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شيخة أحمد الجيران

الشباب والتوافه!

بني الوضوح واالتزان

)1(
إغراق الشباب بالتوافه مشروع قدمي 
تديره جهات خفيــة، اهلل وحده يعلمها 
تعمل بشكل مكثف على »تسطيح« العقل!

)2(
طالق املشاهير، وزواجهم، ولباسهم، 
وتعريهــم، وخالفاتهم، وإعالناتهم، أمر 

غير مهم، غير مهم أبدا!
العقل في خطر!

والذوق العام في خطر!
والرأي العام في خطر!

)3(
حرب علنية على سبل العلم واملعرفة!
»طرائف« سخيفة تنتهي بجملة »خل 
شهادتك تنفعك!« تقابلها مقارنة مع »تافه« 

يستعرض ثراءه الوهمي!
أنا لست مصابا بـ »البارانويا« ولكن 

ما يحدث يجعلك تصاب فعال!
)4(

املثقفون بـ »محاضنهم« في غيبوبة 
عما يحدث!

بعيدون عن هذا اجليل الذي يقوده جنم 
»سناب« ويشكل ذائقته جنم »انستغرام«!

هذا اجليل بحاجة ملشروع علمي ثقافي 
توعوي تنويري ينتشــله من »العتمة« 

املصنوعة!
أنا لست من أنصار نظرية »املؤامرة« 

لكن هناك مؤامرة!
)5(

نحن في عصر »تقني«!
األساليب القدمية لم تعد مجدية!

النــدوة، واألمســية، واحملاضرة، 
واألصبوحــة لم تعد »قوالــب« لتقدمي 

املعرفة..
يجب إعادة صياغــة املنهج ليتوافق 

وهذا العصر الصعب..
بكل عتب.. نحن نحتاج للتعب!

)6(
أجيال سريعة التأثر بـ »تطبيقات« بالغة 
الذكاء تؤثر بشكل ال يصدق في الناشئة!

أيننا عنها ومنها؟!
تنمية املعرفة، وتعزيز الوطنية، ودعم 
العلم، وإبراز الثقافــة، وتقوية املبادئ، 
القيم، مشروعات  الذوق، وتقدمي  ورفع 
حتتاج لوقفة جــادة متناغمة مع الثورة 

الرقمية، املتسارعة!
)7(

نحن مننع الناشئة والشباب وال نوجد 
لهم البديل!

كــي متنع يجب أن توجــد البديل.. 
املتناغم، املتوافق!

أوقفوا هذه املوجة التحذيرية وأوجدوا 
لكم »مقعدا« في هذه املركبة الهائلة السرعة 
واملتجهة نحو مستقبل ليس له في املاضي 

أية قواعد!

قد تتساءل ذات يوم عن أهم أهدافك في 
احلياة، وأكثر حاجاتك إحلاحا وضرورة، 
قد تســبر غور نفسك، وتبحث عن أكبر 
الثغور فراغا، لتجد اجلواب على لسانك 
يتردد: أريد أن أحيا متزنا وأعرف ما أريد. 
هكذا هي البدايات، بداية اللجوء إلى نقطة 
ضعفك، بناء لقوتك التي ستكون.. بداية 
استعانتك بالفتاح، ونهاية ضياعك وفراغك.

قد حتدد لك أهدافا، وتسعى لتحقيقها، 
قد حتدد لنفســك نقاط ضعف وحتاول 
تقويتها، وفي أثناء ذلك ستقابلك مواقف 
كثيرة، قد تربــكك، وتدعوك للتخلي عن 
قرارك لتكــون متزنا في حياتك وتعرف 

ما تريد.
وبــن وضوح رؤيتك لنفســك ـ من 
تكون وماذا تريد ـ وبن حتقيقك االتزان، 
عليك أال تنســى أبدا أنك بشر في عداد 
املخطئن، الناقصن، أولئك الذي سيقعون 
مرارا وتكرارا في حقل التجربة، تلك التي 
ستعلمك، وتؤملك، وترقيك، وتصنعك. عليك 
أال تتجاهــل صوت الضغوط في داخلك، 
عليك أن تنصاع للتعامل البناء مع أي ظرف 
يقهرك، عليك أال تتكبــد عناء اجلبروت 
وحترم نفسك من البوح والدعاء واالستعانة، 
قد يحتاج األمر خللوة ساعة لتهنأ، وقد 
يحتاج األمر لبضع سنوات ليسقر الضغط، 
في مجمل احلال، ومع اخلسائر التي ستراها 
عظيمة، أنت تصنع من نفسك شيئا متينا.

لم يناقض االتزان أبدا رغبتك في حتقيق 
حاجاتك، وال يعني االتزان أن تكون غير 
نفسك، ترتدي قناع القوة وأنت في أمس 
احلاجة لصديق، أو بوح، أو استشارة أو 

كتاب.
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يستحيل أن نتحلى »بالنضج احلقيقي« 
ذي النكهة اخلاصة املميزة، كما يستحيل 
أيضا أن منتلك تلك الشجاعة احلقة، التي 
تتطلب منا النهــوض من جديد، ملواجهة 
مواقفنا ومشاكلنا، التي تتوالى علينا مرارا 
وتكرارا، في مرحلة ما، من مراحل عمرنا، 
وما تسببه لنا من انكسار مؤلم يحطمنا، 
إال عندما نحولها بإمياننا وإرادتنا، إلى ثقة 

وقوة ال حدود لها.
ثقة متنعنا مــن أن نحط من قيمتنا، 
ونقلل من شأننا، وقوة تعلمنا وجتبرنا 
بوضع حدود في تعاملنا، وفي كل ما يتعلق 

بأمور حياتنا.
فقد تكون هناك ظروف قاســية غير 
مرضية، لها ثقلهــا أنهكتنا وأتعبتنا، أو 
مبادرات جاءت عكس ما ظننا فأضنتنا، أو 
شخوص عاشرناهم وزاملناهم، فوجدناهم 
فيما بعد لألسف، ميلكون وباء ولوثة عقلية 

معدية، صدمتنا ودهورت نفسيتنا.
فكم كثيرة هي تلك األســباب التي 

تغيرنا أحيانا رغما عنا.
تغيرنا من بعد مــا كنا نلوم كثيرا 
أنفســنا ونكدرها، وبالهموم نغمرها 
ونحاســبها، ونحملها فــوق طاقتها، 
ونحرمها من كل فرصة جميلة تستحقها، 
فتضطرب شيئا فشيئا أحوالنا، إلى أن 
نصبح كسجناء في دهاليز سوداء معتمة 

ال بياض فيها.
يقول الكاتب سو هادفيلد: »ال أحد 
يبقى الشــخص ذاته، بعد أن تعرض 
لتجربة مؤملة، لذا يجب أن نتقبل ونتعلم 
من األشياء التي حتدث لنا«. فلو تقبلنا 
أملنا فعال وتأقلمنا، وتعلمنا من إمكانية 
وجعنا وتأثرنا، الستقامت كثيرا خطواتنا، 
وتصححت مساراتنا، وتغيرت نظرتنا، 
واختلفت أســاليبنا مع جميع أفكارنا 
وآرائنا واهتماماتنا، حلررنا أنفسنا من 
قيودها، لنكون أكثر توازنا وقناعة ورضا.
وكما يقال في املثل الشعبي »اجلمل 
يعرج من أذنه«، بخالف أننا سنسيطر 

على انفعاالتنا بصورة افضل، وسنجعلها 
أقرب إلى املوضوعية بشكل أكبر.

فألنفســنا علينا حــق، فال نبخل 
عليهــا، ولنريها ما يتميــز به عاملها، 
فهناك مواسم شــتى، تتخللها فرص 
عدة، لو اقتنصنــا فرصة واحدة على 
األقل، من بن تلك الفرص، واعتبرناها 
مرحلة انتقالية إيجابية )من، إلى( بالنسبة 
اغلب  لنا، التسعت مداركنا، والجتزنا 
حدودنا املظلمة التي حتاوطنا، ولصقلنا 
بصورة جدية صحيحة حدود معارفنا 
ورغباتنا واستنتاجاتنا، ولتخلصنا من 

كثرة أعبائنا.
فتلك هي تقلبات الدهر، والتي من 
خاللها، سنوقن أن معظم ما كنا نعانيه، 
ال يستحق أبدا كل هذا السخط والعناء، 
وال يستحق أيضا كل ذلك اللوم والعتب 

والتوبيخ.
فهنا تكمن لــذة نضجنا احلقيقي، 
لو حتلينا حقا بها، بإصرارنا وعزمنا.

قبل فتــرة أطل علينا وزيــر املالية 
د.نايف احلجرف للرد على سؤال برملاني 
للنائب أسامة الشاهن بشأن إغالق املدينة 
الترفيهية، حيث أشار الى ان الغلق جاء بناء 
على قرار مجلس إدارة شركة املشروعات 
السياحية ولتهالك األلعاب وعدم سالمتها 
وإغالق حديقة الشعب الترفيهية وحديقة 
مرح الند الصباحية للسبب ذاته، مرت أيام 
وأيام والتزال األوضاع على ما هي عليه 
وكل ما هنالك تصريحات بأن الفرج آت 
فــي العام ٢٠٢١ اي مطلوب االنتظار لـ 3 
سنوات بخالف التي مرت وهناك املدينة 

الترفيهية وغيرها شبه مهجورة. 

باهلل عليكــم هل يعقل أن دولة مثل 
الكويت وكثرة أعداد األعمار الصغيرة 

فيها وال يكون بها متنفس ترفيهي؟
بــاهلل عليكم هل يعقــل أن الكويت 
عاصمة الشــباب العربــي ال توجد بها 

مدينة ترفيهية؟
باهلل عليكم أين كانت إدارة شــركة 
املشروعات السياحية من تهالك األلعاب 
الترفيه  الترفيهية ومدن  املدينة  بداخل 
األخرى؟ وهل استيقظت ووجدت األلعاب 
قد أصبحت متهالكة أم أن القائمن على 
الســياحية كانوا منشغلن  املشرعات 

بشيء آخر؟

باهلل عليكم كيف تكون الكويت وهي 
درة اخلليج وهــي الوحيدة بدون متنزه 

ترفيهي؟
بالنهاية أمتنى أن تصدق التصريحات 
بإقامة منشآت ترفيهية الئقة بحلول ٢٠٢١.
زبدة احلجي: عندما ذهبت إلى بعض 
املزارع بالعبدلي والوفرة رأيت تلك املزارع 
اجلميلة وهي مجهود شخصي من أصحاب 
املزارع وإقامة منتزهات ترفيهية وشاهدت 
الناس من جميع اجلنســيات متواجدين 
وأوالدهم يلعبون وميرحون فشكرا لهم.
اللهم احفظ الكويت وشــعبها من كل 

مكروه.

يعتبــر الشــباب ركنا أساســيا من 
أركان الدولة، وعمودا من أعمدة املجتمع 
األساسية إذا فسدوا فسد املجتمع وإذا 
صلحوا صلح املجتمع، فهم ثروة حقيقية 
للدولة وبالنسبة آلبائهم أيضا،  بالنسبة 
فهم فلذات أكبادهم ويفعلون املستحيل 
من أجل احلفاظ عليهم وحمايتهم من أي 
مخاطر، ولكن ال يســتطيعون السيطرة 
على كل مكان يذهبون إليه وحمايتهم من 

جميع املخاطر. 
إن املخاطر التي تواجه شبابنا كثيرة 
ومتعددة، ولكن أســوأ تلك املخاطر هي 
املخدرات، تلك السموم التي أصبحت تنتشر 
بسرعة غريبة بن شبابنا بشتى أنواعها 
وأشكالها املختلفة فصاروا يتبادلونها بن 
بعضهــم البعض في الصاالت الرياضية 
وفي األماكن العامة وفي احلفالت الشبابية، 
واألدهى من ذلك هو تبادلها في املدارس 

والكليات واجلامعات، وكل ذلك بســبب 
مروجي تلك السموم، ورغبتهم في تدمير 
شبابنا، ونشر الفســاد، فما تفعله تلك 
السموم في هؤالء الشباب زهرة املجتمع 

ليس بقليل.
إن املخدرات لها عوارض كثيرة وتوابع، 
فهي تقوم بتدمير الشباب من حيث ذهاب 
عقولهم وجتريدهم من آدميتهم وحتويلهم 
الى مرضى، فهم كالزهرة املتفتحة التي 
يدخل الســم إليها فتذبل ومتوت لذلك 
نطالــب احلكومة اآلن واملســؤولن في 
وزارة الداخلية الى السعي جاهدين حملاربة 
مروجي املخدرات وخاصة عند انتشارها 

اآلن داخل املجتمع الكويتي.
ان انتشار املخدرات بن طلبة املدارس 
والكليات واجلامعات أكبر خطر نواجهه 
اآلن، وعلينا التكاتف معا ملواجهة هذا اخلطر 
من أجل احلفاظ عليهم، لذلك يجب على 

رجال وزارة الداخلية اآلن القيام بواجبهم 
مبحاربة مروجي املخدرات ومن يقومون 

بتوزيعيها.
كما يجب على وزارة الداخلية ووزارة 
التربية التعاون معــا حملاربة هذه اآلفة 
وتكثيف املراقبة على طلبتنا، كما نتمنى 
التواجد األمني الدائم لكل مدرسة مع عمل 
حمالت دورية مفاجئــة على اجلامعات 
والكليات لإلمساك ببائعي املخدرات بشتى 
أشكالها وأنواعها، أما دور وزارة التربية 
فهو عمل ندوات للطلبة لتوعيتهم بخطر 
املخدرات وما تؤدي اليه وعمل إرشادات 
ونصائح اليهم، وأما عن دور أولياء األمور 
فيجب عليهم التقرب منهم وإبعادهم عن 
أصدقاء السوء فهم طرف اخليط لدخول 
عالــم املخدرات، فعلــى وزارة الداخلية 
احملاربة وأوليــاء األمور خلف ظهورهم 

وذلك من أجل احلفاظ على أبنائنا.

 سجناء 
في دهاليز سوداء

 كويت 
بال »ترفيهية«!

 شبابنا 
والسموم

في سياق احلياة

زبدة احلچي

بالغات

»لــوال املشــقة ســاد النــاس كلهم.. 
قتــال« واإلقــدام  يفقــر  اجلــود 

»أبو الطيب املتنبي«
لم يكن الطريق مفروشــا بالورود في تلك األيام، لكن 
التســلح بوعي الفطرة واحلكمة من زايد اخلير، واإلميان 
بخبرة راشد االحتاد والبناء، ساهما في الوصول ملنظومة 
إنسان متكاملة من العطاء لبالده وشعبه، وحقبة من الوفاء 

وااللتزام مببادئ وقيم الرعيل األول.
في حياتنا يكون التميز مطلبا تبحث عنه النفوس الراقية، 
وتسعى إليه العقول الراجحة، وال يكاد يوجد إنسان في حياتنا 
اليوم إال وهو يبحث عن التفرد والتميز في كل شي، وهذا 
حق مشــروع لكن الكثير منا ال يستطيع مواصلة الطريق 
لعدم قدرته على تخطي الصعــاب وحتمل الهموم بعد أن 

تغلغل اليأس في النفوس!
لكن هناك من يريده التميز شريكا له في احلياة، ورفيقا 
له في النجاح، ويناديه اإلبداع ليكون صديقا له في الطموح 
والفــالح، وكل ذلك لن يتحقق إال مبزيد من املثابرة واجلد 

والكفاح..
فقــد امتطى الفارس صهوة جــواده، واثق اخلطى في 
بداياته، ليحقق »سيف الشرف« في ريعان شبابه، بعد أن نال 
أعلى الدرجات وحقق كل العالمات الدالة على التميز والتفرد 
على مستوى الطلبة الضباط األجانب وطلبة الكومنولث في 

تخصصه مبدرسة مونز للضباط..
وعاد الفارس لبالده ليبدأ رحلة األلف ميل رافعا »سيف 
الشرف« والعزة لتحقيق التوازن بن األمن واالستقرار في 
محطته األولى، واستمر الكفاح والتحدي طيلة خمسن عاما 
من االجتهاد والريادة والتفوق في كل املجاالت والقطاعات..

خمســون عاما من العطاء لرجل الوفاء صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطال اهلل في عمره، ومده 

مبوفور الصحة والعافية..
خمســون عاما من الريادة حتى حققــت الدولة التفرد 
والتميز جعلها تتبوأ اليوم في ظل قيادتها احلكيمة املتميزة 

مكانة عاملية فريدة بارزة..
خمسون عاما من مسيرة البناء الحتاد اإلمارات لن نوفيها 

حقها في بضع كلمات..
خمسون عاما من التاريخ الذي يسجل مباء الذهب لرجل 

اإلرادة والقيادة حتتاج العديد من الكتب واملجلدات..
خمســون عاما من التواضع واإلنسانية واإلخاء وحب 

اآلخر والشفافية في األداء والتنمية والتطور والنماء..
خمســون عاما من الصوالت واجلوالت، نحو حتقيق 
اآلمال والطموحات، وتخطي املســافات لرفعة شأن البالد 

وخدمة العباد..
مختصر مفيد: خمســون عاما من العطاء، وحب االنتماء لهذا 
الوطن الشامخ بشموخ قيادته، والعالي بسمو أخالق شعبه 

الوفي مع كل شعوب العالم..
خمسون عاما وسموك قائد ملهم بأفكارك وعطائك ووفائك، 
حتى أصبحت سيرتك العطرة تدرس لألجيال القادمة، وتدون 

في تاريخ االحتاد العتيد..

وزير التربية د.حامد العازمي )احملترم(، نعلم متاما مدى 
حرصك على تطوير مســتوى التعليم في الكويت، وال نشك 
ولو للحظة في جهــودك املضاعفة من اجل االرتقاء بالتعليم 

بجميع مستوياته.
وهذا ما نراه منذ توليك مسؤولية الوزارة، ودائما ما نشيد 
بعملك، ولكن نود توضيح بعض األمور التي هي اشــهر من 

أن تذكر ولكن من باب التذكير فحسب.
الكل يعلم أن مســتوى التعليم بالكويت قد يحتل مراتب 
متراجعة جدا، إذا ما قارناه بالدول اخلليجية والعربية وحتى 

على مستوى العالم.
وهذا األمر يحتاج إلى وقفة جادة وغربلة كاملة لتحسن 
مستوى التعليم مبنهجية مدروسة بعيدة عن التخبط، ولكن 
يجب أال تكون على حساب مستقبل الطلبة والطالبات، ولألسف 
ما نراه هو قفز على الواقع من قبل وزارة التربية، وهذا ما أكدته 
شكاوى مستمرة من أولياء األمور على مستوى االمتحانات 
للمرحلتن )املتوسطة والثانوية( في الفصل األول، بسبب هبوط 

حاد جدا في الدرجات ووجود نسبة رسوب غير منطقية.
وهذا يدل على أمرين إما ضعف مستوى الطلبة أو ضعف 
مســتوى التدريس!.. ومنهجية التوجيه العام لألســف تعد 
االمتحانات من دون مراعاة ملستوى التعليم وكأنها من كوكب 

آخر.
للتوضيح أكثر.. الطالب يدرس محتوى املادة واألســئلة 
مباشــرة والتي اعتاد عليها في الــدروس من قبل معلمه في 
الفصل، وأثناء االمتحان يقرأ اسئلة غير مباشرة وكأنها )لغز( 
ما يسبب له ربكة أثناء اجلواب كونها مختلفة عما درسه، واألمر 
األهم أن التوجيه العام يعلم متاما أن مستوى التدريس ال يرتقي 
إلعداد امتحانات بهذا املستوى، حتى ان بعض املعلمن أكدوا 
أن صعوبة االمتحانات كانت غير منطقية لو قارنها بتحصيل 

الطالب العلمي في مدرسته.
األخ الوزير.. انت تعلم جيدا حتصيل الطالب للدراسة في 
منزله دائما ما يكون اكثر مما يحصل عليه من املدرسة ألسباب 
عدة ال نود ذكرها، ولكن كل ما نريد أن تعرفه أن ارتقاء التعليم 
ال يعني إعداد امتحانات ال تتناســب مع مستوى التعليم، وال 
جتعلوا الطلبة ضحايا بســبب ضعف التعليم، حتى ان هناك 
رسوبا كبيرا، وهذا إن دل فإمنا يدل على أن التدريس في وزارة 
التربية ضعيف جدا وال يتناسب مع مستوى االمتحانات األخيرة.
ومن حصل على نســب مميزة، فتأكد أن دور األســرة 
والدروس اخلصوصية هو السبب األول، ولكن ليس كل األسر 

قادرة على دفع مال للدروس اخلصوصية.
فمن هذا املقال أمتنى تشــكيل جلنة وإعادة النظر بشأن 
التعليمي ودراسة مكامن  االمتحانات ومقارنتها باملســتوى 
اخللل حتى تستطيع املعاجلة من دون اإلضرار بالطلبة خاصة 

في الفصل الثاني املقبل.

1mohsen@live.com
@M_TH_ALOTAIBI

hassankuw@hotmail.com

محسن أبورقبة العتيبي 

حسن الهداد الشمري

خمسون عامًا 
من العطاء

وزير التعليم.. حرام 
ظلم الطلبة والطالبات

نظرة

شرارة قلم

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

يعتبر نظام القروض بشقيه االستهالكي 
واإلنشــائي الذي وضعه ويشرف عليه 
البنك املركزي ومراجعته مبا يتماشى مع 
حاجة املواطن، من أجنع القرارات التي تلبي 
احتياجات املواطن، وفي الوقت ذاته فيه 
من الضوابط حيث ستقطع ما نسبته %3٠ 
من راتب املتقاعد كحد اقصى و4٠% من 
راتب املوظف. إلى هنا األمور مسيطر عليها 
ولكن تبقى أمور أخرى تتعلق باستخدام 
بطاقات ائتمــان أو غيرها مما تزيد من 
أعباء املواطن املالية، وتثقل عليه الديون. 
وال شــك أن الطبيعة االســتهالكية 
للمواطن الكويتي حالها حال أي مجتمع 
متحضر يرغب الفــرد فيه بامتالك بيت 
وأمور استهالكية أخرى، ولكن يبقى النمط 
االستهالكي اليومي السيئ هو الغالب علينا 

مما يســتنزف ما تبقى من الراتب. نعم 
هذه احلقيقة حيث جتد الكثير منا يرغب 
في احلصول على أغلى األشياء كمظهر 
اجتماعي زائف مما يستنزف راتبه وفقدان 
االدخار علي الرغم مــن الرواتب العالية 
وما تدفعه الدولة من بونص وبدل إيجار.

إذن ليس من املنطق املطالبة بإسقاط 
القروض نتيجة تصرفات فردية، ولكن 
املطالبة ببعض العالوات ملواجهة التضخم 
السنوي كزيادة بدل اإليجار أو العالوة 
االجتماعية تبقى أو منحة مقطوعة نهاية 
كل عام للموظفن واملتقاعدين كما حصل 
منذ سنوات فيما يتعلق بإسقاط فواتير 
الكهرباء عن املواطنن بحد ألفي دينار 
وللجميع هي احلــل األمثل، وهذا ما 
نتمناه من السادة النواب األفاضل بدال 

من األمور الشعبوية والتي اعتقد عدم 
موافقة احلكومة عليها وتضيع الوقت. 
٭ مالحظة لـ»الداخلية«: أشرنا في مقالنا 
السابق ملطلب إلى نائب رئيس الوزراء 
ووزير الداخلية الشــيخ خالد اجلراح 
عما يعانيه سكان منطقة أبواحلصانية 
من إزعاج وإقالق للراحة نأمل أن يكون 
معاليه اطلع على املقال وأن تكون العالقات 
العامة بالوزارة اتخذت اإلجراء املناسب 
وأال يكــون التراخي هو الغالب ألن ما 
عهدناه وعرفناه سابقا هو االهتمام من 
الوزير شخصيا لكل ما ينشر ويوجه 
إليه ومن العالقات كذلك وكما كانت سابقا 
وهذا ما نأمله من العميد توحيد الكندري 
بأن يكون حريصا على متابعة ما يتعلق 

بالداخلية.

إسقاط القروض! 
ومالحظة 
لـ»الداخلية«

قضية ورأي


