
في وزارات الدولة، وإحالل مستشارين 

كويتيني يقومون باملهام ذاتها.
من جانب آخر، ال أدري ملاذا تتأخر 
وزارة التربية في إنهاء العام الدراسي على 
الرغم من املناشدات التي وجهت لوزير 

القانونية،  حتى ال يتعرضوا للمساءلة 
وهذا يتطلب نشر برامج توعوية موازية 
للجائحة مع تذكير غير امللتزمني بالتقيد 
بلبس الكمام واستخدام وسائل التعقيم 
الشخصية خالل الفترة املقبلة برسائل 
متنوعة عبر وســائل اإلعالم مبختلف 
اللغات عن موعد التطبيق الفعلي للقرار 
والعقوبات حتى يعلم اجلميع بهذا األمر. 
كما يجب على الســلطات الصحية 
أن توضح لنا خــالل مؤمتر صحافي 
آلية التطبيق واجلهة املختصة بتحرير 
املخلفات لغير امللتزمني بالتعليمات، وما 
بالضبطية وزارة  هي اجلهة املختصة 
الداخلية أم البيئة أم وزارة الصحة أم 

الفرصــة لتواصل أوليــاء األمور مع 
أبنائهم،  نتائج  املعلمني واطالعهم على 
مما يساعد على حتقيق مخرجات تعليمية 

ذات جودة عالية.
ولضمان جودة التعليم اإللكتروني، 
البد من الدراسة املستفيضة لهذا األمر 
من قبل املختصني، والتخطيط السليم 
للتنفيذ، والتطوير املستمر، واحلرص على 
حماية سرية وأمان البيانات واملعلومات، 
وتصميم محتوى تعليمي إلكتروني شيق 
وجذاب ومناسب جلميع الفئات، وحصول 
الهيئــة التعليمية علــى تأهيل وزيادة 
كفاءتهم في اســتخدام هذه التقنيات، 

انتقل الڤيروس من مكان ظهوره ألول 
مرة إلى مختلف دول العالم والتداعيات 
التي نتجت عنه، والدروس املستفادة 
مما شهده العالم خالل األشهر املاضية 

من ديسمبر ٢٠١٩  حتى اآلن. 
واألرجح أن القرار الذي سيتخذ في 

مع اقتراب موعد رفع احلظر الكلي 
في البالد خالل أيام قادمة، تأمل املواطن 
واملقيم في انحســار املرض وســماع 
األخبار الطيبة بانخفاض في عدد املصابني 
واملتوفني جراء هذا الڤيروس (كوفيد ـ 
١٩) والذي عطل مناحي احلياة االقتصادية 

في البالد.
لقد كنت أول املطالبني باحلظر الكلي، 
وشاءت اإلجراءات احلكومية أن تكون 
هناك ساعتان للمشي والرياضة، ومع 
السلبيات التي وقعت خالل فترة السماح.. 
استقينا من وحي التجربة، أنه البد من 
وجود تخطيط مسبق لكل األزمات الطارئة 
واملتوقعة، ولم تقصر احلكومة الكويتية 
في اإلجــراءات الوقائية والتدابير قبل 
احلظر وبعده، حيث رسمت خارطة طريق 
للفتح التدريجي واملعايير الصحية التي 

يجب اتباعها.
وال أدري ملــاذا على الرغم من كل 
هذه اإلجراءات إال أن األعداد في ازدياد 
حتى بلغنا الذروة منذ أيام، وألجل الفتح 
التدريجي على احلكومة فرض قوانني 
جديدة تنظم االســتجابة لإلرشادات 
املطلوبة، اضافة للقــرارات التي تقدم 

بها مجلس الوزراء مؤخرا.

يحتفل العالم اإلسالمي اليوم أو غدا 
بعيد الفطر املبارك، أعاده اهللا على اجلميع 
باخلير واألمن واألمان، وبهذه املناسبة 
أرفع أســمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وإلى ســموه ولي عهده األمني 
الشــيخ نواف األحمد، وإلى املواطنني 

واملقيمني على ارض الكويت الغالية.
وزارة الصحة قبــل أيام أصدرت 
قرارا يلزم اجلميــع بارتداء الكمام او 
تغطية االنف والفم بأي وســيلة كانت 
أثناء تواجدهم خارج املنزل مع االلتزام 
بالتباعد االجتماعي بني كل شخص وآخر 
بعد تزايد عدد حاالت اإلصابة بڤيروس 

كورونا نتيجة املخالطة. 
العقوبات بحق  الصحة قبل فرض 
األشخاص غير امللتزمني بذلك كان الواجب 
عليها أن تتأكد من توافر الكمامات في 

األسواق ومن ثم تصدر أوامرها. 
السلطات  اعتمدتها  التي  العقوبات 
الصحية علــى املخالفني في حال عدم 
ارتداء الكمــام أو تغطية األنف تتمثل 
باحلبس ٣ أشهر وغرامة ٥٠٠٠ دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني، وبعد إقرار هذه 
العقوبات والتوصيات يجب على «الصحة» 
أن تكثف جهودها في توعية اجلاليات 

تزامنا مع ظهور ڤيروس «كورونا»، 
ترددت على أسماعنا مصطلحات جديدة 
نوعا ما، أبرزها وأكثرها جدال «التعليم 
اإللكترونــي»، «التعليــم االفتراضي» 
وغيرها من املصطلحات التي تستهدف 
التركيز على تطويــع التكنولوجيا في 

خدمة التعليم.
البعــض يعتقد أن هــذا النوع من 
التعليم هو مجــرد حتويل املناهج إلى 
محتوى إلكتروني وإتاحته للطالب عبر 
الشــبكة العنكبوتية، ولكن في حقيقة 
األمر، «منصات التعليم اإللكتروني» هي 
منظومة متكاملة األركان تتطلب توافر 
مجموعة من االشتراطات واملعايير لكي 

يطلق عليها منصة تعليم إلكتروني.
ووفقا آلراء غالبية املختصني، فإن 
منصة التعليم اإللكتروني البد أن تتوافر 
بيئة افتراضية تفاعلية توظف التقنيات 
احلديثة خلدمة العملية التعليمية، ومتكن 
املعلمني من نشــر الدروس واألهداف 
ووضــع الواجبات وتطبيق األنشــطة 
التعليميــة وإجراء االختبارات وتوزيع 
األدوار وتقسيم الطالب إلي مجموعات 
عمل، وأيضــا توفير تواصل فعال بني 
املعلمني واملتعلمــني، فضال عن إتاحة 

بينما كنت أطالع املواقع اإللكترونية 
في محاولة لالستفادة من فترة احلظر 
الكلي، شاهدت على موقع منظمة الصحة 
العاملية أن جمعية الصحة العاملية التي 
كانت تعقد سنويا في جنيڤ ويحضرها 
الوزراء وكبار املســؤولني عن الصحة 
من ١٩٤ دولة بالعالم تعقد اآلن بطريقة 
مختلفة بتقنية التيليكونفرانس عن بُعد 
وملدة يومني فقــط نظرا لوباء كورونا 

املستجد.
وكان على جدول األعمال لالجتماع 
غير العادي مشــروع قرار تقدمت به 
العديد من الدول عن كورونا املستجد 
وتنص إحدى الفقرات على إجراء مراجعة 
مستقلة ملا قامت به املنظمة منذ إبالغنا 
ألول مرة عن كورونا املستجد في الصني. 
وأن املراجعة هي في الواقع استعراض 
ملا حدث منــذ اللحظات األولى وكيف 

إضاءات فكرية

خارج صندوق 
الوظيفة

 d.alsharhan@gmail.comد.دالل أنور الشرهان

فكرة

املوريسكية 
أديبة روميرو

سلطان إبراهيم اخللف

إطاللة

توفير الكمامات 
باألسواق واجب

قبل تطبيق العقوبات
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

رؤية قلم

التعليم 
اإللكتروني 

وفجوة الواقع
Ghadeer.r.alabdali@gmail.comغدير العبدلي

ألم وأمل

حتقيق مستقل 
ومحايد 

عن «كورونا»
د.هند الشومر

سلطنة حرف

احلظر.. 
االنحسار أم 

سلم الذروة ؟
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي


