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لقــد أصبحت احلروب احلديثة أكثــر تعقيدا مما مضى، مع 
ضخ املليارات لصناعة أحدث األسلحة املتقدمة تكنولوجيا لتمكني 
اجليوش من إخضاع أعدائهما. وتشمل االستراتيجيات اجلديدة 
التي جربتها اجليوش ونفذتها على مدى السنوات القليلة املاضية 

احلروب االقتصادية، واإللكترونية، واملعلوماتية، والنفسية.
ما يجري حاليا هو تطوير شكل جديد متاما من أشكال القتال 
باســم «احلرب املعرفية»، للسيطرة على الطريقة التي يتصرف 
بها البشر ويفكرون بها. قد يبدو األمر مثل أفالم اخليال العلمي، 
ولكن حلف شمال األطلســي (الناتو) شارك بنشاط مؤخرا في 
تســليح العقول واختراق األفراد بشكل جديد متاما من أشكال 
احلرب، للتحكم في طريقة تفكير األشخاص وردود أفعالهم، بل 
إنهم يفكرون في توســيع نطاق حروبهم التقليدية، التي تشمل 
البر واجلو والفضاء والبحر واإلنترنت، لتشــمل مجاال عسكريا 
سادسا يحتمل أن يكون أكثر فتكا، يحمل اسم «املجال البشري».

ويستثمر الناتو بقوة في البحث في هذا املجال، بحيث يكون 
الهدف من احلرب املعرفية هو حتويل كل شــخص إلى ســالح 
محتمل، وتأسيس طابور خامس داخل الدول املستهدفة بطريقة 
ال تدركها. إذن، فالعقل هو اآلن ساحة املعركة اجلديدة، ويحتمل 
أن تستهدف صراعات املستقبل العقول في البداية قبل االنخراط 

في القتال اجلسدي.
يشير تقرير صادر برعاية الناتو في عام ٢٠٢٠ بشأن احلرب 
املعرفية، إلــى أنه يجب بناء القدرات في هــذا املجال، وأن على 
اجليوش العمل مع األوساط األكادميية والقطاع اخلاص لتسليح 

العلوم االجتماعية لتطوير قدرات احلرب املعرفية املتطورة.
ويبدو أن مثل هذه احلرب قد اختبرت بالفعل على الســكان 
رغما عنهم، فقد قالت جريدة «أوتاوا سيتيزن» في تقرير لها إن 
قيادة العمليات املشتركة الكندية استخدمت وباء الكوفيد الختبار 
استراتيجيات احلرب املعرفية وتكتيكاتها ضد شعبها. يضع هذا 
النمط من احلرب العقل في صــدارة املعركة بهدف التأثير على 
الرأي، وزرع الصراع الفكــري، وتدمير العقول، وزرع مفاهيم 
بعينها في العقول، ما من شأنه أن يساعد في تعطيل املجتمع قبل 
إطالق رصاصة واحدة. ويســتثمر حلف الناتو، ووكالة مشاريع 
البحوث املتطورة الدفاعية األميركية، والوكاالت العسكرية الغربية 
األخرى بقوة في هذا املجال، لتطوير هذا النوع اجلديد من السالح 

العسكري، الذي يهدف إلى إضعاف العقول.
ســيكون لهذا تداعيات كبيرة، وذلك ألن الهجمات التي تنفذ 
وفق هذا النوع اجلديد من احلمالت العســكرية رمبا حتدث في 
أي وقت، وبدون أي تدخل من القوى العسكرية. فتوافر اإلنترنت 
والهواتف الذكية في كل مكان، وتوافر البيانات الضخمة وتقنية 
الذكاء االصطناعي على وسائل التواصل االجتماعي، يعني أنه ميكن 
تخطيط هجمات متقدمة ضــد عقول مواطني أي دولة وإطالقها 
دون أي حتذير مسبق، ودون أن يعرف املستهدفون أنهم يجري 
اختراقهم حرفيا، ليفكروا ويتصرفوا بطريقة معينة. كل هذا رهن 
باحلصول على املعلومات، التي نولدها اآلن بكثرة كلما استخدمنا 

تطبيقات ومنصات اإلنترنت، التي نتعامل معها يوميا.
ميكن للجيوش االســتفادة من هذه املعلومات بسهولة لفهم 
جمهورها املستهدف بطريقة أفضل، وتطوير طرق جديدة للتأثير 
على أفكارهم وأفعالهم. فمن البديهي إنه إذا استطاع املرء تعطيل 
عقل عدوه، فســينتصر عليه في املعركة حتى قبل أن تبدأ. إنه 

سالح قوي جدا في أيدي أولئك الذين يستخدمونه.
ومثلما أصبحت اإلعالنات الدعامة األساسية لشركات التواصل 
االجتماعي، وتدر لهم املليارات من عائدات التسويق، فإنني أرى 
الشــركات نفســها تعمل عن كثب مع اجليوش لتزويدها بهذه 
البيانات الضخمة، لتصبح أكثر قوة مما هي عليه بالفعل، وتربح 
هي التريليونات مع زيادة امليزانيات العسكرية كل عام. وستصبح 
ساحة املعركة اإلنترنت، وستصبح هذه احلمالت بال بداية أو نهاية، 

وميكن إطالقها على مدار ٢٤ ساعة دون توقف.
البد أن نشرع في بناء قدراتنا الذاتية في هذا املجال، لنتمكن 
من اكتشاف حصان طروادة، وحماية أنفسنا منه. وسواء رغبنا 
في ذلك أم ال، فإن هذه التقنية أصبحت موجودة بالفعل، وستجد 
سبيلها إلينا، وســتؤثر على أفكار دولنا والطرق التي نتصرف 

بها بال وعي.
إنني أدعو حكوماتنا ووكاالتنا العسكرية إلى العمل بال هوادة 
للبحث وتطوير القدرات في هذا املجال، السيما في تخصصات مثل 
تقنية النانو، والتقنية احليوية، وتقنية املعلومات، وعلوم األعصاب.
أما إذا لم نفعل شــيئا، فســنصبح كاحلمالن التي تساق إلى 
ذبحهــا، ولعبة في أيدي الغير. ويبــدو أن االنتصار في املعارك 
املستقبلية سيعتمد على التفوق العسكري في األسلحة املعرفية، 

وإلى أي مدى ميكن التالعب بالعقول.

على الرغم من أن وضع االستراتيجيات يبذل فيه قدر كبير من 
اجلهود واألوقات وتعقد ألجله النقاشات، فإنها تستحق ذلك ألنها 
تضع رؤية محددة بعينها للسنوات القادمة، وقد تستعني املؤسسات 
بخبراء مختصني في االســتراتيجيات، وتعقد جلســات العصف 
الذهني لتخيل بعض ما ميكن حتقيقه في املستقبل، وهو ما نطلق 
عليه «املستهدفات» لتحقيق األهداف من خالل مؤشراتها وقياسها.
وفي بعض األحيان، فإن ثمة أهدافا قد تكون جديدة وال توجد 
لها جتربة سابقة، مما يصنع معاناة في طريقة تقديرها، السيما إن 
لم تكن هناك بعض اخلبرات أيضا ممن يعملون في هذه امللفات!

ومع ذلك، تبقى هذه القضية من بني تلك القابلة للمرونة، وهو 
ما كنت قد كتبت عنه سابقا بأن اخلطط محفزة دائما وعائقة أحيانا، 
واخلطط إن لم متتز بهذه الرشــاقة فإنها ستصبح قيودا جديدة 
على اإلدارة والتطوير، وقد تضع املؤسسات أهدافا استراتيجية، مع 
املؤشــرات التي تقيسها، ثم ال تفلح في الوصول إلى املستهدفات، 
لعوامل مختلفة، بعضها قد يكون من داخل املؤسسة نفسها، وبعضها 
قد يكون متصال باجلهات األخرى التي تتعامل معها، ومنها ما قد 
يكون ذا صلة بالبيئة التنظيمية والتشريعات والقوانني التي تنظم 

عمل املؤسسة.
وفي ضوء ذلك، وحتى ال تهدر اجلهــود التي بذلت في إعداد 
اخلطط، ال بد من إخضاعها للمراجعة املبررة في ضوء التطورات 
واملتغيرات، فاملستهدفات ليست مقدسة حتى ال يعاد النظر فيها بني 
حني وآخر، لتحليل التطورات وتقدمي التفسيرات واقتراح البدائل.

أما في طريقة قياس التقدم االستراتيجي ومؤشرات األداء فثمة 
طرق وأمناط ومرونة قد تخفف هي األخرى من هالة األرقام مثل 
املتوسطات احلسابية لنتائج املؤشرات، وكيف تعوض قوة أحدهما 
ضعف اآلخــر، وتبقى أمور، كالصدق مع الــذات، العزمية، الفهم 
واملنطقية، هي احملك لبذل ما في الوســع لتنفيذ االستراتيجيات 

وأهدافها.
وللتأكيد والتوضيح فما ذكرت ال يعني التهاون والتقاعس عن 
حتقيق املستهدفات والتقليل من أهميتها، وإمنا أن تكون لدينا اجلرأة 
والقوة  في التعامل مع املســتهدفات مبنطقية، واالعتراف باخللل 
والتقصير حال وجوده، دون اللجوء إلى املجاملة أو  االلتفاف على 

األرقام وأساليب القياس.

البيئــة، وحرارة  رغم قســوة 
الطبيعة، وتوتــر األعصاب وتعدد 
األسباب ما بني دوام طالب الصيفي 
وقدوم موسم احلج العظيم بأعياده، 
ورغبة الناس في األسفار خارج البالد، 
يبتهج كل بيت وأسرة بتميز وتفوق 
األبناء بنني وبنات مبختلف املراحل 
الدراسية، لتعم الفرحة على اجلميع 
بنهاية املوسم الدراسي الطويل، وتفوق 
فلذات األكباد لتكون الفرحة الغامرة، 
بصدور النتائج املوسمية السنوية.

وبدورنا نبــارك ألصحاب تلك 
النتائج كأسرة واحدة، ولكل حادث 
حديث، ألهمية التربية وفخامة التعليم، 
هكذا هي حياة التعليم امتداد «التربية» 
اهللا يوفقهم، باسمه العظيم جل جالله، 

وهكذا تسود ثقافة اجلميع.
والستكمال ما بعد فرحة تفوق 
العلم البد من مواصلة العزم للدراسات 
املرغوبة  الوظيفة  املطلوبة وتليهــا 
«وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم»، 
فقطار احلياة مستمر برحلته وقوة 
اإلرادة واحلرص على االستزادة من 

التعليم لبلوغ مراده.
 ومن املهم أن نذكر هنا أن حياة 
اليوم تعليمــا وحتصيال أصبحت 
تختلف متاما عن أجيالنا الســابقة 
بتفتح أوسع وأشمل يدركه اجليل 
احلالي، وما نرغبه ألجيالنا هو متابعة 
وحتري األفضل واألنفع ملستقبلهم 
الواعد بــكل مســتجداته، وفقهم 
اهللا للتفوق الدائم، واهللا املســتعان 
خلدمة النفس واألوالد برعاية اخلالق 

الرحمن.. ودمتم ساملني.

سرقة األدوية من مرافق وزارة 
الصحة من املســؤول عنها؟ وماذا 
مت بشأن تلك الضبطيات؟ وهل مت 
اكتشاف مصدر تسريب تلك الكميات 
التي نشــاهدها بني فتره  الكبيرة 
وأخرى؟ تساؤالت كثيرة بحاجة الى 
إجابة من قبل املسؤولني في الوزارة 
التي تئن مرافقها الصحية من نقص 
في األدوية وخصوصا املزمنة منها، 
علما بــأن الدولة لم تقصر ووفرت 

امليزانية الكافية لذلك.
الســرقات  وزارة الصحة رغم 
والضبطيات املتكررة جندها ملتزمة 
الصمت حيال ذلك األمر، فلم نسمع 
منها أي تصريح يؤكد ضبط املتسبب 
في ظــل الســرقات املنظمة لهذه 
املجموعــات، والتي في غالب األمر 
جندهم متسترين خلف عمالة بسيطة 
تظهر بالصورة حيث إن اجلميع يعلم 
متاما آلية خروج وتسلم الدواء من 
املخزن وحتى وصوله للمستشفى 
ومــن ثم وصوله إلى يــد املراجع. 
والســؤال الذي يطرح نفسه كيف 
تتم سرقة هذه الكميات في ظل وجود 
هذه اآللية؟ أم أن ما يتم ضبطه ليس 

من مرافق الوزارة؟ أفيدونا!
غالبية الضبطيات التي مت رصدها 
تكون بهدف املتاجرة، وخير شاهد 
على ذلك كميات األدوية املسروقة، 
ومبالغها الباهظة التي أثبتتها الصور 
في وسائل اإلعالم حلمالت التفتيش 
األخيــرة التي قامت بهــا اجلهات 

املختصة.
يجب على وزارة الصحة معرفة 
الطريقة التي تهرب بها تلك الكميات 
الكبيرة من داخل مرافقها الصحية 
من خالل االستعانة بكاميرات املراقبة 
املنتشــرة في جميع املستشفيات 
واملراكز الصحية، والتي ستســهل 
عليهم ضبــط أي متجاوز أو لص 
بكل سهولة، كما يجب وضع باركود 
تتبع لصرف العــالج ومعرفة آلية 
صرفه من خالل تخصيص برنامج 
معني لذلك وبعدها ســتقضي على 
هذا النهب املنظم الذي يكلف الدولة 

ماليني الدنانير. 
املستغرب أن املراجع حتى يحصل 
على عالجه املســتحق كل شهرين 
أو ثالثة أشــهر يحتاج إلى إحضار 
البطاقة املدنية ومطابقتها قبل الصرف 
إضافة إلى ملف طبي، واعتماد من 
الطبيــب املعالج على الوصفة مبدة 

صرف العالج.
إذن بعد تلك اإلجراءات املشددة 
كيف يتم تهريب وسرقة هذه الكميات 
من الدواء إذا كانت آلية الصرف بهذه 

الطريقة؟!، ننتظر اإلجابة.

أدعو  أنا ال  االنتخابات..  إفرازات 
إللغاء مجلــس األمة، ولكن رأينا 
السابقة تركز على  األمة  مجالس 
الرقابة وتهمل التشريع واالقتراحات 

وإبداعات التنمية والتطور.
وللعلم كل اختراع وإبداع يبدأ 
بخيال ثم ينبت ويترعرع حتى يثمر 

ثم تدخل عليه حتسينات.
العبرة من هــذا املقال هو ما 
الحظناه من تأثير ما ينشــر في 
وســائل التواصل االجتماعي من 
قيام ثــورات، وتأجيج صراعات، 
وإعالنات، وأصبحت منابع لكسب 
مادي ضخم، وظهور شخصيات 
لألســف تستغل أجســادها وما 
متلك من نعمة ربانية في الكذب 
والتدليس وخــداع الناس، وهذه 
النوعيــة اكتســحت محيط هذا 
التواصل الذي يتسع ويتنوع مع 
الزمن، لذلك ال بد من توجيه هذه 
الوســيلة لألفضل واالنتفاع بها 
للخير ومصلحة الشعوب.. كعمل 
استفتاءات ودراسات ميدانية، لذلك 
ال بد من إنشاء هيئة تدير وتوجه 
هذا الفضاء املفتوح ملصلحة الشعب 

وال يترك للشواذ، واملفسدين.

حياة مستقرة.
وقد يكون احلل بدعم تشريع 
قانون دولي بتجرمي بقاء من لديه 
أطفال في ساحات املعارك ويفرض 
الطفل  االنتقال وإال يسحب  عليه 

من والديه باإلجبار.
ألن هذا األمــر ليس مبزحة، 
فالبعض يدخــل التحدي والدفاع 
واملشاركة في احلرب على حساب 
نفسية أطفاله واستقرارهم ألسباب 
فقط من باب التحدي دون التفكير 
باألثر الكبير الذي سيلحق بهؤالء 
األطفال والرعب الذي سيؤثر على 
منوهم العقلي واستقرارهم النفسي 

من البقاء في ساحات املعارك.
فاحلروب دائما ما تخلف دمارا، 
وهذه الصور املزعجة مؤملة للكبار 
فما بالك باألطفال، فالطفل البد أن 
تلبى احتياجاته فهو يحتاج للطعام 
الهادئ واملدرســة  اجليد والبيت 
اجلميلة وأماكن للترفيه والتسلية 
واحللويــات واأللعــاب وكل هذه 
االحتياجات البد أن تكون متوافرة 
في بيئة آمنة ألن األطفال ال يعرفون 
معنى حرب هم فقط يشــاهدون 
صورا مزعجة ومؤذية وستحطم 
نفســياتهم في املستقبل ونتمنى 

من اجلميع إنقاذهم.

واقتراحاتهم وتلخيصها لعرضها 
على املسؤولني، وبذلك يكون الشعب 
مشاركا ومساهما بجودة القرارات 
للمواطنني، وبإنشاء هذه  النافعة 
اإلدارات بكل الوزارات يفتح باب 
ومجال لتوظيف املواطنني، ونكون 
قد اســتفدنا من التطور العلمي 
وجعلنا كل مواطن خفيرا وخبيرا.

طبعا كل ما سبق كالم افتراضي، 
لكن القصد منه أن «مبدأ الشورى» 
التطوعــي واحلــر واخلالي من 
االمتيازات واحلصانات واجلوازات 
اخلاصة واالستجوابات واالنتفاع 
منها واخلالفات الثنائية وســوء 

الدولي لدعم هذه القضية وتوفير 
بيئة آمنة لألطفال.

نعي متاما أن األمر ليس باليسير 
وباألخــص أن احلروب حني تدق 
طبولها ال تعطي إنذارا ولكن على 
األقــل دعم اللجــوء وتوفير كل 
احتياجات هؤالء األطفال ومنعهم 
من التعرض للنزاعات وسماع دوي 

املدافع.
البعض يقول إن الالجئني لهم 
حقوق حول العالم وهناك الجئون 
يعيشون بأطفالهم بعيدا عن مثل 
هذه الصراعات ولكن املشكلة ليس 
بهؤالء بل بالعائالت التي تصر على 
البقاء بأطفالها في ساحات احلروب 

وترفض اللجوء لدول مجاورة.
أعتقــد أن في مثل هذه احلالة 
نتمنى من احلكومة أن تدعم القضية 
بشكل دولي وتأخذ الدعم من الدول 
لنقل هؤالء  الكبرى واليونيسيف 
األطفال باإلجبار من ساحات القتال 
بعيدا إلى دول أكثر أمانا ليعيشوا 

الصــادرة عن مجلس  القرارات 
الوزراء ومنافعها للناس؟

٭ وأيضــا تخيل لو اســتبدلنا 
االتصال الهاتفي املباشر برسائل 
«مسجات واتساب» تصل ملجموعة 
من املواطنني تطلب رأيهم ووجهة 
نظرهم مبوضوع مهم، قبل بحثه 
في جلسة املجلس واتخاذ القرار به.

٭ وتخيل عزيزي القارئ لو أن في 
مجلس الوزراء وفي كل وزارة هناك 
إدارة خاصة تسمى «إدارة التواصل 
مع الشــعب بوســائل التواصل 
االجتماعي»، وهذه اإلدارة تطرح 
مواضيع وجتمــع رأي املواطنني 

املشهد السياسي الدولي.
هنا في هذه احلالة نعرف أن مثل 
هذه الصراعات حلولها وتسويتها 
معقده ولكن فــي ظل جميع هذه 
التحديات نتمنى على احلكومة أن 
تدعم أطفال احلروب حول العالم وأن 
تتبنى هذه القضية بصورة جدية 
وحتاول جــادة أن جتد لهم املالذ 
اآلمن وحتميهم من كل الصراعات 

التي يعيشونها.
التقارير  أن  فالــكل يعــرف 
اإلخبارية تنقل باستمرار عدد القتلى 
من األطفــال الذين راحوا في ظل 
هذه احلروب وهنا علينا أن نتحد 
جميعا ونقف صفا واحدا حلماية 
األطفال حــول العالم من اجلرائم 

التي ترتكب في حقهم.
فبني قتل وتشــريد وضياع 
مستقبل تعليمي وترفيهي وأمراض 
نفســية هؤالء األطفال معرضون 
لها، هنــا نتمنى على حكومتنا أن 
تبذل كل اجلهــود وجتمع التأييد 

عزيزي املواطــن، يا من تقرأ 
كلماتــي هذه: تخيــل لو اتصل 
بك ســمو رئيس مجلس الوزراء 
ليستشيرك وليعرف رأيك، ثم أخذ 
به واستحسنه ونفذه. ماذا تصف 
اتصاله بك؟ وماذا تسمي هذا الفعل؟ 
وما شعورك حني يؤخذ برأيك؟ ولو 
تكرر االتصال عشرات املرات هل 
تطالب الدولة بثمن االستشارات؟ 
أم تعتبرها عمال وطنيا ومشاركة 
تطوعية من مواطن في إدارة البلد! 
وإن إعطاء الــرأي ليس أغلى من 
الروح حني نرخصها فداء للوطن! 
لذا أحبذ مجلس شورى تطوعيا 
دون ميزانية ودون مقابل مادي.

٭ تخيل لــو مت هذا االتصال مع 
كل املواطنني «طبعا بسن معينة» 
حول نفس املوضوع واستمع سمو 
الرئيس لكل اآلراء ووجهات النظر، 
ماذا نصف ونسمي هذه املبادرة من 
سموه؟ وهل تعتقد عزيزي القارئ 
أن أحدا من املواطنني يرفض إعطاء 
الرأي والنصح؟ أو يطالب بثمن ملا 

أبداه من رأي؟
٭ وأيضا تخيل كيف ستكون نتائج 
هذه االستشارات العشوائية ونوعية 

منذ تأسيس الدولة احلديثة وكان 
حلكومات الكويت دور بارز في دعم 
الشعوب املنكوبة وتقدمي يد العون 
لكل احملتاجني حول العالم وقد يكون 
أبرز دور هو ما قام به املغفور له 
بإذن اهللا، سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، رحمه اهللا وطيب اهللا 
ثراه، مما دعا األمم املتحدة ملنحه لقب 
قائد للعمل اإلنساني لدوره الكبير 
واجلليل في دعم جميع احملتاجني 

حول العالم.
واليوم البد أن نكمل مســيرة 
أميرنا الراحل، أي نعم أن احلكومة 
مازالت مستمرة في تقدمي يد العون 
للشعوب املنكوبة ولم تتوقف ولكننا 
نتمنى أن يكون لها دور في تبني 
أكثر القضايا وأال يقتصر دورها 
على الدعم املادي بل نتمنى الدعم 
القضايا  السياسي والدولي ألبرز 
التي تعاني منها الشعوب املنكوبة 
بحيث يكــون للدولة حضور في 

األمم املتحدة بصورة أكبر.
وباألخــص في خضــم كافة 
األزمات العاملية التي نشبت في اآلونة 
األخيرة من تفشي األوبئة واندالع 
احلروب والتهديدات املستمرة من 
الدول الكبرى باحتالل الدول التي 
كانت تتبعها لعودتها لسيادتها وتعقد 

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

معركة العقول
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ملن يهمه األمر

«تخيل.. 
لو اتصل بك 

رئيس الوزراء»
s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم السبيعي

أو تتناقض معها، كمن قال اهللا فيهم: 
(يا أيها الذين آمنوا ِلَم تقولون ما ال 
تفعلون، َكبُر مقتا عند اهللا أن تقولوا 

ما ال تفعلون).
وكذلك النصيحة واالنتقاد يجب 
أال يطلقا على كل موضوع وعلى كل 
حدث أو كل موقف، حتى ال يكونا 
مستهلكني في أمور ال تستحق أن 
ننزف طاقاتنا بها، ويجب أن نضع 
النصيحة في موضوع يســتحقها 

فعال، وكذلك النقد والتوجيه فيه..
فتكون لكل منهــا قيمة وأثر! 
فكلماتنا هــي التي تقومنا في هذه 
احلياة فإن أصبحــت صادقة من 
القلب موافقة ألفعالنا استقام اإلنسان 

واستقامت احلياة!

مستهلكة للجميع.
يجب أن تكون كلمات كل شخص 
موافقة ألفعالــه، وال تكون مجرد 
كلمات ال تتصل مع األفعال بصلة، 

ال يستحقها، فتصبح بال قيمة وال 
تأثير، كالذي يقــول لكل من يراه: 
أحبك في اهللا! فتكون غير صادقة 
وال يثق به من يقولهــا لهم، ألنها 

اتصل شخص على أحدهم وهو 
جالس في املجلس ومعه رجال كبار 
الســن، وعندما ســأل املجيب عن 
املتصل قال له معك فالن، فرد «وِنْعم».

عندما أغلق الهاتف نهره أحد كبار 
الســن، قائال: كلمة وِنْعم ال تطلق 

على كل أحد.
رمبا هذا الشــخص أفجر خلق 
اهللا، وتقول له ونعم! كلمة ونعم ال 

تطلق إال ملن يستحقها.
وهذا حالنا اليوم مع الكلمات التي 
أصبحت ليست لها قيمة الستهالكنا 
لها، نقولها وال نشعر بها، نقولها وال 
نفقه مضمونهــا، نقولها وال نلقي 
لها باال، نقولها وغير صادقني بها، 
نقولها لكل أحد ملن يستحقها وملن 

نغم وسط النشاز

كلمات
فقدت قيمتها!

Yousif.Alotaibi@hotmail.comيوسف فيصل العتيبي
@Y _ Alotaibii

الذين ال  املركبات  «بعض» قائدي 
يحترمون قانون املرور وال قائدي 
املركبات، أين حق الطريق الذي أمرنا 
به عليه الصالة والســالم بقوله: 

«أعطوا الطريق حقه».
وحق الطريق هو كف األذى عن 
السير تعتبر من  الناس، وعرقلة 
األذى، لذا أناشد من يقوم بارتكاب 
هذه املخالفة وهي عرقلة السير بأن 
يضع رقم هاتفه إذا كان مضطرا 
للوقوف خلف إحدى السيارات، كما 
حصل معي عندما كنت في مقهى 
الشميمري وأردُت اخلروج فإذا 
لكنه ترك  بسيارة خلف سيارتي 
رقم هاتفه داخل سيارته، فاتصلت 
به فجاء مسرعا مهروال واعتذر لي 

عن تصرفه.
(والذين  تعالى:  قــال  ٭ اقرأ واتعظ: 
يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما 

مبينا) األحزاب.

بعد خروجنا من املعرض إذا بسيارة 
خلف سيارتي، انتظرنا قليال فلم 
يأت صاحب الســيارة، ذهبنا الى 
السيارات  معرض آخر لنشــاهد 
ورجعنا بعد ربع ســاعة لكن قائد 
السيارة لم يأِت، ذهبنا الى املعرض 
األول وسألنا عن صاحب السيارة 
وإذا هي موظفة تعمل في املعرض!
هذه املشاهد تتكرر يوميا من 

عن تصرفه اخلاطئ.
سؤال يطرح نفسه: ملاذا تخالف 
قانون املرور وأنــت ذاهب ألداء 

الصالة؟!
املشهد الثاني: ذهبت مع صديقي 
محمــد العلي إلى أحــد معارض 
الســيارات املطلة علــى الدائري 
الرابع، أوقفت سيارتي في املكان 
املخصص للوقوف أمام املعرض، 

املشــهد األول: عند مســجد 
العجيري في منطقة قرطبة أوقف 
أحد املصلني سيارته أمام سيارتني 
متوقفتــني في املوقف املخصص 
العصر،  لهما، وذهب ألداء صالة 
جاءت امرأتان تعمالن في شركة نفط 
الكويت، ركبتا سيارتهما وانتظرتا 
صاحب السيارة الذي أغلق عليهما 
املارة  طريق اخلروج، شاهد أحد 
من املصلني انتظــار املرأتني في 
سيارتهما، دخل املسجد قبل إقامة 
الصالة ونبه املصلني بصوت عال: 
من عنده سيارة (...) بيضاء يخرج 
إلبعادها ألنــه أغلق الطريق على 
امرأتني تريدان اخلروج من املوقف.. 
لألسف لم يخرج أحد، رمبا خشية 
اإلحراج، بعد نهاية الصالة، أخذ 
اإلمــام امليكروفون ونبه املصلني 
عن سيارة (...) بيضاء اللون تقف 
امام سيارتني، فخرج أحد املصلني 
مسرعا وركب سيارته ولم يعتذر 

حديث اجلمعة

ال لعرقلة السير
محمد العويصي


