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 ذعار الرشيدي

حرب »ماكينة 
القهوة«!

اعتقد أننا الشعب األكثر 
حتويال لالختراعات 

واالبتكارات اجلديدة، إلى 
ما يتواءم ويتالءم مع 

ثقافتنا، فقبل سنوات في 
بداية األلفني ظهر جهاز 
منزلي كهربائي نصف 
كروي لتصنيع الفشار 

»النفيش« ولم يرق 
للمستهلك الكويتي أو يجد 

رواجا، بينما كان نفس 
اجلهاز قد وجد رواجا في 
أميركا وأوروبا، وذلك الن 

ثقافتنا تعتمد على أننا 
نشتري »النفيش« جاهزا 

في أكياس وال نصنعه في 
منازلنا كما يفعل »أبناء 

بني يغرب«.
> > >

تاجر كويتي استطاع أن 
يحول نفس اجلهاز من 
جهاز ال يلقى رواجا إلى 
جهاز يطلبه اجلميع في 

الكويت، وذلك باستخدام 
خدعة بسيطة هو انه أعاد 

استيراد نفس اجلهاز 
الذي رفضناه وكتب عليه 
»محمصة قهوة عربية«، 
يومها اصبح هذا اجلهاز 
حديث اجلميع وانتشر 

في جميع األسواق، حتى 
اصبح حديثا عاما لذلك 

اجلهاز الكهربائي العجيب 
الذي يحمص لك القهوة 

العربية بالدرجة التي 
تريدها رغم انه أصال مت 

ابتكاره وتصنيعه من اجل 
صنع الفشار.

> > >
برامج وتطبيقات وسائل 

التواصل االجتماعي، 
وضعت أصال ومت ابتكارها 

في األساس من اجل 
االسم الذي حتمله وهو 

التواصل االجتماعي، 
ولكن نحن في الكويت 
كان لنا رأي آخر، وكان 

لنا استخدام آخر مختلف 
متاما عما تفتق عنه ذهن 

مبتكريها ومبرمجيها، 
فقررنا بثقافة منا أن 

نحولها إلى وسائل تواصل 
سياسي، بل ووسائل 

تواصل سياسي من النوع 
الثقيل جدا، وهذا ما كان 

فتحول »تويتر« إلى 
منابر سياسية، بل جتارة 

سياسية، يستخدمها 
األقطاب والكتل السياسية 

واملرشحون في ترويج 
أفكارهم وضرب 

خصومهم، بل انه وبسبب 
حتول وسائل التواصل 

إلى سياسية ولدت سوق 
سوداء لترويج األخبار 

وبيع التغريدات ملن يدفع 
اكثر وملن يريد أن يلمع 

نفسه اكثر بني اجلمهور، 
فأصبح تويتر سوقا 

إعالنية مفتوحة للساسة، 
وسوقا أيضا للهجوم 

على اخلصوم السياسيني، 
وسوقا لبيع ما يريدون 

من أفكار أو صور يريدون 
تصديرها إلى الشارع!

> > >
الكل يعي هذه احلقيقة، 
ولكن ال احد يصرح بها 
أو عنها أو يحذر منها، 

فاملستفيدون كثر، من كل 
األطراف، وزراء ونافذون 

متنفذون يشترون 
مساحات تغريد لتلميع 

صورهم أو مهاجمة 
خصومهم، جزء من حرب 

استخدمت في منصات 
التواصل االجتماعي 

كمنصات مدح أو ذم أو 
مترير معلومة خاطئة 
جلس نبض الشارع، 
منظومات كاملة تدير 

مشهدا إعالميا من خلف 
الستار، سوق سوداء 

يعلم عن أمرها الكثير وال 
يتناولونها باحلديث أو 

حتى التصريح.
> > >

توضيح الواضح: وألن 
بعض اجلماعة السياسيني 

»جايز لهم« املوضوع.. 
ساكتني.

> > >
توضيح األوضح: 

باملناسبة اآلن الكل يعرف 
يقينا من يغرد لصالح من، 

فاألمر لم يعد سرا.
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د.غازي العتيبي

صالح الساير

ركيزة العمل املسؤول ان يتطلع املواطن لدوره كل 
يوم، ويعرف ان استمرار األمن، واألمان يبدأ من 

اسلوب احلياة، وطريقة تعامله من املنزل تبرهن على 
نتائج تنعكس على املجتمع بالسلب، أو االيجاب، 

وبعض الظواهر التي تشهد جتاوزات أخالقية، لو 
عدنا لسببها الرئيسي، لوجدنا انها نتيجة كبوتات، 

ومترد على قانون وضع لتقييد احلريات، وعدم 
قدرة الفرد على التعبير عن ذاته، وذلك ما نشهده 

في البيوت التي يكون سقف احلوار فيها منخفضا، 
ولهجة األمر هي السائدة على الكل. املراهق بالذات 

يحتاج ان تؤسس نفسيته على التخيير، وليس 
اإلجبار لتصبح لديه شخصية قوية تعرف ماذا تريد 

باستمرار، ليتسنى لها الصمود امام رفقاء السوء، 
ومتييز الصح من اخلطأ على بينة، ونفسية صحيحة. 
حني مننح املراهق الثقة سيصبح قادرا على ان يكون 
انسانا واعيا، مسؤوال، يخدم وطنه، ويكون فخرا له. 
تعامل األب بالذات مع األبناء ال بد ان يكون في نطاق 
احترام، يبني شخصيتهم، واهتمام يثري عاطفتهم، 
لكي ال يسمح بالفراغ ان ينقلهم من سيء الى اسوأ، 
أو يجرفهم حملل يصعب العودة منه. طريقة حديثك 
مع ابنائك ال بد ان تخضع ملعيار واحد، وهو الثقة، 
الننا حني مننحها سنجدها في افعالهم، واقوالهم، 

وستبني حصانة نفسية ضد اي سلبية. وطننا 
يحتاج للكثير من العقليات التي تتسم بالطموح، 

وتشق طريقها بني الصخور، لتصل ملكانة تستحقها، 
واذا غرسنا ذلك في اسس تربيتنا، فسنسهم في 
رفعة بالدنا من خالل طموح ابنائنا. الطريقة التي 

ترى بها اليوم ال بد ان تختلف عن الطريقة التي كان 
اباؤنا يروننا من خاللها، فالتطور ال بد اال يشمل 
فقط الشكل اخلارجي، بل ايضا اسلوب التحاور، 

جميعنا نعلم ان القيمة التي يشعر فيها الفرد 
يكتسبها من البيت، وتصبح بعد ذلك ركيزة اساسية 

في النفسية، جتعله يتمتع بقدر عال من الثقة، 
وبحصانة نفسية ضد ما يرى من سلبيات ظاهرة 

في مجتمعنا، فاملراهقون بذرة تأسيس ملستقبل 
البالد، ال بد ان مننحهم االهتمام، ونصقل نفسيتهم 
مبا يعود على واقعهم بثمار إنتاج، وعدم اإلجنراف 

خلف العقليات املتطرفة، أو التي تضر البالد. فاألمن 
اساسه األمان، كلما شعر الفرد بانه في بيئة حتيطه 

باحلب، واحلنان، اصبح تأثير اخلارج عليه ال يتعدى 
كونه سلبيات يصعب اختراقه من قبلها، ويبقى 

إلدراكه وعي يهزمها. ال تقس احتياجاته على ما كنت 
حتتاج، فال العصر عصرك، وال طريقة احلياة تشبه 

ماكان، ال بد ان نفهم ان التطور السريع يضعنا دوما 
في مقدمة ما نريد اما محققني، أو محبطني لذلك 

رغبتنا التي لم نحققها ال بد اال نفرضها على ابنائنا، 
لكي ال تتضارب مع رغباتهم، فتقيدهم في مكان 

ليس لهم، وجتبرهم على خيار ليس من اولوياتهم، 
فنرهن مستقبلهم رهن اشارتنا، مما يعطل تقدمهم 

في حياتهم، وحصدهم ثمرة جناحهم، وشعورهم 
بدورهم في حياتهم، سيظلون يقومون بأدوارعدة ال 
تشبههم، مما يجعلهم اكثرعرضة لالنسجام مع اي 
فكر متعارض مع الصواب، كنوع من االنتقام. قال 
جبران خليل جبران: أوالدكم أبناء احلياة املشتاقة 

إلى نفسها، بكم يأتون إلى العالم، ولكن ليس منكم. 
ومع أنهم يعيشون معكم، فهم ليسوا ملكا لكم. أنتم 
تستطيعون أن متنحوهم محبتكم، ولكنكم ال تقدروا 

أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم، ألن لهم أفكارا خاصة 
بهم.

قبل سنوات طويلة كتب أحد الزمالء عن ظاهرة 
»املقاعد اخللفية« في الكويت التي بدأت باالنتشار 

في ذلك الوقت، وملخصها ان التالميذ والطلبة 
الكسالى الذين يتعمدون اجللوس في املقاعد أو 

الصفوف االخيرة في فصول املدرسة هم أنفسهم 
الذين نراهم بعد سنوات في صفوف القيادات 
العليا وكبار املوظفني الذين يتصدرون املشهد 

العام ويحتلون املقاعد األمامية كقياديني ومسؤولني 
يتحكمون باألجهزة الرسمية، أما الطلبة أو التالميذ 
األذكياء )الشطار( الذين كانوا يجلسون في مقاعد 
الفصل األمامية واحلريصون على اداء الواجبات 

املدرسية والتحصيل العلمي فيجلسون اليوم خارج 
املشهد أو في الطرف القصي منه.

> > >
بالتأكيد لم يقصد الزميل تعميم هذا التشخيص 

على اجلميع، فليس كل قيادي في البالد، ال سمح 
اهلل، يندرج في مثل هذا التصنيف. بيد انها ظاهرة 
مرصودة. وقد نتجت، لألسف، عن نزعة معروفة 

في »طريقة وعقيدة التعيينات واالختيار« التي 
تعمد إلى تقريب أهل »الثقة«، وبالتالي إبعاد أهل 

)اخلبرة( من الشطار او األذكياء أو املتميزين الذين 
كانوا يجلسون في مقاعد الدرس االمامية، بعكس 

الكسالى القادمني من الصفوف اخللفية الذين حتما، 
وحكما، سيعوضون نقص خبرتهم أو »شطارتهم« 
بالتقرب إلى املسؤول للحصول على ميزة »الثقة« 

ونتيجة للحصول على هذه امليزة تفتح لهم 
البوابات واملعابر و»كرمال عني تكرم ألف عني«.

> > >
ظاهرة تلد اخرى. فقد نشأ عن ظاهرة املقاعد 

اخللفية قيام »دولة املوظفني« املاثلة للعيان اليوم 
والقادرة على فعل ما تريد بحكم قدرتها على 

حتريك األذرع التنفيذية، وهذه الظاهرة تفسر 
العديد من االخطاء والتخبطات االدارية، وبعضها 
مضحك ويدعو للعجب والسخرية، ويدل على ان 
املسؤول الذي وافق على ذلك االجراء األعجوبي 

قادم بالفعل من صفوف الكسالى الذين كانوا 
يشغلون املقاعد اخللفية في الفصل، خصوصا 

بعد تزايد االخطاء والهفوات واألعمال الرخيصة 
والساذجة والتي تبدو وكأن من تسبب بها يقصد 

السخرية من اجلمهور.

مراهق اليوم
بني لغة العصر 

وما فطرنا
عليه نحن

الكسل.. 
أولى خطوات 

النجاح

جدران ورقية

السايرزم

جرت العادة عند كثير من الناس أن يجعل 
البائع يقسم له بأن بضاعته حقيقية، ويطلب 
أن يكون قسمه بأمور يعتقد فيها البائع، وقد 

سألت ولدي صالح ألنه أعلم مني باألمور 
الدينية عن طلبي القسم بغير اهلل، فأخبرني 
بأنه ال يجوز أن تطلب القسم بغير اهلل، فإن 

هذا هو الشرك.
طلب اليمني أو القسم شرط في كثير من 

األمور، كالتوظيف أو التعيني، فنحن نقسم 
أمام املسؤول باهلل العظيم الذي يعلم اجلهر 

وما يخفى، وال نقسم لهم مبا يريدون كالقسم 
الذي نطلبه من باعة السمك أو اللحوم أو 

اخلضار كما نفعل دائما.
كلنا يعرف نص القسم الدستوري الذي يؤديه 

رئيس احلكومة وأعضاء حكومته أمام صاحب 
السمو األمير قبل أن يباشروا تسلم مهام 

عملهم في وزاراتهم، وهو يبدأ بالقسم باهلل 
وليس بغيره.

وقد لفت انتباهي يوم االثنني املاضي أن 
رئيس احلكومة سمو الشيخ جابر املبارك لدى 
استقباله من قبل صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد، حفظه اهلل ورعاه، أشهد اهلل 
على نفسه ولم يطلب منه دستوريا أو شعبيا 
أن يقسم باالستقالة، لكنه إبراء للذمة أمام اهلل 

ثم أمام األمير، فقال »أشهد اهلل بأنه أخلص 
لتحقيق طموحات أهل الكويت«.

لقد أشهد الشيخ جابر املبارك اهلل على نفسه 
وهو ال يريد من املنصب أن يصل إلى مكان 

يحتمي بحصانته عن القضايا املتهم بها، وال 
يريد أن يزيد أرصدته كما فعل الكثير ممن 

يقسمون، وكأنهم يشربون لنب »العيران« 
التركي، وفهمكم كفاية.

وكم أمتنى أن تُسن هذه الُسنة على كل نائب 
أو وزير أو مسؤول عند االنتهاء من املكان 
الذي أوكل بأن يتواله، بأن يشهد اهلل على 
نفسه، وحينها نترك أمرهم إلى اهلل، فهو 

خير الشاهدين، ونترك من تعودنا أن يدفعوا 
عشرة دنانير كفارة لقسمه لتفيض صناديق 

الكفارات.
أدام اهلل من يقسم بقسمه إلرضاء اهلل 

وضميره، وال دام من يقسم وهو ينوي دفع 
عشرة دنانير ويعتقد أنها تنجيه.

فيما مضى من الوقت فقدت الكويت الكثير 
من أبنائها وهم في ريعان الشباب، وقد كانت 
آفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة غالبا 

ما تكون السبب الرئيسي لهذه احلوادث 
املفجعة في الكويت والتي لم تفرق بني ابن 
املسؤول أو ابن املواطن العادي، صحيح أن 

املوت حق ولكن ال نريد أن نلقي بأبنائنا في 
التهلكة وخصوصا في ظل غياب القوانني 

الرادعة لهذا السلوك غير السوي.
وهذه املشكلة )مشكلة استخدام الهاتف النقال 
أثناء القيادة( تفاقمت بشكل كبير لعدم وجود 

قانون صارم للحد من هذه الظاهرة والتي 
أصبحت كاملنجل الذي يحصد رقاب أبناء 

الكويت، علما بأن حكومة بلغاريا استطاعت 
القضاء عليها من خالل قانون ال يتعدى 

شرحه السطر الواحد وهو غرامة قدرها 4000 
دوالر أميركي كعقوبة ملن يستخدم الهاتف 
النقال أثناء القيادة فتحول احلال من معدل 

حوادث بالعشرات إلى معدل صفر للحوادث، 
والغريب أنني عندما نقلت هذه الرواية قبل 

ثالثة أسابيع للواء فهد الشويع الوكيل املساعد 
لشؤون املرور قال لي إنه قام بإعداد قانون 

جديد للمخالفات وسيرى النور بعد أسبوعني، 
وقد وعدني بذلك وصدق وها هو القانون 

اجلديد الذي أطلق عنانه اللواء فهد الشويع 
بتاريخ 29 أكتوبر 2017 والذي لم يكن ليرى 

النور لوال حرص القيادة العليا عليه وهمة 
ونشاط اللواء فهد الشويع، وأسأل اهلل أن 

يكون لهذا القانون دور كبير في خفض نسبة 
احلوادث في الكويت. وختاما كل الشكر 

والتقدير إلى كل من ساهم في إعداد وصياغة 
هذا القانون وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية 

الشيخ خالد اجلراح الصباح رعاه اهلل. 

قضيت أربع ساعات ممتعة في معرض 
اكسبو 2017 للحرف التراثية الكويتية والذي 
كان مقاما في صالة أحمد مشاري العدواني 
بضاحية عبداهلل السالم، حيث جتولت بني 

أجنحته املختلفة التي عرضت صفحات 
من ماضي الكويت وتاريخ احلرف التراثية 
اليدوية ومن أهمها صناعة السفن وشباك 
وأدوات الصيد وغزل اخليوط فضال عن 

خراطة اخلشب واحلفر عليه وصناعة األواني 
اخلشبية باإلضافة إلى املسابيح واخلزف 

وألعاب األطفال اليدوية القدمية مثل الدوامة 
واملالبس البسيطة التراثية القدمية. وبالرغم 
من بساطة املنتجات إال أن قيمتها عالية وال 

تقدر بثمن ألنها تعكس التاريخ والثقافة 
والتراث الكويتي واإلبداع الذي متيز به 

الكويتيون قدميا ولذلك يجب احملافظة على 

هذا التراث ورعايته رعاية كاملة من جانب 
الدولة. وال بد للدولة من تبني املبدعني 

الكويتيني الذين تفوقوا في احملافظة على هذه 
احلرف التراثية القدمية حتى ال تندثر بفعل 

املدنية احلديثة وأن تدعم الدولة أصحاب 
احلرف التراثية الكويتية القدمية وتخصص 
لهم أماكن مناسبة وقسائم صناعية لصناعة 

وعرض وبيع منتجاتهم سواء في مطار 
الكويت أو في املجمعات واألسواق والفنادق. 

والبد من تدريب الشباب على هذه احلرف 
التراثية حتى نحافظ عليها من االنقراض 
وتبقى حية في ذاكرة الوطن، وأمتنى من 

وزارة الشباب ووزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل واملجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب ومن جميع وزارات الدولة أن تضع 
احملافظة على التراث وتشجيع املبدعني 

الكويتيني من أصحاب احلرف التراثية القدمية 
على قمة أولوياتها بخطة التنمية في البالد مبا 
يعكس أصالة املجتمع والتاريخ الذي نعتز به 
وهو في الوقت نفسه تراث ثقافي وحضاري 
لألمة. وشكرا جزيال لكل من ساهم في إقامة 
هذا املعرض الذي اسعدنا جميعا وشهد إقباال 
ملموسا، وكنت أمتنى أن يكون معرضا دائما 
حتت مظلة املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب وأال يكون أليام معدودة فقط وأمتنى 
أيضا من الهيئة العامة لالستثمار أن تضخ 

جزءا من استثماراتها لدعم مشروعات حماية 
تراث الكويت من املهن التراثية القدمية لنحافظ 

على ماضينا أسوة بباقي الدول التي تفتخر 
مباضيها وحتافظ عليه بدال من اندثاره 

واختفائه عن الوجود، فاملاضي هو الذي 
يضيء مستقبل األمة والوطن.

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش 

مفرح النومس العنزي

د.هند الشومر

شهادة 
جابر املبارك

الشويع وقراراته الصائبة للحدّ من احلوادث

حماية احلرف 
اليدوية 
الكويتية

رماح

جوهر احلديث

ألم وأمل

من األمور احملبطة في سلوكيات البعض 
من الناس أنهم يفتقرون للكثير من القيم، 

وافتقار القيمة ال يعني أن الفرد منهم سيئ 
وإمنا افتقاره للكثير من القيم في سلوكياته 
وتصرفاته يعكس عليه انطباعا سيئا، على 
سبيل املثال قيمة النظافة، إن للخالء آدابه 

فال يجوز ادخال الهاتف النقال واالنشغال به 
حلني قضاء احلاجة، إلى جانب غسل اليدين 

بالصابون أمر مهم وطهارة للفرد، وكذلك من 
القيم املفتقرة أدب التعامل مع الكبير فعلى 

سبيل املثال ال يصح تصغير اسم الكبير أو 
التقليل من شأنه أو جتاهله بالسالم مهما 
كانت أخالقياته وذلك لقول رسولنا الكرمي 

ژ: »ليس منا من ال يرحم صغيرنا وال يوقر 
كبيرنا«، ومن القيم املفتقرة اجللوس أمام 
املأل بوضعية القدم على القدم أمام الناس 

فليس ذلك من الرقي بل من تعاسة الفكر أو 
من يجلس بوضعية وكأنه في بيته وهذا خطأ 

فاحترام من حوله من البشر أمر مهم وخلق.
كذلك من القيم املفتقرة التثاءب بصوت عاٍل 

وهذا أمر غير محبب ألسباب صحية ونفسية 
كما ورد في السنة النبوية الشريفة يقول 

ژ: »إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه 
وال يعوي، فإن الشيطان يضحك منه«، ومن 
األمور أيضا تشغيل األغاني على مسامع من 
حوله من الناس فليس الكل يحب أو يرضى 
بسماع األغاني لكونها ال جتوز ومنهم من 

يتضجر من سماعها فاحترام الناس في 
األماكن العامة أو العمل أو... أمر مهم وخلق 

عظيم يرتقي به املجتمع، كما أن إفشاء السالم 
من األخالقيات اإلسالمية السامية فهي مفتاح 
التعارف واحملبة بني الناس، جند البعض من 
الناس ال يفقه أهمية السالم وال يفقه كيفية 

الرد عليه، إلى جانب افتقار لغة االستئذان عند 
اخلروج إن كان جالسا مع أفراد فالبعض يراها 

ضعفا من قوة جهلهم بالدين.

كذلك التدخني أمر مضر ومرفوض وحرم 
من قبل املفتني، فالكثير من املدخنني ال يفقه 
خطورة تدخينه بني أهله أو باألماكن العامة 

وبني املارة لرمبا يوجد أحدهم يعاني من 
أمراض في اجلهاز التنفسي، ومنهم من يرميها 
في الشارع بني السيارات غير مدرك خطورتها 

ومنظرها غير احلضاري.
والكثير من القيم التي تزعجنا من بعض أفراد 
املجتمع عندما نختلط بهم، فالضحك والصوت 

العالي ورمي النفايات باألماكن العامة وعدم 
التسامح والفوضى واالهمال كلها افتقار قيم، 

فإن كانت أخالقيات الكبار تعيسة فكيف 
للصغار )جيل املستقبل(؟!

إن االسالم دين قيم ومبادئ وإن انحدرت تلك 
القيم انحدر املجتمع لألسوأ وتراجع لعصر 
اجلاهلية األولى، فاإلسالم ليس فقط صالة 

وصيام وإمنا مبادئ وقيم وخلق وعادات 
رفيعة وفكر راقٍ قومي.

 @family_sciences
family_sciences@hotmail.com

شيخة العصفور

افتقار
 قيم

للسطور عنوان


