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أحمد النواف 
ثقة كبيرة

مجرد رأي

عيسى أبوطفرة املطيري

منذ أعوام، وهذه الظاهرة تطفو على السطح حتى أصبحت 
في يومنا هذا ليســت فقط بظاهرة بل كارثة أو معضلة في 
مجتمعنا! واألسباب واضحة كوضوح الشمس، لكن لألسف 

دور الرقابة متغافل عنها!
باألمس البعيد عندما كنا نسمع عن بعض الشهادات العلمية 
يقوم جهاز ديوان اخلدمة املدنية بتوظيف أصحابها في إحدى 
الوظائف البعيدة عــن تخصصه، لكن القبول والصمت على 
ذلــك اخلطأ جعل ما كان باألمس ظاهرة أصبح في يومنا هذا 
كارثة علمية وعملية في مجتمعنا املدني! وإليكم إحدى املآسي 

لذلك اجلهاز:
في بداية األسبوع قابلت مجموعة من طالبي الذين تخرجوا 
«منهم قدميو التخرج وآخرون تخرجوا قريبا»، بعد الســالم 
والتحية واألشواق وذكريات أيام الدراسة معهم، قمت بالسؤال 
عن أوضاعهم اآلن وكيف هي حياتهم العملية، وكانت املفاجأة 
عندما وجدت العديد منهم يعملون بوزارة األوقاف! فسألتهم: 
عفوا، خريجو قســم النقد واألدب املسرحي شنو شغلتكم 
بوزارة األوقاف؟ فقامت إحدهــن باإلجابة: إحنا نقوم بعمل 
دورات وندوات لوزارة التربية! بدهشة قلت: حبيبتي األوقاف 
وال التربية؟ فأجابت: ال دكتورة وزارة األوقاف فيها قســم 
مسؤول عن دورات وندوات لوزارة التربية حتى إجازاتنا كانت 
قبل مربوطة مع إجازات املدارس في وزارة التربية، بس احلني 
غيروا السيستم وأصبحت إجازاتنا مثلها مثل موظفي الدولة. 
فقمت بالسؤال: وشنو إن شاء اهللا نوعية ندواتكم ودوراتكم 
شي يخص املسرح؟ فأجابت: ال دكتورة ما لنا شغل في املسرح! 
ندواتنا ودوراتنا عن التنمر واحلاالت االجتماعية ووايد أشياء 
تخص علم النفس. وهنا انتهي اللقاء وشــمس األمل للثقافة 

واملسرح غابت عن عروس اخلليج.
السؤال الذي يطرح نفسه لهذا الصرح وذلك اجلهاز املسؤول 
عن إيجاد الفرص للعمل ألبنائنا اخلريجني وفق تخصصاتهم 
ورغباتهم وفق ما نص عليه «الدستور»: أين دراساتكم وخططكم 
مبا يحتاجه سوق العمل الوظيفي؟ في املاضي البعيد كنا نقرأ 
ونسمع عن أن بعض األقسام العلمية واألدبية سواء في اجلامعة 
أو املعاهد التطبيقية أغلقت بأمر من ديوان اخلدمة والســبب 
أنه يوجد تكدس في هذا التخصص وخوفا في املستقبل بأال 
يوجد عمل لهم وعليه مت إغالق تلك األقســام حلني االحتياج، 
تلك كانت سياسة ذلك اجلهاز بأنه على الدوم يقوم بالدراسة 
لوضع العمل في الكويت وطلب الوزارات واحتياجها بل كانت 
تلك الدراسات واخلطط تثمر فتح أبواب جديدة لتخصصات 
جديدة سواء على الصعيد العلمي أو األدبي، ولكن ما يحدث 
اليوم وال أقصد فقط خريجي املعهد العالي للفنون املسرحية 
بل على املستوى العام من اخلريجني، يعتبر أضحوكة مدنية 

ال متت ملا تنص عليه مادة (٤١) من دستور الكويت.
مســك اخلتام: أيام قليلة ويهل علينا عام هجري جديد، 
نسأل اهللا أن يكون عام خير وحب وسالم على األمة اإلسالمية 

والعالم بأكمله، كل عام واألمة اإلسالمية بخير.

الضمير رقيب باطني يسكن في أعماق اإلنسان، هبة من 
اهللا لإلنسان مثل إشارات املرور توجه السائق إلى ما يجب أن 
يفعله وينظم خطواته يقف أو يستمر في السير، والسائق حر 

بأن يطيع اإلشارة أو يكسرها ويعاقب بغرامة.
أحيانا يكون قويا مع البعض، وضعيفا مع غيرهم، أحيانا 
يعمل وأحيانا يكــون في إجازة مفتوحة أو قد يكون ضميرا 
مســتترا أو غائبا أو مختال في موازينه، وقد يكون للبعض 
ضميران: بأحدهما يحكم على نفسه مبنتهى التساهل وباآلخر 

يحكم على غيره مبنتهى التشدد في املوضوع الواحد.
في الظاهر يعتقد اإلنسان منعدم الضمير أن هذا هو السبيل 
الوحيد للحياة، ويحــاول أن يبرر انعدام ضميره، ولكن في 

احلقيقة انعدام ضميره يكون شرا له ال خيرا.
أما الشخص الذي ميتلك ضميرا يقظا فمبادئه ثابتة ويقينه 
راسخ ومعتقداته ال تتزعزع، ومثله العليا ال تفقد بريقها، وقيمه 
تخط له سير حياته، فيأبى التنازل عن قشة من رصيده األخالقي 
ولو بكنوز األرض كلها، ال تهزه املساومات وال تلعب به الرغبات.

علمتنا جتارب احلياة أن املصالــح كثيرا ما تتعارض مع 
املبــادئ وهو ما يفرض علينا أن نتخلى عن بعض مصاحلنا 

صونا ملبادئنا.
يا لألســف نعيش أزمة انعدام الضمير وهي سبب كل 
هذه الســلبيات واملشكالت والظواهر السلبية الدخيلة على 

مجتمعنا، والسبب األهم في عرقلة مسيرة التنمية.
إذا خلــوت الدهر يومــا فال تقل

خلــوت ولكــن قل علــي رقيب
وال حتســنب اهللا يغفــل ســاعة

وال أن مــا يخفــى عليــه يغيب
 على املجتمع دق ناقوس اخلطر جتاه هذه األزمة، وضرورة 
إعمال الضميــر في حياتنا، مبعنى أال يكون مجرد عبارات 
وجمل وشعارات رنانة فحسب، إمنا يكون مبنزلة قوة حقيقية 

جند تأثيرها بيننا على أرض الواقع.
إن إمــالءات ضميرنا اليوم هي التي غدا ســوف حتدد 
مصيرنا وتكتب لنا تاريخنا، وإن ضاع الضمير هلكنا وهلكت 

معنا أوطاننا.
فمن ال ميلك ضميرا ال ميلك روحا.. أي انه شخص ميت.
الضمير اليقظ ينادي صاحبه دائما أن اهللا معك يســمع 
ويرى ويحاســب، وهو من مقام اإلحسان «اعبد اهللا كأنك 

تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»
وهو دائما ما يسأل نفسه: ماذا أفعل، وملاذا أفعل، وملن أفعل؟
فال حل جذريا ملشكالتنا إال بالعودة إلى إعمال الضمير 
في حياتنا من جديد، والتمسك بقيمنا وثوابتنا، حيث األمانة 
والكرم، والتخلي عن األنانية واجلشع واخلداع، فما أحوجنا 
إلى صحوة ضمير وإيقاظه من سباته العميق، عندها تستقيم 
احلياة ويتحقق التكافل االجتماعي والرضا املجتمعي، ويتحقق 

اإلصالح والتطوير في مختلف املجاالت.
إيقاظ الضمير مهمة مجتمعية صعبة لكنها ليست مستحيلة 
جديرة باالهتمام والعمل، فهي وسيلتنا الوحيدة نحو مجتمع 

منتظم، وراق، وسليم ومنتج.
إذا أردنا أن يكون لهذا الضمير قوة فعل حقيقية، علينا 
أيضا أال ننســى ما قاله نبينا الكرمي، «إن خياركم أحسنكم 
قضــاء»، فما أجمل من حفظ احلقــوق، وليس هناك أجمل 
من الصدق والبر، وال أفضل من الرحمة واألخالق، ووصل 
األرحام، تهذيب سلوكياتنا وتعامالتنا، وهذه صفات دعت إليها 
كافة األديان السماوية، وما أعظم من التحلي بهذه الصفات 

في ظل التحديات واألزمات واملتغيرات، وما أكثرها!
فالقلب الطاهر.. ضمير صالح.. وتدين بال رياء.

عز الكالم: إذا مات الضمير اســتحال معه أي إصالح، فكيف 
يصلح مجتمع، ولبنته األولى التي هي اإلنسان فاسدة؟!

الدول متر مبراحل  جميع 
التقدم  متفاوتــة من حيــث 
واالزدهار، والكويت واحدة من 
تلك الدول التي شهدت تقدما 
كبيرا بعد االستقالل واكتشاف 
النفط وما جلبه على أهلها من 
خيرات فــي جميع املجاالت، 
ورغم ما شهدناه في السنوات 
األخيــرة من تأخر في عملية 
التنمية وعدم رضا من الناس 
عن مستوى اخلدمات في شتى 
األمــور املتعلقة بحياة الناس 
كالتعليم والصحة واالقتصاد 
والســكن والطرق والزراعة 
وغيرها الكثيــر، فإنا ما زلنا 
متفائلني باملستقبل الذي نتمنى 
أن يكون أفضل وأكثر إشراقا 
بالنســبة ألبنائنا، واجلميع 
يعلم أن معظم ما كنا فيه من 
تأخر كان بسبب عدم تعاون 
الفساد  السلطتني وانتشــار 
وعدم ردع الفاسدين بصورة 

باتة وحازمة.
واليوم ومع صدور األمر 
األميري السامي بتعيني الفريق 
أول م.الشــيخ أحمد النواف 
رئيســا ملجلس الوزراء نرى 
تفاؤال مــن املواطنني بإحداث 
تغييرات إيجابية في حياتنا وأن 
نرى عجلــة التنمية والتطور 
تســير من جديــد، أمال في 
عــودة الكويت إلــى مكانتها 
خليجيا وعربيــا ودوليا وأن 
التي  نرى املشاريع احلقيقية 
تساهم بشكل فعلي في خدمة 
املواطنني وحتســني ظروف 
حياتهم، وأن يتم حل القضايا 
العالقة كالقضية اإلســكانية 
ومعاجلة اخللل في اخلدمات 
املقدمة وحتسني البنية التحتية 
باملرافق، وأيضا  واالهتمــام 
الفســاد من جذوره  محاربة 
ومهما كانت مستوياته وأماكنه.

نعــم متفائلــون برئيس 
الوزراء اجلديد الذي تقع على 
عاتقه مسؤولية كبيرة، نسأل 
اهللا تعالى أن يوفقه في حملها 
وأدائها، وأن يتم اختيار الوزراء 
من األشخاص أصحاب الكفاءة 
والقدرة علــى العمل والعطاء 
واملشهود لهم باألمانة واحلرص 
علــى مصلحــة الكويت من 
خالل العمل اجلاد وبعيدا عن 
احملســوبيات، فالشعب يريد 
العطاء  وزراء قادرين علــى 
احلقيقي والنهوض بالعمل في 
وزاراتهم واجلهات التابعة لهم 
املواطن خالل  بشكل يلمسه 

أقرب وقت.
ومبا أن الشيخ أحمد النواف 
حاصل على بكالوريوس في 
التجارة مــن جامعة الكويت، 
العسكري  السلك  وتدرج في 
وشــغل منصب وكيل وزارة 
مســاعد لشــؤون اجلنسية 
واجلوازات بوزارة الداخلية ثم 
منصب وكيل وزارة مساعد 
التعليم والتدريب  لشــؤون 
بوزارة الداخلية، وكان محافظا 
حلولي وتقلد العديد من املناصب 
القيادية، ونائبا لرئيس احلرس 
الوطني بدرجة وزير، ونائبا 
أول لرئيــس مجلس الوزراء 
ووزيرا للداخلية، فهذا يجعله 
قادرا على معاجلة املشكالت 
التي ميكن أن تعترض العمل 
مهما كانت طبيعتها، فخبرته 
وقربه مــن الناس من األمور 
التي تســهل عليه حتمل تلك 
الكبيرة والتي هو  املسؤولية 

أهل لها إن شاء اهللا تعالى.
نبارك للشيخ أحمد النواف 
نيله ثقة صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، حفظهما اهللا، ونسأل 
اهللا تعالى أن يوفقه ملا فيه خير 
البالد وأهلها وأن يعينه على 

حمل األمانة.

نحو االجتاه لتطهيــر الوطن من 
الشوائب العالقة بسفينتنا وتنظيفها 
بصدق ومســؤولية إلخراجها من 
حوض الصيانة عامرة بالطموحات 
بالتفاؤل  واإلجنــازات ومحملــة 
باجتاه موانئ وشواطئ االستقرار 
والتعاون ليتمتــع اجلميع بقضاء 
الراحة التامة على منت سفينة الكويت 
وهى تعبر البحر مستقرة راسخة 
بفضل قيادتها الرشــيدة وتعاون 
كل بحارتها مــع نوخذتها اجلديد 
على بساط املياه «األحمدي» راسخة 

مستقرة عالية الهمة!
هل ســنبحر وريــاح التعاون 
واإلجناز تدفع بأشرعتنا نحو شاطئ 
األمان واالستقرار أم سيكون حالنا 
حال الســفينة.. «مرة معانا الريح 

ومرة علينا»؟
كلنا آمل وثقة بنوخذة هذه املرحلة 

اجلديدة! واهللا من وراء القصد.

احلالي، وإلى ذلك الوقت ستستمر 
السلطتان في تسيير أعمالهما.

وهذه احلكومة اجلديدة حكومة 
الشــيخ أحمد النواف ســتكون 
البوصلة لتصحيح املسار السياسي 
في عدة قضايا مصيرية، لذا مما 
أن أعضاء احلكومة  الشــك فيه 
اجلديدة، ســيتم اختيارهم وهم 
مستشعرون بثقل وعظم املستحقات 
الوطنية لهذه احلقبة اجلديدة من 
تاريخ السياسة والدميوقراطية في 

دولة الكويت.
أسأل اهللا تعالى أن يسدد ويوفق 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد 
النواف وحكومته اجلديدة، اجلديرة 
بثقة القيادة والشعب، وأرى كمواطن 
كويتي أن التكليف السامي ما هو 
النواف  الشــيخ أحمد  إال ليكون 
بداية  رئيس احلكومة اجلديــد.. 

لعهد سياسي جديد.

املهر،  الوراثية، وأن تكون خفيفة 
فعن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا 
عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وآله وســلم قال: «إن أعظم النكاح 

بركة أيسره مؤنة».
وقد كّرم اإلسالم املرأة أما وبنتا 
وأختا وزوجــة، واألم الواعية لها 
دور رائد في تكوين الفرد الصالح 
واألسرة الراشدة، واملرأة الصاحلة 
تبنــي وتكافح وجتلب الســعادة 
ألسرتها ألنها كنز يفوق كنوز الدنيا، 
واملرأة الواعية املتزنة الناجحة ال غنى 
عنها وال يقوم أحد مقامها، ويجب 
إعدادا صحيحا وتأهيلها  إعدادها 
تأهيال كبيرا ألداء واجبها األسري، 
واملرأة تواقة إلى بذل العلم ونصح 
العباد، وزوجات النبي صلى اهللا عليه 
وآله وسلم قدوة حسنة لكل امرأة 
مؤمنة غيورة على دينها وأمتها، قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: 
«خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم 
ألهلي»، وقال الرسول عليه الصالة 
والسالم: «استوصوا بالنساء خيرا».

قال الشاعر:
األم مدرســة إذا أعددتها

أعددت شعبا طيب األعراق

وخلق األزمــات التي اعتدنا عليها 
خالل دور االنعقاد السادس عشر 

املتعثر سياسيا واملعطل قصريا!
نعم.. اهللا يحفظ نوخذة حكومتنا 
اجلديدة من أمواج البحر املتالطمة 
سياســيا وهو قادر بإذن اهللا على 
قيادة معركة التوفيق إذا ما حتققت 
لغة وممارسة التعاون بني السلطتني 

الشيخ أحمد النواف، سدد اهللا خطاه 
وأعانه علــى حتقيق اإلصالحات 

املنشودة في البالد.
هــذا التكليف املبارك للرئيس 
اجلديد لرئاسة مجلس الوزراء ما 
هو إال مرحلة سياسية جديدة ينتظر 
املرســوم  اجلميع بعدها صدور 
األميري السامي بحل مجلس األمة 

الديــن، مــن هنا فإن مــن أعظم 
املطالب التي ينبغــي أن يختارها 
راغب الزواج ويجعله نصب عينيه 
الدين وحسن اخللق وأن تكون من 
بيت متدين وأن تكون ولودا، قال 
الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم: 
«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر 
بكم األمم يوم القيامة»، وأال تكون 
من القرابة القريبة فإن زواج األقارب 
الغالبة في األســرة  الصفة  يزيد 
ويؤكدهــا ويبرزها خصوصا إذا 
السيئة، عكس  الصفات  كانت من 
زواج األباعد، فهو يقلل من العيوب 
اجلسمية واملرضية ومنها األمراض 

إعالميــا وسياســيا واقتصاديا 
واجتماعيا وتنمويا أم أنها مناورات 
سياسية آنية من أجل توجيه ضربة 
رياح «كوس» عاصفة لتغيير سياسة 
التوجهــات النيابية كما هي العادة 
لتعود سفينتنا من جديد حلوض 
الصيانة وإصالح األضرار اجلسيمة 
التي أصابتها نتيجة التعنت باملواقف 

بها  التي شعرنا  الفرحة  وهذه 
وغمرتنا عند صدور األمر األميري 
بالتكليف لرئيس مجلس  السامي 
الوزراء بسبب اخلطوات اإلصالحية 
التي نفذها النواف في وزار الداخلية، 
والشعور بالبهجة والتفاؤل لدليل 
على توافق الشعب والسلطة على 
االختيار امليمون للرئيس اجلديد، 

وان أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها 
حفظته في نفسها وماله».

واملرأة إنسان مكرم، كّرمها ديننا 
احلنيف ووضعها في مصاف الرجال 
ولم يفرق بينهما إال حني تقتضي 
طبيعة املــرأة ووظيفتها مثل هذا 
التفريق، واإلسالم أجاز للمرأة القيام 
ببعض األعمــال التي تعود عليها 
وعلى أسرتها باخلير واملرأة لها حق 
العلم والتعليم واجلهر ضد ما تراه 
مخالفا للشرع واإلسالم علم املرأة 
اجلرأة في احلق وعدم اخلوف في 

إبداء رأيها وسؤال حاجاتها . 
الزوجة الصاحلة  ومن صفات 

نحن اليوم فــي مواجهة رياح 
سياسية عتيدة وقوية تواجهنا، فهل 
نســتطيع التحليق في أجواء ضد 

رياح «الكوس» السياسية؟!
بــكل صــدق ومحبــة نبارك 
اختيــار رجــل الهــدوء واحلزم 
الفريق  الرفيع  والتواضع واخللق 
أول م. الشيخ أحمد النواف رئيسا 
للوزراء و«نوخذة لسفينة احلكومة 
الرشيدة األربعني»، لقيادتها إلى بحر 
االســتقرار واإلجناز بوجه رياح 
له االنتصار على  التغيير، متمنني 
هذه الريــاح وزوابعها وما حتمله 

من مفاجآت!
املواقــف  تطالعنــا  اليــوم 
والتصريحات املستبشرة بتوليه 
هذه املسؤولية واألمانة الثقيلة من 
جميع أطياف القوى السياسية، فهل 
هي مصداقية وعزمية مؤكدة لدعم 
النوخذة اجلديد ورسالته الوطنية 

جــاء األمر األميري الســامي 
بتكليف الفريق أول متقاعد الشيخ 
أحمد النواف برئاسة مجلس الوزراء 
منذ أيام، في فترة كانت متر فيها 
العملية السياسية مبنعطف حرج 
حتتــاج إلى التجديــد و التمكني 
للخروج من املآزق السياسية وجعل 

مصلحة الكويت أوال وأخيرا.
الكويتي  الشــارع  وقد رحب 
فرحا متيما، بتكليف الشيخ أحمد 
النواف، لثقتنا بدوره وقدرته على 
حلحلة امللفات املعطلة التي ضاعت 
وسط زحام التجاذبات السياسية 
والصراعات املعلن منها وغير املعلن، 
ومن بينها االتهامات واالستجوابات، 
وبني التشريع املتواضع والقرارات 
احلكومية بشتى جوانبها.. ضاعت 
على املواطن فرص كثيرة كان من 
املواطن  شأنها حتقيق ما ينشده 

الكويتي.

كرم اإلسالم املرأة وأعطاها منزلة 
عظيمة بعد أن كانت حبيسة «خباتها» 
تؤمر وال رأي لها وال كيان، وكان 
يتم وأدها فــي اجلاهلية فأعطاها 
اإلســالم حقها في امليراث وحقها 
في الشهادة وإبداء رأيها، بل جعلها 
مصدرا من مصادر استقاء الشريعة 
اإلسالمية فجعلها راوية للحديث 
الشريف ومصدرا تستسقي منه 
الشــريفة، واملرأة  النبوية  السنة 
الصاحلة نعمة من نعم اهللا تعالى، 
فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
وسلم: «أربع من أصابهن فقد أعطي 
خير الدنيا واآلخرة، لســان ذاكر 
وقلب شاكر وبدن على البالء صابر 
وزوجة ال تبغيه خونا في نفسها 
ومالها»، وعن عبداهللا بن عمرو بن 
العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وآله وسلم قال: «الدنيا متاع وخير 

متاعها املرأة الصاحلة».
وعن أبي أمامة ے عن النبي 
صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: «ما 
اســتفاد املؤمن بعد تقوى اهللا عز 
وجل خير له من زوجة صاحلة إن 
أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته 

- اندثار املفردات العربية واستبدالها باألجنبية.
- اضطرابات سلوكية منها التوتر املستمر واالندفاعية.

- املشاكل الصحية.
- التعرف على أمور سابقة ألوانها.

- اإلدمان اإللكتروني.
- التواصل اجلامد واملصطنع.

- بطء التطور االجتماعي والعاطفي.
- إخفاق املهارات السلوكية.

- قلة التركيز.
- التنمر اإللكتروني.

- املخدرات.
- التعري بكل أشكاله.

وها نحن بصدد ظاهرة جديدة مــن أثر األجهزة الذكية 
ونتائجها على املجتمع نفسيا واجتماعيا على مدار سنوات، أال 
وهي «فتك الطفولة»، لرمبا خلفت األجهزة الكثير من املساوئ 
منها «تزايد حاالت الطالق - التعري - الدياثة - انتشار املخدرات 
- الزنا - الغش التجاري - االنشغال عن األهداف - آثار صحية 
وذهنية - التواصــل االجتماعي املصطنع - املادية - الهوس 
بأشكاله - العزلة - الضجر - موت املشاعر - التوثيق الغبي.. 
إلخ من األمور التي باتت كتحديات وصراعات تواجهها األسرة 

اليوم والتي انعكست كأسلوب يفتك بالطفولة.
إلى جانب أثر األجهزة ذاتها على األطفال اليوم من حيث 
نفسياتهم مما أظهر الكثير من األمور التي تضرر منها الكثير 

من األطفال وبشكل ملحوظ، منها:
- اللعب االصطناعي اجلامد بدل اللعب احلركي.

- العزلة.
- امللل السريع من أبسط األمور.

- الغضب السريع.
- االعتياد على اللعب واللهو بدال من التركيز على األهداف.

- العنف والعدوانية لدى الذكور الصغار والبعض اآلخر ميتثل 
للخوف وضياع القيم الرجولية لديهم.

- تعزيز املادية.

- اجلرأة.
- اندثار القيم اإلسالمية.

فقــد افتكت الطفولة وافتكت البراءة - ولرمبا يتســاءل 
البعض عن إيجابيات تلك األجهزة - فأقول نعم إنها إيجابية 
فقد أضفت على حياتنا باحملاســن التي سهلت علينا أمورا 
كانت في سابق عهدها صعبة ومصدر عجز، وإمنا إيجابياتها 
تعتبر أقل بكثير من انعكاس مساوئها نتيجة لالستخدامات 
الســلبية لها، فأبرز ما حققته هي العزلة بني أفراد األســرة 
الواحدة - ويأتي هنا دور الوعي املكثف واإلرشاد عبر وسائل 
اإلعالم بشتى منافذها حتى تتمكن األسرة أوال من السيطرة 
على تلك املوبقات، إلى جانب وعي اآلباء واألمهات اليوم الذين 
افتتنوا بالفنت التي ال تعد وال حتصى من حولنا وساروا وراءها 
بعميانية إال من رحم ربي، فقد تعززت املادية بكل أشــكالها 
وصورها حتى انتشــر الفساد بصور وأشكال مختلفة، مما 
انعكس ذلك أيضا بشكل أو بآخر على مالمح الطفولة، فعلى 
األســرة الوعي بعواقب األمور إن لم تأخذ اخلطوات اجلادة 
في التنظيم الســلوكي والفكري إلى جانب مساندة املدرسة 
واملؤسسات االجتماعية في حماية األسرة، وأهمها املؤسسات 
التعليمية الكبرى والتي سوف يتم بيانها في مقال األسبوع 

املقبل بإذن اهللا.
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