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ذعار الرشيدي

تعود لي الذاكرة بهذه الكلمات عندما اقرأ او اسمع عن بعض 
املواطنني الذين يتم زجهم بقضايا ال حول لهم فيها وال قوة، او 
يتورطون بسبب خاطئ، وعليه ينشدون مساعدة احلكومة والتي 
ال تتأخر أبدا عن االستجابة لنداءاتهم عن طريق السفارات الكويتية 
وأحيانا من خالل مساع وجهود مباشرة من وزارة اخلارجية وقد 

تصل في بعض احلاالت الى أعلى املستويات بالدولة .
قالتها احدى العجائز من اعماق قلبها ومن خالص طيبتها ألحد 
الطلبة املبتعثني الكويتيني عندما اشترى غرضا وبخالف العادة 
شعر انها اخطأت باحلساب وأرجعت له اكثر من املستحق، فبعد 
ان تأكد من ذلك استدار مباشرة وعاد لها بقوله العفو يا سيدتي 
فإنه يساورني الشك بأنك لم تأخذي حقك بالكامل فأجابت ليس 
لي حق فإنني اعمل في هذا احملل مقابل اجر اســبوعي، ابتسم 
وقــال قد أكون ضعيفا باللغة االجنليزية ولم احســن التعبير، 
ولكننــي متأكد لتفوقي بالرياضيات وبكل معاني االســتغراب 
قالت له: اعذرني يا بني لم أفهم ما تعنيه رجاء )وهذا أســلوب 
املتحضرين(اخبرني عما توّد قوله، وبعد سرد القصة فهمت ان 
املبلغ الذي قبضه اكثر من املستحق وأنه يوّد إرجاع الباقي لها 

مراعيا األمانة في التعامل.
نظرت اليه بإعجاب كثير واحترام كبير وقالت: كم متنيت ان 
يكون لي ابن بعمرك، وباألخص ميلك الشجاعة واألمانة، وزادت 
علــى ذلك مبا اتصف به من خلق، ولكن اخبرني يا عزيزي من 
أيــن أنت؟ أي ماهي جنســيتك؟ فأجابها بكل طيبة، حيث رأف 
بشعورها وحالها مستذكرا حنان والدته ودعواتها له بأن يتحلى 
دائما بالصدق ألنه ما ُوجد في نفس اال زانها، وكذلك ما حفظه من 
وصية والده الذي قال له كلمات بسيطة بالعدد عظيمة باملعنى قبيل 
ان يغادر وأثناء توديعه باملطار )بني، أودعتك اهلل، احفظ األمانة 
التي تربيت عليها، فإن لم تستطع ان ترفع رأسي فال تخفضه(.

ورد الفتى على السيدة بكل هدوء وثقة: أنا مسلم من الكويت 
بالد العرب وهذا ما كان يطبع على الكتب املدرســية والرسمية 

في تلك األيام!.
فمــدت يديها بكل قوة وحرارة وصافحته، وقالت: انك فتى 
ناضج ويبدو ان والديك قد احسنا تربيتك، واستطيع ان أنبئك 
بأنك اتيت من بلد يعم باملشــاعر اإلنسانية الصادقة وأنك خير 
من ميثل بلدك وأنت سفير صادق أمني، وان كنت طالبا بسيطا 
فلك كل التقدير وأمتنى لك كل التوفيق، واعلم بأنه ان كنت بعيدا 
عن اهلك فنحن وجميع أفراد عائلتي نتشرف بأن نكون البديل 
املناسب لك في غربتك في هذه املدينة، وبابنا مفتوح لك وقتما 
شئت. هذه القصة ليست اال واقعة بسيطة من ملفات احلكايات 
التي تضمها قلوب وحتفظهما ذاكــرة الكثير من ابناء الكويت 
عندما يسعون في مناكب األرض، سواء طلبا للعلم او الرزق او 
السياحة قدميا وحديثا، ولها ابعاد كثيرة للمتأمل اجلاد، ولها معان 
سامية ملن ينشد الصفاء أينما كان. فإنه من اهم الواجبات علينا 
وما يصون سالمتنا وأماننا ومفتاح سعادتنا ان نراعي مايلي:-

٭ قبل ان يحكم املرء إغالق حقائبه من األولى ان يحكم أعصابه 
ويتوقع غير املتوقع اثناء السفر.

٭ ال تســتغرب، فالبيئة اآلمنة التي تالمســها ال تخلو أبدا من 
املتربصني الذين يظهرون الطيبة ويخفون الوجه اآلخر من العملة 

فاحلذر واجب في جميع األحوال.
٭ التزم بأعراف املجتمع الذي تزوره وتقيد بقوانني الدولة وال 

تتساهل أبدا لرمبا تدفع الثمن غاليا.
٭ كن خير مثال ألهلك وبالتالي ستكون سفيرا متطوعا لبلدك 
الكويت فهي مالذك األخير فال تبخل عليها ألنها تستحق الكثير.

عند مراجعة املريض ألي مستشفى أو عيادة أو مركز الصحي 
ويجد من يستقبله ومن يقدم له اخلدمات باستخدام الكمبيوتر 
فإن ذلك يســعده لالستغناء عن إجراء املعامالت الورقية ودون 
جدل أو مشاحنات بني املريض ومقدمي اخلدمة بدءا من حتديد 
املوعد واختيار الطبيب ودفع الرسوم وبعد ذلك استخراج امللف 
الطبي وكتابة املعلومات وإعطاء اإلجازة املرضية عند احلاجة لها 
بل وأيضا الوصفة اإللكترونية وتكون ســعادة املريض بسبب 
االستفادة من عصر التكنولوجيا واالتصاالت احلديثة وسرعة 

اإلجناز.
وقد يحصل املريض على اخلدمات باستخدام هاتفه احملمول 
دون مراجعــة الطبيب أو العيادة ويتباهى املســؤول بحصول 
املرضى على اخلدمات في وقت قياسي ومن ثم يبتسم لكاميرات 

اإلعالم بتحقيق ذلك.
ولكن الطريق ليس مفروشا بالورود دائما ألن عصر اإلنترنت 
واملعلومات له بعض األضرار اجلانبية وقد تكون جسيمة وأخطر 
من األخطــاء الطبية وهي الهجمــات أو القرصنة اإللكترونية 
للمعلومات الصحية حيث ان نظم وقواعد املعلومات في املنشآت 
الصحية ليســت في مأمن عنها وقد تنتهك خصوصية وسرية 
معلومات املرضى وملفه الطبي وقد ال يعرف املريض أن معلوماته 
الطبية قد تعرضت لقرصنة إلكترونية أو ســيبرانية وبالتالي 
تنعدم الثقة بالطبيب أو املنشأة الصحية بسبب تفشي معلوماته 

الطبية لآلخرين.
تلك هواجس مشروعة عندما حدثتني إحدى الصديقات عن 
انبهارها بنظم الكمبيوتر واملعلومات عند مراجعة أحد املستشفيات 
وإعجابها بسهولة اإلجراءات وإمتامها إلكترونيا بينما لم تتأكد إن 
كان األمن السيبراني أو اإللكتروني قد مت تطبيقه في املستشفى 

أم ال حتى ال تتعرض معلوماتها إلى اإلفشاء.
وتساءلت بيني وبني نفسي عن األمن السيبراني للمعلومات 
الصحية ومســتوى كفاءته ومهارات املسؤولني عنه، أم أنه مثل 
شركات األمن واحلراســة التي نشاهدها في معظم املرافق من 

حولنا ونشفق على العاملني بها لتأخر رواتبهم.
فهل يشاركني القارئ في السؤال املشروع عن األمن السيبراني 
للمعلومات الصحية ضمن االهتمام به على املســتوى الوطني 
والذي أصبح هاجسا على املستوى الدولي وأصبح االحتاد الدولي 
لالتصاالت يتابعه من خالل استخدام مؤشر لألمن السيبراني 
وإصدار تقارير دورية عن حالة ومستوى األمن السيبراني في 
دول العالم بل يتضمن التقرير ترتيب دول العالم من حيث هذا 

املؤشر.
ولألسف الشديد فقد سبقتنا العديد من دول املنطقة في هذا 
املؤشــر والترتيب مما يعتبر جرس إنذار يدق بقوة ويجب أن 
يستيقظ معه كل مسؤول عن املعلومات الصحية وغير الصحية، 
علما ان هذا التقرير الدولي عن مؤشر األمن السيبراني وترتيب 
الدول متاح على موقع االحتاد الدولي لالتصاالت على اإلنترنت 
ملن يهتم باألمر ويســاوره القلق على سرية املعلومات وتكلفة 

القرصنة السيبرانية.

قالئل هم املسؤولون الذين يعملون 
بعيدا عن ضوضاء اإلعالم التي يعشقها 
اجلميع، واملديــر العام لإلدارة العامة 
لإلطفاء الفريق خالد املكراد أحد أولئك 
القالئل، يتمتع بخبرة فنية عالية جدا 
في مجاله، لم يكن تعيينه وال وصوله 
براشوتيا أو نتيجة محاصصة بل نتيجة 
تدرج واســتحقاق على كل األصعدة، 
يهاجمه البعض ال لشيء إال انه ال يريد 
العمل أو التعامل حتت ضوء اإلعالم، 

ال أكثر وال أقل.
> > >

وكرئيس للقســم األمني وتغطية 
احلوادث تعاملت معه كصحافي ألكثر 
من عشــر سنوات قبل توليه منصبه 
األخير، وكان يتعامل رغم رغبته في 
البعد عن اإلعالم مع اإلعالميني بأقصى 
درجات الشفافية، ويعرف كيف ومتى 

يصرح وينقل ويوضح.
ومكتبه قبل هاتفه مفتوح للجميع، 
وهــي ميزة ال تتوافر فــي كثير من 
القياديني فــي الدولة العتبارات عدة، 
ولكن املكراد جعل تلك االعتبارات ال 
قيمة لها ألي شــخص يتصل به او 
يستفسر عن شيء فيقوم بالرد عليه 
أيا كان املتصل أو نوع االتصال، معتبرا 
بذلك نفسه مسؤوال في خدمة الناس 

وليس مسؤوال على الناس.
> > >

الفريــق خالد املكــراد ال اعرفه 
شخصيا ولم ألتق به يوما، بل اعرفه 
على املستوى العملي ووفق مقتضيات 
العمل، وصورته بني عامة الناس ال تقل 

عما عرفته عنه مما ذكرت.
واإلدارة العامة لإلطفاء معه استمرت 
فــي تطورها حتــى أصبحت احدى 
إنتاجية وتفاعلية مع  األكثر  اإلدارات 
مــا هو موكل إليها وفق أعلى املعايير 

العاملية.
> > >

ورجال اإلطفاء قبل غيرهم يعرفون 
أن املكــراد منحاز لهــم وملصاحلهم 
ألنه ببســاطة ابن اجلهاز وتدرج فيه 
باستحقاق من مالزم الى رتبة فريق 
ويعرف ما يصلح لهم وما يناسب مهام 
عملهــم، وذلك في ظل خبرة تتجاوز 
الثالثني عاما، هي اآلن معه وبه تظهر في 
عمله خلدمة املجال الذي يجيده ويتقنه.

> > >
اإلطفاء عمل فنــي بحت، وليس 
سياسيا، وليس من املطلوب من املسؤول 
عن هكذا جهاز أن يكون خطيبا منبريا 
مفوها، بل شخص قادر على ان يصدر 
قرارات من شأنها إنقاذ األرواح وهو ما 
يفعله ويجيده املكراد، فشكرا لشخص 
كهذا استحق منصبه وفق تدرج وخبرة 
عملية اكتسبها عبر سنوات عمل في 
واحد من اكثر املجاالت خطورة ودقة.

بداية حســنة أن يعقد سمو 
الشــيخ  الوزراء  رئيس مجلس 
صبــاح اخلالد لقاء مع رؤســاء 
حترير الصحف احمللية يتحدث 
فيه عن رؤيته ملرحلته اجلديدة 
وحتى قبــل تشــكيله أعضاء 

حكومته. 
وكان األفضل أن يبث هذا اللقاء 
على الهواء مباشــرة، ال أن يبث 
مســجال، وفي تزامن مع مباراة 
الكويت والبحريــن وتداعياتها 
النفسية السلبية على املواطنني. 
هذه املالحظة الشكلية ال متنع 
القول ان مكافحة الفساد عنوان 
التحدي الذي يواجه سموه، بعد 
أن بلغ السيل الزبى، وميكنه خالل 
هذه الســنة الواحدة التي متثل 
عمر احلكومة احملدود أن يضع 
األسس التي ينبغي االنطالق بها 
نحو حتويل اجلســد احلكومي 

من الترهل إلى الرشــاقة - كما 
وصفها سموه - ولعل من مجافاة 
الصواب وصف العمل السياسي 
مع أعضاء مجلس األمة بأنه أخذ 
وعطاء! فمــاذا ميكن أن يعطي 
ويأخذ عضو مجلس األمة الذي 
يضع عينيه على ترضية ناخبيه 

لالنتخابات التالية؟!
وغير مقنع استدراك سموه 

بأن ذلك لن يكون على حســاب 
املواطن أو املال العام أو اللجوء 
للمحكمة اإلدارية، فهو كالم مكرر 
في اخلطابات احلكومية الراحلة، 
الفساد  إلى استفحال  ومما أدى 

املالي واإلداري. 
بال شك التحدي صعب ويحتاج 
إلى تضحيات، أوالها استقاللية 
املؤسسات الرقابية والتخلي عن 

احللفاء أصحاب النفوذ من رعاة 
الفساد. 

 )راجع مقالنا »كود مخلبص« 
18/11/2019 - عن أســس املرحلة 

احلكومية اجلديدة(.
> > >

يتقدم املواطنون زوار العتبات 
املقدسة في العراق بالشكر والتقدير 
واالمتنان الى سفير الكويت لدى 
العراق وأركان القنصلية هناك ملا 
أبدوه من رعاية واهتمام ومتابعة 
لعودتهــم إلى أرض الوطن حتى 
وصولهم إلى بيوتهم، حفظا عليهم 
من األحداث املؤسفة واملؤملة التي 

مست األمن داخل العراق. 
بلغتني مسؤولية هذه الرسالة 
خالتــي احلاجة والزائرة أم علي 
دالل الصالــح كشــاهدة عيان 
على هذه املعاملة الراقية لوزارة 

اخلارجية الكويتية.

بداية عبر صحيفة »األنباء« أتوجه 
بتهنئة سمو الشيخ صباح اخلالد على 
الثقة السامية الغالية بتعيينه رئيسا 
ملجلس الوزراء، وما صاحب ذلك من 

ارتياح شعبي ورسمي.
سمو الرئيس: ال شك أن مهمتك 
ليســت باألمر الصعب كما يتخيل 
البعض، إن أحسنت اختيار من يعمل 
الوزراء وكبار املسؤولني  معك من 
في الــوزارات والهيئات احلكومية 
ألنهم فــي حقيقة األمــر واجهة 
الســلطة التنفيذية وهنا يقع على 
سموك جهد املتابعة والتقييم لألداء 
وتطوير اجلهاز احلكومي ومكافحة 
جميع أوجه الفساد املالي واإلداري 
املواطنني  الفرص بني  وعدم تكافؤ 

في الوظائف احلكومية.
ســمو الشــيخ صباح اخلالد، 
لقد كانت بدايتك فــي االلتقاء مع 
رؤساء السلطة القضائية والسلطة 
التشريعية، وهي بادرة طيبة لتعزيز 
التعاون بني السلطات الثالث، ولكن 
أعتقد أن األولى باالهتمام هي أذرع 
السلطة التنفيذية والتي تتطلب دعم 
ومراقبة األداء والتي تتمثل بجهاز 
الرقابة املالية وديوان احملاسبة وهيئة 

النزاهة والفتوى والتشريع وديوان 
اخلدمة املدنية.

هــذه األذرع هي الرقيب وعني 
السلطة التنفيذية عن كل ما يحصل 
فــي اجلهات احلكوميــة من أمور 
مالية وقضايا فــإن إعطاءها جزءا 
من وقتك يا ســمو الرئيس ضمن 
جدولك األسبوعي يعتبر أمرا مهما 
وضروريا إلعطاء رسالة لكل مسؤول 
بأن هذه األذرع هي الوسيلة األجنع 
للمتابعة والرقابة والتقييم للحفاظ 
على املال العام وعدم التجاوز علية 
مع االلتزام بالنظم اإلدارية في التعيني 
بعيدا عن الواسطة واحملسوبية، إن 
اردنا اإلصالح في اجلهاز احلكومي 

املترهل حسب وصف سموك مؤخرا، 
سمو الرئيس، لقد أثلجت الصدور 
دعوتك كل من لديه مستندات تتعلق 
باالعتداء على املال العام وهو الفساد 
املالي بالتقدم إلى هيئة النزاهة ولكن 
الذي  املقيت  اآلذاري  الفساد  هناك 
يعتمد على الواسطة واحملسوبية في 
التعيني وهذا ما أثبتته أحكام القضاء 
اإلداري في قضايا ال تعد وال حتصى 
ترتب عليها اإلضرار بسمعة اجلهاز 
احلكومي ولعل آخرها حكم محكمة 
التميز الصادر مؤخرا والذي يجب 
كغيره من األحكام التمعن فيها من 
قبل الفتوى والتشريع وكذلك اجلانب 
اخلفي من الفساد اإلداري املتمثل 

باملخالفة  للبعض  املعامالت  بإجناز 
للنظم واللوائح والتي تتطلب أيضا 
توجيها من سموك للتقدم إلى هيئة 

النزاهة.
ســمو الرئيــس، ال شــك في 
حرصــك علــى تطويــر اجلهاز 
احلكومي لتقــدمي أفضل اخلدمات 
للمواطنني واملراجعني، وبالطبع فإن 
متابعة شكاوى املراجعني واملواطنني 
تتطلب تفعيل اجلهاز اإلعالمي في 
كل الــوزارات والذي يعتبر واجهة 
العمل احلكومي ومتابعة شــكاوى 
املواطنني واملراجعني ولكنه لألسف 
بعيد كل البعد عن األهداف املرجوة 
بإنشائه، األمر الذي يتطلب من سموك 
للوزراء مبتابعة  إصدار توجيهاتك 
كل ما ينشر من شكاوى واقتراحات 
تفعيال لدور العالقات العامة بالوزارات 
ومحاسبة أي مقصر جتاه أي شكوى 
وإزاحة أي مسؤول مقصر جتاه ذلك.
سمو الرئيس، هذا ما نأمله منك 
في بداية ترؤسك للسلطة التنفيذية 
بإعطاء رســالة واضحة بأن العدل 
واملساواة وخدمة املواطن هو شعار 
املرحلة املقبلة بعيدا عن الواســطة 
واحملسوبية وإعطاء كل ذي حق حقه.

االحتاد األوروبي بنسبة فارقة 
بســيطة جــدا 51.9% لصالح 
املؤيدين للخروج وكانت نسبة 
املعارضني للخروج هي األقل 
طبعا بنسبة 48.1% وكان ذلك عام 
2016 من شهر يونيو. أتابع دائما 
ما يحدث وما يستجد في شأننا 
السياســي فلم استطع وضع 
املؤيدين للحكومة بكفة واحدة 
ضد املعارضني بالكفة األخرى 
وأكثر ما يدمر هذا التعادل أو 
الوضوح هو تذبذب الكثير من 
الساسة والكتل غير املبنية أصال 
على التنسيق احلزبي احلقيقي، 
ال ألوم أحدا هنا فنحن وحكومتنا 
السياســي بني  رغم نضجنا 
األقران لم نصل لهذه املرحلة 
بعد، والسؤال األهم هنا كيف 

ومتى نصبح متطورين سياسيا 
دون خداع للنفس والوطن، فال 
عمر لإلنسان سيعيشه أكثر مما 
كتبه اهلل له، وال رزق سيأخذه 
اإلنســان أكثر مما قسمه اهلل 
له، وما نحن إال إحدى مراحل 
هذا الوطن، وما هي إال رايات 

نسلمها ملن يلينا من األجيال، 
وكما أخاف أن نكون كأمم تلعن 

بعضها بعضا والعياذ باهلل.
لو طــرح علينا اســتفتاء 
كشعب أن ننفصل عن مجلس 
التعاون اخلليجــي مثال.. كم 
النســبة  تتوقعون ســتكون 

للمؤيدين واملعارضني؟ وكيف 
سيكون حال سياسيينا ومساكني 
السياسة عندنا واملنتفعني من 
السياسة أيضا وذلك إذا افترضنا 
جدال أن الدولة لن تتدخل في 

هذا املوضوع؟!.
أعتقد ومــن وجهة نظري 
واستطرادا للنهج العام للعرض 
السياسي املعتاد عندنا ستكون 

النسبة كالتالي:
في بداية التصويت ستكون 
نسبة املشاركة بسيطة جدا ولن 
تتعدى نســبة املشاركني اكثر 
من 5% وستكون النسب األكثر 
لعدم االنفصال، وفي ساعات 
الظهر ســيتدخل املوج الثاني 
السالمات واالتصاالت  وتكثر 
وتتذبذب النســب دومنا علم 

تابعت بكل إعجاب جلسة 
أيــام  البريطانــي  البرملــان 
التصويت علــى اخلروج من 
االحتاد األوروبي، حينما كان 
ديڤيد ماكرون يتولى رئاســة 
مجلس الوزراء، كم كان األمر 
جليا وواضحا.. كم كان الساسة 
البريطانيون واضحني بالتأييد 
أو املعارضة.. كم كان كل منهم 
مقنعا وقويا في حججه لدرجة 
أنك تؤيد من يتحدث سواء كان 
يقبل االنفصال عن أوروبا أو 
يرفضــه، وبعد مدة ليســت 
التصويت  نتائج  أتت  بالبعيدة 
الشعبي على ما كان واضحا بني 
سياسييهم سابقا في البرملان، 
وهذا ما أكدته نسبة التصويت 
لصالح خــروج بريطانيا من 

وسيكون كل املشاركني ينظرون 
لبعضهم البعض دون وعي أو 
تركيز إلى ما بعد العصر، وعند 
املغرب ستحسم العملية تقريبا، 
فقد رجح الناس نظريا أين تتجه 
الدفة وملن ستكون الغلبة، وقبل 
اإلقفال حتســم لصالح من ال 
صالح له، وتلتزم احلكومة بهذا 
القرار وتعلنه وتتعاطى معه بكل 
ذكاء بل وستهنئ الشعب الكرمي 
على اختياره وهكذا حتى يكون 
هذا القرار وما سنختار والنسب 
املعلنة عبارة عن زوابع صغيرة 
جدا في فناجيلها متوســطة 
احلجم، وبدون سكر وستغلب 
ما يتماشــى مع وجهة نظرها 
املتخذة أصال قبل بدأ االقتراع 

املزعوم.

مــا أجمل قطــر بأرضها 
وشــعبها، برقيها وأخالقها 
العاليــة، مباضيهــا وتراثها 
العريق، بحضارتها وإجنازاتها 
املزدهرة. في كل رحلة أقوم بها 
في ربوع الوطن، أتعرف على 
مناطق ومعالم سياحية جميلة 
لم أعلم بها من قبل أو لم تتسّن 
لي الفرصة لزيارتها. وكل رحلة 
تزيدني فخرا وارتباطا بالوطن.
استمتعت كثيرا مبشاهدة 
األفــالم التي اشــتركت في 
مســابقة »عدسة ســياحية« 
بتنظيــم من بيوت الشــباب 
القطرية. أفالم قدمت من قبل 
شباب جامعي موهوب هوايته 
التصوير واإلخراج. أفالم ذات 
تصوير رائع وإخراج ومونتاج 
احترافي ومحتوى مشوق عاد 
بنا إلى أيام املاضي، وحتمست 

إلى زيارة هذه املناطق.
هدفت هذه املســابقة إلى 
الســياحة والتعريف  تعزيز 
الســياحية والثقافية  باملعالم 

واملواقع األثرية في دولة قطر 
من جانب فني، وتشجع الشباب 
املوهوبني في تصوير وإخراج 
األفالم. وقد مت اختيار مواقع 
التصوير لتشمل قرية أم سوية، 
منطقة بــروق، قرية اجلميل، 
الغاريــة، قرية مروب،  قرية 
الثغب،  الركيــات، قلعة  قلعة 
قلعة الكوت، موقع عيال الذيب. 
وهي مواقع أثرية غير معروفة، 
سعت جمعية البيوت القطرية 
إلى تعريف الشعب القطري بها 
وغرس روح االكتشاف وكسب 
املعلومات التاريخية والثقافية 

واالستمتاع بها.
وهنا يأتي دور متاحف قطر 
للسعي في ترميم وصيانة هذه 
القرى واملعالم التراثية واألثرية 
وغيرها، وإدراجها ضمن املواقع 
السياحية كواجهة تراثية ألنها 
متثل بيئة قطر املعمارية القدمية 
في بساطتها وألفة مبانيها، حيث 
تعبر عن ثقافة الدولة وأصالتها 
وهويتهــا احلضارية، وتفعل 

دورها الثقافي واحلضاري في 
تاريخ قطر وتعزز قيمة التراث 
والهوية الوطنية. كما هو احلال 
مع قصر الشــيخ عبداهلل بن 
جاسم آل ثاني التاريخي الذي 
مت ترميمه ليمثل مركزا ملتحف 
قطر الوطني الرئيسي ومعلما 
تراثيا وطنيا يحتفي بتاريخنا 
إقامــة فعاليات  وتراثنا عبر 

وبرامج حول تاريخ قطر.
التي  متاحــف مشــيرب 
تعكــس تاريخ أربعــة بيوت 
)بيت بن جلمود، بيت  تراثية 
الشركة، بيت محمد بن جاسم، 
وبيت الرضواني( مت ترميمها 

التراثي  في حــي مشــيرب 
وحتويلهــا ملتاحف متزج بني 
رؤى املاضي وتقنيات احلاضر، 
وتعكس تاريــخ قطر العريق 
وتنشر رسالة تعليمية وتثقيفية 
لتحقيق رموز معمارية قطرية 
متميزة تعكس جوانب مهمة في 
التاريخ، واسترجاع منط احلياة 
التجارة  القائم على  التقليدي 
واألخوة وحسن اجلوار، وتوفر 
ســاحة ثقافية لتبادل األفكار 
وإثراء احلــوار حول املاضي 

واملستقبل.
التربيــة  وعلــى وزارة 
والتعليــم تنســيق زيارات 

مدرسية لهذه املواقع كجزء من 
منهج التاريخ القطري، حيث إن 
رؤيــة التاريخ والتعرف على 
القطري على  التراث  مفردات 
أرض الواقع يختلف كليا عن 
سماع القصص واملعلومات في 
الفصول الدراسية. كما ميكن 
لتلفزيون قطر أو قناة الريان 
االستفادة منها كمواقع تصوير، 
وتفعيل دور شبكات اإلعالم 
وســائل التواصل االجتماعي 
للتعريف بهذه املناطق األثرية 
التاريخية. وميكن  والقــالع 
حتويلها إلى مجالس شعبية أو 
أسواق شعبية، إضافة إلى إقامة 
األمسيات الثقافية والفعاليات 

واملعارض الفنية فيها.
ففي الكويــت قام محمد 
احلميــدي، مصمــم ديكور، 
باقتناء منزل قدمي في منطقة 
دســمان، إحدى أحياء مدينة 
الكويت القدميــة، أطلق عليه 
الســدرة وذلك لوجود  بيت 
شجرة سدرة عتيقه يبلغ عمرها 

أكثر من 70 عاما في وســط 
احلوش، وقام بتحويله لبازار 
لبيع التحف واألثاث واألواني 
املنزلية التراثية مبتكرة بروح 
احلداثة والفن. وأطلق احلميدي 
على كل غرفة في البيت اسما 
تراثيا أصيال »عايشــة، هيا، 
نورة، حصة، هند، ســهام«. 
زيارتي لهــذا البيت منحتني 
جتربة فريدة من نوعها، وهي 
اآلباء  التسوق وسط ذكريات 
واألجداد واجللوس في احلوش 
للعب  الشاي واحلنني  لشرب 
التي كانت تسرد  وللحكايات 

حتت شجرة السدرة.
أما فريج )حي( بهبهباني 
الذي مت إنشــاؤه عام 1940م، 
ويتكون من عدد من الڤيالت 
األنيقــة املبنية مــن القرميد 
مع سقوف خشــبيه، فقد مت 
ترميمه واســتثماره ليكون 
مركزا لدعم املشاريع الصغيرة 
واملواهب الشبابية الكويتية بكل 

نشاطاتها.
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