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 عوض الفضلي

أبناؤنا املبتعثون.. 
والصدمة الثقافية

العالم لم يعد كبيرا ولم يعد 
متباعد األطراف كما كان بالسابق 

قبل الثورة التكنولوجية، فقد 
حتول العالم في ليلة وضحاها 
بفضل تكنولوجيا االتصاالت 
واملعلومات إلى قرية صغيرة، 

وأصبح بإمكان كل واحد على هذه 
البسيطة أن يتصل ويتواصل 

ويطلع على ثقافات الدول 
والشعوب من غير حواجز وال 

موانع.
اال انه ورغم ذلك فاملعايش ليس 

كاملشاهد، فاالغتراب والعيش في 
اخلارج ينقلك من واقع عشته 
وتعودت عليه وألفته إلى واقع 

آخر مختلف متاما يختلف في كل 
شيء في اللغة والعادات واألخالق 

ونظام احلياة اليومي فضال عن 
اختالف اجلو واملناخ واملأكل 

واملشرب فتجد نفسك مضطرا 
للتعامل مع هذا كله مباشرة 

ودفعة واحدة ومن غير تدرج، 
ويختلف املغتربون في تقبلهم 

لذلك وقدرتهم على التعايش معه 
اختالفا كبيرا.

وهذا حال كثير من أبنائنا 
املبتعثني عندما خرجوا للدراسة 
باخلارج، خرجوا من بيئات ذات 
طابع محافظ إلى بيئات منفتحة 

غير محافظة ومختلفة متاما 
عن بيئاتهم التي نشأوا فيها 

من جميع اجلوانب، فأصابتهم 
صدمة ثقافية واجتماعية حادة من 

ناحية اللغة والعادات االجتماعية 
وغيرهما، اضف لها الغربة 

وافتقاد األسرة احلاضنة التي 
توفر للشاب كل حاجاته من غير 

عناء منه وال بذل.
لذلك جتد أبناءنا املبتعثني 

متفاوتني في تقبلهم لتلك الصدمة 
الثقافية، فمنهم من يرفضها جملة 

وتفصيال وال يستطيع التعايش 
معها فتجده ال يلبث طويال حتى 

يتخذ قرار العودة للمحضن 
الذي تربى فيه وألفه واعتاد عليه 
ويشعر فيه باألمان واالطمئنان 
وهو الوطن، ومنهم من ال يلبث 
كثيرا بعد الصدمة األولى حتى 

تتحول الصدمة إلى انبهار بتلك 
الثقافة فتروق له ويبدأ بالتعاطي 

معها تدريجيا وتقبلها بكل 
عالتها حتى يجد نفسه مستجيبا 

للذوبان فيها والتدثر بلباسها.
ولكن املشاهد وامللموس أن 

غالب مبتعثينا تأثروا بها ولم 
يتدثروا بلباسها، وهذا يعني انهم 

تفاعلوا وتعاطوا مع تلك الثقافة 
وأخذوا بعضا من جميلها وبعضا 

من قبيحها بدرجات مختلفة 
كل حسب ما يحمل من مبادئ 
ومعتقدات مترسخة في نفسه 

وعقله.
ولذلك نوصي أبناءنا األعزاء 

املبتعثني املغتربني بأن يهتموا 
بالهدف الرئيسي الذي من أجله 
مت ابتعاثهم وهو احلصول على 
الدرجة العلمية في التخصص 

الذي اختاروه ليعودوا بعد ذلك 
للوطن للمساهمة فيه واستكمال 

مسيرة اآلباء في بنائه وتنميته.
وأوصيهم ثانيا باالعتزاز مبا 

ميلكون من ثقافة وعادات 
متحضرة نابعة من الدين واملعتقد 

الذي نشأوا عليه، وال بأس 
بعمل مراجعة لبعض العادات 

السلبية التي ال تخلو منها 
املجتمعات والتي تنافي الدين 
أو القيم واألخالق واستبدالها 

بقيم حضارية إنسانية نبيلة كما 
قال نبينا عليه أفضل الصالة 

والتسليم »فاحلكمة ضالة املؤمن 
انّا وجدها فهو أولى الناس 
بها«، وأال يتأثر أبناؤنا بكل 

ناعق وزاعق وكل من يهذي مبا 
ال يدري ويثير الشبهات على 

االسالم، فاالسالم جبل أشم لم 
تضره العواصف على مر تاريخه، 

وأتباعه ومعتنقوه بازدياد من 
مختلف طبقات املجتمع وشرائحه 

من العلماء والبسطاء- األغنياء 
والفقراء- العرب واألعاجم.
ولن يضر اإلسالم من باب 

أولى بعض من األقزام ومثيري 
الشبهات عليه الذين لم يستطيعوا 

على مر التاريخ مستخدمني كل 
معاول الهدم لهدمه، فلم يفلحوا 
إال بإسقاط بعض حصيات من 
على ظهره لم يلتفت لها اجلبل 

ولم يشعر بها ولم يدِر عنها، 
واجعلوا شعاركم في اعتزازكم 
بثقافتكم وهويتكم وما متلكون 

من قيم أخالقية وحضارية منبعها 
دينكم اإلسالمي املثل الشعبي 
الذي يقول »يا جبل ما يهزك 

ريح«.

شذرات

من الدارج الشائع في ثقافتنا العربية وصف 
املجتمع األوروبي بانعدام األخالق والسبب 
يعود إلى مفهومنا اخلاص باألخالق والذي 
جعلناه املقياس األوحد للحكم على صالح 
هذا الشخص أو فساد شخص آخر. ولم 
يشفع للمجتمع األوروبي انتشار الصدق 

بني الناس وانحسار الكذب وانتشار األمانة 
وااللتزام بالقانون واحلرص على احترام 

خصوصية اآلخر. رغم أن السلوك الفاسد 
أو غير األخالقي في نظرنا والذي يحدث في 
املجتمعات الغربية بسبب الشفافية وسيادة 

مبادئ احلرية يحدث سرا في مجتمعاتنا حيث 
العتمة حتجب األنظار.

> > >

بعضنا يرى ان خروج األبناء في سن معينة 
للعيش خارج منزل األسرة في الغرب داللة 

على تفكك املجتمع الغربي، ويغيب عن أذهاننا 
أن األمر يختلف لديهم حيث تختلف املفاهيم 
هناك. فهم على عكسنا يهتمون كثيرا بتربية 

النشء في السنوات األولى )األهم( كما انهم 
يعيشون في مجتمعات تسودها القوانني 

والشفافية واالحترام، لذا فان خروج الفتى 
أو الفتاة من منزل األسرة مبنزلة االنتقال من 
غرفة إلى غرفة اخرى في داخل الوطن )بيتهم 

الكبير( الذي يحرصون على نظافته مثلما 
نحرص نحن على نظافة منازلنا ونهمل نظافة 

الشوارع.
> > >

األخالق احلقيقية ال يغيرها املكان وال الزمان. 
فالصدق فضيلة مذ كانت اخلليقة ألن الصدق 

قيمة طيبة لها اثرها الطيب في املجتمع 
البشري بعكس الكذب املرذول على الدوام. 

ولهذا جند أن اإلنسان الصدوق شخص 
محمود األخالق بصرف النظر عن هيئته. اما 

في مجتمعاتنا العربية حيث شكل تسريحة 
الشعر أو املالبس ميكن أن تدمغ املرء بانعدام 

األخالق مثل )اخلنفس( صاحب الشعر الطويل 
الذي يعلق سلساال على صدره. علما بأن 

الفرسان الشجعان في املاضي كانوا يطيلون 
شعورهم ويزينون صدورهم بالقالئد. فكيف 

حتول الشعر الطويل من عالمة للفروسية 
والشهامة إلى دليل لعدم األخالق؟! 

رسالتي اليوم موجهة إلى وزير الداخلية 
أكتب حروفها باسم بنت الكويت لكم 

وإليكم:
في اآلونة األخيرة أصبحنا نرى ونسمع 
الكثير من األحداث التي تقوم على كسر 
هيبة رجال الداخلية، فتارة نقرأ الكثير 

من االدعاءات الكاذبة دون أدلة على أبناء 
الداخلية، وتارة أخرى جند من يقوم 

بضرب رجال األمن عند تأدية وظيفتهم 
إلى أن وصل الواقع للقتل.

معالي الوزير كم من سطور كتبت في هذا 
الشأن وكم من أحرف ناشدت بحتمية 

رجوع هيبة أبناء الداخلية وكم من كلمات 
أشارت وشددت على ضرورة حسم تلك 

القضية، ولكن عدم احلزم جعل الكثير 
من املستهترين يتمادون بأفعالهم ألنهم 
لم يجدوا قانونا صارما ملعاقبتهم إلى أن 

وصل احلال باحتضار هيبة األمن!
رسالتنا اليوم هي مطالبة بوضع حلول 
جذرية وحاسمة بل واستحداث قوانني 
ترجع هيبة رجال األمن وصمام األمان 

للمجتمع، معالي الوزير حان الوقت بالطلب 
من اجلهات التشريعية ليس بالبحث بل 

بسن قوانني تعاقب كل مستهتر يريد 
ضرب ومتزيق صمام األمان للمجتمع 

الكويتي.
مثاال ال للحصر: تلك الرسائل التي تبعث 
عبر وسائل التواصل والتي ال حتمل بني 

طياتها إال »فالنا اختلس.. فالنا امتلك 
منزال.. فالنا قام بالتهريب.. فالنا خرق 

القوانني.. فالنا جاسوسا« ولكن أين 
الدليل؟ »ال توجد غير قالوا« وأين العقوبة 

ملن استند على إشاعاته بفالن؟ لألسف 
ال توجد والنتيجة »هيبة عيالنا راحت« 
يا معالي الوزير، وأصبح رجل الداخلية 

يضرب ويسب ويقتل ألنه ال يوجد قانون 
رادع ملن قاموا بتشويه أمن الكويت.

ان سمعة أبناء الداخلية وهيبتهم هي هيبة 
املجتمع يا معالي الوزير وعليه ال بد أن 

يعاقب كل من يريد اإلطاحة بأمن الكويت 
بعيدا عن الدفاع عن رجال الداخلية 

ألنها ليست مهمتي ولكن كلماتي تخص 

الداخلية أمني وأمان مجتمعي، فعندما 
يقوم البعض باختراقه بأكاذيب يجعل 
املجتمع ينظر لرجال األمن على أنهم 

مجرمون في حق املجتمع، فكيف يا معالي 
الوزير يكون نسيج األمن خيوطه غير 

آمنة؟!
حان الوقت بتجرمي كل من يخوض ويعبث 

بأمن الكويت نطالب بالعقوبة وال نكتفي 
بالغرامة، بل بالسجن لكل من كتب وكل 

من أعاد تلك األكاذيب على أن يكون 
السجن مدته فوق اخلمسة أعوام مع 

التعويض املادي للوزارة وأبناء الوزارة 
ويطبق ذلك القانون على الكل دون 

استثناء، بل وجب وضع قانون لكل من 
يتعدى على رجل األمن بالقذف والضرب 

والقتل بأن تكون عقوبته عشرة أعوام وما 
فوق مع التغرمي املادي للوزارة واملعتدي 

عليه، حان الوقت يا معالي الوزير بأن 
تطالب برجوع هيبة األمن لكويت األمان.

مسك اخلتام: من ابنة الكويت إلى أمن 
الكويت.. واهلل من وراء القصد. 

  قالوا إن اجلبال من احلصى، وإن األزمات 
تبدأ من مشكلة لم يبحث لها عن حل ولم 

تعالج في بداياتها، فكانت إنذارا لوقوع 
كارثة، وهذا بالضبط ما نعيشه وما ملسناه 

على أرض الواقع.
األعني كلها على راتب الكويتي املسكني، 

راتبه عال.. ويأخذ بدالت وكوادر!
لكن أما نظرت هذه األعني إلى متطلبات 

احلياة الصعبة، إلى االرتفاع املستمر في 
مستويات املعيشة والتزاماتها املختلفة، ألم 

تنظر إلى الطامة الكبرى التي نعيشها أال 
وهي أزمة السكن التي مازالت تنهش جيب 

املواطن؟!
فكلنا يعرف كم من السنوات ينتظر املواطن 

الكويتي حتى ميتلك بيت العمر؟ وكم من 
السنوات يحتاج الى بنائه أو جتهيزه؟

وإن حصل عليه بعد جهد جهيد، يكون قد 
استنفد راتبه ومدخراته طوال هذه السنوات 

في دفع إيجار شقة تضمه هو وأبناؤه، 
فماذا فعلت احلكومة من أجله؟

وما التدابير التي أخذتها حلمايته من شبح 

الغالء؟ فهي لم تسارع ولم تعمل جاهدة في 
توفير بيت له في وقت وجيز، وال هي قد 

حددت اإليجارات وأسعار العقار.. فيوما بعد 
يوم هي في ارتفاع رهيب.

فيذهب نصف راتب املواطن تقريبا في 
سداد اإليجار، والنصف اآلخر في قروض 

ال حل لها، وبعد هذا نطالب املواطن بالصبر 
والتحمل والتريث.

فمازال هناك وقت حلل املشكلة وكأنها 
وليدة اللحظة.

واألدهى واألمّر من ذلك أن نقارن بينه وبني 
الوافد! وال مجال للمقارنة مطلقا، فالوافد 

موجود على هذه األرض بشكل مؤقت، 
خدماته مؤقتة، وسكنه مؤقت.

فما يأخذه من راتب هنا يصرف جله على 
نفسه ويحول الباقي الى دولته..

فبيته ومسكنه بالنسبة له هو ما يقوم 
بتجهيزه وإعداده في أرضه لالستقرار به 

بعد انتهاء خدمة عمله وعودته الى بالده، فال 
هو يبحث في الكويت عن املسكن الواسع 

والوثير، وال يفكر في نظام البناء وعدد 

احلجرات وال باملوقع املناسب! وال هو ملزم 
بالتصليحات، وال بدفع فواتير الكهرباء 

واملاء.
كما أن أغلب الوافدين في وزارات الدولة 

املختلفة مت توفير السكن املجاني لهم 
والبعض يصرف له بدل سكن أسوة 

بالكويتي!
أما البقية، فإنهم يسكنون بنظام الشقق أو 
الغرف املشتركة، فبذلك تقل نسبة الصرف 

على اإليجارات وتتوزع على أكثر من 
شخص.

إذن، ها هي املشكلة مازالت قائمة منذ 
سنوات.. ومازال املواطن الكويتي ينتظر، 

وقد طال انتظاره.
فهل تتوقع حكومتنا الرشيدة أن سكوته 

يطول وصمته عن وضعه سيستمر؟
قالوها ونقولها نحن أيضا.. »الضغط 

يولد االنفجار«، فأي نوع من االنفجارات 
سيصيبنا؟

هذا ما نخشى عقباه! فهل استعدت حكومتنا 
لذلك؟

في مكان بعيد عن أعني اإلنس واجلان، 
كانت هنالك غابة قد مّن اهلل عليها بأرض 
طيبة آمنة، كان األسد فيها يحكم بالعدل، 

والنحل ينتج أجود أنواع العسل، حتى ذاع 
صيت هذه الغابة في جميع أنحاء األرض 

فسميت مبدينة العسل.
ولكن في يوم من األيام وصل غراب أدهم 

إلى هذه الغابة، فوسوس في أذن األسد 
فزرع في األسود حب السلطة والتملك، 
وفي الدببة اجلشع، وفي اجلراد الطمع، 

فكان نصيب النحل من هذا الكسل.
صراع دائم بني األسود حبا في السلطة 

وولع حتى انهم انشغلت عن نشر العدل، 
والدببة خافت على فقدان العسل، فصارت 
حريصة على جمعه بشكل جشع، واجلراد 

يأكل بال شبع بسبب الطمع.
فجاءت الضباع لعلها تلقى نصيبا في هذا 

اخلراب في فترة غياب العدل، والغراب 
يشاهد موت الغابة إلى أن غادر اجلراد 

وأخذت الدببة العسل، وماتت األسود ومات 

األمل، وال عزاء للنحل، فهم املغلوب على 
أمرهم ولم يحسبوا حساب يوم كهذا، 
ولم يخطر على بال أحد، فكان الغراب 

فرحا بهذا املنظر حتى حتولت هذه الغابة 
اخلضراء إلى أرض قاحلة مكفهرة تفوح 

منها رائحة املوت، فلم يبق منها غير 
الغراب والضبع.

مالحظة: الغراب لم يأت إليهم فهو موجود 
فيهم، اذا فتح له الباب فإنه يخرج أسوأ ما 

بداخلهم. 

www.salahsayer.com
@salah_sayer

Nermin-alhoti@hotmail.com

Twitter: @A1985Q
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 جاسم محمد التنيب

بالد بحري

كفانا ما ضاع منّا يا وطن

االستدالل بأمر ما لتوضيح فكرتك إليصالها أمر 
مستحب للشعراء والكتاب، ولكل متحدث في 
أي لقاء، فهذا األمر يجعلك تشارك املتلقي في 

ما يعرفه، ويكون حاضرا معك ذهنيا وقد تقنعه 
بفكرتك ألنها واقعية ومنطقية، وقد يؤيدك في 

طرحك إذا كان يبحث عن اإلقناع ال القناع.
في البحر ومع الصيد البحري، يوجد جهاز يسمى 
»البالد البحري«، وهو عبارة عن صندوق خشبي 

مفتوح من إحدى اجلهات وفي اجلهة املقابلة يكون 
هناك سطح زجاجي شفاف كان يستعمل في 

الغوص قدميا ملعرفة األماكن التي يوجد في احملار.
ذلك اجلهاز تطور كثيرا وأصبح »بالد« إلكترونيا 

ومن ضروريات أغلب السفن، وأصبح أسهل كثيرا 
من املاضي، فهو يستطيع أن يعرف كمية األسماك 

في البحر وحجمها، وهذا ما تستخدمه شركات 
الصيد الكبيرة في دول العالم، باإلضافة الى أغلب 

الصيادين الهواة.
من يريد أن يبحر في الوضع السياسي بالكويت 

فإنه لن يحتاج للبالد اخلشبي وال أي بالد متطور، 
فمن خالل التدقيق ببعض األسماء التي حتاول 
تقدمي االستجوابات املتكررة، وكأنهم في سباق، 

أصبح وضع بعضهم واضحا متاما ونعرف ما 
حتتهم وما فوقهم، فلم يعد هناك بحر ال يعرف 
أحد ما فيه، وكما يقال ال يوجد سبب بال مسبب.

أدام اهلل طراريدكم ساملة ببالدها لتصيدوا 
األسماك، وال دام من يريد تغطية عينيه عن 

احلقيقة التي ال حتتاج للبالد. 

بني السالطني والشياطني تضيع حقوق اإلنسان 
وبني دهاليز األزمان وممرات الظالم يتولى 

شؤون خلق اهلل سبحانه وتعالى أناس يتحكمون 
بسطوتهم في رقاب البشر، مثل كسرى وجبروت 

الروم وهيمنة الفراعنة. 
إن هذا الزمان الذي نحن به يحدث به الكثير من 
الصراعات الكبيرة في العالم العربي التي راحت 

ضحيتها األرواح البشرية، وتشرد من تشرد من 
الناس وتاهوا في جوف هذا العالم، فقد وصل 

عدد البشر الذين نزحوا من أوطانهم إلى املاليني، 
كما أهدرت املليارات من ثروات العالم العربي 
خالل سبع سنوات بدأت في عام 2011 وقبلها 
في عام 1990 عندما قام النظام العراقي البائد 

باحتالل الكويت، وأصاب ما أصاب العالم العربي 
واإلسالمي بعدها من تدهور كبير شمل االقتصاد 

والسياسة وكل ما من شأنه أن يحفظ كيان هذه 
األمة العربية.

وترتب على ذلك ما جنده اليوم من انهيار 
باملؤسسات احلكومية واملشاريع من عملية تأخير 
في هذه املشاريع، وأيضا الترهات التي جندها في 

القطاعات احلكومية من خالل إغالق األبواب في 
وجه املراجعني من مواطنني ومقيمني الذين يعانون 

التأخير في إنهاء إجراءات معامالتهم حتى وصل 
هذا األمر إلى بعض البنوك والقطاعات األمنية 

واملدنية ذات العمل اخلدمي، هذا من ناحية، وما 
ناحية أخرى ما جنده من الفساد الكبير في دولة 
صغيرة مبساحتها وعدد شعبها من فساد إداري 

ومالي بحجم قارة كبيرة.
ونالحظ ان هناك من يقول ليس لدينا أي فساد 

أو نهب وتطاول على املال العام أو غير ذلك، فنرد 
عليه: من أوجد عدم تنفيذ جملة من املشاريع 

وجعل هذا الوطن متأخرا عن باقي الدول؟! 
من جعل البحر ملوثا باملواد السامة وقتل االسماك 

واألحياء البحرية ودمر الشعاب املرجانية؟!
من جعل التعليم بذلك املستوى املتدني في جميع 

املراحل الدراسية؟!
من جعل أراضي الدولة تنتهك وتسرق على عينك 

يا مواطن؟!
من أتاح خصخصة القطاعات احلكومية ألجل 

القطاع اخلاص ليتحكم بها بقوة؟!
وهذا قليل من كثير ضاع ونهب حتى وصل الى 

قبة عبداهلل السالم وهو البرملان الكويتي الذي 
نرجتي منه اخلير وحماية الدولة من أي تطاول 
على قوانني وثروات هذا الوطن، ولكن جنده ال 
يستطيع حماية نفسه من الفساد، وهذه كارثة 

كبرى تصيب احلياة الدميوقراطية بوطننا، فإن 
مصيبتنا عظيمة بحجم مصيبة األمة العربية التي 

أصيبت بأزمات ومصائب ال تعد وال حتصى. 
وأقول: أين رجالك يا وطن املخلصني األوفياء؟ 
أين العقول النيرة التي حتمل احلكمة واملوعظة 

والتدبير؟ أين أبطالك يا وطن الذين خاضوا خضم 
البحار واحمليطات في شتى بقاع العالم وصارعوا 

الصحراء القاحلة في الشتاء والصيف ودافعوا 
بكل صالبة عن األرض والعرض في الكثير من 
املعارك ألجل صون كرامة وعزة الوطن وحماية 
ثرواته وممتلكاته؟ أين ذهبوا هل خلّفوا أناسا 

ضعافا ترجتف أوصالهم بعد ما كانت ذات قوة 
وصالبة؟! ماذا حدث لكم يا رجال الكويت، أعيدوا 

لنا من املاضي ولو القليل حتى نعيد تالحمنا 
ووحدتنا وتراحمنا بعيدا عن الفنت والدسائس 

وغيرها التي دمرت وطننا.

رماح

من بالدي


