
آراء
اجلمعة ٢١ اكتوبر ٢٠٢٢

19

العالقات العامة
والتواصل املجتمعي

ألم وأمل

د.هند الشومر

أدب النصيحة

 حديث اجلمعة

محمد العويصي

سلمت للمجد.. يا سور للدستور

نزاهة واستقرار.. مستقبل بالنور

نعم عهد اإلصالح.. زانت مالمحنا

احنا عزم وإصرار.. ويا زين ما اخترنا

بكل فخر نعتز.. بشيوخ ديرتنا

مو ديرة ديرتنا … الكويت جنتنا

قيادة حكيمة.. ترفع لها الرقاب

تواضع وهيبة.. من اجلميع قراب

حرية مسؤولة.. محفوظة باألحرار

حدودها قلوبنا.. وأرواحنا األسوار

افتتاح دور االنعقاد للمجلس الطموح لكل األمة حكامها واحملكومني 
يوم الثالثاء املاضي، تدفقت له دموع وقلوب اجلميع حكاما ومحكومني 
تبرزه كلماتهــم، وتعبر عن اهتماماتهم لتعديل مائل ما فات بإذن 

اهللا وتوفيقه دخلت فرحته كل بيت وساندته مؤسساتها الدولة.
وتابعنا جميعا كلمات مختصرة وافية ووعود رســمية مؤكدة 
بأن الشعب الوفي للحكومة احلكيمة ســند، ونواب األمة للدولة 
قلعة وأسوار تبني وال تهدم لنسيج كل أهل الكويت أجياال سابقة، 
ومثلها الحقة، رصيد وذخيرة لتصحيح بكل صريح ســلبيات ما 
فات والســير نحو بناء شــامخ وعلو المع «إنها الكويت صفقوا 
لها» تعود والعود أحمد إلى ما كانت عليه شــامخة بني األمم وملن 

شذ، شذ بحسراته!
فقد سجل التاريخ مســار قطارها الصريح بأنها ديرة اخلير 
ألهلها األوفياء قيادة ورعية تبني وتعمر بشعار اهللا أكبر والعزة 
ألهل اإلصالح بهديهم الكل مرتاح وتناسي اآلالم واجلراح، وتنطلق 
عزائم التقدم والفالح بسواعد أهلها األوفياء مع بزوغ أنوار ذلك 
الصباح املشــرق بعون اهللا وتوفيقه لنردد هدي خالقنا العظيم، 
بسم اهللا الرحمن الرحيم: (وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله 

واملؤمنون) ڈ.
وإن غدا لناظره قريب.

حل على الكويت عهد جديد وضع العظماء مالمحه، ورسموا 
أمامه الطريق نحو املستقبل، وأودعوا كل فردا على هذه األرض 
الطبية دوره في عملية البناء والتعمير، فجاء اخلطاب التاريخي 
لسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل النطق 
السامي في افتتاح دور االنعقاد األول للفصل التشريعي السابع 

عشر ملجلس األمة، ليوضح لنا واجباتنا وحقوقنا.
لقد حمل خطاب النطق السامي بوثيقة العهد اجلديد العديد 
من الرسائل القوية والواضحة، والتي تشير إلى األزمات والعقبات 
التي سبق أن مررنا بها، وتكشف عن الداء وتفند أسبابه، وتضع 
نهجا دســتوريا وطرقا واقعية لتحقيق املأمول، وترسم مالمح 
الطريق للسلطتني التنفيذية والتشريعية، وحتدد مسار عمل كل 
منهما، وحتذر من الوقوع في فخ اخلالفات التي لطاملا مزقت آمال 
وطموحات الشعب الكويتي، وجعلت القيادة السياسية تأسف 
للواقع املرير الذي كبد الوطن خسائر مادية، وتخلف بسببه عن 

ركاب التقدم والتطوير.
ومن يتمعن في اخلطاب السامي سيجد أن كلمات سمو نائب 
األمير وولي العهد كانــت مبنزلة املصارحة وإيضاحا للحقائق 
التي كثيرا ما أغفلنا النظر لها، ولم ننتبه إليها لتكون النتيجة ما 
آلت إليه كويتنا الغالية من انشقاقات بالصف الواحد بني أعضاء 
املجلس، والتي أثرت على منظومة العمل داخله، هذا إلى جانب 
النزاعات املســتمرة مع احلكومة، وهذا ما جاء ذكره، حني قال 
سمو نائب األمير وولي العهد «على أعضاء السلطتني التشريعية 
والتنفيذية البعد عن االنشغال بصغائر األمور والتركيز على ما 
ينفع البالد والعباد، فما من بلد تعددت فيه االختالفات وكثرت 
فيه الصراعات وقادتها األهواء والشهوات وخانت فيه االنتماءات 
والوالءات إال ومتزق شمله وتقاتل أهله وانفرط عقده وتبعثر 

أمنه وضاع استقراره والتاريخ يشهد بذلك».
واستطاع اخلطاب بالغ احلكمة مواجهة أعضاء مجلس األمة 
باألخطاء التي شــهدتها قبة عبداهللا السالم وتطرق إليها سموه 
فقال «مهاترات ومشاجرات ورفع اجللسات قبل موعدها وارتفاع 
أصوات خرجت عن أدب احلوار وعدم احلضور املقصود الجتماعات 
جلان املجلــس املختلفة»، محذرا إياهم من تكرار تلك األخطاء، 
التي تؤثر على الوطن وتعطل مسيرة التنمية والتطوير، وجتعل 

من التفرقة سيدا للموقف.
وجاءت اإلشادة بالدور الذي أداه الشعب الكويتي من مشاركة 
بالعملية االنتخابية واإلدالء بأصواتهم، في الوقت الذي حرصت 
فيه القيادة السياسية على صنع انتخابات نزيهة منزوعة الشوائب، 
ودفعت احلكومة بكامل قوتها حتى تتمكن من مواجهة من يريدون 
تخريب العملية االنتخابية وإحلاق الضرر بها، من خالل إبعادها 
عن معايير النزاهة والشفافية واحلرية املطلقة للمواطنني لإلدالء 
بأصواتهم دون وجود أي مؤثرات خارجية تؤثر عليهم. كما حمل 
اخلطاب أعضاء املجلس املسؤولية إزاء الفترة املقبلة، وأرشدهم 
نحو التماسك والترابط حتى يكونوا مستحقني للثقة التي أوالهم 
إياها الشعب، ومنحتها لهم األسرة احلاكمة بعدما أعلن سموه 
عن عدم التدخل في األدوار الداخلية للمجلس، وكذلك احلكومة.
وكعادة خطابات ســمو ولي العهد، تكتــب مباء الذهب في 
صفحات التاريخ، فاخلطاب كان حكيما ونبراسا لطريق يحمل 

لنا ولكويتنا الغالية اخلير.
 وأختــم حديثي مبا جاء في ختام اخلطاب الســامي: (ربنا 
ال تــزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب)، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والسالم عليكم 

ورحمة اهللا وبركاته.

ما من شك في أن وثيقة العهد اجلديد التي 
أطلقها ســمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، ضمن النطق السامي 
في افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر ألعمال 
مجلس األمة، تلقي مسؤوليات ومهام على الوزراء 
إلعطاء األولوية للتواصل املجتمعي واالستماع 
آلالم وآمال الشعب والعمل على حل مشاكله، 
وهذا يعني أن يكون بكل وزارة جهاز مختص 
ميلك املهارات للتعامل مع الشعب بكل احترام 
وموضوعية، وهذه املسؤولية اعتدنا أن تقوم 
بها إدارات العالقات العامة في جميع الوزارات.

ولكن بعد النطق السامي يجب إعادة النظر 
في مهارات العالقات العامة وموقعها داخل الهيكل 
اإلداري للوزارات ومؤهالت العاملني بها، وأعتقد 
أن املســؤوليات اجلديدة للتواصل املجتمعي 
واجلماهيري تتطلــب أن نعد برامج متطورة 
للمزيد من التدريــب للعاملني بها وتزويدهم 
باملهارات املطلوبة مــع تبعية العالقات العامة 
ألعلى املســتويات في الهرم اإلداري ومتابعة 
أعمالها من جانب الوزير شخصيا فهو الذي 

أقسم على رعاية مصالح الشعب.
أما من حيث الشكاوى فإن إدارات العالقات 
العامة يجب أن تقوم بإجراء دراسات مستمرة 
الستطالع آراء املواطنني عن اخلدمات املقدمة 
وحسن معاملة املوظفني للمراجعني ومالحظات 
املراجعني على هذه اخلدمات أوال بأول بحيث 
ال يكون مصير تلك الدراســات بعد ذلك في 
مفرمة األوراق أو اإلهمال وحبسها في األدراج.

ويجب أن يكون مسؤولو العالقات العامة على 
قدر املسؤولية وأن يقوموا باملرور على املراجعني 
في أماكنهم واستطالع آرائهم ومشاكلهم التي 
يواجهونها إليجاد احللول الالزمة والسريعة لها 
وال بد من اختيار الوسيلة املناسبة للتواصل 
مع مستخدمي اخلدمات التي تقدمها الوزارات 
لتعرفهم باخلدمات ولقياس مدى رضاهم عنها.

ويجب اســتثمار مضمون النطق السامي 
وتأكيده علــى رعاية حقــوق املواطنني في 
تطوير العالقات العامــة بالوزارات ومتكينها 
من أداء مسؤولياتها اجلديدة وتعزيز احلوار 
واملشاركة في الرأي مع االلتزام بخصوصية 
املعلومات وطبيعة املجتمع. ويجب أال ننسى 
أن مجتمعنا مارس منذ زمن بعيد الشــفافية 
الكاملة واملوضوعية والعالقة الفريدة بني احلاكم 
واحملكوم مما جعل دميوقراطيتنا محل اهتمام 
وإعجاب من دول العالم املختلفة التي قد ال تكون 
لديها جتارب دميوقراطية ولكننا نتنفس أجواء 

الدميوقراطية كاملاء والهواء.
إن مضمون النطق الســامي يؤكد أهمية 
التواصل املجتمعي لتطوير اخلدمات وتخفيف 
منابع الفساد اإلداري مع بداية مرحلة جديدة 
ووثيقة العهد اجلديــد التي نفخر بها جميعا 
والتــي يجب حتويلها من مضامني إلى برامج 
عمل وإجراءات ملموسة على أرض الواقع ومن 
العامة  العالقات  إدارات  هنا تتأكد مسؤوليات 

ودورها الفاعل في الوزارات.

أســتغرب عندما أشاهد رجال كبيرا في 
السن يشرب املاء بيده الشمال!

وُحتدثني نفسي ملاذا يشرب هذا الرجل 
بيده الشمال؟

ألم يسمع أو يقرأ عن نهي الرسول ژ: «ال 
تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب 

بشماله». رواه مسلم.
في أحد األيام كنت جالســا مع ولدي، 
فزارني صديق في الستينات من عمره... قدم 
له ولدي قنينة ماء فأمسكها وأخذ يشربها 
بيده الشمال. عندما انصرف الصديق تكلمت 
مع ولدي عن نهي الرسول ژ عن شرب املاء 
باليد الشمال ألن الشيطان يشرب بشماله، 
وكيف ننصح من يشرب بشماله خاصة كبار 
السن، مع مراعاة عدم إحراجهم أمام الناس.

فذكر لي ولدي قصة تعلمها في املدرسة 
وإليكم القصة:

في يوم من األيام كان احلسن واحلسني 
رضي اهللا عنهما يتوضآن، فوجدا رجال كبيرا 
ال يُحسن الوضوء، فكرا في طريقة مهذبة 
ليعلما الرجل الوضوء الصحيح دون إحراج.

تقدم احلسن نحو الرجل الكبير وقال له: 
«هذا أخي احلسني يقول إنه يتوضأ أحسن 

مني، فاحكم أنت بيننا».
توضأ احلسن فأحسن الوضوء، وتوضأ 
احلسني فأحسن الوضوء، فالتفتا إلى الرجل 
ينتظران منــه احلكم فقال الرجل: أنا واهللا 
ال أحســن الوضوء، وأنتما علمتماني كيف 

أحسن الوضوء.
هكذا تكون النصحية غير مباشرة ومؤثرة 
خاصة مع الكبار والصغار، فيجب علينا عدم 
إحــراج املنصوح عندما نقدم له النصيحة، 

وأال ننصحه أمام الناس.
٭ يقول اإلمام الشافعي:

تعمدني بنصحك في انفرادي
وجنبني النصيحة في اجلماعة

فإن النصح بني الناس نوع
من التوبيخ ال أرضى استماعه

وإن خالفتني وعصيت قولي
فال جتزع إذا لم تُعَط طاعه

كلمــة أطلقها ســمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، أشبه ما تكون 
بقول اخلليفة الصالح عمر بن 
عبدالعزيز «لو دامت لغيرك ما 
اتصلت إليك» وهي حقيقة يجب 
أن يستوعبها كل مسؤول، وقد 
خرجت مــن القلب إلى القلب، 
فباركها الشــعب كله، وليست 
املناصب وحدها زائلة، ولكن كلنا 
زائلون ويبقى لنا الذكر الصالح.

واحلق أن اخلطاب الذي ألقاه 
سموه في افتتاح مجلس األمة 
كان شــافيا كافيا وعالجا لكل 
داء، والبد من تالفي األخطاء، 
واخلطأ ليس عيبا ولكن العيب 
أن نكرر نفس اخلطأ، ولقد قامت 
القيادة بدورها كامال ولم تقصر 
وبقي دور السلطتني التنفيذية 
والتشريعية، ودورنا كشعب، 
ثقيلــة واألمانة  فاملســؤولية 
أثقل، وهناك خط أحمر علينا 
أال نتجاوزه كــي تبقى للدولة 
هيبتها، وال يكون ذلك إال بفهم ما 
لنا وما علينا، فليس ثمة نهضة 
دون تعاون بناء، مع األخذ بعني 
االعتبــار الفصل بني مهام كل 

سلطة على حدة.
وقد رأينا ما آلت إليه األوضاع 
سابقا بسبب عدم التعاون، فقد 

توقفت مصالح البلد، وحّن وأّن 
املواطن، ولوال حل مجلس األمة 
الستمر احلال على ماهو عليه 
ولرمبا ازداد األمر سوءا، ولكن 
حكمة القيادة أطفأت النار قبل 
اشتعالها، فنحن بحاجة إلى عالقة 

مبنية على التوازن.
ويبدو أن األجواء مبشــرة 
باخلير، وان سفينتنا ستسير 
في بحر هادئ ســاكن الريح، 
وســنصل إلى بر األمان بإذن 
اهللا تعالى، ومن عالمات ذلك لقاء 
سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه الل، مبجموعة 
من السادة أعضاء مجلس األمة، 
قبل انعقاد املجلس وقد خرجوا 
متفائلني، وأثنوا على هذا اللقاء 

وبشرونا باخلير وهذا ما نريده 
ونتمناه.

كما لفتت انتباهنا في خطاب 
سموه التاريخي أمور كثيرة منها 
املراجع اخلفي واملبلغ  مبادرة 
السري وهي مبادرة تستحق 
التقدير والثنــاء، وجاءت في 
وقتها مع التسيب احلاصل في 
دوائر احلكومة، وقبلها الكلمة 
السامية التي ألقاها سموه على 
السادة الوزراء بعد أدائهم القسم، 
فقد كانت في الصميم، تضمنت 
كل مطالب الشعب، شدد فيها 
على اإلخالص للوطن واحترام 
الدســتور وتطبيــق القوانني 
وخدمــة الشــعب وغير ذلك، 
وخالل األيام املاضية كان خطاب 
سموه حديث الناس وديدنهم، 

فقد وضــع يده علــى الداء، 
لتســتوعبه أذن واعية، وحذر 
حتذيرا واضحا من التدخل في 
صالحيات األمير وحقوقه التي 
كفلها الدستور، وذكر أن القيادة 
لن تتســاهل ولن تتسامح في 
هذا األمر، ومن خالل معرفتي 
سموه على مدى ٤٠ عاما فكلمة 

واحدة وقوله فصل.
واحلق أننا ملســنا تباشير 
خير فــي تصريحات الوزراء 
والنواب األخيرة، فكلهم يريد 
خدمة الوطن، ويبدو أن األمور 
تســير في االجتاه الصحيح، 
فأهــداف الســلطة التنفيذية 
والتشــريعية واضحة ومعلنة 
على املأل، ولم يبق إال التطبيق، 
والعمل اجلاد يؤتي أكله ويعود 
بالنفع على الكويت بأســرها، 
خاصة وأن هناك مشاريع كثيرة 
طال انتظارها ونريد لها أن ترى 
النــور، ونحــن بدورنا نتابع 
ونعلــق ونثمن كل عمل ناجح 
دون مجاملة ومحاباة، فمصلحة 
الوطن ليست بها مجاملة، ومن 
أجل الوطن ووحدته ذرفت دموع 
سمو ولي العهد الغالية، حفظه 
اهللا، فاحلمد هللا الذي رزقنا بوالة 
أمور يخافون اهللا فينا. ودمتم 

ساملني.

تعيش الكويت - خالل هذه 
األيام - فرحة مضاعفة بنجاح 
التشــكيل الــوزاري اجلديد، 
الكويتي  الشــعب  وانتخــاب 
الذيــن ميثلونه في  لألعضاء 
مجلس األمة... ثم افتتاح دور 
االنعقــاد األول مــن الفصل 
التشريعي الـ ١٧، هذه الفرحة 
عمت أطياف املجتمع الكويتي 
كافة، بل إنها أدخلت األمل في 
نفوس الكويتيني، بأن اإلصالح 
آت بقوة وحزم، وأن طريقه ممهد 
ليســير عليه بسرعة ويقظة، 

الجتثاث كل ألوان الفساد.
وما أثلــج الصدور وأدخل 
النطق  النفــوس،  إلى  الفرحة 
السامي، الذي ألقاه سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيح مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، أمام السلطتني 
(التنفيذية والتشريعية)، إيذانا 
بافتتاح دور االنعقاد األول من 
الفصل التشريعي الـ ١٧، بكل 
ما احتوته من صدق وإخالص 
للعمــل والتفاني في  ودعوة 
بذل اجلهد، من أجل مستقبل 
أفضل لبلدنا الكويت، ومن ثم 
وضع خارطة الطريق بوضوح 
إلكمال مســيرة التنمية، التي 
يرى محللون ومتخصصون 
أنهــا معطلــة أو متوقفة منذ 
إلى  سنوات. وجميعنا استمع 
الكلمة وفهم كل ما فيها،  هذه 
وتيقــن أن الكويت محظوظة، 

بهذه الشخصية احملبوبة التي 
تؤمن بأهمية العمل في التطوير 

والتقدم.
إن االرتياح الشــعبي الذي 
ملســه اجلميع يجب أن يدفع 
احلكومة اجلديدة إلى أن تكون 
خطواتها محســوبة، للســير 
قدما نحو األهــداف الوطنية، 
التي ترفع من شأن هذا البلد، 
وتبعده عن املعوقات التي تقف 
حجر عثرة في طريق تنميته، 
والوصول به إلى مصاف الريادة 
والتميز، إضافة إلى حل املشاكل 
التي قد يواجهها املواطنون في 
مصاحلهم احلياتية وأعمالهم، 
وتذليل الصعاب التي قد يجدونها 

عند تخليص معامالتهم.
وما يجب التأكيد عليه أن هذه 
الشيخ  احلكومة برئاسة سمو 
أحمد نــواف األحمد الصباح 
تشكلت من أصحاب الكفاءات، 

والرؤى املســتقبلية الصائبة، 
فســيرهم الذاتيــة التي اطلع 
عليها املواطنون، تشــي بذلك، 
فهم يتمتعون بصفات نبيلة نحن 
أحوج إليها اليوم أكثر من أي 
وقت مضى، لذا فإن املسؤولية 
التي سيتحملها الوزراء الكرام 
كبيرة، كونها مبنية على الثقة 
واألمل والطموح، أي ان الشعب 
الكويتي شغوف جدا لإلصالح 

والتنمية والتطوير.
ومع مــا تقــدم.. فإنه قد 
عز علينــا خــروج د.محمد 
الفارس - الذي شــغل منصب 
الوزراء  نائب رئيس مجلــس 
ووزيــر النفــط ووزير دولة 
الوزراء - من  لشؤون مجلس 
التشكيل الوزاري اجلديد، ألنه 
الكفــاءات، وخدم  من أفضل 
الكويت بإخالص وشــفافية، 
وكانت خطواته مدروسة، قلما 

جند لها مثيال في هذا الوقت.
ومن دواعي سرورنا احتواء 
التشكيل الوزاري اجلديد على 
وزيرتني هما وزيرة األشغال 
الكهرباء واملاء والطاقة  وزيرة 
املتجــددة د.أمانــي بوقماز، 
الشــؤون ووزيرة  ووزيــرة 
الدولة لشؤون املرأة والطفولة 
مي البغلي، نتمنى لهما التوفيق 
والنجاح، وهذا األمر أسهم في 
إعطاء املرأة فرصتها، كي تثبت 
أنها قادرة على العطاء الوطني، 

بإخالص وحب.
كما أن الرقي الذي شهدته 
االنتخابات األخيرة للبرملان - 
واختيار أعضاء لديهم الكفاءة 
والثقافــة والوطنية، التي من 
شأنها التعبير عن إرادة األمة 
والتحرك فعال وقوال في اجتاه 
املصلحة العامة - كل ذلك يزيد 
امللقاة  من حجم املســؤولية 
البرملان،  على عواتق أعضاء 
فهي مســؤولية مبنية على 
األمل، والرغبــة في التغيير، 
واخلروج من مفهوم املصالح 
الشخصية، إلى مبدأ املصلحة 
أن تســير  العامة، كما نأمل 
األمور في الطريق الصحيح، 
واالنســجام الوطني احلقيق 
بني اجلميع، وأن يكمل املجلس 
مدة  السنوات األربع بإجنازات 
وجناح، والسعي لتالفي األخطاء 

السابقة.

أتكلــم عن قضية  لن  هنا 
املعلمة والطالبة ومقص الشعر.
هنا ســأتكلم عن مستقبل 
األجيال في ظل التداعيات وكيفية 
التعامل معها من جهة والتعايش 

مع الواقع من جهة أخرى.
هناك ثقافات ضائعة نشاهدها 
من خالل تعاملنا اليومي تختلف 
متاما عــن الثقافات التي جبل 

عليها مجتمعنا احملافظ.
هناك ســوء ســلوك في 
التخاطب يحتاج منا إلى وقفة 
السيل  النفس بعد  صادقة مع 
اجلارف إلى االنحدار األخالقي 
التواصل  من خالل منصــات 
االجتماعي التي باتت تشــكل 

خطرا على األجيال القادمة.
وهنا البد أن تكون لنا وقفة 
جادة في إعــادة تأهيل األبناء 
وكيفية التعامل الصحيح مع الـ 
«سوشيال ميديا» بكل أنواعها 
ومنصاتها ومحتواها عبر منهج 
دراسي قيّم يرسم لألبناء خارطة 

طريق حتفــظ لنا ما تبقى من 
القيم.

الطلبة  كلنا شاهدنا «زج» 
الصغار وحتى األطفال منهم 
للحديث عبر خدمات إخبارية 
مصورة عن السلبيات واألحداث 
التــي تواجههم فــي املدارس 
وخالفه و«جر» التالميذ ملستنقع 
ضحل من الصعب اخلروج منه 
إذا اعتاد على اإلعالم، وكذلك 
عدم قبول الرأي اآلخر من قبل 

معلمني ومعلمات نكن لهم كل 
التقدير واالحترام، وهنا ستكون 
هناك فجــوة كبيرة بني املعلم 
والطالــب الذي بات يشــكوه 
ليل نهار في وسائل التواصل 
االجتماعي، ما يؤدي إلى عدم 
تقبل الرسالة التعليمية والتربوية 
مستقبال وضياع أجيال قادمة 
بعد أن وضعهم الكبار بقصد أو 
دون قصد أمام هذه الكاميرات!
إلى وزير  ورســالتي هنا 

العالي  التعليم  التربية ووزير 
د.حمد العدواني ووزير اإلعالم 
عبدالرحمــن املطيري لوضع 
تصور وقانون مينع وســائل 
اإلعالم من لقاء التالميذ للتذمر 
والشكاوى، وقانون آخر يعاقب 
ولي األمر الذي يقبل في «زج» 
ابنه أمام تلك الكاميرات حماية 
ألطفالنا من الضياع واالنحراف 
وتفعيل قانــون حماية الطفل 

بكل أشكاله.
مختصر مفيد: نطالب مبنهج 
دراســي مقنن لكيفية التعامل 
والتخاطب عبر وسائل التواصل 
االجتماعي واألخطار الناجتة عن 
سوء االستخدام ومدى تأثيرها 

على البالد والعباد.
ونطالــب بقوانــني متنع 
األطفال من اخلوض في غمار 
التواصل االجتماعي  وسائل 
الشــكاوى  بقصــد نشــر 
والفوضى وقوانني حلمايتهم 

حفاظاً على القيم.
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