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مع بداية األسبوع قرأت مقالة للشيخة بيبي 
اليوسف الصباح في إحدى الصحف وشد انتباهي 

كلماتها وفحواها. وضعت الشيخة بيبي يدها 
وسلطت الضوء على قضية نادرا ما يقوم أحد 

بتناولها حيث الدفاع عن بعض الشرائح املنتمية 
للمجتمع ليس فقط الكويتي بل العربي أيضا 

وكيفية استغالل بعض املسؤولني لتلك الفئات من 
أجل »الفرقعة اإلعالمية«.

املقالة خصت فقط الفئة التي تنتمي إلى دور 
املسنني وكيفية استغالل البعض لهم من أجل 

الظهور اإلعالمي ومن هنا تبدأ قضيتنا فلألسف 
الشديد ذلك الزيف اإلعالمي ال يقتصر على 

الشرائح االجتماعية بل يتواجد في جميع الدوائر 
احلكومية، ففي كل مناسبة تخص جهة معينة جند 
مسؤولها يقوم باالتصال في الوسائل اإلعالمية أو 
يبعث لهم الصور مع اخلبر لوضعه في الصحف، 

مع العلم إذا بحثنا في واجبات عمل هؤالء 
املسؤولني فسنجد أن ما يقومون به هو من أسس 

عملهم وهو تفقد سير العمل ومالحظة موظفيه، أي 
ما يقوم به البعض هو واجب ويأخذ عليه من الدولة 

مقابال ماليا أيضا، ومن هنا نسأل البعض: هل ما 
تقومون به من زيارات تفقدية ليس من صميم 

عملكم؟
وعليه نقول ملن يبهرج نفسه بتلك الفقاعات التي 

ما هي إال ظهور من غير إجناز إن ما يقوم به 
هو واجب وال شكر عليه، فالعمل مدفوع األجر 
ملن يقوم بعمله فلماذا الشكر؟ بل املضحك ممن 

يعشقون »الفالشات اإلعالمية« أليس تواجدكم بني 
من تقومون باملتاجرة بهم هو شيئا حتميا وبديهيا 
؟ أم أنتم )ونقصد البعض( هل أنتم مخلوقات من 
الفضاء قمتم بزيارة كائنات األرض؟ وال يا جماعة 

اخلير تعدونها »منه« منكم ملن قمتم بتفقدهم 
وزيارتهم؟ 

إن القضية تنبع من الغرور اإلعالمي وعشق من 
يعشقون الكراسي والطموح للصعود إلى األعلى 
من خالل استغالل اإلعالم وتواجد أخبارهم على 
الدوام ليثبت ألصحاب القرار أنه يعمل ومتواجد 
على الدوام مع العلم بأن ما يقومون به ما هو إال 

عملهم، ومن هنا تكون معادلتهم صعبة في التحليل 
والتفكيك وال يوجد لها حل إال جملة واحدة نبعث 

لهم من خالل مقالتنا »ال شكر على واجب«.
مسك اخلتام: في كل يوم أتعلم من هو معلمي وفي 

كل كلمة أكتبها هو فكرها.

كثيرا ما يعقد الناس مقارنات بني املاضي 
بذكرياته اجلميلة واحلاضر بواقعه الذي يترك 
مرارة في حلوق الكثيرين. وينطبق ذلك على 

األفراد واجلماعات واملجتمعات وكثير من 
الشعوب واألمم. فالفرد يسيطر عليه دوما احلنني 

إلى املاضي، فهذا شاب يشتاق إلى جمال ومتعة 
ذكريات الطفولة، وذاك كهل هاله ذهاب الشباب 

والشيخ يروعه الشيب ويستذكر دوما ما كان من 
قوة وفتوة.

أما األمم فرمبا يختلف حالها، ذلك أنه ليست 
كل أمة حتن إلى املاضي باملطلق، فالشعوب 

املتحضرة املتقدمة في مرحلة ما ال حتن إلى 
أيام الرجعية والتخلف. ورمبا يكون ذلك شأن 

شعوب الغرب اآلن حيث هم الرواد وحملة مشعل 
احلضارة البشرية بعد قرون من الظالم واجلهل، 

 كانت فيها أمتنا العربية اإلسالمية في املقدمة 
بال أي منازع.

هكذا، ال ينظر الغرب إلى ماضيه نظرة احلالم 
الراغب في عودته، بل إنهم إذا ما فكروا فيه 

فإمنا يكون ذلك فقط الستيعاب الدروس والعبر 
حتى يحافظوا على تقدمهم وما أحرزوه من سبل 

الرخاء والرفاه. وفي حقيقة األمر فإن الناظر 
إلى مستوى التدني والضحالة والتخلف واجلهل 

الذي وصل إليه هؤالء في العصور الوسطى 
رمبا يدرك أن أمتنا على كل ما فيها من مشكالت 
ومعوقات للسير نحو األمام التزال بخير واألمل 

في عودتها موجود لكن بشروط.
أول هذه الشروط هو العمل والتخلي عن ثقافة 

االستهالك الغريبة التي تهدم وال تبني، فال مجال 
لتقدم بال عمل. يقترن مع هذا املتطلب األساسي 

إعالء قيمة األخالق فهي األساس الذي تقوم عليه 
أي حضارة. بعد ذلك يأتي دور عالج العيوب 
االجتماعية التي تفت في عضد األمة وهو ما 

يكون أسهل بعد نشر قيم حسن اخللق. 
إن التغني باملاضي ال يغني من عودة أمجاده 
شيئا، بل السبيل بالتمسك مبقومات الريادة 

والنجاح، فليبدأ كل منا بنفسه ويصلحها 
وبأخالقه فيحسنها وبتعامالته مع اآلخرين 

لتكون قائمة على احلب والتواد والتراحم، ورمبا 
تكون هذه هي فقط البداية. 

حسن اخلتام: قال ژ »إن من أحبكم إلي 
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم 

أخالقا«.

Nermin-alhoti@hotmail.com

shafey_nasr@yahoo.com 
@shafeysalama

د.نرمين يوسف الحوطي 

شافعي سالمة

ال شكر على واجب

بناء احلضارة 
وحسن اخللق

محلك سر

رؤية

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

قطاع شؤون تكنولوجيا املعلومات 
في وزارة الداخلية، وإن كان قطاعا 

نسبيا باملقارنة مع بقية قطاعات 
الوزارة وابعدها جميعا عن اجلمهور، 

اال انه قطاع بشكله احلالي يعتبر 
العصب املركزي للوزارة ويدير 

جميع التعامالت الداخلية واخلارجية 
للوزارة، ولم تتحول ادارة تكنولوجيا 

املعلومات الى قطاع اال نهاية العام 
2007 مع تعيني الشيخ مشعل اجلابر 
العبداهلل وكيال له، ولم يكن اختياره 

مستغربا، اذ كان قبلها بسنوات 
يشغل منصب مساعد مدير عام 

االدارة العامة لنظم املعلومات، وعلى 
مدار سبع سنوات كاملة والشيخ 
مشعل يعمل على تطوير القطاع 
حتى حتول من قطاع مستحدث 

ناشئ في وزارة الداخلية الى قطاع 
حيوي فاعل، وهو االمر الذي حتقق 

من خالل فترة قصيرة نسبيا.
ورمبا ال يعرف اجلمهور اسم 

القطاع وال عمله، ولكنه يتعامل 
معه بشكل يومي ولو بشكل غير 

مباشر مع العاملني في القطاع، فمثال 
النقلة النوعية في خدمات تفاصيل 

بيانات جواز السفر والوثائق 
الرسمية والتأشيرات واالستعالم 

عن املخالفات ودفعها جميعا ادخلها 
قطاع تكنولوجيا املعلومات ضمن 

خدمة »االستعالم الشخصي« وواكب 
القطاع التطور التكنولوجي لالجهزة 

الذكية وادخل نظام تطبيق وزارة 
الداخلية- الكويت الذي يعتبر واحدا 
من اهم التطبيقات احلكومية تفاعال 

مع اجلمهور.
هذا التطبيق الذي رمبا لم يتم 

تسليط الضوء عليه بصورة كافية 
مبا يليق بحجم تأثيره على اجلمهور 

هو تطبيق يتيح للمستخدم تقدمي 
معاملة رسمية لوزارة الداخلية 

ومتابعتها.
وهذا العرض البسيط املختصر 

جلزء مما يقدمه القطاع عدا كونه 
يربط جميع قطاعات الداخلية 

بجهاز مركزي موحد، يعمل بكفاءة 
عالية اختفت معها بشكل واضح 

جملة »اجلهاز عطالن.. راجعنا 
باچر«، ولألمانة فإن سبب هذا 

التطور بهذا القطاع احليوي هو 
ترؤس قيادي شاب له يتعامل 

مع تطورات العصر وفق عقليته 
الشابة بعيدا عن العقليات االدارية 

املتحجرة، لذا الشيخ الشاب مشعل 
اجلابر العبداهلل كسر كل حواجز 
البيروقراطية وقيودها وعدل من 

مفهوم التكنولوجيا في واحدة من 
اهم وزارات الدولة، ليحيل القطاع 

من مجرد ادارة صغيرة الى قطاع 
مركزي حيوي ناجح.

وهذه امليزة عندما تقوم بتعيني 
قيادي شاب في قطاع تكنولوجي 

فهو ينميه ويعمل- على االقل- على 
تطويره مواكبة لتطورات العصر 

احلديث.
باختصار، اكثر االدارات الفنية 
التكنولوجية في عموم وزارات 

الدولة يجب ان يتولى مهامها 
قياديون شباب، والدليل ان قطاع 
شؤون تكنولوجيا املعلومات في 

الداخلية تفوق على جميع القطاعات 
الشبيهة به في الوزارات االخرى، 

بينما بعض الوزارات وألن قطاعات 
التكنولوجيا فيها يتوالها قياديون 
»بحكم االقدمية«، لم تتطور يوما، 

على عكس ما حصل في وزارة 
الداخلية.

مشعل اجلابر.. 
أمنوذجاً
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الربيع العربي وبالدليل القطاع رأي 
العني لم يعد ربيعا ولم يكن كذلك 

يوما، بل لم يكن مقدرا له أن يكون 
ربيعا، وبعيدا عن حديث السياسة 
اململ وأحاديث اجلدل الدائرة بني 

طرف مؤيد وآخر رافض لذلك 
الربيع، فإن احملصلة الواقعية 

املنطقية ملا يسمى بالربيع العربي 
أنه مجرد شكل سياسي أخذ منحى 

خاطئا، بل منحى تراجيديا ألقى 
بظالل املوت واخلوف على عدد من 

شعوب دول عربية.
سياسيا، تختلف أو تتفق، فذلك 
شأنك، ولكن ال مجال للمساومة 

على أمن أي بلد عربي، فما يحدث 
في ليبيا اليوم هو أبعد ما يكون 

عن األمن، بل إن ليبيا لألسف في 
طريقها إلى أن تتحول إلى واحدة من 

أخطر البقاع في العالم أجمع إذا ما 
استمر الوضع على ما هو عليه.

ما يهمنا هو أن البلدان اخلليجية 
على وجه الدقة ومنذ انطالقة موجة 

»الفوضى العربية«، كما يجب أن 
تعرف، بدأت وبشكل متسارع 

وعقالني في حتصني نفسها كدول 
من وصول املوجات إليها، خاصة 

أنها اكتشفت منذ البداية أن املوجات 
لم تكن إصالحية على اإلطالق بل 

موجات فوضى، واحلمد هلل أن دولنا 
اخلليجية متكنت من احتواء تأثيرات 

الهزات االرتدادية لزلزال الفوضى 
وحصنت نفسها فلم يبلغها إال أقل 

القليل.

ال ميكن لعاقل مهما عال سقف 
خطاب احلرية لديه أن يقايض األمن 
بالفوضى، وال من عاقل أيضا يقول 

إن ما حصل في دول »الربيع« العربي 
كان ثورات مستحقة أو في مصلحة 
الشعوب، بل كان أقرب إلى الفوضى 

والدمار ونزع األمن وزرع اخلوف 
والدخول إلى فوهة املجهول.

احلمد هلل الذي أوقف مد هذا الربيع 
العربي، وتكسرت أمواجه على 

جدران دولنا اخلليجية.

الهزات االرتدادية.. 
لـ »الربيع العربي«

سلطنة حرف
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تؤملني النهايات البائسة للحياة 
الزوجية والهموم املتتالية فيها 

والنكد املستمر واملعاناة الدائمة، 
هكذا كنا نتحادث بشأن »عشرة 

العمر الطويلة« هل هي كفيلة 
بتسهيل الصعب، وغفران الزلل 

وستر العيب؟ وال أظن أن أحدا ال 
يهتم ألمر الزواج املستقر سواء 

كان ابنا.. ابنة.. زوجا.. زوجة 
السيما وهو فرد يؤثر ويتأثر.

في بداية الزواج يضع الشريكان 
أساسات متينة يتم االتفاق 

وااللتفاف حولها، كمبادئ معينة 
ومشاعر وانطباعات وقيم. وما 
إن يطرأ طارئ وحتدث مشكلة 

حتى يتم مراجعة هذه األساسات 
وإمكانية تطبيقها وصالحيتها 

لكال الطرفني، فثمة أمور تستجد 
حتتاج ألساس جديد واتفاق 
حديث، وإني ألستغرب ممن 

يأنف عن تغيير أساس أو اثنني 
بحجة أنه اعتاد على ذلك، أال يرى 

أن الشجر يغير أوراقه في كل 
موسم؟

هناك فكرة أخرى تقول إن 
األساس ال يقتصر على البداية، 

فهو كخزان نبدأ به ومنلؤه، وفي 
كل يوم نستهلكه، في كل خالف 
او في كل إشكال قد يحصل، لذا 

فإن فكرة »أن األساس القوي 

ال يقهر« خاطئة، ألن كل شيء 
معرض لالستهالك واالستنزاف 
والفكرة الصحيحة تقول: بادر 

بتشكيل أساسك في كل يوم ألنك 
لست حتفظه مدى العمر.

يفرحني أن جتد في نفسك عزما 
على البناء اجلديد واإلنعاش 

اليومي لزواجك وعالقاتك، الشيء 
يدوم من دون معاهدة وال شيء 

يبقى غير اإلحسان والنبل.

قد يتكسر حجر 
األساس!

سقاية

محمد يوسف
احلياة سلسلة من املواقف 

املتتالية، فال يجوز ان يتوقف 
املرء عند موقف ما مهما كان 
صعبا لتتلون حياته بالسواد 

وتأخذ طعم املرارة، لكن بالتحدي 
وقوة اإلرادة ميكن دوما مواجهة 
املستحيل، فإن من يدري ماهية 

احلياة والهدف منها ال ميكن أبدا 

أن يسيطر عليه الكدر واحلزن 
إال مبا يتالءم مع النفس البشرية 

وطبيعتها وفطرتها، أي بقدر 
محدود ثم سرعان ما يعود إلى 
فطرته التي فطره اهلل عليها من 

سكينة وهدوء وحسن إدراك 
حلكمة اخلالق فيما يواجهه من 

مواقف قد ال يحبذها في وقتها. 

يقول اهلل تعالى )وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم 

وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر 
لكم( ڈ، ومن يستوعب معنى 
اآلية جيدا يعلم أنه عليه أن يتمهل 

وميعن في التفكير والتدبر قبل 
أن يحكم على األمور وأال يأخذ 
املواقف بظواهرها فرمبا يكون 

هناك فيما تكره خير كثير. 
أيا ما كانت املشكالت التي تواجهك 

اليوم وتطرد من عينك الفرحة 
ومن على وجهك البسمة ومن 

قلبك السكينة وراحة البال، تفاءل 
وانظر الى النصف املمتلئ من 
الكوب وانتظر اخلير غدا، فغدا 

يوم آخر.

غداً يوم آخر

رأي


