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رؤية املرحوم الشيخ ناصر صباح األمحد اجلابر الصباح
يف جمال التعليم

لم يكن ملسيرة العطاء والتفاني التي سطرتها دولة الكويت بقياداتها الحكيمة ورجاالتها املخلصين عبر
تاريخها الحافل بالخير واملحبة والسالم واإلنسانية التي دونت بحروف من نور معاني الوفاء واإلخالص
والتضحية لخدمة وطنهمٌ ،
مثل أبلغ داللة عليها من الحديث عن شخصية وطنية بمكانة املغفور له بإذن هللا
الشيخ ناصرصباح األحمد الجابرالصباح ،طيب هللا ثراه ،فقد كان رحمه هللا في السياسة حكيم ،وفي الثقافة
ٌ
ٌ
مهندس لرؤية "كويت جديدة".
حصيف ،وفي االقتصاد
ً
لقد رحل الشي ي ي يييخ ناصي ي ي يير ،عن عمر ناهز  72عاما ،بعد حياة حافلة بالنض ي ي ي ييام والعطاء في مختلف
ّ ً
املناصي ي ي ييب الرفيعة التي تبوأها واملجاالت التي عمل بها لخدمة الكويت ،مخلفا األس ي ي ي ي ق والحزن في قلو أهل
ً
ً
الكويييت ،الييأين أحبوه بكييل أطيييافهم و انتميياءاتهم ،وتيياركييا وراءه رثييا من اإلخالص والتفيياني في خييدميية الكويييت
تتعلم منه األجيام القادمة.
ً
ن املتابع للشي ييون الوطري يدرا جيدا ،أن املرحوم ،خدم الكويت في أكثرمن موقع ،ما بين السي ييياسي يية
ً
يدفة ،بل أنه ،ترعرع ونشييو في بات الحكم ،ف خ
ص يقلت شييخصيياته،
والثقافة واالقتصيياد .لم يكن هأا ليحدث صي
ً
التي اكتس ي يييت الكثيرمن قيم الدس ي ييتورممن عان معهم .أحب وطنه فوهبه حياته ووقته وجهده ،وكان كريما
ً
في عطائه ،متميزا في تضييحياته ،وكان يملر رؤية تنموية ميياملة انطلقت من رؤية والده ،طيب هللا ثراه ،إلعادة
بناء "كويت جديدة" في جميع املجاالت،
بطبيعيية الحييام ،نجح الشي ي ي يييخ نيياصي ي ي يير رحمييه هللا في اجتييأا األءي ي ي ييواء ليييه ،فييوصي ي ي ييب مثييار حييديييث
االقتصي ي ي يياديين في الكويت واملنطقة ،فال عجب حينما تم تكليفه باإلمي ي ي ييراف عشر تنفيأ املشي ي ي ييروعات التنموية
العمالقة ،مثل مشي ي ييروع املنطقة االقتصي ي ييادية الشي ي ييمالية ومشي ي ييروع مدينة الحريروتطويرالجزرالكويتية التي
طرح فكرتها ،ء ي ي ييمن رؤية الكويت  ،2035وهما بمثابة نواة لالنفتاح االقتص ي ي ييادا والت.ارا الش ي ي ييامل .وكانت
االلتفيياتيية الكبرى ؤر رؤييية املرحوم حينمييا تحييدث في نييدوة عيياميية نةماهييا جمعييية املعلمين الكويتييية في  6يونيو
ً
ً
 ،1990قارعا أجراس الخطرت.اه األصوات التي تهدد الوحدة الوطنية في البالد ،مشددا حينها عشر أن توحيد
الصي ي ي ييفوف والتكاتف في السي ي ي ييراء والضي ي ي ييراء ركيزتا الشي ي ي ييعب الكويتي ل خرو من املحن والشي ي ي ييدائد ،كما حأر
املرحوم ،في أكثرمن مناس ي ييبة في لقاءاته مع مختلف وس ي ييائل اإلعالم وفي الديوانيات واملحافل املجتمعية ،من
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ً
االعتماد عشر املورد االقتص ي ي ييادا الواحد ،م كدا ،أن نض ي ي ييو النفا ةت ال محالة ،وعشر الكويت البحث عن
املزيد من مصادرالدخل وتنويعه.
ّ
ً
لم يترا املرحوم م.اال لتصييحي مسييار التنمية الوطنية ال سييهر ليه ،وقد ت.لت بصييماته التاريخية
ومآثره الطيبة املفعمة باإلخالص والوفاء في خدمة الكويت اكسي ي ي يييته حب الجميع ،وجعلت منه شي ي ي ييخصي ي ي ييية
وطنية مامخة ورائدة ،كيف ال ،وهو صاحب الكلمة الواثقة والرؤية الثاقبة والقرارالشجاع الحازم.
أوؤر الشي ي ي يييخ ناصي ي ي يير رحمه هللا ،أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز التعليم؛ من أجل بناء جيل واعد يمتلر
ثقيافيات متنوعية ومرتكزة عشر تعليم را ي ي ي ي  .وقيد رس ي ي ي يميت الكوييت من خالم رؤيية  2035انطالقية جيدييدة ؤر
التميز والرقي في تطوير التعليم عبر مي ي ي ييتق مراحله ومختلف منا جه وطرقه .وكرس املرحوم خجل اهتمامه بكل
مراحل التعليم من تعليم عام ،أو تعليم عام ،أو تعليم منهي ،أو تعليم ذوا اإلعاقة ،فلم تترا مرحلة تعليمية
ً
ال وقد أعطاها اهتماما يتناسب مع حاجياتها ومتطلباتها.
لقد أدرا املرحوم ،أن االسي ي ي ييتراتي.يات السي ي ي ييابقة وارنام صي ي ي ييالح التعليم املتكامل لم تعكس رؤية
وطنية ميياملة توخأ األبعاد التنموية املسييتقبلية في االعتبارأو البحث بعم عن األسييبا الحقيقية في ءييعف
الوءييع التعلي ي والتحديات واملشييكالت املرتبطة به من خالم التدخل املبامييرفي تقويمه ووصييالحه ويوتي عشر
رأس ه ييأه األولوي ييات امل ح يية تن ييامي القط يياع ومركزي يية اإلدارة والقصي ي ي ييور املالحا بكف يياءة وفع ييالي يية املنةوم يية
التعليمية وء ي ي ييعف نوعية املخرجات التعليمية وارتفاع التكاليف التش ي ي ييغيلية .باإلء ي ي ييافة ؤر ذلر ،أدرا ،في
وقت مبكر ،أن تحقي الرؤية السامية مرتبا بمحورين أساسيين تمثل األوم ،في تحقي تنمية بشرية متميزة
عبر التعليم والتدريب والتوهيل .واملحورالثاني ،م سي ي ي ييي ي ي ي ي و اقتص ي ي ييادا من خالم توفير البا ة امل سي ي ي يس ي ي ييية
املواتية للنمو االقتصادا.
عشر هأا األس يياس ،انطلقت رؤية الش يييخ ناص ييرص ييباح األحمد الجابرالص ييباح حوم التعليم من رؤية
والده الشي ي يييخ صي ي ييباح ،طيب هللا ثراه" ،الكويت  ،"2035والتي أوضي ي ييحت ب.الء " ن ثروة الكويت الحقيقية في
خ
أبنييااهييا ،وري ثروة ال تعييادلهييا أا ثروة ،فهم عميياد املسي ي ي ييتقبييل وأمييل الوطن ،وعشر سي ي ي ييواعييدهم تبرق اإلن.ييازات
خ
وتحق الطموحات" .وتنص ييب هأه الرؤية عشر تطويرواناء املنا ج وف فلس ييفة تراوية رائدة تتناغم مع ديننا
خ
اإلسي ييالمي الحنيف ،وتواكب مقتضي يييات العصي يير .ؤر جانب ذلر ،تهدف رؤيته ؤر عداد املعلم وتطويره املنهي
بمييا يتنيياسي ي ي ي ييب مع متطلبييات القرن الواحييد والعشي ي ي ييرين ،ومييا يحتيياجييه من تطوير مهييارات ،ملواكبيية م.ريييات
التطورات الفكرية واملعرفية والتكنولوجية والصناعية.
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ّ
في السييياذ ذاته ،شييخصييت الرؤية الو اقع بتحدياته واسييترمييدت بوفضييل املمارسييات الدولية الرائدة
في م.ييام التعليم ،مع يمييان املرحوم املسي ي ي ييب  ،بييون اإلنس ي ي ي ييان هو ص ي ي ي ييانع التيياريخ ولاس املييام وأن ثروة األمم
الناجحة تكمن في ن.اح بناء اإلنسي ي ي ييان املواطن القادرعشر تحمل مس ي ي ي ي ولياته ت.اه وطنه وقيادة املجتمع من
و اقع ؤر و اقع أفضل للنهوض به بكافة جوانبه االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وت.لت بصي ي ي ييمات الشي ي ي يييخ ناصي ي ي ييررحمه هللا ،في مرجعية الرؤية املسي ي ي ييتندة ؤر خطة التنمية الوطنية
املتمثليية في رؤييية الكويييت لعييام 2035؛ والتي ري بمثييابيية وثيقيية «كويييت جييديييدة» تضي ي ي ييمنيت في طييياتهييا متطلبييات
م حة وطموحات ميياملة طويلة املدى تسيياهدف تحقي مسييتقبل مزدهر ،و اقتصيياد مسييتدام .تحشييد الخطة،
في محصي ي ي ييلاه ييا النه ييائي يية ،جميع الط يياق ييات وتوجهه ييا نحو تحقي أكبر ق ييدر تنموا من أج ييل بلو رؤي يية الكوي ييت
الجديدة ،مما يساعد عشر املزيد من الحضوراإلقلي ي والعاملي لدولة الكويت في م.االت حيوية عدة.
في طار«كويت جديدة» ،تتمركزرؤية الشي ي ي يييخ ناصي ي ي ييررحمه هللا في م.ام التعليم حوم صي ي ي ييالح نةام
التعليم إلعداد الش ييبا بص ييورة أفض ييل ليص ييبحوا أعض يياء يتمتعون بقدرات تنافس ييية و ونتاجية لقوة العمل
الوطنية .ومن األمور التي تركزعليها الرؤية «تنويع مس ي ي ي ييارات التعليم بما يشي ي ي ييمل التعليم التقري والت.ارا في
املرحلة الثانوية .وال مر في أن املسارالتربوا التقري العمشي ءرورة من ءرورات التعليم اليوم لبناء منةومة
تخ ييدم الو اقع ،وترتقي ب ييه ،وتع ييالج مشي ي ي ييكالت التعليم التلقيري فيكون التعليم وثي الص ي ي ي يل يية بين يياء م.تمع
و اقتصاد املعرفة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
لقد أدرا الش ي يييخ ناص ي يير ،أن توهيل م س ي يس ي ييات عداد املعلمين يمثل ركيزة إلرس ي يياء دعائم أا مبادرة
نهضي ي ييوية ،فإن بلورة اسي ي ييتراتي.يات تعليمية في جميع املسي ي ييتويات تسي ي ييتمد من خطة التنمية الوطنية خريطة
الطري إلحداث مزيد من التناغم .ويس ي ي ييتلزم هأا االت.اه توطيد رس ي ي ييالة التعليم بحيث تس ي ي ييهر امل س ي ي يس ي ي ييات
التعليمية ؤر عداد كفاءات تراوية وعلمية فعالة ومنت.ة .ذ ال يمكن التحدث عن التنمية الشياملة من دون
اإلمي ي ييارة ؤر تنمية ات.اهات الطلبة نحو التخصي ي يصي ي ييات العلمية واملهارات اليدوية والت.ارية والصي ي ييناعية بما
يتو اف مع ام ييتراطات التنمية ،وما يطرأ في منا ج ووس ييائل التعليم .وفي هأا االت.اه يتعين تنمية الفكرورفع
القدرات إلنتا الثقافة العميقة عشر نحو يتي للطلبة اتخاذ القرارات السييليمة ،وحل املشييكالت ،واالبداع في
مضمار تحسين نوعية الحياة.
من األمور املهميية في الرؤييية بنيياء وتطبي نةييام «اختبييارات وطنييية موحييدة لقييياس القييدرات» ليكون
ً
ً
ً
معيارا أسيياسيييا وءييروريا للقبوم في أا م س يسيية من م س يسييات التعليم العاؤي الحكومية في دولة الكويت ،أو
ً
ل حص ييوم عشر بعثة دراس ييية داخل أو خار الكويت من خالم وزارة التعليم العاؤي .ووفقا للرؤية ،فإن رخص يية
املعلم أحد أعمدة رفع كفاءة املعلم وتعتبر مس ي ييولة تمهين التعليم من خالم رخص ي يية ،يحص ي ييل عليها املعلم عبر
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اختباريقاس معرفته ومهاراته .وحيث ن رخصي ي ي يية املعلم تسي ي ي يياعد في تحقي انتقاء األفضي ي ي ييل من املتقدمين،
ً ً
واسييتمرارذوا الكفاءة من الهي ة التعليمية في امليدان التربوا ،باتت مسييولة عداد املعلم امل هل مطلبا مهما
من خالم نةام رخصة املعلم كما تنص بنود الرؤية.
وقد اتسمت رؤيته رحمه هللا لتطوير التعليم بالعديد من الخصائص ،منها الشمولية :فالتعليم متاح
لجميع أفراد املجتمع ،من ذكورو وناث ،ويض ي ييم مختلف املراحل العمرية من الحض ي ييانة ؤر الدراس ي ييات العليا،
كألر يشييمل التنوع في املنا ج التعليمية مختلف املراحل العمرية ،بما يتناغم مع عقيدتنا اإلسييالمية وفكرنا
العربي ،وف التطورات املعرفيي ية والثورة التكنولوجي يية املتزاي ييدة ،كم ييا تعطي رؤيت ييه أهمي يية خ يياص ي ي ي ي يية ل ييأوا
االحتياجات الخاصة ،وتوفير الدعم املناسب لهم ،وتاسيرمختلف السبل لتقديم العلم لهم.
ً
ً
في س ي ي ييياذ متص ي ي ييل ،حرص الش ي ي يييخ ناص ي ي ييررحمه هللا عشر زيادة العناية بتطويرالتعليم منهجا ومعلما
ً
ً
وطالبا وتدريسي ي ي ييا ومدرسي ي ي يية ،وعشر أن تواكب املنا ج التطورات العلمية والحضي ي ي ييارية؛ كي يكون الطالب عشر
تواص ي ي ي ييل دائم مع أا تطورات علمية ومعرفية وأا مسي ي ي ييت.دات ،كما سي ي ي ييهر ؤر عادة هيكلة قطاع التعليم،
وص ي ي ي يي يياغ يية ح ييديث يية ملنةوم يية األنةم يية والتعليم ييات والقواع ييد التنفي ييأي يية التي تحكم تطوير املنييا ج والتحيياذ
املعلمين بالسي ي ي ييلر التعلي ي ،وتنةيم عملية اإلمي ي ي ييراف التربوا ،ورفع فاعلية التطويروالتدريب املنهي بشي ي ي ييكل
ً
مسي ي ي ييتمر .ؤر جانب ذلر ،كان ي كد دائما عشر ءي ي ي ييرورة تناغم التعليم مع مختلف اهتمامات املجتمع ،ومنها
تنمية االقتصيياد الوطري عبر تحويل االقتصيياد من االعتماد عشر مصييدرواحد للدخل ،ؤر اقتصيياد يعتمد عشر
املعرفة املستندة عشر الكفاءات الوطنية ذات املهارة العالية والطاقات اليشرية املبدعة واملنت.ة.
لقييد ّبين املرحوم ،في أكثر من منيياس ي ي ي يبيية ،أن املنةوميية التعليمييية تم تنةيمهييا في م ي ي ي يكييل هرمي مركزا
مي ي ييديد البيروقراطية ،قليل املرونة وال تتمتع وحداته املختلفة باالسي ي ييتقاللية والشي ي ييفافية املطلواة .واالتاؤي ال
خيوجد فصل واضح بين م سسات صنع السياسات و اتخاذ القرار ،وم سسات التنفيأ ،وم سسات التقييم
والرقابة ومر اقبة الجودة .وأوضح ،أن التعليم في الكويت نجح في تحقي التعليم ل جميع ،لكن باملقابل الزام
ّ
القطيياع يعيياني من وجود تحييديييات جوهرييية تعي تحقي التعلم وتعةيم أثره في العملييية التنموييية ،منهييا عشر
سي ي ي ييييييل املثييام انخفيياض مسي ي ي ييتوى نوعييية وجودة العملييية التعليمييية ،وارتفيياع تكيياليف التعليم العييام وقليية
خمس ي ي ي يياهميية القطيياع الخيياص واألهشي في التعليم ،وءي ي ي ييعف حوكميية القطيياع التعلي ي وءي ي ي ييعف دور التعليم في
تحقي التنمية وفي توفيراالحتياجات املجتمعية.
ً
ً
حرص الشيخ ناصررحمه هللا ،من خالم املناصب التي تقلدها ،وخصوصا عضويته ،ورئاسته الحقا،
للم.لس األعشر للتخطيا عشر ترجمة الرؤية الس ي ي ييامية بتحويل الكويت ؤر مركز ماؤي وت.ارا وف أهداف
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اسي ي ييتراتي.ية للتنمية طويلة األجل حتق عام  ،2035وتنعكس فيها جملة من التطلعات والطموحات الوطنية
أهمها:
 استعادة الدور الريادا اإلقلي ي لدولة الكويت كمركز ماؤي وت.ارا.-

حياء الدور املحورا للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية.

-

عادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها وم سساتها ،واما يوفر با ة أعمام مواتية ومحفزة
للتنمية.

 توفير الضوابا واملناخ لضمان التنمية اليشرية الكلية واملتوازنة والهادفة ؤر ترسيخ قيم املجتمعوالحفاظ عشر هويته واناء املواطنة.
ً
 تدعيم وترسيخ النةام الديمقراطي القائم عشر احترام الدستور وااللتزام به ءمانا للعدالة واملشاركةوالحريات.
لقد است.ابت رؤية املرحوم لكل متطلبات اإلصالح الشامل ،التي تقوم عشر م.موعة من السياسات
العمليية واملتكياملية الهيادفية اؤر تحسي ي ي ييين جودة التعليم ،وتعزيز حوكمية قطياع التعليم ،وتشي ي ي ييجيع مس ي ي ي يياهمية
القطاع الخاص واألهشي في االس ي ييتثمارفي قطاع تعليم تنافيي ي ي ي ،وتعزيزالروابا ما بين منةومة التعليم العام
ومنةوميية التييدريييب األهشي لض ي ي ي يمييان موائميية مخرجييات التعليم مع املتطلبييات املجتمعييية ومتطلبييات سي ي ي ييوذ
العمييل .ولض ي ي ي يمييان العمييل بش ي ي ي يكييل جييدا وطموح لتحقي هييأه الرؤييية ،كي يان رحمييه هللا ،يرى أن يقوم نموذ
اإلصي ي ي ييالح الهيكشي املقترح لتطوير منةوميية التعليم عشر أربعيية أسي ي ي ييس لكييل واحييدة منهييا م.موعيية محييددة من
الس ي ي ييياس ي ي ييات تتناغم مع املبادرات والبرام والخطا الهادفة لتحقي رؤية الكويت واس ي ي ييتراتي.يات التنمية.
وحصرت الرؤية عناصراإلصالح الهيكل التعلي ي للمنةومة التعليمية في الكويت في املحاورالتالية:
املحوراألوم :تحسي ي ي ييين جودة التعليم من خالم االنتقام من منةومة التلقين ؤر تعليم املهارات وتبري
منييا ج التعليم الحييديثيية والتي تضي ي ي ييمن تكوين رأس مييام بشي ي ي ييرا متطور ويوفر املهييارات الفنييية والتخطيطييية
واإلدارييية لتحقي الكويييت مركز ميياؤي وت.ييارا و أيض ي ي ي ييا يعزز املعييارف العلمييية الحييديثيية خويحق بنيياء اإلنس ي ي ي ييان
الكويتي املنت  ،وذلر من خالم تطويركل األركان التعليمية من منا ج وموارد بشرية ومادية.
املحورالثاني :تعزيزحوكمة قطاع التعليم من خالم تحسي ي ييين طرذ دارته وتقليل مسي ي ييتويات املركزية
في اتخاذ القرارورفع مستوى االستقاللية في دارة املدارس وتعزيزالشفافية واحترام املعاييرالفنية الدولية في
دارة املييدارس ،وكييأليير تعزيز ولييائف التقييم واالعتميياد والرقييابيية الخييارجييية وراا الحو افز بيياألداء وودخييام
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منةومات املعلومات الحديثة في دارة املنةومة وتدريب الكوادراإلدارية عشر فنون اإلدارة التعليمية وخاصيية
تطويرمخرجات اقتصادات التعليم.
املحور الثييالييث :تعزيز الشي ي ي ييراكيية املجتمعييية في قطيياع التعليم من خالم تشي ي ي ييجيع مس ي ي ي يياهميية القطيياع
الخاص واألهشي والجمعيات الخيرية والوقفية في االسي ي ي ييتثمارفي قطاع تعليم تنافي ي ي ي ي ي من خالم تفعيل ةليات
التمويل الخاص وةليات التمويل بالوقف والتطوعي واملشترا.
املحور الرابع :تعزيز الروابا م ييا بين منةوم يية التعليم الع ييام ومنةوم يية الت ييدري ييب األهشي لض ي ي ي يم ييان
موائميية مخرجييات التعليم مع متطلبييات سي ي ي ييوذ العمييل من خالم تنةيم سي ي ي ييوذ التييدريييب في القطيياع الخيياص
وتوجيهييه نحو توفير التييدريييب بييالجودة العييالييية وكييأليير في املجيياالت التي ذات األولوييية وذليير بييإنش ي ي ي يياء منةوميية
حو افزللقطاع الخاص لالستثمارالجيد في سوذ التدريب.
ً ً
املتييابع لسي ي ي يييرتييه العطرة رحمييه هللا ،يييدرا ،أن املرحوم ّ
كرس اهتمييامييا كبيرا لقض ي ي ي يييية تطوير التعليم
والنهوض به ملص ي ي ي يياف الدوم الرائدة في هأا املجام ،إلدراكه العمي  ،أن خجهود صي ي ي ييالح التعليم املتعددة في
ً خ
الكويييت لم ت ثت ثمييارهييا ،ولم ت د ؤر تغيير جوهرا وم ي ي ي ييامييل خيحق النقليية النوعييية املطلوايية ،م كييدا أن ك يل
ّ
البرام واالسيتراتي.يات ركزت في األسياس عشر صيالح بعج جوانب املنةومة التعليمية ولم تكن مياملة ولم
تمس كل خمكونات املنةومة .كما أن االسي ي ي ييتراتي.يات الوطنية للتعليم ،ركزت فقا عشر صي ي ي ييياغة جملة من
الغايات وتركت عملية تحويلها ؤر سييياسييات عملية ؤر وزارة التربية ،وأوكلت مسي ولية تنفيأ هأه اإلصييالحات
في غالبها عشر لجان فنية داخلية بالتعاون مع بيوت الخبرة املحلية أو مع الهي ات الدولية املختصي ي ي يية ،ولم تكن
لها القدرة عشر جراء اإلصالحات العميقة والجأرية املطلواة ،واالتاؤي لم تحق األهداف املومولة.
وفي طارذلر ،كلف الشي يييخ ناصي ييررحمه هللا املعهد العربي للتخطيا بإعداد الدراسي يية االسي ييتشي ييارية
"نموذ لإلصي ي ي ييالح الهيكشي ملنةوم يية التعليم الع ييام ب ييدول يية الكوي ييت" التي أع ييده ييا بتوجيه ييات املرحوم وتح ييت
م ي ي يير افه ومتابعته املس ي ي ييتمرة ،وقد عكس ي ي ييت الدراس ي ي يية رؤيته الطموحة في تطويراملس ي ي يييرة التعليمية في دولة
الكويت ،ورفدها باملزيد من األفكاراملبتكرة والخالقة بما يصييب في تعزيزدور املنةومة التعليمية في دفع عجلة
التنمية الش ي يياملة واملس ي ييتدامة بمختلف أبعادها االقتص ي ييادية واالجتماعية والثقافية والبي ية ،ورس ي ييم مالم
املسي ي ي ييتقبيل املشي ي ي ييرذ واميا ينجي ي ي ييجم مع رؤيية "كوييت جيدييدة" ،اليأا ينتةردولتنيا الحبابية واألجييام الكويتيية
املتعاقبة ،وقد تابع ،رحمه هللا ،نتائ وتوصي ي يييات هأه الدراسي ي يية بكل اهتمام مع الجهات الرسي ي ييمية املختصي ي يية
للعمل بموجب توصياتها.
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ٌ
غيج من فيج ،وال يمثل س ييوى
ن ما تم اس ييتعراء ييه ،في هأا العرض املوجزواملقتض ييب ،ما هو ال
مقتطفات من س ي يييرة عطرة و ون.ازات ال مس ي ييت مختلف املجاالت اإلنمائية التي عمل بها املرحوم ،ومنها م.ام
صالح مسار التعليم في الكويت.
من مالمس ي ي ي يية الوقيا ع ،يتضي ي ي ييح ،أن رؤيية املرحوم في م.يام التعليم ،برماهيا معنيية بيالنهوض بياملجتمع
ً
ً
الكويتي عبر تنميية الش ي ي ي يبيا  ،وهأه فلس ي ي ي يفية موفقية للغياية وت.علهيا تضي ي ي ييمن اندماجا وامتزاجا واسي ي ي ييت.يابة
لالحتياجيات والتطلعات اإلنمائية الفعلية ل ي ي "كويت جديدة" ،األمرالأا يتعين من جميع الجهات الحكومية
واألهلية ترجمة هأه الرؤية بمهنية عالية ؤر و اقع يمكن قياس ي ي ييه ،وهأا يتطلب وء ي ي ييع الرؤية نص ي ي ييب أعيننا،
ومراجعة بنودها وتطبيقها كل في م.اله.
لعل أهم ما تقوم عليه رؤية الشي ي ي يييخ ناصي ي ي ييررحمه هللا ،هو عادة النةر في منةومة حوكمة القطاع
التعلي ي وما يتطلبه ذلر من تطويرللم سسات ذات العالقة ،وتعديل أدوارها بما ي هلها لرفع أداءها وتعزيز
التنافس ي ي ييية داخل منةومة التعليم العام .وهأا ما أوض ي ي ييحته ت.ار البلدان املتقدمة في م.ام التعليم ،بون
أحد العناصي ي ي يير الجوهرية في ن.اح منةومة التعليم تكمن في تعزيز قدرة امل س ي ي ي يس ي ي ي ييات املعنية بالقطاع عشر
اإلدارة عشر نحو فعام ب ما ي هلها ألن تنطل عشر أسي ي ي ييس لي ي ي ييحيحة في معالجة االختالالت ونقا الضي ي ي ييعف
املوجودة ورفع أداء القطاع ككل.
في الخالصيية ،ال يسييعنا ال أ ن نسييطر كلمة وفاء للشيييخ ناصيير ،طيب هللا ثراه ،ملا قدمه من سييهامات
لخدمة الكويت ،التزام مي ي ي يياهدة عشر عطائه ووفائه لهأه األرض الطيبة .وهأه الكلمة بمثابة رسي ي ي ييالة نوجهها
ً
لألبنيياء واألحفيياد واألجيييام الحييالييية واملسي ي ي ييتقبلييية لالطالع عشر ن.ييازاتييه وأرثييه الوطري الييأا سي ي ي ييابق خييالييدا
في ذاكرة كويتنا الغالية.
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