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سامي عبداللطيف النصف 

القوى الليبرالية 
جتتاح االنتخابات 

املصرية!
مصر هي بوصلة الشرق، 
فعندما أخذ النظام امللكي 

بعد عام 1923 بالدميوقراطية 
الدستورية واحلريات العامة 

واإلعالمية تبعها العراق 
وسورية وليبيا، وعندما 

حتولت مصر بعد عام 1952 
إلى النظام الثوري والتوجه 

لليسار والتحالف مع املعسكر 
الشرقي وتقدمي القضايا 
القومية كالوحدة العربية 

وحترير فلسطني على القضايا 
القطرية واحمللية، تبعتها 

كذلك بغداد ودمشق وصنعاء 
وطرابلس الغرب واخلرطوم، 
ورفع اجلميع شعارات العدالة 

االجتماعية واالشتراكية 
والتصنيع الثقيل واإلصالح 
الزراعي، ولم ينجز من تلك 

الشعارات شيئا..
> > >

في لقاء ضمنا قبل أشهر 
بالرئيس املصري عبدالفتاح 

السيسي، ذكرنا له ان التجربة 
الوحيدة التي ميكن االستفادة 

منها الستشراف مستقبل 
العمل السياسي مبصر، هي 

التجربة الكويتية، كونها 
الوحيدة في التاريخ السياسي 

اإلنساني التي تنشأ بها 
احلكومات دون أغلبية برملانية، 

وهي جتربة لم متر بها مصر 
قط في تاريخها، حيث كانت 
جميع حكومات العهد امللكي 

وبعده اجلمهوري حتظى 
بأغلبية حزبية داعمة، وتظهر 

التجربة الكويتية املاضوية 
العراقيل القادمة ملصر في غياب 

وجود حزب أغلبية، وهو امر 
يحاول حزب »في حب مصر« 

بقيادة اللواء سامح سيف اليزل 
إصالحه عبر خلق حتالف واسع 

داعم للنظام وللحكومة.
> > >

وقد التقيت قبل أسابيع في 
لندن بالسفير عمرو موسى 
رئيس اللجنة التي وضعت 

الدستور املصري احلالي، وقد 
سألته عن فلسفة الدستور 
وسر الصالحيات الواسعة 

التي أعطيت للبرملان، فقال: 
انهم قرروا خلق دستور مينع 
صناعة فراعنة كما مت بعد عام 

1952 ضمن الدساتير املؤقتة 
والدائمة السابقة، وان يكون 
القرار في مصر مشتركا بني 

القيادة السياسية وممثلي 
الشعب، وهو كالم جميل من 
الناحية النظرية إال انه قد ال 
يساعد الدولة على احلراك 

السريع، لذا فالدستور صالح 
ملرة واحدة وسيتم تغييره في 
املجلس القادم الذي أجزم بأنه 

لن يتم سنواته املقررة، وسيتم 
حله بسبب املشاكل االقتصادية 

واألزمات السياسية غير 
املسبوقة القادمة.

> > >
آخر محطة: )1( بشكل عام 

جرت العادة ان يتشدد 
ويتصلب ويقاطع الليبراليون 

والعلمانيون، ويستفيد في 
املقابل أصحاب التوجهات 
احملافظة واإلسالمية من 
مرونتهم وبرغماتيتهم 

وحتالفاتهم مع القوى املختلفة 
للفوز باالنتخابات التشريعية 

وحتى الرئاسية.
)2( االنتخابات املصرية احلالية 

تغير بها الوضع متاما، فقد 
قاطع احملافظون واإلسالميون، 

فاجتاحت القوى الليبرالية 
االنتخابات، وكان من ضمن 

الفائزين بقايا احلزب الوطني 
وضمن اخلاسرين مع القوى 

الدينية قوى اليسار!
)3( حصل املستقلون 

باالنتخابات املصرية على أكثر 
من نصف األصوات، أي أكثر 

من مجموع األحزاب التي 
تقدمت لالنتخابات، كما حصلت 
النساء على 80 مقعدا، وهو عدد 
غير مسبوق، واحلزب الوطني 
املنحل على 68 مقعدا واألقباط 

على 36 مقعدا، وجاء حزب 
املصريني األحرار الذي أنشأه 
رجل األعمال جنيب ساويرس 
باملركز األول، حيث حصد 64 
مقعدا، وتاله مستقبل وطن ثم 

حزب الوفد التاريخي بـ 35 
مقعدا وحزب التجمع اليساري 

املعروف على مقعد واحد، 
ومثله الدميوقراطي الناصري!

Nermin-alhoti@hotmail.com

محطات

د.نرمين يوسف الحوطي 
لست بخبيرة اقتصادية وال أنا مبحللة 
سياسية، ولكنني أبقى مواطنة كويتية 
أعيش على أرض الكويت، أمتلك جميع 

حقوقي الدستورية، ومن هنا يبدأ احلوار 
من خالل كلمات مقالتنا: في منتصف 
األسبوع املاضي عندما كنت أتصفح 

اجلرائد قرأت خبرا وهو ليس بذلك بل 
هو مشروع مدروس من صندوق النقد 

الدولي يطلب برفع الدعم عن الكهرباء واملاء 
والبنزين عن أبناء الكويت، لن أخوض 

بالدراسة ألنه ليس تخصصي ولن تكون 
كلماتنا مبحرة في مجال عالم االقتصاد 

ألنني لست بخبيرة اقتصادية ولكن أريد 
أن أسأل عمن قام بتلك الدراسة إلى أن 
جعلها مشروعا نتيجته رفع الدعم عن 

الكهرباء واملاء والبنزين: هل قمتم بالدراسة 
جلميع النثيرات التي تقوم بها مؤسسات 

الدولة؟

»قف« لكل من يريد أن يعبث باملجتمع 
الكويتي! إنني مواطنة أقرأ وأسمع على 

مدار اليوم أخبارا تخص موطني وأعجب 
أن صندوق النقد الدولي لم يضعها في 
عني االعتبار في دراسته، اليوم رسالتي 

موجهة لكل من الباحثني واخلبراء في ذلك 
الصرح العاملي االقتصادي سنذكر لهم 

بعض التساؤالت التي غابت عن دراستهم 
بل سطورنا لن تقتصر فقط على الباحثني 

واخلبراء لدى صندوق النقد الدولي بل 
تشمل استفساراتنا أيضا كل مسؤول 

كويتي سيقوم بقراءة ذلك املشروع 
نقول لهم: قف، قبل القراءة والتفكير في 

الدراسة البد أن جتيبوا للرأي العام عن 
تلك األسئلة: أين دراستكم من التبرعات 

املقدمة من الكويت ملشاريع خارجية ليس 
لها اي ارتباط بتنمية املجتمع الكويتي؟ قبل 
أن ترفعوا الدعم ملاذا لم يعاقب كل من قام 

بإهدار املال العام من خالل صفقات وهمية؟ 
هل قام مشروعكم بعد استطالعكم لبعض 
األسماء التي قامت بنهب وسلب املال العام 

ولم يطبق عليهم القانون واسترجاع ما أخذ 
من ميزانية الدولة؟

كثيرا من األسئلة متكث في عقول املواطن 
الكويتي وال يعلم ما يخبئ له املستقبل من 
تلك الدراسات واملشاريع اخلارجية، سئمنا 

ونحن نستقطب من يقوم بالتخطيط 
ملوطننا ويحدد ملجتمعنا مصيره، إلى 

متى ونحن جنعل اآلخر يرسم لنا طريق 
املستقبل؟ وإلى متى ونحن ماريونت 

وخيوطنا بأيادي اآلخرين.
٭ مسك اخلتام: احلياة الدميوقراطية 

هي سبيل الشعب الذي يحترم إرادته في 
احلياة احلرة وال كرامة من غير حرية وال 

حرية من غير كرامة.. الشيخ عبداهلل السالم 
الصباح »أبو الدستور«.

كفانا دعماً!

محلك سر

رياض الصانع 
ال يختلف اثنان حول قوة مصدر شباب 
الوطن، فهو احملرك الذي سيدفع بعجلة 
التنمية، وهو أساس كل نهضة مرتقبة، 
وكما هو معلوم فالرأسمال البشري هو 

القيمة الكبيرة للوطن وما بني طموح الشباب 
واخلبرة توجد مسافة عنوانها التخبط 

والتدهور واالنكماش. 
ليس املقصود بهذا التقدمي تسليط الضوء 

على العالقة اجلدلية ما بني التنمية والشباب، 
بل فقط للتنبيه حول دور اخلبرة واحلكمة 

في تسيير بعض القطاعات احلساسة 
والسيما النقابية منها، ومناسبة هذا احلديث 

املقتضب هو انتخابات جمعية احملامني 
الكويتية، وهي ليست كأي انتخابات اخرى، 
فجمعية احملامني الكويتية تنفرد في عزفها 

املنفرد، فمختلف الدول العربية تتمركز 
فيها اكثر من نقابة للمحامني كما يشترط 

في الترشيح للرئاسة ان يكون احملامي 
قد امضى في املمارسة الفعلية للمهنة 25 

سنة فما فوق يكون خاللها قد اكتسب 
اصول املهنة ومضامينها وأسسها سواء في 

التسيير واإلدارة وفي الدفاع عن مصالح 
اعضائها أمام االدارة وغيرها من اخلصوم 

احملتملني، لذلك فرؤساء النقابات املهنية 
للمحامني في مختلف الدول العربية وحتى 

األوروبية لهم من اخلبرة في املمارسة 
الباع الطويل، ويحظون بتقدير وتكرمي في 

االوساط القانونية والقضائية، وجتدهم كذلك 
ممثلني في مختلف املجاالت احلساسة مثل 
جلان التشريع احلكومية او تعديل القوانني، 

وكذلك اللجان العليا للتعديالت الدستورية 
الكبرى، ومن جهة اخرى جندهم هم اجلدار 
واحلصن االول للدفاع عن مكتسبات الوطن 
في مجاالت احلقوق واحلريات امام املنظمات 

الدولية واجلمعيات املعنية بإنقاذ القوانني، 
فهم الوحيدون الذين يتلمسون معاناة 

املواطنني ويتجندون للدفاع عنه امام احملاكم، 

لذلك فال غرابة ان جند لويس السادس 
عشر ملك فرنسا يردد أنه »لو لم اكن ملكا 
لوددت ان اكون محاميا«، وباملقابل فالوضع 
في جمعية احملامني الكويتية يتميز بالتفرد 

والغرابة، فاذا اعتبرنا أن وجود جمعية 
واحدة للدفاع عن مصالح احملامني هو رمبا 
امر فرضته الظرفية القانونية واالجتماعية 
والسياسية، فالغريب ان الترشيح للرئاسة 

ال يعير ملسألة اخلبرة أدنى أهمية، على 
الرغم من انها املعيار الوحيد الذي يؤسس 

لنجاح النقابة من عدمه، فاملادة 42 من ميثاق 
الشرف لتقاليد وآداب مهنة احملاماة تنص 

على انه »يشترط فيمن يرشح نفسه ملجلس 
االدارة ان يكون عضوا له حق حضور 

اجلمعية العمومية، ومقيدا بجدول احملامني 
املقبولني للمرافعة امام محكمة االستئناف 
وعلى من يرشح نفسه تقدمي طلب موقع 

منه الى أمني سر اجلمعية وذلك قبل موعد 
االنتخابات مبدة ثالثة ايام على األقل، وكل 

طلب يصل بعد هذا امليعاد يعتبر كأن لم 
يكن«، فاملادة هذه وضعت في القانون في 

ظرف تاريخي اتسم بقلة احملامني الكويتيني، 
لذلك فبعد خمس سنوات من املمارسة فقط 

ميكن للمحامي ان يتولى رئاسة اجلمعية، 
ما يستوجب تعديلها، مع فصل انتخابات 

الرئيس عن األعضاء، فالرئيس يجب 
أن ينتخب مباشرة من أعضاء اجلمعية 

العمومية، وباالقتراع املباشر، كما هو معمول 
به في أغلب دول العالم.

وهذا هو السبب الرئيسي لهبوط مستوى 
اجلمعية وخضوعها اآلن للحسابات 

القبلية والطائفية، حيث انه مع حلول موعد 
االنتخابات جتري كل قبيلة فرعيتها وتختار 

مرشحيها، وإجمالي هؤالء املرشحني 
يشكلون القوائم التي ستخوض االنتخابات، 

وطبعا كل هذا يجري بحسابات نفعية، أهمها 
التفاهم على منصب الرئيس واملناصب 

الرئيسية األخرى.
وطبعا هذا األمر يترتب عليه ابتعاد األساتذة 

الكبار واملشهورين باملهنة، من أصحاب 
اخلبرة والعلم، عن الدخول في تلك املهاترات 

مع كثرة وجود الشباب والشابات اجلدد، 
حيث يستقر الوضع للشباب فيما بينهم، 

ألنه وان كانت جموع احملامني تريد أصحاب 
اخلبرة، فإمكانية توفير خمسة مرشحني مع 

الرئيس ليدعموه في مقعد الرئاسة، يعتبر 
من الصعب مبكان إن لم يكن مستحيال.

وقد ترتب على ذلك كله حتول اجلمعية كما 
أسلفنا الذكر الى مركز لتدريب احملامني 

الشباب على العمل النقابي.
لهذا فاألمل الوحيد املتبقي هو أن يتدخل 
املشرع املجلس أو احلكومة إلنقاذ مهنة 

القضاء الواقف التي بال شك تنعكس طرديا 
على القضاء خصوصا والعدالة بصفة عامة. 
وخصوصا أن وزير العدل هو محام عايش 

هموم املهنة وآمالها وتطلعاتها، ويعرف 
الكثير عن اجلمعية!

وكذلك االمر لرئيس اللجنة التشريعية 
مبجلس األمة.. وغيرهم الكثيرون من 
احملامني األعضاء املتواجدين اليوم في 

املجلس ولديهم الفرصة التاريخية بتعديل 
وضع مهنهم من خالل سن تشريع يحولها 

الى نقابة ويفصل انتخابات النقيب عن باقي 
االعضاء ألن هذا هو سر جناح املهنة وكما 

هو معمول به في اغلب دول العالم.
ونحن من خالل هذا التوضيح ال نرمي الى 

التنقيص من كفاءات الشباب وقدرتهم القوية 
على تولي املسؤولية، بل إلجالء الغشاوة من 
اهمية اخلبرة في تسيير صرح مثل جمعية 

احملامني الكويتي والتي لألسف حاليا صارت 
حلبة لتدريب الشباب في مجال العمل النقابي 
ورمبا تهيئتهم الى ولوج مجاالت اخرى رمبا 

لن يكون آخرها الترشيح لتمثيل املواطنني 
في مجلس االمة.واهلل من وراء القصد.

حتول جمعية 
احملامني 
الكويتية إلى 
مدرسة

مركز رياض

@ALTAROMi
Q8Logic@hotmail.com

يوسف كاظم
٭ تعتبر منصات ووسائل التواصل 

االجتماعي اإلعالمي احلديثة أو ما يعرف 
بالسوشيال ميديا »Social Media« فرصة 

للكثيرين إلبراز مالمح من حياتهم اليومية 
للعالم، ولهذا ساهمت في إبراز شخصيات 
لم يخطر ببال أحد أبدا أن تصبح بني ليلة 

وضحاها مشهورة ومؤثرة بقوة في الساحة 
الكويتية، بل وعلى الصعيدين اخلليجي 

والعربي!
واليوم باتت هذه الشخصيات الكويتية 

البارزة في عالم السوشيال ميديا وأدواته 
مثل: »االنستغرام« و»سناب شات« 

و»اليوتيوب« و»التويتر« وغيرها قوية في 
تأثيرها على شرائح مختلفة من الشباب 
من اجلنسني وناجحة في إقناع اجلمهور 
بخلق البهرجة الدعائية اإليجابية جتاه أي 

خدمة أو منتج وعنصر جذب ألي مشروع 
أو فكرة بشكل كبير إلى حد دفع عدد من 
الدول اخلليجية لالستفادة من قوة التأثير 

اجلماهيري الذي اكتسبه هؤالء لدعم 
حمالت إعالمية رسمية وللترويج ملشاريع 

تنموية وحضور احتفاليات وطنية ضخمة، 

فتراهم كل يومني في دولة خليجية لتوثيق 
الرحلة »املدفوعة« عبر »السناب شات« 
و»االنستغرام« ونقل احلدث للمتابعني 

املتلهفني الذين يقدرون باآلالف وبالتالي 
خلق توجه جماهيري من تأييد وإعجاب 

بتلك الفعاليات والثناء على »أصحاب 
العزمية« من اجلهات املنظمة التي استضافت 

.VIP مشاهير السوشيال ميديا كضيوف
السالفة مو هني! السالفة أن العديد من 

تلك الشخصيات الكويتية خاصة من بات 
يتعارف عليهم مبصطلح »الفاشينيستات« 

أو الفتيات املهتمات باملوضة واجلمال 
يساهمن - بقصد أو بدون قصد - في خلق 
حالة من الترويج السياحي الداخلي! وحتى 

على مستوى زوار الكويت من دول اخلليج! 
إلنهم يبحثون عن املطعم الذي ذهبت إليه 

الفاشينيستا الفالنية! أو الكافيه الذي 
امتدحته الفاشينيستا العالنية! 

نعم، ندري ان السياحة في الكويت 
مقتصرة على مجمعات وموالت وأسواق 

وسينمات ومطاعم وكافيهات! وبالتالي نعم 
لقد ساهمت الفاشينيستات في الترويج 

السياحي للكويت! فمن خالل ڤيديو قصير 
بـ»االنستغرام« أو »بالسناب شات« تقول 

فيه األخت الفاضلة: »واو األكل لذيذ.. 
واملكان حده عجيب« فلقد ساهمت في 
تنشيط االقتصاد الوطني و»قام سوق 
هاملطعم«.. وسالم اهلل على التخطيط 
اإلستراتيجي واحلمالت التسويقية 

واإلعالنية.. فشكرا لكم »فاشينيستات« 
الكويت.

٭ وما دام الكالم عن السوشيال ميديا.. 
فاحلق يقال ان مؤمتر الكويت لوسائل 

التواصل االجتماعي والذي حمل عنوان 
#هاشتاق_الكويت محاولة جيدة لفهم 

حكومي أكبر جلانب مهم من حياة الشباب 
في الكويت عبر تقدمي الفرصة للتعبير 

عن آرائهم وتطلعاتهم من خالل اجللسات 
النقاشية، وكذلك أعجبتني شخصيا فكرة 

احلوار الذي جمع احلكومة وعددا من 
املغردين والناشطني في السوشيال ميديا 
في مبادرة حتسب للحكومة التي تسعى 
الحتواء اآلراء الشبابية حتى تلك التي ال 

تتفق معها.

شكرًا 
لـ»فاشينيستات« 
الكويت!

Update أبديت

سجلت وزارة الصحة خالل الفترة املاضية العديد 
من احلاالت املصابة باالنفلونزا املوسمية حيث بدأت 
تصريحات مسؤوليها باألعداد ومقارنتها مع األعوام 

السابقة لطمأنة املواطنني واملقيمني.
الوزارة مشكورة لم تقصر بإعالنها ولكن لألسف 
جعلت الناس في حيرة من امرهم بسبب األخبار 

املتضاربة التي تؤكد وجود حاالت مصابة بإنفلونزا 
اخلنازير وليس كما يشاع باالنفلونزا املوسمية حتى 

ان بعض املدارس رصدوا بها حاالت اشتباه اصابة 
بهذا املرض، ولألسف لم يسدل الستار على صحة 
تلك املعلومات، حيث ان وزارة التربية أوكلت أمر 

اإلعالن الى وزارة الصحة بصفتها املسؤولة املباشرة 
عن تقدمي الرعاية الصحية للناس. لذلك كان االولى 
على وزارة الصحة ان تطبق التطعيم على اجلميع 

بأسرع وقت ممكن من خالل توفير الطعوم اخلاصة 
باإلنفلونزا سواء كانت املوسمية او احلنازير خاصة 

بني طالب املدارس واجلامعات من خالل حمالت تقوم 
بها او اإلعالن عبر مراكزها الصحية وبذلك سنتنهي 

قصة الرعب من هذا الڤيروس الذي خلق حالة من عدم 
االستقرار لدى العديد من اولياء األمور.

خاصة انه- وهلل احلمد- لقاح اإلنفلونزا موجود 
ومتوافر كما يؤكد املسؤولون في وزارة الصحة 

وال نعلم السبب في عدم اعطائه للمراجعني كإجراء 
احترازي ملنع اإلصابة باإلنفلونزا املوسمية قبل 
اخلنازير، وبذلك نضمن ان الوضع آمن وحتت 

السيطرة. 
ونقطع باب الشك ويصبح اليقني بالسيطرة على 

اإلنفلونزا بجميع أنواعها من خالل التطعيم االجباري 
وليس االختياري وهذا االمر ليس بصعب على وزارة 
الصحة تطبيقه وشموله من ضمن التطعيمات املهمة.

أخيرا.. وزارة التربية أصبحت تسابق الوقت حتى 
تنتهي من املنهج املقرر للطلبة في مختلف املراحل 
الدراسية دون النظر الى شيء مهم يكمن في مدى 

استيعاب الطلبة للدروس املقدمة لهم حيث اصبح بعض 
املعلمني ميرون على بعض الدروس مرور الكرام من 
اجل االنتهاء من املنهج، والبعض من ادارات املدارس 

رحلت بعض الدروس الى الفترة الثالثة نظرا لعدم 
توافر الوقت الكافي، لذلك االمر يتطلب من الوزارة 

التحقق مما هو مطروح وايجاد آلية صحيحة تصب 
في مصلحة الطلبة الن الطلبة يشتكون من هذا االمر 

وواجب علينا توصيل مطالبتهم الى املسؤولني في 
وزارة التربية التي اصبحت بعض اداراتها املدرسية 
تسابق عقارب الساعة في انهاء املقرر الدراسي دون 

النظر الى مدى استيعاب الطلبة للمقرر، ما دعا البعض 
الى اللجوء الى الدروس اخلصوصية اضافة الى معاهد 
التقوية، ومنا الى وزير التربية املسؤولية عليكم كبيرة 
واحلل بيدكم اما بتمديد السنة الدراسية او إطالة اليوم 
الدراسي من اجل انقاذ الطلبة من اجل احلصول على 

حتصيل علمي مميز الن املوضوع ليس ماراثون سباق 
وامنا مستقبل جيل بأكمله، ومنا الى املسؤولني 

khaled-news@hotmail.com
خالد العرافة 

»الصحة« واإلنفلونزا
»التربية« واملاراثون

dralmutawaoffice@gmail.comإطاللة
@drjasem

د.جاسم المطوع
طفل صغير كان يلعب بلعبته اإللكترونية 

عبر النت من خالل شاشة التلفزيون، 
دخل عليه رجل غريب وتعرف عليه وبدأ 

يتواصل معه يوميا حتى قويت العالقة 
وصارا أصدقاء، ثم بدأ هذا الشخص الغريب 

يسأل الطفل عدة أسئلة للتعرف على 
عائلته، فيقول له هل والدك يصلي؟ وهل 

أمك محجبة؟ وهل أصدقاء أخيك صاحلون؟ 
وأسئلة كثيرة من خاللها يبث له معلومات 

بأن عائلته كلهم كفار وأن طريق اجلنة يبدأ 
بقتل أبيه وأمه وإخوانه، ففطن الطفل الذي 

لم يبلغ الثماني سنوات لهذا االستدراج 
وأخبر والده مبا حصل له.

وطفلة أخرى لم يتجاوز عمرها التسع 
سنوات حتب قراءة الكتب األجنبية التي 

يكون موضوعها الروايات اخليالية والسحر 
والقوة اخلارقة، وكانت أمها تفتخر بها في 
املجالس النسائية بأن ابنتها حتب القراءة 
ولكن فجأة بدأت الطفلة تتحدث مع أمها 
بأن هناك عدة خرافات يعتقد بها الناس 
ومنها خرافة وجود اهلل، فأنكرت عليها 
أمها قولها، فردت عليها بأن الدين كذلك 

خرافة ويكفي اإلنسان أن يعيش كما يريد 
حتى يكون سعيدا، ولو أراد اإلنسان شيئا 
فإنه يستطيع أن يحقق ما يريد من خالل 

تواصله بالطاقة املوجودة في الكون، أو 
يستطيع بخياله أن يحضر ما يريد.

فهتان قصتان واقعيتان األولى لصبي 

وصل إلى التطرف من خالل التعرف 
على صديق متطرف وهو يلعب بألعابه 
اإللكترونية، والثانية تطرف طفلة حتب 

القراءة ولكنها تربت على الكتب األجنبية 
املنتشرة في مكتباتنا وتبنت هذه القناعات 

اإلحلادية، وكلتا القصتني أنا عشتهما 
شخصيا وأعرف أهلهم، وعندي أكثر من 

حالة وقصة شبيهة مبا ذكرت، ولكن يكفي 
أن نعرض في هذا املقال قصتني كمثال 
للتعرف على طبيعة الزمن الذي نعيشه، 
وطبيعة األفكار التي يتم تداولها من قبل 

األطفال.
وبغض النظر عن مصدر األفكار واملعلومات 

فإني أتساءل هل الوالدان اليوم مستعدان 
ملثل هذه املرحلة التي نعيشها؟ وهل لديهم 

االستعداد ملواجهة هذا التحدي التربوي؟ 
وهل نتوقع خالل العشر سنوات القادمة 

زيادة في أفكار التطرف املتعلقة باألطفال؟ 
كل هذه التساؤالت جتعلنا نفكر بعمق 

عن مصير األجيال القادمة فكريا وثقافيا 
ودينيا، ألن التطور التكنولوجي السريع 

ودخول التقنية داخل مالبسنا وبيوتنا 
وحتى غرف نومنا جتعل األفكار تصل 

لعقول أبنائنا بيسر وسهولة، بل إن كثيرا 
من األبناء اليوم صار متصال بالعالم 

اخلارجي طوال الليل والنهار وبعضهم يأخذ 
معه الهاتف أو اآليباد أثناء دخوله للحمام.

وحتى نحافظ على عقول أبنائنا فإنه ال 

بد من تبني سياستني: األولى أن نشارك 
أبناءنا الفعاليات التي يقومون بها سواء 
كانت من خالل البرامج التي يتفاعلون 
معها أو األلعاب التي يلعبونها أو الكتب 

التي يقرأونها أو املسلسالت واألفالم التي 
ينزلونها من النت أو يشاهدونها بالتلفاز، 

ألنه من أكبر األخطاء التربوية اليوم أن 
نترك احلبل على الغارب أو أن نفوض 

أبناءنا في إدارة حياتهم كما يريدون 
حتى ولو كانوا صغارا، فاألفكار املتطرفة 

واملنحرفة صارت تدب دبيب النمل ال تفرق 
بني كبير أو صغير بل هي تدخل على 

اجلميع.
والثاني أن يهتم الوالدان بتطوير أنفسهم 

علميا وتكنولوجيا وتربويا ويتعرفان على 
طبيعة الزمان ويفهمونه جيدا حتى يواكبوا 

طريقة تفكير أبنائهم، وأال يغيبوا عنهم 
كثيرا بحجة العمل أو الهواية أو الصداقة 

وإمنا ال بد من جلوس يومي معهم وحوار 
دائم عما يشاهدونه ويسمعونه للتعرف 

على األفكار التي تصلهم، وأهم من هذين 
السببني أن نحسن توصيل الدين لهم 

بطريقة ممتعة وجميلة ومحببة للنفوس ال 
أن نلزمهم ونأمرهم من غير وعي أو فهم، 

ويبقى في اخلتام السؤال الذي ال بد من 
االهتمام به )هل وصل اإلحلاد والتطرف 

ألطفالنا(؟
الخبير االجتماعي والتربوي

هل وصل اإلحلاد 
والتطرف 
ألطفالنا؟

جتارب حياتية

الهدوء كلمة تنبض بالراحة والسكينة واالستقرار، 
افتقدناها في زحمة احلياة وحتت وطأة الضغوطات 
املختلفة وتواتر األحداث املؤملة، ففي األونة األخيرة 

ازدحمت العيادات النفسية واملكاتب االستشارية 
باملهمومني واملسترشدين، عالوة على ذلك هناك 

الكثير من الناس يصرفون األموال الطائلة واألوقات 
الثمينة في طرق أبواب غير مناسبة بحثا عن الهدوء 

والراحة، ولكنهم في النهاية يخطئون الطريق في 
الوصول إلى تلك الراحة، ويظلون يدورون في دائرة 

املعاناة والشتات.
وأنا اعتقد أن مجال الهدوء والراحة متاح للجميع 

وسبله كثيرة ومتعددة، وهو فن تسهل مزاولته ملن 
رغب أن يكون الهدوء سمة من سمات شخصيته 

وبصمة مميزة ملراحل حياته.
ولتحقيق ما سبق ذكره، يكفينا فخرا أن إسالمنا 
دين الهدوء والطمأنينة، فالقرآن الكرمي يدعو إلى 

انشراح الصدر واالعتدال والرفق واحللم وكلها مدعاة 
للهدوء النفسي، ومجافاة للقلق والغضب وغيرها 

من االضطرابات النفسية، قال تعالى: )ألم نشرح لك 
صدرك(؟

وحياة الرسول ژ خير برهان على الهدوء والبساطة 
والتفاؤل، وهي منن من اهلل عز وجل خص بها 

رسوله الكرمي ژ وعباده الصاحلني، ومن مظاهر 
هدوء الرسول ژ وتفاؤله، صبره على أعداء الدين 

وشراستهم في محاربة اإلسالم، وكذلك رفقه 
بأصحابه وحديثي اإلسالم وتثبيتهم من بعد اهلل 

على الدين اجلديد، وال يفوتنا كذلك حسن معاشرته 
ألهل بيته وتعامله اإلنساني الرفيع مع الناس جميعا، 

وممارسة أوجه احلياة برضا بشري واستبشار، 
ناهيك عن نظرة التفاؤل ملستقبل األمة وأن النصرة 
في النهاية لإلسالم كما وعدنا اهلل عز وجل في كتابه 

احلكيم، إلى جانب النفس الطويل واملثابرة عبر 
األجيال في صناعة اإلنسان وترسيخ دعائم احلضارة 

اإلسالمية، وهناك الكثير من الشواهد على أن الدين 
اإلسالمي دين الهدوء والراحة حيث ال يتسع املقام هنا 

لذكرها.
ومن وجهة نظري أن الهدوء يضفي على حياتنا رونقا 

وجماال ويتحقق ذلك بتغيير األفكار اخلاطئة التي 
تعشعش في رؤوسنا وتؤرق حياتنا إلى أفكار إيجابية 

متفائلة، وليكن شعارنا الدائم ـ غير أفكارك تسعد 
بحياتك ـ وهذا ما تدعو إليه النظرية املعرفية اإلدراكية 

في علم النفس.
وتعتبر أخالقنا احلميدة وصفاتنا النجيبة مصدرا 

من مصادر الهدوء النفسي والسعادة، وهناك مهارة 
جذابة يحترفها النبالء واحللماء وهي سياسة التغافل 

والترفع عن الصغائر، ومن اجلميل أن نختلي بأنفسنا 
ونرتب أولوياتنا ونكتب أهدافنا ونلملم شتاتنا 

ونحقق جناحاتنا، فالنجاح يورث الهدوء واالنبساط 
والفرح بعكس الفشل والكسل، وحتى نتخلص من 
التوتر، علينا مبمارسة متارين االسترخاء والتنفس 
العميق، عالوة على ذلك االبتسامة وبذر بذور اخلير 

في كل مكان دون انتظار النتائج ـ فالنتائج على اهلل ـ 
ونشر احلب والسالم، كلها أمور مجدية في أن نكون 

أشخاصا هادئني متزنني ومتفائلني في احلياة.

@ebtisam_aloun
ابتسام محمد العون

الهدوء..!

نظرة ثاقبة


