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 يوسف عبد الرحمن 

 «السوشيال ميديا»
  وقلة األدب! 

 أيها العنكبوتيون..
  أيها اإلنترنتيون..

  أيها املدونون..

  أيها املغردون..
  أيها السوشيال ميديون..

  أيها املتراسلون في التواصل االجتماعي..
  مواقع التواصــل االجتماعي أصبحت من 
الضروريات في الوقت الراهن لكل املجتمعات، 
لكن مع التجربة وأمر الواقع ظهرت الكثير 

من السلبيات والعيوب لعل أبرزها:
  ٭ نشر أخبار وصور غير صحيحة.

  ٭ انعدام اخلصوصية.
  ٭ تعرض الشبكات أحيانا لالختراق من 

قبل احلكومات والهكرز!
  ٭ انشغال الطلبة باملواقع والتواصل عن 

التعليم الذي هو مستقبلهم!
  ٭ أحدثت النقلة في التواصل شروخا في 
العالقات االجتماعية على مستوى األفراد 

واألسر والصداقات واملقربني.
  ٭ أصبحت املواقع أحيانا مضيعة للوقت.
  ٭ أثــرت كثيرا علــى أداء املوظفني في 
وظائفهم النشغالهم في عملية التواصل 

على حساب الوظيفة.
  ٭ أثرت كثيــرا على احلالة النفســية 

للمستخدم.
  ٭ أثرت على الترابط األســري وغدت 
(الزوارات) صامتة  فالكل مشغول بامليديا.
  ٭ أثرت في إنتاجية املوظفني في العمل.

  ٭ قد تكون فئة الشباب واملراهقني من 
أكثر الفئات لتعرضهم للنصب واالبتزاز.
  ٭ مستخدمو املواقع صاروا أكثر عزلة 
اجتماعيــة، وتفاقمت مشــاعر الوحدة 

لقضائهم أوقاتا طويلة مع التواصل.
  ٭ تأثر كثير من الناس باآلراء املطروحة 
السلبية،  من غير املتخصصني وباآلراء 
الشــباب يتعرضون  الذي يجعل  األمر 

لألفكار املتطرفة.
  ٭ ســاعدت (التواصل االجتماعي) على 

نشر الكراهية والطائفية والفئوية!
  ٭ اخترقت التعليم الصحيح حيث ساهمت 
(القروبات) في حل الفروض املدرســية 
بشكل جماعي وبذلك تالشت الفروق ما 
املجتهدون  الطالب  الطلبة وتساوى  بني 

وغير املجتهدين لألسف!
  ٭ ساهمت الى حد كبير في االعتداء على 
حقوق امللكية الفكرية وتعرضها للسرقة 

على كل املستويات.

  ٭ استغالل المنشــورات القديمة التي 
تختص باآلراء لمواجهة هذا الشــخص 

في اإلعالم أو لالبتزاز.
  ٭ مستخدمو التواصل االجتماعي عرضة 
بياناتهم الشخصية،  للقرصنة وسرقة 
وهناك مئات األلوف مــن القضايا في 

هذا األمر.
  أنــا  أعتقــد أن انجراف النــاس وراء 
(السوشــيال ميديا) هــو ميكروب أو 
ڤيروس تكنولوجي اجتاح بني البشــر 
فصاروا مدمنين وأصبحت (أداة التواصل 
االجتماعي) تغني الناس عن الناس، فالكل 
جالس خلــف هذه األجهزة وعايش في 

سماء مفتوحة ليس  لها حدود!
  أيها القراء الكرام فــي كل مكان هناك 
(مفردات وتعابير) في هذه (السوشيال 
ميديــا) آمل وأتمنى اختفاءها من  لغتنا 

خاصة (القبيح أو البذيء منها)!
  ما أجمل لغتنا العربيــة لغة اآلباء واألجداد 
(لغــة القرآن) هــي قواميس جميلة من 
الكلمات والمفردات والعبارات استخدموها 

بدال من هذه اللغة الهابطة القبيحة.
  وهذه دعــوة مخلصة إللغائها واختفائها 
من كالمنا هذه األيام حتى ال تنتشــر 
السطحية والشــتائم وكلمات الشوارع 
ألســنتنا  الجارحة على  واالنتقــادات 

وأجهزتنا لألسف.
  واهللا ان هناك مجاميع من الشباب بحاجة 
الى توعية بالخطــوط الحمراء بعد أن 
تخطوا بألفاظهم البذيئة، وبعضهم تشبّه 
بالنســاء مما يتطلب (نصحهم) حتى ال 
تطولهم عقوبة التجاوز، خاصة أن هناك 
أنظمة مراقبة وعقوبات، وكثير من هذه 
(االنفالتات) تمزق النســيج االجتماعي 
والعالقات خاصة مع تنامي (القبح اللفظي) 
فــي (الميديا) حتى بــات الكثيرون ال 

يشعرون بالندم أو الذنب!
  

  ٭ ومضة: إنني كمعلم وصحافي وإنسان 
ومواطن أخاف على هذا (الجيل الجديد) من 
استخدام األلفاظ المتداولة في (السوشيال 
ميديا) والتي حتما ستشكل شخصيات 
(أطفالنا وشبابنا) ألنهم يستخدمون اليوم 
التواصل االجتماعي بال أدنى قيود، مما 
قد يلحق بهم أضرارا كبيرة غير محسوبة 
من خالل تشكل شخصياتهم عبر هذه 
(المدرســة)  التي صارت هي  (الميديا) 

التي تلهمهم كل هذه العادات السيئة من 
اآلخرين ولغياب (القدوات) وانشغال أولياء 
التوجيه، وبالتالي  األمور عنهم وغياب 

السيطرة المطلقة لهذه (الشبكات)!
  

  ٭ آخر الكالم: أيها اآلباء واألمهات ورجال 
التربية والفكــر والتعليم راقبوا أبناءنا 
واأللفاظ اجلديــدة التي يتداولونها  من 

أين جاءت؟
  املصيبة ان كثيرا من املعلمني الذين يفترض 
فيهم أن يكونوا قدوة لطالبهم يتلفظون 

رمبا نفس كلمات (امليديا)!
  أيضا علينا  أن نراقب (األفالم الكرتونية) 
واهللا إن فيها ما ال يخطر على بالكم من 

األلفاظ القبيحة واإليحاءات!
  إن (واقع السوشيال ميديا) اليوم هو بكل 
صراحــة يتضمن ألفاظا وعبارات بذيئة 
ونكتا جنســية واستهانة بالدين تلميحا 
وتصريحا وتشجيعا على اإلحلاد والتفاخر 

بشرب املمنوعات والسب والشتم!
  

  ٭ زبدة احلچي: آن األوان لتفعيل أدوات 
املجتمع املدني لترشيد هذه (السوشيال 
أدوار املسؤولني  املنفلتة بتوزيع  ميديا) 
وحتديد األخطاء والوهن ثم اختيار كيفية 
(تثقيف املجتمع) للوقاية من هذه الظواهر 
التي أشــرت إليها، وال غيــر (الوالدين) 
يســتطيع حماية الطفل ألن (املدرســة 

واملسجد) مخترقان باجلهل!
  إن من أبرز ســلبيات املواقع االجتماعية 
اليوم عدم وجود رقابة حتاسب، وانعدام 
املســؤولية واإلحســاس لدى كثير من 
مستخدمي هذه املواقع التي (صارت مأوى 
لنشر األكاذيب وترويجها وكل محرم، في 
حني نستطيع أن جنعل من هذه (امليديا) - 
(محضنا) لكل ما هو مفيد ويساهم معنا 

في تنمية مجتمعاتنا.
  إن تأثير (السوشيال ميديا) على مجتمعاتنا 
كبير وخطير، لذا علينا أن نفعِّل ما يفيد، 
ونقبر مــا يضر، ونختــار (التحوالت 
اإليجابية) في قواعد (اللعبة) التي صارت 
وســيلة الناس للتعبير واحلوار املباشر 

املتبادل وهنا اخلطورة!
  إنني أرى الناس اليوم ســكارى وما هم 
بســكارى ألن (اجلميع) صاروا ضحايا 
(السوشــيال ميديا) وحيلها مما يتطلب 

معاجلة اجلميع من هذا اإلدمان اخلطير! 

 الناتجة عن سرعة بعض سائقي المركبات في محاولتهم اللحاق بموعد اإلفطار 

 «رمضان أمان» تهدف للحدّ من احلوادث املرورية 
 عبداهللا الراكان

  
  قال املتطوع واملنسق العام 
مــن فريــق yes we can التابع 
ملركز العمل التطوعي الكويتي 
سليمان احلويس ان الهدف من 
حملة «رمضان أمان» هو احلد 
من احلوادث املرورية الناجتة 
عن سرعة بعض سائقي املركبات 
في محاولتهــم اللحاق مبوعد 
اإلفطار. وأضاف احلويس في 
تصريح لـ «األنباء» خالل حملة 
«رمضان أمان»، والتي كانت على 
شارع اخلليج العربي واجلزيرة 
اخلضراء مساء امس ان احلملة 
تقوم بتوزيع الوجبات اخلفيفة 
على السائقني وقت أذان املغرب 
في التقاطعات املرورية املهمة 
واألماكــن املزدحمة في جميع 
محافظــات البــالد. وأوضــح 
احلويس أن احلملة التي تستمر 

والفروانية في حني ستختتم 
عملها التطوعي في محافظتي 
مبارك الكبير واألحمدي وباملدة 

نفسها.
  وأشار احلويس الى أن هذه 

حتى الـ ١٩ من رمضان ستبدأ 
عملها في محافظتي العاصمة 
وحولي في األيام الستة األولى 
مــن الشــهر الفضيــل لتنتقل 
بعدهــا إلى محافظتي اجلهراء 

احلملة تقام للســنة السابعة 
على التوالي بالشراكة مع وزارة 
الداخلية والهيئة العامة للشباب 
وعدد من اجلهــات احلكومية 

والقطاع اخلاص. 

  yes we can فريق 

 بكاء ونحيب في «التربية» بسبب الئحة الغش! 

 اختبارات الثانوية: الكيمياء والفلسفة في مستوى الطالب 

 عبدالعزيز الفضلي
  

التربيــة  وزارة    شــهدت 
عصر امس حــاالت من البكاء 
والنحيــب مــن قبــل طالبات 
ووليات أمورهن مت حرمانهن 
من االختبار بسبب الشك في 
محاولة الغش، وقالت الطالبات 
«واهللا ما حاولنا نغش واللجنة 
ظلمتنا، حرام عليكم منكم هللا».

  وحاولت الطالبات ووليات 
أمورهن الدخول لوزير التربية 
الذي لم يكن متواجدا في مكتبه 
النشــغاله فــي اجتماع خارج 

الوزارة.
  وقد واصل طلبة الثانوية 
العامــة اختبارات نهاية العام 
الدراسي في ثالث اختبار لهم 
امس، حيث أدى طلبة القســم 
األدبي اختبار الفلســفة بينما 
قــدم طلبــة العلمــي اختبــار 

الكيمياء.
  وأكد رئيس جلنة لبيد بن 

عمر من الصف الثاني عشــر 
علمي أن االختبار كان ســهال 
إال أن هناك مناذج من األسئلة 
كانــت غير واضحــة وجديدة 
بالنســبة لهــا. مــن جانبهــا، 
قالــت الطالبة زهــرة الصايغ 
من الصــف العلمي أن اختبار 
الكيمياء جاء مناســبا جلميع 
املستويات إال أن الصعوبة التي 
واجهتها في حل االختبار هي 
كثــرة أوراق االختبار وكثرة 
الصايــغ  ودعــت  األســئلة، 
زميالتها لبضرورة التأني في 

احلل وعدم االستعجال.
الــرأي الطالبة    ووافقتهــا 
فاطمــة الســعيد مــن الصف 
العلمي أن مســتوى االختبار 
جيد وجاءت أسئلة لم تتوقعها، 
جلميــع  التوفيــق  ومتنــت 

الربيعة صالح مخلد املطيري 
ان املدرسة استقبلت ٤٥٩ طالبا، 
٢٥٢ من مدرسة لبيد بن الربيعة 
و٩٢ طالبــا من مركز الصباح 
باإلضافــة الــى ٧٢ طالبــا من 
مدرسة جوهرة الصالح األهلية.

  وتابع املطيري انه مت توفير 
البيئة املناسبة ألداء االختبار، 
حيث مت تنظيم اللجان وتهيئة 
اإلرشــادات واللوائح والنظم 
الالزمة التي يحتاجها الطالب 
لالختبــار وتطبيــق القرارات 
اجلديدة التي وضعتها وزارة 

التربية.
  وحول االختبار مت ســؤال 
مجموعة مــن طالبات الصف 
العلمــي واألدبي مــن ثانوية 
فارعة بنت أبي الصلت للبنات، 
حيث ذكرت الطالبة خلود السيد 

الطالبات في االختبارات.
  من جهتها، ذكرت الطالبة 
فتــون القحطاني مــن الصف 
الثاني عشــر أدبي أن اختبار 
الفلسفة كان سهال ولم تواجهها 
أي صعوبات تذكــر في حله، 
وجاء ذلــك نتيجــة مذاكرتها 
أوال بأول، موضحة أنها تقوم 
دائما بتقسيم وقتها استعدادا 
لالختبار وحتديد وقت للراحة 

بني وقت آلخر.
  وأيدتها الطالبة نورة أحمد 
من الصف الثاني عشر أدبي من 
حيث ســهولة االختبار إال أن 
األوراق واألسئلة كانت طويلة 
نوعا ما وأضافت أنها حترص 
دائما على املذاكــرة أوال بأول 
واحلرص على أخذ قسط كاف 
من الراحة لتنشيط املعلومات. 

 طالبات يؤدين االختبارات أمس 

 صالح املطيري 

 وسط حضور كبير ومميز 

 «ديوان سعد التميمي» أقام غبقته الرمضانية 

 عبداهللا الراكان
  

  وســط حضــور كبيــر، 
استقبل ديوان سعد التميمي 
الضيــوف واالخــوة الذيــن 
حضروا الى الغبقة الرمضانية 
السنوية للديوان مساء امس 
األول، وكان من بني احلضور 
الشخصيات الهامة من سفراء 
وممثلــني لســفارات عربية 
وأجنبية، وزراء ونواب، قضاة 
ومحامني ومختاري املناطق 
واحتــاد الدواويــن والعديد 
من الشخصيات األخرى من 

مختلف أطياف املجتمع.
  وقال ســعد التميمي في 
تصريح صحافي ان الدواوين 
والغبقــات الرمضانية عادة 
كويتية تعزز الترابط االسري 
والتواصــل االجتماعــي بني 
مختلــف اطيــاف املجتمــع، 
وهي ظاهرة طيبة تتميز بها 
الكويت منذ القدم، وفي شهر 
رمضان بالتحديد يصبح لهذه 
املناسبات االجتماعية طابع 
مميز، ويســعى اجلميع الى 
الزيــارات والتهنئات  تبادل 

بالشهر الفضيل.
  واضــاف التميمــي انــه 
فــي الديوان يحــرص على 
اقامــة االنشــطة واللقاءات 
الهادفــة، ملــا  االجتماعيــة 

يحضــر، الفتــا الــى توقف 
الديوان عن استقبال رواده في 
االجازة الصيفية الى ان يعاود 
استقبال االخوة واالصدقاء 
ورواد الديوانية بعد االجازة، 

للدواويــن مــن اهميــة في 
مجتمعنــا فضال عن دورها 
على تعزيز التوعية، ومن هذا 
املنطلق ســعى ديوان سعد 
التميمــي الى طرح مختلف 
قضايا املجتمع عبر استضافة 
خبــراء ومتخصصــني في 
مختلــف املجــاالت بلقاءات 
اجتماعية مفتوحة مع رواد 
الديــوان، وطرحــت العديد 
من القضايــا مثل املواطنة، 
التواصل  املروريــة،  االزمة 
االجتماعــي والتكنولوجيا 

احلديثة وغيرها الكثير.
  وتقدم التميمي بالشــكر 
لكل مــن حضر الــى الغبقة 
الرمضانيــة، العــذر ملــن لم 

متمنيــا مــن املولــى العزيز 
القدير دوام االمن واالمان على 
بالدنا وأن يعيد اهللا الشــهر 
الفضيل على اجلميع باليمن 

والبركة. 

(عادل سالمة)   السفير اإلماراتي رحمة الزعابي مهنئا 

 جانب من املهنئني  

 سفير التشيك يقدم التهاني 

 د. علي العمير مهنئا 


