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«رنا العبداهللا»..
قواك اهللا

ملن يهمه األمير

s.sbe@hotmail.com
سالم إبراهيم صالح

أشاد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بالقضاء الكويتي قائال: «لدينا قضاء عادل مشهود له 
بالنزاهة ومحل إشــادة من اجلميع»، قال ذلك خالل 
استقبال سموه رئيس وأعضاء هيئة النزاهة مبناسبة 
تعيينهم.. لقد قلد سموه بهذه اإلشادة القضاء الكويتي 
أوسمة الفخر والعدالة على صدور قضاتنا األفاضل، 
ويعتبر هذا حافزا لرجال العدالة ألن يواصلوا نهجهم 
في حتقيق العدالة واملساواة بني الناس، كما أن القضاء 
العادل يعتبر نوعا من املمارســة الدميوقراطية وأن 
الكويت دولة دســتور يكفل للجميع حق اللجوء الى 

القضاء في مواجهة التجاوزات.
وقد توجه صاحب الســمو لرئيس وأعضاء الهيئة 
بضرورة احلزم في تطبيق القانون ومحاربة الفساد 
والتصدي لكل أنواع احلمالت الظاملة ضد بلدنا، وأكد 
سموه على محاربة الفساد بكل أشكاله وأنه ال تهاون 
في محاربة الفســاد وإحالة كل مــن تثبت إدانته إلى 

القضاء دون تردد.
لقد أعطى سمو األمير الضوء األخضر للتعامل مع 
محاســبة كل من تسبب في تفشي الفساد في الدولة 
وعدم إعطاء الفرصة للفاسدين ألن يواصلوا ممارستهم 
في جتاوزات القوانني وعدم االلتزام بالعقود، كذلك ال 
بد من محاسبة الذين مارسوا جتارة البشر واغتصبوا 

أموال الدولة.
كل هؤالء هم الذين تسببوا في تفشي الفساد وال 
بــد أن نضع حدا ملثل هذه املمارســات اخلاطئة التي 

تسببت في إفساد املجتمع.
لقد حتدث ســموه بكل الشفافية مع هيئة الفساد 
حتى يعملوا بجدية كاملة لتطبيق القوانني وعدم السماح 
لتجاوزها، كذلك ال بد أن متنع وزارات الدولة الواسطات 
اخلاطئة للبعض الذين يحاولون استغالل مناصبهم في 
السلطتني التشريعية وهي مجلس األمة، والتنفيذية وهي 
احلكومة لقد آن األوان أن نخطو اخلطوة األولى في بناء 
مستقبل أفضل للدولة وأن نتبنى املشاريع التنموية 
التي توفر ألبنائنا الوظائــف املالئمة لتخصصاتهم، 
وأن ننفذ مشاريع بناء املســتقبل بناء املستشفيات 
واملصحات وإقامــة اجلامعات ودور التعليم والتربية 
ومباشرة العمل لتطوير مناهج التعليم التي تتناسب 

مع تطلعاتنا ملستقبل زاهر لبلدنا وألوالدنا.
ويجب علينا أيضا معاجلة املشــاكل املرورية التي 
أخذت تتفاقم وتطوير اخلدمات احلكومية التي توفر 
الراحة والسهولة لكل مواطن إلجناز معامالته، دعونا 
نحقق الدولة اإللكترونية التي كثيرا ما حتدثنا عنها، 
ال شك أن هذا سيساهم في خدمات حكومية أفضل.

لقد عودنا صاحب الســمو في كل مناسبة على أن 
يتـــحدث حـــول مخـــتلف القضايا بكل شفافية 
وتوجيه نصائحه الســديدة من أجــل صالح الدولة 

واملواطنني.
من كلمات صاحب الســمو: «علينا أن نقبل الرأي 
اآلخر كما علينا أن نتشاور ال أن نتخاصم وأن نختلف 
ال أن نتعادى وأن ننتقد بال إشــهار وأن نحاسب بال 
انتقام فكلنا من الكويت نبدأ وإليها ننتهي وهي الباقية 

ونحن الزائلون».
واهللا املوفق.

قال والدي لي: «مراد ولدي، أوصيك بأن تبقى تقرأ 
حتى ال تغترب عن الواقع»!، ومازلت أقرأ منذ عشرات 
السنني وسأظل كذلك ألن القراءة حياة إذا ما كانت فوق 
الذات ومن أجل حرية اإلنســان وخالصه من أغالل 
النفس وأوهام الثقافة، يقول مراد: تشرفت لعدة مرات 
بزيارة الشقيقة الكويت بلد احملبة والثقافة وتعرفت 
على مفكرين ومثقفني مبدعني في شتى صنوف األدب 
والعلــم والفكر تلمس فيهم لغة اإلنســان، وحبا لهم 
آثرت حترير رســائل مهمة عن القراءة االستراتيجية 

كإضاءات وهي كاآلتي:
١ـ  القراءة رسالة حياة والكتاب موضوعها بكل متثالته، 
أمرنا أن نأخذه بقوة كما أمر نبي اهللا يحيى گ ابتداء 
مبا هو مقدس وصوال إلى ما هو اجتهاد أناس أعملوا 
عقولهم، واحلكمة تقول: من شــاور الرجال شاركهم 

في عقولهم.
٢ ـ اقرأ لكل مؤلف وال تقرأ فقط ملن حتب، ألنك تقرأ 

بعقلك!
٣ ـ اقرأ بشــغف وحكمة متطلعا ألن يقرأ لك الناس 

مستقبال.
٤ ـ القارئ املنفتح واملتســامح هو مشــروع الكاتب 

املبدع واملثقف األمني.
٥ـ  ال تقرأ بجدال وأحكام مسبقة ولكن بحكمة وتواضع 

حتى متحص ما تقرأ لتؤلف ما ينفع.
٦ ـ ال تبخس الكتاب واملؤلفني جهودهم ألنك ال تلتقي 
معهم فكريا أو مذهبيا أو دينيا أو اثنيا أو علميا، لذلك 

كن اإلنسان القارئ حتى تصبح املؤلف اإلنسان.
٧ـ  اجتهد في ادخار عصارة ما قرأت ألنـــها رأســـمال 
ما ستؤلف ومضمار بناء مناهج الدراية والــــرعاية 

والرواية.
٨ـ  ال تقــض حياتك إمعة، قارئا بال أثر فكر، فالقراءة 

منفعة ذاتية والتأليف صدقة جارية.
٩ ـ تواصل مع املؤلفني واملفكرين والعلماء وتواضع 

لهم تكن مثلهم أو في مصافهم.
١٠ـ  كلمــا كتبت املؤلفات تكن محتاجا للقراءة، وكلما 
عاجلت أسلوب قراءتك كنت مؤلفا مبدعا كما كان عمالقة 

الفكر والتجديد والنهضة.
١١ ـ اقرأ بتنوع لغوي وثقافي وعلمي، فالرواية جامعة 
لكل فنون املعرفة والفلسفة فن املعرفة والفكر اإلنساني 

سفينة التنوير.
١٢ ـ اقرأ لدينك ووطنك وتاريخك وأمتك ولإلنسانية 
حتى تساهم في التصحيح واإلصالح واألمثل والعادل.

١٣ـ  اقرأ كأنك تتفرج على مباراة تنس، بصمت وهدوء 
وتركيز وتأمل..!!

١٤ ـ اقرأ في الهواء الطلق حتى تؤلف بإنسانية.
١٥ـ  اقرأ لتوفر ما يغني إنسانيتك ومسؤوليتك ومصيرك 

خيرا.
هــذا ما أحتفنا بــه غريبي مراد مفكرنا الشــاب 
املهنـــدس الذي وفقه اهللا لبناء جسور اإلخاء املعرفي 

بني األشقاء.

هن ثالث في بالي، حفيدتي «رنا 
العبــداهللا العتيبي» وابنة أخي «رنا 
العبداهللا السبيعي» وأيضا ابنة أخي 
وزيرة األشــغال ووزيــرة الدولة 
لشؤون اإلســكان د. «رنا العبداهللا 
الفارس»، وهــي بيت القصيد، تلك 
الثمرة الناضجة من شجرة مباركة، 
أصلها ثابــت، وفصلها عريق، ابنة 
فارس من فرسان األمن، املشهود له 
بالكفاءة واحلزم، انه محافظ حولي 
السابق الفريق عبداهللا الفارس (أبو 
العم سلطان  عبدالرحمن)، وحفيدة 
إبراهيم الكليــب (يرحمه اهللا) أحد 
أعمدة نهضــة الكويت كان عضوا 
في مجلس املعارف عام ١٩٣٦، وعضوا 
في املجلس البلدي عام ١٩٣٧، ومديرا 
لدائرة األشغال (وزيرا) عام ١٩٣٨، 
ومديرا للبلدية عام ١٩٣٩، ومدير أول 
شركة للكهرباء في الكويت عام ١٩٣٣.

وكان عضوا في املجلس التشريعي 
الكويتي األول واملجلس التشريعي 
الكويتي الثاني في عامي ١٩٣٨ و١٩٣٩.
إن اختيــار د.رنــا الفارس في 
تشكيل حكومة الشيخ صباح اخلالد 
كان بداية النجاح، وبشرى خير لهذه 
احلكومة، ملا حتمله د.رنا الفارس من 
كاريزما هي خليط من العلم واخلبرة، 
والعراقة التاريخية، واملهنية، في خدمة 
الرفيع واحلزم  الكويت، مع اخللق 
واإلخالص في العمل، انه إرث توارثته 
من اآلباء واألجداد - هذا غيض من 
فيض - من شخصية د.رنا العبداهللا 
الفارس ويكفيها فخرا ثقة صاحب 
السمو بها، حني خاطبها سموه باسمها 
الوزراء، ناصحا  في جلسة مجلس 
وطالبا منها االستفادة من أوقات حظر 
الطرق، فكانت  التجول في إصالح 
عند حسن ظن سموه، فقد تخطت 
القياسي في  الرقم  وزارة األشغال 
عدد الكيلــو مترات بتجديد الطرق 
وإصالحهــا، بارك اهللا فيك يا د.رنا 
الفارس «وهــذه الهقوة» فيك وفي 

أمثالك من أبناء الكويت األوفياء.
معالــي وزيرة األشــغال د.رنا 
الفارس، في الصــني مت بناء فندق 
من ٣٠ طابقا بكل مســتلزماته في 
زمن ١٥ يوما، كذلك مت بناء مستشفى 
(١٠٠٠ سرير) خالل ٨ أيام فقط. نحن 
في الكويت جربنا شركات املقاوالت 
الكورية، في اجلسور املؤقتة وهي 
تعمل اآلن منــذ نصف قرن، كذلك 
الكويتيون لم ينسوا شركات املقاوالت 
الكورية التي بنت منطقة في اجلهراء 
وسميت مبنطقة الكوريات في زمن 
قياسي، اجلميل في املوضوع ان أهل 
الكوريني  العمال  اجلهراء يشكرون 
ألنهم قضوا على الــكالب الضالة 

(هنيئا مريئا).
مــا نرجوه من الوزيــرة د.رنا 
العبداهللا أن تلتفت لطريق امللك فهد 
الســريع حتى نهايته حيث أصبح 
مزدحما، ويقال ان مقاول هذا املشروع 
تأخر في تنفيذه وإنهائه، وطبقت عليه 
غرامة التأخير جتاوزت ١٠ ٪  من قيمة 
العقد، مما يعني ان الغرامة ال تزيد 
على ذلك ولهذا السبب بدأ يتراخى 
في العمل وهذا ما يالحظه املواطنون 
بأعينهم، وسماعهم اإلشاعات (وراء 

كل فساد رجل عظيم).
معالي وزيرة األشغال واإلسكان 
الى شركات كورية  الكويت بحاجة 
تخلصنا من الكالب السائبة والضالة 
ثم بعد ذلك تبني لنا بناء نظيفا في 

زمن مقبول.
لذلك مثلمــا تنصحنا احلكومة 
الكويت  بالتباعد، شعب  األيام  هذه 
يرجو من احلكومــة ان تطبق هذا 
التباعد في جلنة املناقصات فالشركات 
القريبة  الشركات  البعيدة خير من 

ولو أعجبتكم.
معالي د.رنا الفارس نرجوك اّطلعي 
على ملف مشروع طريق امللك فهد 
الســريع، غير معقول هذا التأخير 

اململ.
الكل بانتظار توضيح من معاليكم.. 

مع الشكر.

ما يقولونه وما يروجون له خطأ في 
خطأ، ومع هذا يكابرون ويروجون 
ألي ما من شأنه أن يضرب ما تبقى 

في جيوبنا.
املصيبــة انهــم ال يتصدرون 
املشهد االقتصادي اإلعالمي فقط، 
بل يتصدرون أيضا مواقع استشارية 
من شــأنها التأثير على أي قرار 
اقتصادي حكومــي قادم، وهؤالء 
ال مصلحة لهم سوى أن يبقوا في 
مناصبهم االستشارية أو التنفيذية 
مقابل أن يقولوا ما تريد احلكومة 
لهم أن يقولــوه «من انه ال بد من 
الدعوم ورفع األسعار  إلغاء ورفع 

وإقرار القيمة املضافة».
ال يا حكومة وثيقتكم مرفوضة بل 
ألنها تخلو من أبسط قواعد املنطق 
البسيط، وعندما أقول لم ال نكون 
شركاء بالربح معكم؟!، ال أقصد حتما 
ان تعطونا جــزءا من تلك األرباح، 
ولكن إذا خسرمت... فكونا من شركم 

وشر وثائقكم االقتصادية.

املمارسات املؤســفة لهم تتعارض 
متاما مع أكثر من مادة من مواد كل 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

وأيضا الدستور الكويتي.
الكل يأسف - في الواقع - على 
نوم ضمير تاجر اإلقامات وغياب 
الــروح الوطنية لديــه وهو يرفع 
رصيد حســابه فــي البنوك على 
حساب أمن واستقرار بلده، فتاجر 
اإلقامات ال تهمه مصلحة وطنه وال 
يفكر في اآلثار السلبية التي تضر 
املجتمع، لكن هذه األرقام األخيرة 
ألعداد العمالة الوافدة جتعلنا نقف 
وقفة اندهاش يطول فيها التفكير 
والتساؤل: ما أسباب هذه الزيادة؟ 
وهل الكويــت بحاجة إلى كل هذه 
الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين؟ 
وما نسبة العمالة الهامشية الزائدة 
على احلد والتــي تنوي احلكومة 

إبعادها؟

ملثل تلك الصراعات وترسم سياستها 
اخلارجية بحكمة، وليس هذا بغريب 
على دولة محبة للسالم ويقودها 
عميد الديبلوماسية في العالم صاحب 
السمو، حفظه اهللا ورعاه، وإن لم تكن 
سياستنا اخلارجية كذلك ألصبحنا 
ندفع أثمانا باهظة وسط هذا العالم 
الساخن الذي يغلي ويتصاعد البخار 

الساخن من أكثر من موضع به.
هناك قادة يقودون شعوبهم إلى 
اجلحيم والهالك بينما بعض القادة 
يسعدهم رخاء ورفاهية شعوبهم 
ليعم السالم في أوطانهم. وال نغفل 
القادة الذين يتعاملون مع شعوبهم 
وكأنهم أســرة واحدة تلتف حول 
األب الذي يتحمل املسؤولية إنسانيا 
واجتماعيــا واقتصاديا وهم بذلك 
يضربون األمثلة الفريدة بني قادة 
وزعماء العالم ونحن في مقدمتهم 
بقيادة أمير اإلنسانية والد اجلميع، 

حفظه اهللا ورعاه.

أننا كنا شركاء في الربح أيضا، أما 
واهللا اننا مجرد شركاء في اخلسارة، 
فهذه لم يقرها او يعتمدها أي مبدأ 
اقتصادي، فال هي اشتراكية وال هي 
رأس ماليــة، فكيف يكون املواطن 
الفقير شريكا في اخلسارة فقط؟!.
واملشكلة ان منظري احلكومة 
للدفــع بهــذا االجتــاه كثيرون 
ويسيطرون على املشهد االقتصادي 
في الظهور اإلعالمي، وهم يعلمون أن 

دعوة حلرية اإلنسان، فقرر احلرية 
اإلنسانية وجعلها من دالئل تكرمي 
اخلالق لإلنسان، ومن دالئل مكافحة 
التشريع اإلنساني  االسترقاق في 
«حترميه لكل صور ومظاهر االجتار 

بالبشر».
الهجــوم على جتــار اإلقامات 
في الكويــت ينطلق من منطق أن 

الشعوب؟
إنها مجموعة أفكار تراود النفس 
عند متابعة أخبار العالم من الشرق 
إلى الغرب وعند مشاهدة ما يحدث 
من مآس لشــعوب كثيرة بسبب 
قرارات قادتهم الذين لم يحترموا 

حقوقهم في احلياة.
ولكن مع كل هذا فإننا نحمد اهللا 
عز وجل على أن الكويت ال تنزلق 

ليست أمرا حكوميا جديدا وليست 
مــن اختراع وزيــر املالية بل هي 
موجودة ومثبتة بتفاصيل أكثر وأكبر 
في خطة التنمية السيئة الذكر، وما 
فعلته احلكومة سوى إعادة إصدارها 

بتاريخ جديد.
ال، يا حكومة ال يا رشيدة، جيوبنا 
ليست ملجأ حلل مشكالت خلل او 
اختالل امليزانية ألي ســبب، وكنا 
أو أعتقد كان األغلبية سيقبلون لو 

ســلبية تعلم أبناءها الظلم وحبس 
احلريات وسلب حقوق الضعفاء، فهم 
يظلمون أناسا أبرياء ويأكلون املال 
احلرام ويحطمون آمال بشر كثيرة 
متنوا العيش الكرمي لهم وألسرهم.

وقد حرم الدين اإلسالمي جرمية 
االجتار بالبشر قبل أي قانون آخر، 
وكانت دعوة رســولنا الكرمي ژ 

تنفق دول العالم من ميزانياتها على 
العتاد العســكري وأدوات احلرب 
مقارنة باإلنفاق من أجل الســالم 
والرفاهيــة؟ وكم هي األعباء التي 
الشعوب بسبب قرارات  تتحملها 
القادة املولعــني باحلروب ومنطق 
القوة والسيطرة؟ وكم من نزاعات 
مت حلها باألســلوب السلمي الذي 
يتفق مع احتــرام احلياة وحقوق 

التعاطي  كمواطن ومن واقــع 
احلكومي مع كل مشكلة اقتصادية 
فإن احلكومــة تقول لك: «عزيزي 
املواطن أنت شــريك في اخلسارة 
فقط أما الربح فليس لك منه نصيب»، 
بالعربي يطلع سعر النفط ما لك شيء، 
ال وفوق هذا وذاك زدنا عليك سعر 
البنزيــن والكهرباء، أما إذا هبطت 
أسعار النفط وجاءت «كورونا» فأنت 
من سيدفع النقص من جيبك، وراح 

تدفع وانت «خوش صبي».
ال أعــرف ســببا لضيق عني 
احلكومة عندما متر بأزمة اقتصادية 
فال ترى سوى جيوب ذوي الدخل 
املتوسط واحملدود لتسحب منهم 
وتعوض خسارتها أو لنقل تعوض 
معامل النقص في معادلة ميزانيتها 
التي لم تتعدل يوما، وملن ينسى أو 
نسي او تناسى فاحلكومة هذا ديدنها 
مع كل أزمة اقتصادية، ال تذهب في 

حلولها إال إلى جيوب الفقراء.
الوثيقــة االقتصادية األخيرة 

عمالة من كل أجناس العالم جاءوا 
إلى الكويت بحثا عن العيش الكرمي 
والرزق الوفير، حاملني بتوديع حياة 
الفقر والعوز في بلدانهم بعد أن باعوا 
كل ما وراءهم حلساب جتار اإلقامات، 
وذلك من أجل احلصول على اإلقامة 
والعمل في البالد لتحسني مستوى 
معيشتهم، غير أن النتيجة: ال عمل.. 

ال رواتب.
ولألسف ان جتارة اإلقامات أو 
باملعنى األصح جتارة البشر مشكلة 
يعاني منها املجتمع الكويتي، فزادت 
العمالة الهامشية بسبب أطماع هؤالء 
التجار، وقد جاء دور احلكومة في 
التدخل للقضاء على هذه الظاهرة 
ومحاســبة اخلارجني عن القانون 
الكويت وأمنها  لهيبة  واملســيئني 

الداخلي وسمعتها اخلارجية.
إن كل فئة تؤثر على املجتمع إما 
إيجابا أو سلبا، وجتار اإلقامات فئة 

العالم ســاخن لدرجة الغليان، 
كأنه قــدر مملوء باملــاء والبخار 
احملبوس يجــد طريقه إلى خارج 
امللتهب بصعوبة وتتصارع  القدر 
الفقاعات للخروج منه.. هكذا يبدو 
العالم ملن يحاول رســم صورة ما 
يدور به من صراعات في مختلف 
أرجائه وهي صراعات أيديولوجية 
أو صراعــات على مســتعمرات 
وثــروات طبيعية وممرات دولية، 
ولكن نسي العالم أسبابها وبداياتها 
بينما استمرت اإلجراءات ذات العالقة 
بها مثل العقوبات واحلظر والقوائم 
السوداء التي تضم دوال ومسؤولني 

تختلف مواقعهم.
وكان العالم يتطلع إلى أن تذهب 
احلروب إلى غير رجعة بعد احلرب 
العاملية الثانيــة التي أودت بحياة 
الكثيرين وشردت املاليني وآثارها 
التي استمرت لعدة سنوات بعدها 
واألسئلة التي تطرح نفسها هي كم 

بحيث كان من الضروري أن يلتزم األبناء باالستيقاظ مبكرا 
وعمل جدول يومي بني مراجعة الدروس لثالث ســاعات يوميا 
واللعب لســاعات أخرى وساعات ملشاهدة التلفاز أو اليوتيوب 

مع احلرص على النوم مبكرا.
إال أن البعــض خالل هذه الفتــرة الطويلة من اإلجازة فقد 
السيطرة على أبنائه فانقطع األغلبية عن مراجعة الدروس التي 
درســوها قبل احلظر وأصبح األغلبية ال يستيقظ مبكرا وال 

يوجد تنظيم في الوقت.
بعض أولياء األمور يعول األســباب على أن السيطرة على 
األطفال واملراهقني غير ممكنة في ظل غياب الدوام الدراســي 
ولكــن عدم الســيطرة على األبناء معنــاه أن هناك نقصا في 
الســيطرة والتأثير الذي يقوم به الوالدان جتاه أبنائهما بشكل 
كبير، فإذا كان بعض أولياء األمور ال يحسن إدارة وقت أبنائه 
إذن أين التربية؟ أين دور األم واألب في مراقبة األبناء وتوجيههم 

ال أحد ينكر أن جائحة كورونــا التي اجتاحت العالم مع ما 
صاحبها من إعالم عاملي قوي ركز على هذا الوباء بشكل كبير 
تســبب برهاب اجتماعي لدى كافة املجتمعات، إال أن األمر كان 
البد أن يكون فيه نوع من التعقل واحلكمة بعض الشيء والذي 

كان مفقودا من البعض مع األسف.
فعلى ســبيل املثال تعامل بعض أوليــاء األمور مع أبنائهم 
فــي ظل هذه اجلائحة كان ينقصه الوعي وباألخص أن ترهيب 
األطفال واملراهقني وإشــعارهم بأن املوت يقترب منهم في كل 

حلظة وتعطيلهم عن الدراسة املنزلية كان فيه خطأ كبير.
فكثيرا ما يخطأ البعض في عدم اختيار املواضيع التي يتحدثون 
بها مع أبنائهم فليس كل شيء يقال لألبناء فهناك مواضيع قد 
تؤثر سلبيا على نفسيتهم وهم في سن مبكرة قد ال تساعدهم 
على تخطي هذه األزمة التي تعتريهم فليس من املجدي أن يتم 
ترهيب األبناء لدرجة كبيرة ألنه سيؤثر بالتالي على تنشئتهم 
بشــكل كبير، حيث إن إعطاء األمل لألبناء مسؤولية الوالدين 
بضرورة عدم تضخيم املواضيع وتهويلها أمامهم ألنهم بالنهاية 
أطفال، وليس من العدالة أن نقول لألطفال انكم ستموتون بأي 
حلظة بل كان من األجدى معاجلة األمر معهم بطريقة مختلفة.

أي نعم ان اإلعالم كان عامال مســاهما في الترهيب، حيث 
جندت وسائل اإلعالم املختلفة ملناقشة أزمة كورونا ولكن كان 
البد من أولياء األمور وباألخص خالل مرحلة احلظر أن يتم عمل 

برنامج يومي ألبنائهم حتى يشغلوا لهم يومهم.

وعدم تركهم على راحتهم فيما يضرون به انفسهم؟ فالوباء ال 
يعنــي أن القيامة قد قامت وان احلياة قد انتهت أو أن الدولة ال 
ســمح اهللا ضاعت، فما منر به أزمة صحية تفشي وباء ارتأت 
من خالله احلكومة تعطيل أعمالها ولكن العمل الذاتي واملتابعة 
األسرية لألبناء هذه مسؤولية أولياء األمور في توجيه أبنائهم، 
البد أن يكون للوالدين رهبة وكلمة مســموعة على األبناء، ألن 
فقد السيطرة وعدم ســماع األبناء لتوجيهات والديهم مؤشر 
على خلل في املنهج التربوي الذي يعتمده الوالدان في التعامل 
مع أبنائهمــا، فقد يكون مثل هؤالء مفرطني في التدليل وعذرا 
األبناء في مرحلة عمرية ال يتركون على هواهم بل البد من أن 
يتلقوا توجيهات والديهم وسماع هذه التوجيهات واالمتثال لها.

اليوم قد يتم إنهاء العام الدراســي جلميع املراحل الدراسية 
ما عدا الصف الثاني عشر، ولكن كنا نتمنى لو متت قراءة ذاتية 
واطالع من قبل الطلبة على املناهج وتقدمي تقرير بها حتى يتبني 

حسن استغالل فترة احلظر في شيء مفيد.
وكذلك طلبة الثاني عشر فاليوم قد يواجه البعض منهم نسيانا 
كامال للمنهج الدراسي الذي مت البدء به في بداية الكورس الثاني 
مــع صعوبة متابعة التعليم عن بعد، ولكن لو كان هؤالء الطلبة 
ممن يعانون اليوم من صعوبة مراجعة الدروس لو استغلوا فترة 
احلظر واإلجازة بالقراءة للمناهج لساعتني أو ثالثة يوميا لسهلت 
عليهم ورمت عنهم حمال كبيرا من املجهود الذي سيبذلونه في 

التعليم عن بعد.
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