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«األنباء» لم تعد 
مجرد صحيفة 

ورقية!
 samirrumman@hotmail.comد. سامر أبو رمان

الصحافــة الورقية في وضع حــرج أمام تحّد، 
بســبب عزوف كثير من القراء عن شــراء أو حتى 
مطالعة الصحف الورقية، مع انتشار أدوات الحصول 
السريع والمجاني على المعلومة، وقد أدى هذا كله 
إلى تراجع متواصل في مبيعات واشتراكات الصحف 
الورقية، حتى في الدول ذات الوفرة المالية والحرية 
الصحافيــة العالية مثل الكويت، حيث ال يطلع على 
الصحف الورقية إال ربع الكويتيين، مقابل نســبة 
٧١٫٨٪ ممن ال يطلعون على أي صحيفة، باالســتناد 
لعدة استطالعات رأي شاركت شخصيا في اإلشراف 
عليها، وكان آخرها قبل شــهور نتائج الباروميتر 
العربي Arab Barometer الصادر عن جامعة برينستون 

وتنفيذ اآلراء الخليجية.
لم تستطع بعض الصحف أن تتواكب وتنسجم 
مع هذه التغيرات، وان تتكيف مع ظروف المنافسة 
الحادة مع اإلعالم الرقمي، فأغلقت أبوابها، وخرجت 
بالكلية من ميدان العمل اإلعالمي! وهو ما عبرت عنه 
«واشنطن بوست» األميركية عند توقف صحيفتها 
الورقية Express بعنوان مثير «استمتعوا بهواتفكم 
 ،Hope you enjoy your stinking phones! «!الحقيرة
كما قامت بعض الصحف بخطوات إنقاذ للبقاء على 
قيد الحياة، وصلت ببعضها إلى تقديم النسخة الورقية 
كهدية مجانية مع شراء كل قارورة ماء كما رأيت ذلك 

في مطار هيثرو بلندن!
في حين كانت صحف أخرى على قدر كبير من 
المهنية واإلبداع، فتعاملت بذكاء مع األدوات الجديدة 
والمتعددة، التي أتاحها التطور التكنولوجي، فصارت 
أكثر من مجرد صحيفة، فتحولت إلى محطات تلفزيونية 
وإذاعية مصغرة، تمتلك استوديوهات مزودة بأحدث 
تقنيات الصوت واإلضاءة، تتابع على مدار الساعة آخر 
المستجدات محليا ودوليا، وتقدم موادها المختلفة إلى 
الجمهور بشتى األنماط: مقروءة ومسموعة ومرئية!

ولعل صحيفة «األنباء» هي المثال األبرز على هذا 
التطور في الكويت، والذي يمكن أن نقدمه كنموذج 
يمكن لصحف أخرى االقتداء به، فقد اهتمت باألخبار 
الحصرية والســبق الصحافي، مما جعلها تتصدر 
الصحف األخرى في هذا الباب بدرجة ٨٫٧ في المقياس 
العشري وفقا لتقرير قوة الصحف الكويتية، والمرتبة 
الثانية في حجم االنتشار وفق عدة استطالعات رأي، 
وكان آخر استطالع رأي معد لمنظمة العمل الدولية، 
كما حرصت على متابعة وتغطية شــتى الفعاليات 
المحلية، بما جعل أحد قيادات وزارة اإلعالم يصفها 
بأنها صحيفة البلد والجميع، إلى جانب حضورها على 
مختلف منصات التواصل االجتماعي، ولعل من أهم 
مجاالت اإلبداع إضافة تقنيات حديثة كتقنية الواقع 
المعــزز، وتقنية الباركود ممــا أتاح عرض األخبار 
بأوعية متنوعة مرئية وسمعية ومقروءة جعلها أكثر 

من مجرد صحيفة!

وفشلت سلطاتها ألن هذه األحزاب لم حتقق 
أي شــيء من الشــعارات التي كانت ترفعها 
وتتشدق بها. اليوم في العراق ولبنان معارضة 
شديدة لألنظمة والزعماء الذين حكموا البالد 
في السنوات السابقة، وتصر على إسناد رئاسة 
احلكومــة وتعيني وزراء ال ينتمون لألحزاب 

والسلطات السابقة.
أما الكويت فتعيش أجواء يسودها التفاهم 
واألمن واالســتقرار وحتى نحافظ على هذه 
األجواء الطيبة نأمل أن يعي اجلميع جتارب 
أشقائنا مع األحزاب وعدم اختيار أي مرشح 
ينتمي ألحزاب دينية أو سياســية أو حتت 
مســمى جمعية، نحن منلك أجواء حرة في 
ديوانيتنــا وبإمكاننا أن نتبادل احلوار بعيدا 
عن شعارات األحزاب الدينية والسياسية، نحن 
بحاجة لقيادي أو نائــب وطني، والؤه التام 

للكويت، ال للحزب الذي ينتمي إليه.
يقول املولى عز وجل (يأيها الذين آمنوا ال 
تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات 
الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء واملنكر ولوال 
فضل اهللا عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد 
أبدا ولكن اهللا يزكي من يشاء واهللا سميع عليم).

واهللا املوفق.

أي منتم ألي حزب لرئاسة الوزراء.
وفي مصر لم يتمكن اإلخوان من كســب 
تأييد الشعب املصري وبعد سنة من حكمهم 
قامت مصــر مبظاهرات تقدر بثالثني مليونا 
تطالب بإسقاط حكم اإلخوان، ومازالت مصر 
تتعرض لعمليات إرهابية في سيناء من قبل 
اإلخوان مبساعدة حماس التي تتخذ من غزة 
مقــرا لها، وحماس كما هي معروف جزء من 
اإلخوان وحماس أيضا على خالف مع السلطة 

الفلسطينية في رام اهللا.
إذن لم يستطع أي حزب في بالدنا العربية 
أن يوفق في كســب تأييد الشعوب العربية، 

وفــي اجلزائر أيضا لــم تنجح األحزاب 
السياسية والدينية في تكوين قاعدة شعبية 
لها وحتى حزب التحرير القدمي الذي ناضل 
ضد االستعمار الفرنسي لم يوفق.. ورغم أن 
اجلزائر اســتطاع أن ينجح خطوة بانتخاب 
رئيس جديد للدولة، فمازال هناك معارضة، 
نأمل أن ينتهي اخلالف في اجلزائر حتى ينعم 
القطر اجلزائري بنعمة األمن والسالم ليتمكن 
من إجناز املشاريع التنموية، وفي تونس أيضا 
عاشت فترة من اخلالفات ولم يتمكن أي حزب 
من تكوين قاعدة شعبية في املجتمع التونسي، 
واليوم يصر الشعب التونسي على عدم اختيار 

الدول العربية التي حتكمها أحزاب كلها 
دول فاشلة وليس لها رصيد شعبي، ألن هذه 
األحزاب ليس لها والء للوطن، والؤها لزعماء 
احلزب أو اإلمام كما في إيران، أما األحزاب 
العربية ففي سورية فشل حزب البعث في أن 
يكون قاعدة شعبية له في هذه الدولة التي 
مازالت تعيش خالفات بني مختلف الفئات، 
دون استقرار أو اتفاق بني الفئات والطوائف. 
وفي العراق فشــل حزب البعث وسقط 
حكمه، وجاءت بعده أحــزاب دينية طائفية 
ولم يستطع أي حزب منها أن يجد أي قاعدة 
شــعبية له داخل املجتمع العراقي، وها هو 
العراق يعيش انقسامات وحربا أهلية، وعدم 

استقرار.
وفي لبنان أيضا فشلت األحزاب السياسية 
والطائفية، ومازال لبنان يعاني إيجاد حكومة 
مقبولة لدى الشعب اللبناني، ورغم احملاوالت 
فإن املعارضني اللبنانيني ال يقبلون بإســناد 
احلكومة ألي سياسي من زعماء وسياسيني 
سابقني ألنهم في نظر املعارضة لم يحققوا أي 
شــيء للمواطن اللبناني، ولذلك فإن املواطن 
اللبناني ال يقبل أن يسلم البالد للسياسيني 

السابقني.

املوقف السياسي

ال شعبية 
لألحزاب العربية

عبد احملسن محمد احلسيني

من خارج مواسم اإلميانيات الربانية 
املوســمية وربيعها كل عــام، أكرمنا 
اخلالق بتيسير رحلة للعمرة والزيارة 
للمدينة املنورة، طيبة الطيبة قلعة ودولة 
انطالقة اإلسالم لكل اإلنسانية قدميها 
وحديثها، بهما يعقد أرقى وأعظم وأكرم 
منتدى وجتمع إلهي، ســماحة وطاعة 
أللوف أطلق عليها مسمى غزير املعنى، 
عميق املغزى، عزيز التميز والتحصيل 
خالل نظامه اليومي بخشوع وانتظام 
الصلوات اخلمس  لواجبات  واحترام 
اليومية مبجرد إلدراك ورفع شعيرة 
األذان، توافــدت قوافلها من كل فج 
عميق وقوفها، وتراصها، وتأديتها كما 
وصفها املغفور لــه بإذن اهللا الداعية 
الراحل فضيلة الشــيخ محمد متولي 
الشعراوي رحمه اهللا، بأنها جتمع أركان 
اإلسالم اخلمسة لفرض الصالة الواحدة، 
بالتكبير لبدايتها حتج القلوب واألفئدة 
جتاه قبلة اإلســالم الكعبة الشريفة 
والبيت املعمور منذ عهد النبي إبراهيم 
گ وملا قبله أساس رفعة أركانه بعهد 
إبراهيم گ ومن أتى بعده حتى بزوغ 
اإلســالم بحنفية إبراهيم گ حتى 

يومنا هذا.
 ويؤدي أثناء ركعاته فريضة الصيام 
ليس فقط بال مأكل ومشرب، بل صمت 
عام عــن الكالم ما عدا تــالوة القرآن 

بأوقاتها خالل الصالة اجلهرية. 
ويزكي املصلي نفسه عما حوله من 
تواصل ومشاغل وتعبير الكالم، متكلم 
ومستمع بخارج وداخل يومياته تقديرا 
إلرضاء خالقه، ويواصل مناسكه خالل 
صالته، وكذلك نطق الشهادتني ركوعا 
وسجودا خاللها، وتأدية للهدي النبوي 
الكل  «صلوا كما رأيتمونــي أصلي»، 
مندهش الســيما ضيوف الرحمن كما 
مت توعيته، هذا ما مت كما هي قدوة من 

رسولنا الكرمي، ذي اخللق العظيم.
وال نزال نشهد أخيرا توسعة احلرمني 
الشريفني في عهد حكامها، خدمة لضيوف 
أمــا خدماتها مملكة  الرحيم،  الرحمن 
ورعية، فقد تكلم الكثيرون للخير الرباني 
حلاكمها ومحكوميها وضيوفها خالل 
األعوام تشهد لها نظافة ساحات احلرمني 
الشريفني اليومية، وكسوتها السنوية، 
وإصداراتها املوسمية للمصاحف املترجمة 
واخلاصة للمكفوفني، وذوي االحتياجات، 
وتوســعة عمالقه للحرمني الشريفني، 
ونظافة متكاملــة يومية لدورات املياه 
ورعاية مستخدمي تلك املباني بخدمة 
على مدار الســاعة كما وصفها املنطق 

بدار للراحة.
واليوم عمران جديــد في فنادقها 
الســتيعاب املزيد من املاليني من أمة 
اإلسالم وتوفير كل خدماتها لهم بحمد 
اهللا، ودعوات األوفياء لهذا البلد الطيب 
وترشيحه للخدمة الربانية بكل متطلباتها، 
جزاهم اهللا خير اجلزاء على جهودهم، 
ووفقهم في التعامل مع كل مستجداتها 
وظروفها لإلحاطة يدا تنشــر السالم 
وأخرى تردع اللئام، ال تخريب بصمت 

املقابر. وفقكم اهللا للخير.

نقش القلم

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

في رحاب احلرمني 
الشريفني عبرة وقدوة

القرار الصائب من الصعب جدا أن يتم الوصول 
إليه أو اتخاذه دون أن يســبقه تفكير سليم وبنّاء 
للتمكن من الوصول إلــى الهدف املرجو من القرار 
وهو حتقيق األهداف العامة واخلاصة على السواء.

إال أن األغلبية، وليس فقط لدينا بالكويت، بل جنده 
يشمل العديد من املجتمعات غالبا ما يبنون قراراتهم 
بناء على االنفعاالت في الغالب، سواء أكانت إيجابية 
أو ســلبية، أي مبعنى آخر يكون االنفعال هو سيد 
القرار املتخــذ وبالتالي فإن القرار يكون في الغالب 
خطأ ألنه بني على االنفعال وهو غالبا ال يحقق الهدف 

املنشود الوصول إليه.
فنجد أنه على الصعيد الشخصي لألفراد غالبا ما 
يبنون على انفعاالتهم قرارات في الغالب تكون غير 
صحيحة ومن النادر جدا أن تؤتي مثل هذه القرارات 
االنفعالية أكلها فهي تتسبب في الغالب في اخلسائر.

ومبا أن القرارات الفردية يتحملها الشخص نفسه، 
أي أنها تعني املصلحــة الذاتية اخلاصة، لذا فليس 
من املمكن التحكم بها، فكل شــخص حر في حياته 
اخلاصة، ولكن ان تنطلق مثــل هذه القرارات على 
الصعيد السياسي فهنا تكون لنا وقفة جادة ملنع مثل 

هذه القرارات االنفعالية والتصدي لها.
ولنا على سبيل املثال أمثلة متعددة من القوانني 
التي سنت نتيجة حادثة معينة وكانت هذه القوانني 
غير سليمة وراح جراء مثل هذه القوانني ضحايا كثر 
وسلبيات عديده نشأت، مع إقرار البعض ضرورة 
تعديل مثل هذه القوانني التي تضرر منها املواطنون 
وتكون الصعوبة في التغيير واضحة اكثر من اإلقرار 
للقرار ذاته، فمن الســهل جدا أن يتم إقرار قانون 
نتيجة االنفعال إال أن تغييره يواجه صعوبة نظرا ألن 
االعتراف بأن القانون الذي أقر خطأ جند أن متخذي 
القرار نفسه من الصعب جدا أن يعترفوا بخطئهم.

ولنا على سبيل املثال االقتراح األخير املقدم بنقل 
تبعية بعض أجهــزة وزارة الداخلية لوزارة العدل 
والتي أتت نتيجة انفعــال حلادثة أخيرة حدثت في 
الداخلية وإن كان هذا االقتراح ســيقر ألنه قد يجد 
تأييدا نيابيا ألن األغلبية منفعلة من هذه احلادثة، إال 
أن القرار النيابي واالقتراحات النيابية من الضروري 
أن تكون مدروسة وحتى إن كان التفكير في القرار 
نتج بسبب حادثة إال أنه البد أن تدرس آثاره وسلبياته 

قبل اإلعالن عنه.
فمسألة نقل بعض أجهزة وزارة الداخلية لوزارة 
العدل هذا فيه خطأ وتداخل في االختصاصات من حيث 
نقل اهم املرافق في وزارة الداخلية التي اختصاصها 
امني عسكري إلى وزارة أخرى كما العدل اختصاصها 
قضائي وغير أمني، وهناك فرق كبير بني االختصاص 
األمني واالختصاص القضائي، فال ميكننا أن جنري 
تداخــال باالختصاصات ألننا حينها ســنكون أمام 

معضلة كبيرة.
فعمل العساكر والشرطة عمل تنفيذي في الغالب، 
فالشرطة ال تبحث في كيفية تطبيق القانون والبحث 
في التحري عن القانون الواجب تطبيقه وكيف يطبق 
ولكن دورها ال يقل أهميــة عن القضاء، فهي التي 
تكتشف اجلرائم وحتقق بها وتتعامل مع وقائع أي 
جرائــم محددة وقعت دون أن تنظر في األســباب 
والدوافع، فهدفها التحقق من اجلرمية وهوية مرتكبها 
ثم بعد ذلــك يرفع األمر للقضــاء للبت في احلكم 
والعقوبة الواجبة التطبيق، لذلك فمن اخلطأ أن يتم 
خلط وتداخل اختصاصات الوزارتني وتداخلهما مع 
بعضهما البعض نظرا ألن كليهما مختلف عن اآلخر.

ال يصح أن تتخذ القرارات 
النيابية بناء على االنفعاالت!

عزة الغامدي

ظننا فانكشفوا على حقيقتهم واننا كنا 
مخدوعني فأصبحت احملاكم هي احلكم 
في حل مشاكلنا بعد أن كان اإلصبع 
الصغير هو «احلكم» حلل أي مشكلة 

وعندها نقول: ليتنا لم نكبر.
٭ كنا نعتقد ونحن صغارا أن احلرامي 
هو من يلبس اللبس األســود ويضع 
«قناعا» على وجهه حتى ال يراه الناس 
ويخرج بالليل فقط ويســرق أشياء 
بسيطة يضعها في «منديل» ويهرب 
فاتضح أنه «وهم» وخيال، ولكن عندما 
كبرنا عرفنا بأن احلرامي هو إنسان 
أنيق ويلبس أفخم املالبس وغني جدا 
يخطط بالليل ويسرق في عز النهار!! 
وعندها نقول: يا ليتنا ما كبرنا وعرفنا 
أن احلرامي الكبير مازال يسرح وميرح 
والبعض لألسف يناديه «العم» تكرميا 

له وتقربا!!! 
أخيرا... رغم تقدمنا بالعمر، إال أن 
احلنني للطفولة وبساطتها يشعرنا بأننا 
«غرباء» رغم التطور السريع ويجعلنا 

نردد دائما: ليتنا ما كبرنا.

بأعيننــا كانت كبيرة، ومنها شــراء 
«لعبة» بنصف دينار نتباهى بها أمام 
أصدقائنا، املسؤولية «معدومة» وأحيانا 
تشــاهد صورة جتمعك مع أصدقاء 
الطفولة وتشــاهد أحد األصدقاء وقد 
توفاه اهللا تعالــى مبكرا فتقول: ليتك 
لم متت وليتنا لم نكبر حتى نفقدك، 
وملا كبرنا أصبحت مشاكلنا كبيرة وقد 
تكون مع أقرب األصدقاء الذين كنا نظن 
أنهم «سند» لنا عندما نكبر، وقد خاب 

٭ عندما تشــعر باحلنــني للماضي 
نذهب للمنطقة التي كنا نسكنها ونحن 
«صغارا» فنتذكر الضحكات هنا وهناك 
مع األصدقاء واحلياة البسيطة والقناعة 
وإن احلياة فقط مقتصرة على االبتسامة 
واللعب، وكان التسامح بيننا باإلصبع 
اليسار الصغير وتنتهي أكبر مشكلة 
ويطيح احلطب، وعندها نقول: يا ليتنا 

ما كبرنا.
٭ كانــت طموحاتنا بســيطة، لكنها 

أثناء انتظاري لتقدمي واجب العزاء 
بوفاة أحد األصدقاء األعزاء في مقبرة 
«الصليبخات» يوم اجلمعة املاضي، كان 
واقفا أمامي رجل كبير بالســن وقال 
لصديقه: يا ليتنا ما كبرنا، فشــعرت 
بــأن تلك الكلمة قــد هزتني وأثارت 
أنهيت واجب  أن  «شــجوني»، وبعد 
العزاء وذهبت إلى السيارة كتبت تلك 
«اجلملة» حتى ال أنساها، وكأن الذي 
قالها يتذكر املاضي و«حنينه» وعينه 
مملوءة بالدموع وبالذكريات، فكتبت:

٭ عندمــا كنا صغــارا كان األعزاء 
موجودين بيننــا كالوالدين واألعمام 
واخلوال واجلدات واألصدقاء، نفرح 
لرؤيتهم ونشعر باألمان وبأن «املوت» 
يصيب فقط كبار السن! وكلما كبرنا 
نبدأ بفقد األعزاء الواحد تلو اآلخر في 
سن مبكرة ولم يصلوا ملرحلة العمر 
التي كنــا نعتقد ونحن «صغارا» بأن 
املوت يصيبها فقــط، وعند فقدانهم 
تبدأ «احلسرات» واألحزان... وعندها 

نقول: ليتنا ما كبرنا. 

جرس

ليتنا ما كبرنا

samy _ elkorafy@hotmail.comسامي اخلرافي

تواجه احلكومة اجلديدة أزمة مالية 
عاملية قادمة يختلف خبراء االقتصاد 
حول توقيتها لكنهــم مجمعون على 
حتمية حدوثها، والذي تؤكده مجموعة 
من األســباب والظواهر، أهمها بلوغ 
الدين العاملي ٢٢٠ تريليون دوالر أي 
أكثر مــن ٣ أضعاف دخل دول العالم 
مجتمعة - البالــغ ٧١ تريليون دوالر، 
طبيعة النظام الرأسمالي السائد في العالم 
والذي يكرس احتكار الثروات بيد القلة 
ثم يعمد لتصحيح مساره وإعادة توزيع 
التجارية بني أميركا  الثروة، واحلرب 
والصني بسبب تباطؤ منو االقتصاد 
األميركي مقابل تسارع النمو الصيني 
بشــكل كبير، األمر الذي يهدد مكانة 
أميركا كالقوة األعظم والقائدة الوحيدة 
للعالم، هذا باإلضافة إلى مجموعة أخرى 
من العوامل تقود العالم بسرعة نحو أزمة 
مالية حادة تدفع بالشركات إلى تسريح 
أعداد كبيرة من العاملني بها بســبب 
تراجع الطلب على منتجاتها فتضطر 
لتخفيض أو وقــف إنتاجها فتقل أو 
تنتفي حاجتها للوقود فينحفض الطلب 
العاملي على النفط، مما ينعكس سلبا 
على الدول املنتجة له، خاصة تلك التي 
تعتمد عليه كمصدر وحيد أو رئيس 

لدخلها ومنها الكويت.

الزاوية

التحديات 
أمام احلكومة 

اجلديدة
dralialhuwail@icloud.comد. علي عبدالرحمن احلويل

يصاحب إجراءات احلكومة املشار إليها 
عاليه إيجاد ردائف لبيع النفط املسال 
وفي مقدمتها تطوير الصناعات النفطية 
التــي تضاعف من قيمة برميل النفط 
عشرات املرات وحتافظ على سعره ثابتا 
أمام تقلبات أسعار النفط غير املصنع 

العاملية واخلارجة عن سيطرة الدولة.
هذا وعلى احلكومة أيضا احلرص 
واالهتمام بدعوة املستثمرين األجانب 
وتقدمي التســهيالت املناسبة لهم مع 
إعطاء أولويه اهتمامها لتفعيل االتفاقية 
مع جمهورية الصني الشعبية لكونها 
االســتثمار األجنبي األكبر في تاريخ 
البالد إذ تشتمل على مشاريع تنموية 
رائدة كبناء السكك احلديدية وحتديث 
البنية التحتية وإدارة وتطوير منطقة 
شمال البالد واجلزر الكويتية وميناء 
مبارك الكبير الشمالي العمالق، فضال 
على عوائدها املالية الضخمة التي تتجاوز 
الـ ٤٠٠ مليار دوالر تعهدت الصني بأدائها 
للكويت. ومن ضرورات املرحلة أيضا أن 
تعمل احلكومة على زيادة كفاءة خدمات 
الدولة وتيسيرها على املواطنني، خاصة 
في مجالي الصحة والتعليم، وأن تراقب 
باهتمام الزيادات املصطنعة في أسعار 
السلع واخلدمات ومستوى جودتها في 

القطاع األهلي.

األجهزة احلكومية اخلدمية والضرب 
بقوة على يد كل من يعمل على نشر 
الفساد فيها، ومعاجلة التأثير السلبي 
للخلل في التركيبة السكانية الذي يساهم 
بتفشي الفساد بصورة غير مسبوقة، 
وذلك باستبدال العمالة الوافدة بشركات 
متخصصة لــإلدارة يحقق وجودها 
باإلضافة للسيطرة على الفساد مجموعة 
من األغراض احليوية كزيادة اإلنتاج 
وحتســني جودته واكتساب املوظف 
الكويتي خلبرات حديثة، والتأســيس 
لنظام عمل متطــور في دوائر البالد 
ومؤسســاتها يجعل منها بيئة جاذبة 

لالستثمار احمللي واألجنبي.
كما أنه من الضــرورة مبكان أن 

يضاف للتحدي العاملي الذي يواجه 
احلكومة القادمة حتديات أخرى ورثتها 
عن احلكومات الســابقة أهمها عجز 
البالد على  امليزانية واعتماد اقتصاد 
بيع النفط السائل كمصدر رئيس للدخل 
وبطء منو صندوق البالد الســيادي 
مقارنة بصناديق أنشئت بعده بكثير 
كصندوقي النرويج واإلمارات، وتتطلب 
مواجهة هذه التحديات السيطرة على 
الفساد والهدر في مؤسسات الدولة بحزم 
وضرب املثل على جدية احلكومة في 
مواجهته بتنفيذ العقوبات املقررة من 
احلكومات السابقة على املخالفني وبهذا 
تنال قبوال وثقة شعبيني حتتاجهما في 
بداية عملها، هذا مع تكثيف الرقابة على 

الدكتوراه هي رســالة ســامية يتميز 
صاحبها بالفكر والثقافة واألدب، كما أنه يعد 
من أبرز األشخاص المهمين في المجتمع، 
وهذه الدرجة العلمية الرفيعة تصل عندها 
الرحلة الدراسية الطويلة للباحث، فيتهيأ 
لبناء مســتقبله والمساهمة بشكل فعال 
في خدمة وطنه وشعبه بالشكل الصحيح.

ومع ذلك نجد لألسف القليل من الدكاترة 
في بعض الجامعات يتقمص شــخصية 
«الجوكر»، فيتلذذ بتعذيب الطلبة من خالل 
قواعد وشروط معقدة ال تجدها حتى في 
الميادين العسكرية، وتجده يطلب من الطلبة 
المشاركة في أعمال خارجية مبالغ فيها 
للحصول علــى الدرجات، وال يراعي أن 
الطالب لديه عدة مواد أخرى في الجامعة أو 
أن تكون هذه األعمال مكلفة على الطالب، وال 

وقفة

الدكتور جوكر

عبدالعزيز املطيري

جميع الكوارث الكونية في وقت واحد.
ولالنصــاف هناك الكثير من أســاتذة 
الجامعات وضعوا بصمة طيبة وغرســوا 
ذكريات جميلة في نفوس الكثير من الطلبة 
من خالل تعاونهم مع الطلبة لرسم خارطة 
النجاح، وكذلك ساهموا في توجيه وتنمية 
مهارات الطلبة بالشكل الصحيح وزرع القيم 
واألخالق الحميدة فيهم، وذلك ألن وظيفة 
الدكتور لها قيمة أدبية كبيرة في المجتمع.

الخالصة: قال ژ: «يّسروا وال تعسروا». 
وقال أيضا: «من يّسر على معسر، يّسر 

اهللا عليه في الدنيا واآلخرة».
نسأل اهللا تعالى أن يوفق جميع الطالب 
الدكاترة على حمل  والطالبات وأن يعين 
هذه األمانة العظيمة، وكاد المعلم أن يكون 

رسوال.

التخرج من الجامعــة، فيتأخر تخرجهم 
بســبب العراقيل المفتعلة أمامهم، ومن 
صفات الدكتور الجوكر أنه عبوس الوجه 
 ،(A) وكره حرف ،(f) دائما، وعشق حرف
وال يعتذر عن المحاضرة حتى لو وقعت 

يقبل أي عذر موثّق كالمرضيات أو الظروف 
الخاصة أو حتى المناسبات االجتماعية.

وبعض ضحايا مثل هذا الدكتور الجوكر 
يكون من الطلبة الذين يسعون لتحويل 
تخصصهم إلى آخر أو ممن شارفوا على 


