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سافروا 
فلألسفار

٩ فوائد

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

أصبحت وسائل التواصل االجتماعي مرآة املجتمع 
بل عامله املوازي، عالم يطلعنا على اجلرائم واملشاكل 
والتجاوزات واملخالفات الصريحة ألصول الدين والعادات 
والتقاليد والكثير من اجلدليات، ويشــعرنا كم نحن 
وأبناؤنا في خطر كبيــر. أصبحنا مجتمعا مفتوحا 
علــى كل االحتمــاالت، وكل النتائج متوقعة بضياع 
جيل كامل من الشباب الكويتي، ورمبا تتحول حاالت 
اإلدمان على املخدرات إلى ظاهرة والعياذ باهللا ما لم 

يتم اتخاذ الالزم.
وقد تابعت بكل آســف ڤيديــو قصيرا لتصريح 
من إحدى األخوات العامالت في أحد املستشــفيات 
قبل أيام بوصول عدد من الكويتيات في حالة مزرية 
بسبب تناولهن املخدرات. والالفت في التصريح أن 
املدمنات ال يعرفن أنهــن مدمنات، مما يدل على أن 
الشباب الكويتي مغرر به سواء كان املدمن قد أدمن 
عن علــم، أو عن غير علم، وهذا ما حصل مع هؤالء 
البنات عند دخولهن املستشفى في حالة خطرة، مما 
ينذر بــأن تتحول احلاالت إلى ظاهرة تتفشــى في 

املجتمع الكويتي.
وفي ظل احلديث عن اإلصالح اإلداري ومكافحة 
الفساد فيه نبتعد عن مفهوم اإلصالح الذاتي ومكافحة 
كل الذين يدمرون حياة أبنائنا، ال أدعو للشك باحمليطني 
بنا وبأسرنا ككويتيني... لكن يجب ان تكون لنا وقفة.
وصل الى علمي أنه في إحدى املدارس، ولألسف 
املدرســة صارت من مراكز الترويج للمخدرات بني 
الطــالب والطالبات، رصدت حالــة أبلغني بها مدير 
املدرسة في حينه أن طالبا في الصف الرابع قدم لطالب 
من الصف الثاني االبتدائي حلوى.. كانت حبة شبو، 
وعندما متت مراجعة اإلدارة من قبل ولية أمر الطالب 
الذي أخذ الشبو على أنها حلوى تبني أنه مت إخفاؤها 
في حديقة املدرسة من قبل الطالبني حلني اخلروج من 

املدرسة.. وما خفي أعظم.
القياديون بوزارة الداخلية ورجال األمن ال يتوانون 
عن البحث والتحري وتقصي احلقائق وضبط املدمنني 
ويكررون الدعوة الى ضرورة التبليغ عن أي مدمن أو 
مدمنة، إال أن اجلهود لم تعد كافية ما لم يتعاون جميع 
املعنيني من األسرة واإلدارات املدرسية ووزارة التربية.
وأتساءل: ما الداعي لوجود العشرات من البقاالت 
في املناطق الســكنية، وأين الرقابة من تلك البقاالت 
املنتشرة في وجود جمعيات تعاونية بكل منطقة وموالت 
مضمونة وعلى املواد االستهالكية التي تبيعها وتلك 
مخدرات «ملبسة بالسكاكر» والنكهات التي يرغب فيها 
بناتنا وأوالدنا، ليصبحوا مدمنني من حيث ال يعلمون.
لقد أصبح مــن الضروري بناء مصحات عالجية 
للمدمنني، ومعاجلة موضوع «البقاالت» بالتقليل منها 
فــي املناطق القريبة من التعاونيــات واملدارس، كما 
البد أن تضرب وزارة الداخلية بيدها على كل «بقالة» 
هي وكر لترويج املخدرات ألوالدنا وبناتنا، وتطبيق 

العقوبات التي تصل إلى اإلعدام.
 املخدرات آفة جعلت من اجلرمية حاالت متكررة، 
لذا أدعو لعمل ملتقيات للتعريف باملخدرات وآثارها 
في املدارس، ونشر التوعية األسرية واملجتمعية في 
البالد، والقصاص القصاص من كل من يروج لإلدمان، 

وإال فنحن املدمنون يا سادة.

منــذ أن عرفت ســهام كانت رفيقتهــا وأختها 
وصديقتها وطويلة العشرة معها املرحومة بإذن اهللا 

غنيمة عبدالوهاب املدير.
وال شك أن األصدقاء نعمة من اهللا على اإلنسان 
وهم املؤنســون في احلياة، فال بد على األصدقاء أن 
يحافظوا على بعضهم وأال يكون تركيزهم في التعامل 
على املصلحة أو قضاء حاجة وتنتهي بعدها العالقة. 
الصداقة قصر مفتاحه الوفاء وغذاؤه األمل وثماره 

السعادة.
الصداقة كلمة حتمل معاني عدة، أجملها التضحية من 
أجل اآلخر، التحرر من االنطوائية، واالندماج مع اآلخر.
الصداقة كاملظلة كلما اشتد املطر زادت احلاجة إليها.
الصداقة حديقة وردها اإلخاء، ورحيقها التعاون. 
كما أنها شجرة جذورها الوفاء، وأغصانها الوداد، 

وثمارها االتصال. 
ما رأته عيناي من سهام يفوق كل املعاني اجلميلة 
كما نقول املريض من الزم املريض، سهام ذات مصداقية 
في الصحبة مع غنيمة في اليســر والعسر واملرض، 
ألن الصداقة ود وإميان. آمنت ســهام بأن الصداقة 

كيان يسكن الوجدان. 
ألن هناك أصدقاء يحتاج اليهم عقلك، وهناك أصدقاء 
يحتاج اليهم قلبك، وهناك أصدقاء حتتاج إليهم أنت، 
ألنك ببساطة دونهم تصبح ضائعا، هكذا كانت غنيمة، 
حتتاج لسهام ألن سهام أم التسامح والعطاء والنصيحة 

مع أن كل الكويت كانت محبة للمرحومة. 
الصداقة احلقيقية كالعالقــة بني العني واليد: إذا 
تأملت اليد دمعت العني، وإذا دمعت العني مسحتها اليد.

الصداقة عند سهام لها مفهوم أسمى من كل معاني 
الوجود، الصداقــة لغنيمة يحيطها احلب الطاهر من 
دون نفاق أو حسد او غيرة. فالكويت معظمها كانت 
حتب غنيمــة املدير ولكن ليس كاحتواء ســهام لها 
في الفرح أو املرض حيث كانت مالزمة لها في أشــد 
الظروف تناوبها مالحظة املريض كل العائلة الكرمية 
من أخت (جناة) والبنات كثر اهللا أمثالهن رمي ورانيا 

وغالية الغالية احلبيبة.
شكرا سهام وعائلتك الكرمية كنت تعتبرين غنيمة 

الصديقة التي مبنزلة النفس.
 وقفت معها كل الوقت متحملة ألم فراقها واأللم 

يعصرك وانتي بجانبها وهي حتتضر.
سهام لقد أثبت أن الصديق احلقيقي هو من يكون 

معك بالشدة قبل الفرج.
غنيمة املدير كانت الصديقة والرفيقة واحملبة لكم 
بحق حقيقي عسير إيجاده، صعب فراقه، ومستحيل 

نسيانه.
شكرا سهام يوسف املرزوق على مواقفك اإلنسانية 
جتاه صديقتك، أعطــاك اهللا الصحة والعافية وطول 
العمر وجزاك اهللا خير اجلزاء مبا قمت به، لها الرحمة 

ولكم طول العمر مقرون بالصحة والسعادة.

لعل األسفار في زمننا احلالي 
التواصل  أدوات  مع استخدام 
احلالية تغطــي ٩ فوائد زيادة 
عن الفوائد السبع التي اعتدنا 
أن نسمعها من قروبات العقود 
املاضية، كما تابعناها بسنواتنا 
وقرون عاملنــا املاضي ما لها 
زيادة، وهــي تتنوع بني: علم 
وتفريج هم، وتســلية وقت، 
وكل ما ورد من تكملة على ذلك 
بعقول أجيالها السابقة، وصورة 
معلوماتها احلديثة عبر النقال، 
وتغيرت مع تقارب كل األحوال 
من أساليب حجوزات الطيران، 
بالفنادق، وجوالت  والســكن 
تختلف عن سابق عهدها وذلك 
بتنقالت وسط صاالت النقال من 
متاحف وأسواق وغابات وبحار 
وأنهار وجبال تلك الديار خالل 
جلسة واحدة لبلوغ مسافاتها 

الطويلة، وطبيعتها الوعرة.
واحلديــث عبــر جهازك 
الظريف وأنت ترتشف فنجان 
قهوتــك وتتمتع بــكل جديد 
وحديث من مواقع السياحة حديثا 
وســابقا والحقا، مع سرعاتها 
املشوقة عبر النت، وما أدراك 
ما النت عبر تطبيقاته ومواقعه 
«قوقل، واتساب، وأخواتهما» 
باألعضاء فقــط لتأكيد فوائد 
العصر حتى  وموائد ســاحر 
وصل األمر إلى وجبات الطعام 
لبلوغها موقعك، «سالم بسالم 
باملجموعات سابقة الذكر» فقط 
حتتاج دخولك الكرمي لها لتكمل 
العصرية، لكنها عبر  حلقاتها 
الناس  النت وطموحاته لغسل 
من الفتــور عنوة، ومجهودك 
متابعة السياحة بشكلها التقليدي 
القدمي عبر أساليب التكنولوجيا 
احلديثة، توسع العالم لصدرك 
عاملنا احلائر متى نكون مبستواه 
لو قمنا بنظافــة دورات مياه 
مواقع سكننا! الفارق واحد × 
واحد = ٩، كما هي درجة حرارة 
للسادة قراء  أجوائنا واملعذرة 
مقالتي، واســتبيان املستوى 
السياحي كما هو حالنا لسياحة 
التسع فوائد لو استحسن مقالها، 
كما كان «سياحة» فرد سيادتك!

والسخرية إلى حد االتهام بالرشوة 
والفساد فيبتعدون وتبقى الساحة 
لغير املختصني الذين أكثرهم فقط 
دخلوا النقاش من باب املثل السوري 

«كل فاضي يعمل نفسه قاضي».
وآفتنا كذلك هــي تردد بعض 
املسؤولني من اخلروج لكل وسائل 
اإلعالم والتواجد املستمر في وسائل 
التواصل، وابدأ بالدفاع عن مشروعك 
الذي تعتقد انه مفيد للبلد. تواصل مع 
اجلميع وال تختف خلف التصريحات 
وإدارات العالقات العامة. اطلع لهم 
ووضح : أنا دشداشتي بيضاء ولست 
منتفعا من قريب وال بعيد لكن هدفي 
مصلحة البلد، والذي يتطاول عليك 
أنزله قدره ورد عليه مبا يستحق.

٭ نقطــة أخيرة: يجــب أن يتوقف 
زمن الترهيب في وسائل التواصل 
االجتماعــي، كما يجب أن يتصدر 
املشهد املسؤول الذي يستطيع الدفاع 
عن مشــروعات وخطط احلكومة، 
والذي ال يقدر عليه أن يتنحى ويعطي 

املجال لغيره.

التي  البادل  الكرة ومالعب  مالعب 
أصبحت منتشرة في كل مكان، وال 
شك أن انتشار ممارسة الرياضة له 
فوائد كبيرة على الشباب واملجتمع.

ونختم بأبيات للشــاعر حافظ 
إبراهيم املوجهة للشباب:

رجال الغد املأمول إنا بحاجة
إلى قادة تبني وشعب يعمر

رجال الغد املأمول إنا بحاجة
إلى عالــم يدعو وداع يذكر

رجال الغد املأمول إنا بحاجة
إلى عالم يدري وعلم يقرر

رجال الغد املأمول إنا بحاجة
إلى حكمة متلى وكف حترر

رجال الغد املأمول إنا بحاجة
إليكم فسدوا النقص فينا وشّمروا

عام   ٢٠١٨ مع زيادة طفيفة في رغبة 
الكويتيني بالهجرة، وكان الفســاد 
وفرص التعليم هما أعلى األسباب، 
املتحدة  األميركية  الواليات  وكانت 
الوجهة األولى املفضلة للسفر بنسبة 

.٪٢٥
برغم الســلبيات لكل بلد، وكما 
تظهرها نتائج االســتطالعات، فإن 
 النتائج السابقة تعكس صورة إيجابية 
عن الكويت، وما تتمتع به من ميزات 
مقارنة مبحيطها  القريب، كاالستقرار، 
والرخاء االقتصادي وارتفاع مستوى 
املعيشة،  والعدالة االجتماعية، واحترام 

احلريات! 
ورغم انخفاض نسبة الراغبني في 
الهجرة كويتيا، حسب االستطالع 
ومنطقيا، فإن  أسباب الهجرة، عند 
الراغبني فيها، ينبغي أن تكون محط 
اهتمام صناع القرار  واملهتمني بالشأن 
العام في الكويــت، بهدف تقليص 
الظواهر الســلبية التــي قد تدفع 
 البعض إلى التفكير في الهجرة، والتي 
أصبحت مؤشرا واضحا على السخط 

الشعبي العربي!   

الرأي الفني املتخصص من الوصول 
الى عامة الناس.

كم من مشــروع قومي جميل 
مفيد للوطن واملواطنني خســرناه 
بســبب خضوعنا لضجة وسائل 
التواصل التي يشترك فيها كل من 
هب ودب، والذيــن يخلقون جوا 
مسموما وغير صحي يأنف أن يدخله 
اخلبراء واملختصون تخوفا مما قد 
يصيبهم من «العيارات الطائشــة» 
هنا وهناك والتي تتدرج من التنمر 

لتشجيع وتسهيل ممارستها على 
اجلميع. ومن املظاهر اإليجابية في 
النوادي  انتشــار  الفترة األخيرة 
الرياضية واملالعــب املختلفة مثل 

بنسبة ٣٩٫٢٪، تلتها أوروبا  بنسبة 
٢٧٫٩٪، ثم تركيا ١٣٫٤٪، ودول مجلس 

التعاون اخلليجي ١١٫٢٪! 
كما كان من الالفت للنظر أن نسبة 
قليلة من الكويتيني، بلغت ٨٫٢٪، قد 
 عبرت عن موافقتها على الهجرة دون 
أوراق رسمية (الهجرة غير الشرعية)، 
في  مقابل ١٢-٤٣٪ في بلدان أخرى 

شملها االستطالع! 
وفي املسح األخير من االستطالع 
لم  الذي ســتصدر نتائجه قريبا، 
تختلــف النتائج بشــكل كبير عن 

شوف الصراخ وين بالشارع وامش 
عكسه ويرزقك اهللا!

النقاش اجلاري حاليا حول اندماج 
البنكني يعطيك تفســيرا بســيطا 
ألســباب «وقف حالنا» في الكثير 
من املجاالت، ســواء االقتصادية 
والتعليمية والصحية حتى الرياضية.
وجود رأي عام حــر وامتالك 
املواطن الكويتي هامش حرية طيب 
«شيء زين»، لكنها في األيدي اخلطأ 
تصبح ضجيجا وصوتا عاليا مينع 

جتعل شبابنا يستخدمها استخداما 
إيجابيا وليس سلبيا.

كما أنه يجب تنمية الشباب نفسيا 
وبدنيا بنشر أماكن ممارسة الرياضة 

عزا ٣٠٫٩٪ رغبتهم  في الهجرة إلى 
الفساد، ١٧٫٥٪ لفرص التعليم، ١٣٫٤٪ 
ألسباب اقتصادية، على  حني كانت 
آخر أسباب الرغبة في الهجرة هي 
األســباب األمنية، التي لم تتجاوز 

نسبتها   ١ ٪ فقط! 
العــام في  وخالفــا لالجتــاه 
االستطالع بخصوص الوجهات األكثر 
تفضيــال  للهجرة، والذي مال نحو 
أوروبا بنسبة ٤٢٪ ثم أميركا الشمالية 
بنسبة ٢٧٪، كانت  أميركا الشمالية 
اجلهة األكثر تفضيال للهجرة كويتيا 

غريب، كيف يعيد التاريخ نفسه؟ 
نفس الضجة التي أثيرت حول «الداو» 
تعود مرة أخرى حول اندماج بنكني 
وكل واحد يركبها قصة على كيفه.
الرابــح األكبر فيه   االندمــاج 
احلكومة بحكم أنهــا املالك األكبر 

لألسهم.
 تزامن ذلك مع مكسب خلصومك 
السياسيني ليس مبررا لك أن حترم 

املال العام من رافد جديد.
نكرر اخلطأ مرة أخرى بالسماح 
لضجة وشوشرة وسائل التواصل 
بالتدخل وتخريب عملية اقتصادية 
بحتة، وكما قلت لنا سوابق  في «الداو» 
عندما رفضتها احلكومة بسبب ضغط 
الرأي العام، التقطتها«أرامكو» وشكلت 
معها أكبر شركة بتروكيماويات في 

العالم.
بالوقت نفسه وعكس الرأي العام 
تدخلت احلكومة واشترت أسهم بنك 
اخلليج لتبيعها بعد ٣ سنوات بـ ٣ 

أضعاف سعرها.
 والدور اآلن على اندماج البنكني، 

يعد الشباب جزءا مهما في تكوين 
كل مجتمــع، بل إنهم أهم جزء في 
نســيج املجتمع، حيث إنهم عماد 
أي أمة وســر نهضتها، فهم طاقة 
املجتمع مبا ميلكون من طاقة على 
العمل واإلجناز واإلبداع، فهم ميثلون 
مســتقبل الوطن، فإذا مت إعدادهم 
وتنميتهم بشــكل صحيح ومنظم 
فإن ذلك يعني تنمية وإعداد مستقبل 

الوطن.
وللنهوض باملجتمع يجب تنمية 
الشباب وإعداده من جميع النواحي، 
تعليميا وثقافيــا بتطوير املدارس 
واملناهــج مبا يواكــب التطور في 
الدول املتقدمة ونشر ثقافة القراءة 
وتطوير استخدام اإلنترنت بصورة 

الرغبة  الهجرة،  يعتبر موضوع 
واألســباب والوجهة والطبيعة، من 
بني أهــم  املواضيع التــي تطرقت 
إليها اســتطالعات الرأي العام التي 
تناولــت آراء املواطنــني في  الدول 
العربية، وكان من أبرزها استطالع 
العربــي لصالح جامعة  البارومتر 
برنستون األميركية، الذي مت االنتهاء 
من دورته السابعة ٢٠٢٢ في الكويت 
قبل أسابيع قليلة، ومن املتوقع  أن 
تصدر نتائجه للجمهور قريبا، وقد 

تشرفت باإلشراف عليه مرتني. 
وكانت نتائج االستطالع املذكور، 
لعــام ٢٠١٨، قد أظهرت أن ٢٠٪ من 
 املشــاركني، من عشر دول عربية، 
قد عبروا عن رغبتهم في الهجرة، 
مع نسب تتراوح  بني ٢٠ و٥٠٪ عند 

أخذ البلدان كل على حدته! 
في املقابل، كانت الكويت أقل الدول، 
التي شملها االستطالع املذكور، في 
 نسبة الراغبني في الهجرة، إذ بلغت 
٧٫١٪ فقط من الكويتيني. وفي اتساق 
مع االجتاه  العام ألسباب الهجرة في 
معظم الدول التي شملها االستطالع، 

سلطنة حرف
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