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 الكتابة عن " الحصار الجائر ضد قطر في الفترة ما بين 2017 
2018 " أصبحت مطلبا وطنيا لتطوير مناهج التدريس   -
سواء كان ذلك في مدارسنا أو جامعاتنا وكلياتنا الوطنية بما 
.. ذلك أن هذا الحصار  يخدم ا:جيال المعاصرة والقادمة معا 
غير الكثير من جوانب حياتنا االجتماعية على وجه الخصوص 
، وحياتنا االقتصادية والثقافية واIعالمية بشكل عام .. ومن 
هنا يجب وضع الخطط واالستراتيجيات الوطنية الالزمة Iبراز 

Dهذا الحدث . r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

ــائـــمـــني فــي  ــقـ ــلـــى الـ ــعــــاش يـــحـــتـــم عـ ــــات الـــــواقـــــع املــ بــ

ــتـــربـــويـــة والــتــعــلــيــمــيــة بـــالـــشـــروع فــي  املــــجــــاالت الـ

املبادرة بتأسيس مناهج دراسية مدركة ومواكبة 

الــذي عــاصــره املجتمع القطري من  آلثــار الحصار 

مواطنني ومقيمني خالل قترة األزمة التي عشناها 

جميعا .

◄ ولهذا فإن  

ما حدث في قطر بعد جريمة القرصنة االلكترونية 

لوكالة األنباء القطرية في مايو 2017 م  ومن بعده 

ــان بــمــثــابــة  حـــصـــار جـــائـــر فـــي 5 يــونــيــو 2017 م كــ

املؤامرة التي يجب أن يتصدى لها كل مسؤول في 

الدولة نحو تقديم الرأي واملشورة تجاه هذا األمر 

الــــذي خــيــم عــلــى املــجــتــمــع الــقــطــري بــشــكــل فجائي 

ــا يـــدعـــو إلــــى تــخــصــيــص أكـــثـــر من  ــو أيـــضـــا مـ ، وهــ

مصادر تعليمية عنه لخدمة أبنائنا وبناتنا في 

املدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة 

... مع االهتمام بإدراج « مادة الحصار « في املناهج 

التعليمية بكل أمانة وشفافية .. 

ويتطلب كذلك أن يتم تشكيل مجموعة من الخبراء 

واألساتذة املختصني والضالعني في شتى امليادين 

التي تمس املجاالت اآلتية :

املجال التعليمي - املجال الثقافي - املجال العلمي 

- املـــجـــال األدبـــــي - املـــجـــال الــدبــلــومــاســي - املــجــال 

اإلعـــالمـــي - املـــجـــال الــســكــانــي - املـــجـــال الــجــغــرافــي 

- املجال التراثي – املجال املعرفي والتكنولوجي - 

املجال القانوني - املجال البيئي والبلدي - املجال 

العسكري والدفاعي - املجال السياحي والترفيهي 

.. وغيرها من املجاالت األخرى .

◄ وضع املواد التدريسية ومنهجها العلمي 

 حــيــث بــــات املـــطـــلـــوب فـــي هــــذه املـــرحـــلـــة أن تــبــادر 

ــا املــهــمــة ومــؤســســات  ــهــ مــؤســســات الـــدولـــة ووزاراتــ

املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي ، إلـــــى تــشــكــيــل فـــــرق عـــمـــل بــهــذا 

ــروع الـــخـــالق من  ــشــ ــذا املــ الـــخـــصـــوص وأن نـــبـــدأ هــ

اآلن لخدمة هــذا املجتمع بما يــعــود على الجميع 

بالفائدة املرجوة من دروس الحصار املفتعل ضد 

قطر لــالرتــقــاء بــهــذا الــوطــن نحو األفــضــل ... والبــد 

كذلك من اإلسراع بإنجاز هذا العمل الكبير من اجل 

املحافظة على تــرابــط األجــيــال وتــوفــيــر فــرصــة من 

الــتــي مــر بها املجتمع  الــحــوار للتعريف بــاألزمــات 

القطري في الفترة املاضية. 

مع توضيح أسباب هذا الحصار والجهات املتآمرة 

الــتــي وقــفــت وراءه ، لكشف األطــمــاع الــتــي أرادتــهــا 

ــقــــدرات قطر  ــيـــرات ومــ دول الــحــصــار لــلــنــيــل مـــن خـ

االقتصادية ؟!! .

◄ توعية األجيال نحو مستقبل زاهر 

فاألجيال الجديدة هي مستقبل قطر والتي ستكون 

.. ولهذا فال بد  بسواعدها هي من سيصنع املجد 

ــدارس والجامعات  املــ مــن  ضـــرورة أن يعلم طــالب 

مــجــريــات األحـــــداث عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة لكي 

يتشكل لديهم وعي وحنكة في التعامل مع األزمة 

.. ولهذا   . الخليجية التي كانت مفتعلة ضــد قطر 

البــد من االرتــقــاء بمناهجنا التعليمية لكي تعنى 

بــقــضــيــة الـــحـــصـــار فــتــصــبــح شــامــلــة لــلــمــخــطــطــات 

ــلـــك املــخــطــطــات  الـــخـــبـــيـــثـــة ضــــد قـــطـــر مــــع فـــضـــح تـ

لــيــعــرف الجميع حقيقة كل  الــدولــي  أمـــام املجتمع 

هـــذه الــجــرائــم ... ويــتــوجــب أن يــتــم تــعــديــل املناهج 

الدراسية اليوم ألنها عملية ضرورية للغاية ..  مع 

املــواطــن واملقيم  توثيق كل اللحظات التي عاشها 

ألجل املحافظة على هذا البلد الغالي .. فهو يتطلب 

من كل املسؤولني بــوزارة التعليم والتعليم العالي 

وجامعاتنا وكلياتنا الوطنية اتخاذ خطوة جديدة 

نحو اســتــبــدال املناهج لــإلشــارة لشجاعة القيادة 

الحكيمة وتصديها لألزمة بكل هدوء وحكمة .. مع 

اهتمام املناهج أيضا بجميع املراحل الدراسية عبر 

تــنــوع املــضــمــون واملــحــتــوى سعيا لتنوير أبنائنا 

بالحقيقة .  

 توعية األجيال املقبلة 
بأضرار الحصار على الدولة 

واملجتمع

مطلوب تشكيل لجان وطنية 
لدراسة آثار الحصار 

بشكل شامل ووضع املواد 
التعليمية له بما يساير األزمة 

إدراج «الحصار» في مناهجنا التعليمية مسؤولية وطنية
ومنا إلى وزير التعليم ورؤساء الجامعات والكليات

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
ــار»  فــي  ــ ــــصـ ــــحـ الـ مـــــــادة   عـــمـــلـــيـــة إدراج « 

مــنــاهــجــنــا الــتــعــلــيــمــيــة ســــواء فـــي املــــدارس 

أو الــجــامــعــات والــكــلــيــات يــتــطــلــب تــعــزيــز 

ــعــــاون مــــع كـــافـــة الـــجـــهـــات فــــي الـــدولـــة  ــتــ الــ

ــذا املـــشـــروع الــحــيــوي فــي أســرع  إلنــجــاز هـ

ــلـــى أســـبـــاب  وقـــــت مـــمـــكـــن لـــكـــي نـــتـــعـــرف عـ

الــحــصــار وأضــــراره وكيفية التعامل معه 

حــالــيــا وفـــي املستقبل بــرؤيــة استشرافية 

واضحة كل الوضوح من أجل قطر الغد .. 

ألنها علمتنا العديد من الدروس والعبر .
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