املواقف والتطلعات ووجهات النظر املنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات الجريدة
تمثل أصحابها وال تتحمل «راهنلا» تبعاتها.
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وجهة نظر

رسالة من الشباب إلى املسؤولني
دار حديث بيني وبين مجموعة من الشباب كل منهم
يتذمر حرصا منه على مستقبل البلد ،والغريب بأنهم
وص�ل��وا ال��ى قناعة مرعبة وكأنهم جميعا اتفقوا على
أن األم ��ل م �ع��دوم ،ورس ��م ك��ل منهم ب��ري�ش�ت��ه مستقبل
البلد المظلم ،وكعادتي بدأت أبث فيهم جرعات التفاؤل
بكالم أنا شخصيا مؤمن به ومحاوال تغيير نظرتهم
لمستقبل أراه مشرقا وجميال وحاضرا يحسدنا عليه
الكثير ،فنحن نعيش في وطن وهلل الحمد يتمتع بنعم
ك�ث�ي��رة منها ال�خ��دم��ات المجانية للمواطنين كالتعليم
وال �ص �ح��ة وال ��دع ��م ال ��ذي ي�ت�م�ت��ع ب��ه ال �م��واط��ن م��ن سعر
البنزين والكهرباء والماء وقد وفرت الدولة التسهيالت
كالقروض العقارية وغيرها ،ومكافآت جامعية ودعم
البطالة ودعم العماله للقطاع الخاص ،وأمور كثيرة ونعم
م��ن اهلل ال تحصى ول�ه��ذا يجب علينا الحمد والشكر،
استوقفني احدهم وقال لي عمي «هل أنت فعال مؤمن
ب�م��ا ت �ق��ول؟» ع�ن��ده��ا زادن ��ي ه��ذا ال�ت�ح��دي م�ن�ه��م غ��راب��ة
حينها أحسست بأن جرعتي ما عادت كافية.
قال لي أحدهم عمي تتكلم عن الخدمات الحكومية وتجد
أغ �ل��ب ال�م��واط�ن�ي��ن ي�ت�ج�ه��ون ل �ل �م��دارس والمستشفيات
الخاصة ،وتتكلم عن القرض العقاري وفعليا هو ليس
هبة بل قرض ميسر ندفع أقساطه طول العمر وليس له
ج��دوى أصال الن أسعار العقار السكني يجعلنا نحن
الشباب ال نحلم أن نمتلك بيتا ،وكم نتمنى ان نتخرج
ً
من الجامعة ونجد عمال بصورة مباشرة وال نضطر
بأن نلجأ للواسطة ونعيش الدور في المسرحيات التي
تقدمها م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ع��ن ط��ري��ق اع��الن التوظيف
الذي يتقدم له اآلالف وبالنهاية يتم قبول عدد ال يتعدى
ال�ع�ش��رات وأك�ث��ره��م ب��ال��واس�ط��ة ،ح�ت��ى م��ن ح��ال�ف��ه الحظ
ووج ��د ع�م��ال ف��ان��ه ي ��دور ف��ي رح��ى م��زاج �ي��ة ال�م�س��ؤول
ول� ��ن ي �ن �ج��ح ان ل ��م ي �ك��ن والؤه ل �ه��ذا ال �م �س ��ؤول وك ��أن
ال��والء م��اع��اد للشركة أو للوطن ،وأزي��دك علما فالعمل
عند الشباب أصبح روتينيا ال شغف فيه وال تطوير،

الدولة ال تريد الديموقراطية ..ما العمل؟!

وأض�ح��ك ان سمعت اح��د ال�ق�ي��ادي�ي��ن ي�ق��ول ب��أن�ن��ا نحن
الشباب مستقبل البلد وأي مستقبل يتكلم عنه ونحن
فعليا مهمشون وال نشعر بقيمتنا ومسؤوليتنا في
ال�م�س��اه�م��ة ف��ي ب �ن��اء ال�ب�ل��د وأي رؤي ��ة ي�ت�ك�ل�م��ون عنها
ونحن لسنا ج��زءا منها ،ينظر ال��ي ويقول لك مني كل
االح�ت��رام وألمثالك المتفائلين ونحن الشباب ال ننكر
نعم اهلل علينا ولكننا نتحسر ونحن نعيش ف��ي دول��ة
صغيرة تملك كل مقومات النجاح وبالمقابل تصل الى
المستوى االدنى في مؤشرات االداء ،كما ينتابنا الحزن
ون �ح��ن ن �ق��ارن وط�ن�ن��ا ب��ان �ج��ازات ال ��دول ح��ول�ن��ا ،سكت
قليال وخيم الصمت.
ق��ال ش��اب آخ��ر خ��وف�ن��ا ن�ح��ن ال�ش�ب��اب ي�ت��زاي��د ف�ك��ل ما
ن�س�م�ع��ه ت�ع�ل�ي�ق��ات م�ح�ب�ط��ه م��ن ال �خ �ب��راء وال�م�س��ؤول�ي��ن
بالبلد فالكل يتكلم عن الفساد والمشاكل السياسية
واالقتصاد المهزوز حتى الرواتب غير مضمونة ،وان
ف �ك��رن��ا ب��ال�ع�م��ل ال �خ��اص ف��أي��ن ال �ف��رص وأي ��ن ال�ت��وج�ي��ه
وال ��دع ��م ،وس��ؤال��ي ل��ك ك�خ�ب�ي��ر ق��ل ل��ي ك�ي��ف ل��و تغيرت
حال البلد لالسوأ وتأثر اقتصادها سلبا حينها ماذا
�رض لهؤالء
سنفعل؟ بصراحة لم يكن عندي ج��واب م� ٍ
الشاب.

نأخذ نفسًا عميقًا،،،
كان حديثا شيقا بيني وبين هؤالء الشباب ،وبالحقيقة
ل��م أت��وق��ع ه��ذا ال�ن�ض��وج ال�ف�ك��ري ع�ن��ده��م ف��ي م�ع��رف��ة ما
ي��دور من األح��داث ،كما ويبدو بأنهم يتقاسمون نفس
الهموم ويخوضون نفس التحديات .وم��ن مسؤوليتي
ن�ق��ل ه �م��وم ه ��ؤالء ال �ش �ب��اب ال ��ى ك��ل م �س��ؤول ي�ج��ب أن
يقوم بدوره بهدف تغيير هذه األجواء واشراك الشباب
واعطائهم الدعم والفرص الثبات قدراتهم ،كما نحتاج
إل ��ى ت�ن�ظ�ي��م ال �ط ��رح االع ��الم ��ي االي �ج��اب��ي ل �ب��ث رس��ائ��ل
ايجابية تفتح اب��واب األم��ل لشبابنا ،أي�ه��ا المسؤولون
ً
نحتاج منكم المبادرة وال نريد شعارات بل نريد أفعاال.

جمال الحمود

Twitter: JAlHumoud
jhumoud @ journey. com. kw

رأي

املواطن الكسول و«سهل» املسروق
م��ن ال �خ �ط��أ أن ن�ش �ي��ر ب��أص��اب��ع االت� �ه ��ام ال ��ى ال �م��واط��ن
المسكين ُ
بأنه كسول وغير متمكن من عمله وال ينجز
ُ
وزيادة على ذلك نذكر أنه ال يستحق راتبه ،ولكي نكون
منصفين قد يكون هذا الكالم قريبا من الحقيقة في
بعض المناطق إال أن السبب يتمحور في الحكومة نفسها
ألن المواطن يرى بعينه كيف تسود المحسوبيات في
أركان الدولة حيث إنه يعمل بجد لسنوات ومن ثم يأتي
ُ
شخص م��ن ال�ع��دم ويتولى منصب االدارة ألن� ُ�ه يعرف
ف��الن��ا وف��الن��ا ،بينما م��ن يمتلك األحقية يبقى ساكنا
في وظيفته ال يترقى حتى التقاعد ،وبسبب هذا الظلم
في السلم الوظيفي الذي شاع في البالد أمسى المواطن
غير ش�غ��وف بالعمل ول�ي��س ب�م�ق��دوره التقديم أحيانا
إذ إن االدارة التي وصلت عن طريق وساطة ال تمتلك
الخبرة ف��ي آلية العمل وغير ُملمة ب��ال��دائ��رة الحكومية

بما فيها م��ن أع�م��ال ال ُي�ج�ي� ُ�ده��ا اال ال�ق��دي� ُ�م ُ
المتمرس.
الكويت في ظل األوضاع الحالية تتمكن منها الكثير من
األجواء الداكنة وغير ُ
المريحة حيث إن ما تولد في قلوب
الشعب نتاج السرقات والظلم والتصريحات التي تكسر
من ظهر المواطن وعزمه جعلت من الناس أمواتا يعيشون
لكي يأكلوا ويناموا ويشربوا دون تفكير واستخدام
للعقل ،حتى انه شاع بأن تطبيق (سهل) ال��ذي أعلنت
عنه الحكومة كنقطة تحول للمعامالت الحكومية الرقمية
شاع ُ
بأنه مسروق من شركة رفعت قضية على الحكومة
تتهمها بأنها سرقت التطبيق منها وحتى هذه اللحظة لم
الرسمي للحكومة ويفند ما حصل ،وان كان
يخرج الناطق
ً
ُ
الخبر صحيحا فهذه فضيحة ستهز سمعة الدولة
هذا
وسيقال بأنها ال تمتلك الكفاءة لبرمجة تطبيق الكتروني
ما سيجعلنا أضحوكة في لسان اآلخرين واهلل المستعان.

محمد عيسى أبو الملح
فضفضة قلم

جامعة الكويت ...قنبلة موقوتة ع األسفلت
ً
ق �ب��ل ش �ه��ر ت �ق��ري �ب��ا ت �ن��اول �ن��ا ف ��ي ه ��ذا ال �ع��ام��ود م�ق��ال��ة
بعنوان «أمين عام جامعة الكويت الفساد بلغ األسفلت»
ولألسف لم تكن االستجابة على قدر أهمية الموضوع،
ولكن ال�ي��وم الموضوع ليس بعيدا ع��ن المقالة السابقة
من الفساد وال أقل أهمية عنه بل هو أكثر بكثير مما
ي �ت �ص��وره ال�ع�ق��ل ف��ال�ف�س��اد ال ��ذي ي�ع�ش�ع��ش ف��ي أروق ��ة
الجامعة أصبح يهدد أرواح جميع منتسبيها من هيئة
تدريسية وطلبة وعاملين ف��ي ك��ل ال�م�ج��االت ،فالفساد
ال��ذي نريد أن نسلط ال�ض��وء عليه ال�ي��وم أصبح بمثابة
قنبلة موقوتة قد تنفجر بأي لحظة وقد تحصد أرواحا
بريئة مقبلة على الحياة.
ال��رسً��ال��ة ب��اخ�ت�ص��ار ع�م�ل��ت اح ��دى ال �ش��رك��ات ال��وط�ن�ي��ة
أخيرا في الجامعة لتنفيذ أعمال صيانة ط��رق بسيطة
وبعد مباشرة العمل وج��دت العديد من التجاوزات في
العقد السابق وال�ت��ي ال تتطابق م��ع المواصفات الفنية
التي حددتها وزارة األش�غ��ال العامة والجهات المعنية
بهذا الشأن فقامت بدورها بإخطار اإلدارة المشرفة
على ال�م�ش��روع وال�ت��ي ل��م تتفاعل م��ع ال�م��وض��وع بشكل
كبير وك��ان��ت تتهرب م��ن طلبات الشركة حتى وصلت
ب�ه��ا ال �ح��ال أن ت�ط�ل��ب م��ن ال �ش��رك��ة ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�م��ل وف�ق��ا
لرؤيتها وبعيدا على األس��س المتبعة في ه��ذه الصنعة
والتي تستند إلى أسس مواصفات فنية تعتمدها وزارة
األشغال في تنفيذ أعمال الطرق.
ً
ك��ل ذل��ك م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ري ي�ع��د طبيعيا ف��ي ظ��ل وج��ود
ف�س��اد إداري ول�ك��ن األم ��ر غ�ي��ر الطبيعي ع�ن��دم��ا تجد
ال�ش��رك��ة ب��أن ك�ي�ب��ل ال�ك�ه��رب��اء ال ��ذي ت�ب�ل��غ ق��وت��ه  ١١ال��ف
فولت  high tensionيوضع تحت اإلسفلت بمسافة ال
تتجاوز  ٥سنمتر ومن المفترض أن يوضع األسفلت
بعمق ال يقل عن متر ونصف المتر فهذا األم��ر غير
الطبيعي وخ ��ارج ال�م�ن�ط��ق  ،ف ��إذا ال س�م��ح اهلل تعرض

الكيبل لقطع نتيجة اس�ت�خ��دام الطريق ال��ذي يقع تحته
مباشرة ومالصق إلطارات المركبات فقد تكون النتائج
كارثية مفادها خسائر بشرية وأض��رار م��ادي��ة تطول
المال العام.
وال �ص��ادم ف��ي ال�م��وض��وع ب��ان جهة اإلش ��راف تطلب من
الشركة تغليف هذا الكيبل ،وه��ذا اإلج��راء غير صحيح
حيث إنه يفتقد للمواصفات الفنية التي حددتها الجهات
المعنية كوزارة الكهرباء والماء ووزارة األشغال العامة
وهذا يدل على أن جهة اإلشراف ال تملك أدنى إحساس
م��ن المسؤولية وال ت��راع��ي ف��ي ه��ذا اإلج ��راء ب��أن فلذات
أكبادنا يستخدمون ه��ذه الطرق اثناء ذهابهم لقاعات
المحاضرات معرضين أرواحهم للخطر.
وال � �س� ��ؤال ه �ن��ا :ه ��ل وص� ��ل ال �ف �س��اد م ��ن ال �ب �ع��ض ه��ذه
المرحلة التي ال مباالة بها وال خوف من اهلل؟ وهل يعقل
ب ��أن ي��وج��د ج �ه��از إش ��راف ��ي م�ت�خ�ص��ص ي��رض��ى ب�ه��ذه
المهزلة؟ وتمرير تلك المشاريع دون التدقيق عليها؟

نقطة آخر السطر
وفي نقطتنا األخيرة نحن هنا ال نوجة نداء إلى رئيس
الجامعة ب��اإلن��اب��ة وال أمين عامها حيث يبدو أن األم��ر
خارج عن نطاقهم لذا فإن نداءنا لسمو رئيس مجلس
ال � ��وزراء ب ��أن أرواح أب �ن��ائ��ك وب �ن��ات��ك ال�ط�ل�ب��ة وال�ع��ام�ل�ي��ن
بالجامعة في خطر نتيجة لتقاعس بعض العاملين عن
أداء واجباتهم الفنية واإلداري ��ة ففي ح��ال ال سمح اهلل
تعرض هذا الكيبل لقطع أو خلل فني فإنه سيحصد من
األرواح ما ال يعد وال يحصى وستحدث كارثة ال تحمد
عقباها ،لذا يا سمو الرئيس نرجو من سموكم اإليعاز
للمختصين بتشكيل لجنة تقصي حقائق ح��ول هذا
الموضوع حتى ن�ت��دارك ح��دوث انفجار أشبه بالقنبلة
الموقوتة ...اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.

د .أحمد الحسيني

DR-ALHUSSINI@HOTMAIL.COM
@alhssinidr

الديموقراطية نظام متكامل يعبر عن مستوى التعليم
وثقافة أي مجتمع يطبقها لذلك فإن نجاح الديموقراطية
يكمن في قناعة الدولة والمجتمع بتطبيقها لكل ما فيها
من سلبيات او ايجابيات ،ولكن منذ بداية الديموقراطية
في الكويت والدولة مترددة في تطبيقها السباب عدة،
منها ان تكون مثل انظمة باقي دول الخليج أو اال تكون
تحت رحمة مجلس يفرض قوانينه ورقابته عليها .لذلك
ل��م تستمر ه��ذه التجربة كما وضعها المؤسسون بل
صار هناك صعود وهبوط في اداء الديموقراطية وصار
على الدولة ان تتعامل مكرهة مع مخرجات االنتخابات
ع��ن ط��ري��ق دع��م ال�ت�ك�ت��الت القبلية وال�ت�ج��اري��ة والفئوية
والدينية السياسية ،وهذه التكتالت صارت لها اجندات
خ��اص��ة ب�ه��ا وت �خ��دم ت�ك�ت��الت�ه��ا ب��دع��م م��ن ال��دول��ة .وه�ن��ا
بدأت الديموقراطية تأخذ منحنى المصالح الشخصية
للنواب وشطارة الحكومة باستعمال ادوات الديموقراطية
في تحقيق مصالحها لذلك بدأ االنحراف عن مقاصد
الديموقراطية عن طريق وضع اللجان الخاصة المؤقتة
وخلق تكتل يعطي الدولة االغلبية في المجلس ،هذه الحالة
كانت اساس انحراف الديموقراطية عن اهدافها المنشودة
وه��ذا يبين ان المصالح ال�خ��اص��ة طغت على المصالح
العامة ،وتفننت الحكومة في خلق الكتل لتحقيق غاياتها

في ه��ذه اللعبة بخلق ادوات اإلغ��راء الشاملة لألعضاء
من محاصصة وتعيينات براشوتية لكسب المصالح
الشخصية لبعض النواب ،ومن هذه الحالة صار نظامنا
الديموقراطي قاصرا عن تحقيق الغايات المطلوبة منه.
حيث صار هناك شد في اوقات واتفاق في اوقات اخرى
وخرجت قوانين غير صالحة للتطبيق بل تخدم اتجاهات
معينة ألص�ح��اب بعض التكتالت وه��ي متقلبة حسب
ظروف وتوجهات الحكومة وهنا بدأ الخلل في نظامنا
الديموقراطي .واستمرار لعبة المحاصصة والمصالح
الشخصية وعدم التزام بعض النواب بما اعلنوه خالل
حملتهم االن�ت�خ��اب�ي��ة م��ن م��واق��ف ب��ل ت �م��ادوا ف��ي ات�خ��اذ
المواقف المختلفة التي ال تخدم البلد .لذلك وم��ن اجل
مصلحة البلد يجب التفكير الجدي في اص��الح النوايا
والعمل بجد ف��ي التفكير بمصالح ال��وط��ن ال�ت��ي اهملت
منذ زمن طويل .وكفى استعمال التكتيكات السياسية
على حساب الوطن والمواطن والعمل الجاد في ايجاد
حل لوقف لعبة الديمقراطية المزيفة والتفكير الجدي
في طريقين ال ثالث لهما ،اما انهاؤها والتخلص منها
او االس�ت�م��رار فيها واس�ت�م��رار خ��راب البلد ،انها دع��وة
ص��ري�ح��ة ل��وض��ع ح��د لديموقراطيتنا ال�م��زي�ف��ة ال�م��دم��رة
من اجل صالح وخير هذا البلد الطيب ،والله المستعان.

حامد السيف
بداية السطر

دخول املجلس ونواب األغلبية!
السياسة فن الممكن ،وأكثر ما يتقن فن الممكن وهي
اس��اس ال�س�ي��اس��ة ه��م ال �ف��رس وال �ي �ه��ود ،أم��ا ن�ح��ن وهنا
أعني ال�ع��رب ،يغلب علينا ع��دم ال�ق��راءة الجيدة للساحة
السياسية واالستعجال السياسي ،لذلك نرى بأنه من
النوادر أن نجد سياسيا عربيا ناجحا.
ق ��رأت ال �ب �ي��ان ال ��ذي أص ��دره م�ج�م��وع��ة م��ن ال��ذي��ن ص��در
ف ��ي ح �ق �ه��م ح �ك��م دخ� ��ول ال �م �ج �ل��س ،وأي �ق �ن��ت ه �ن��ا ب��أن
رج ��ال ال�س� ًي��اس��ة ل��دي�ن��ا تحكمهم ال �ع��واط��ف وال�م�ص��ال��ح
الضيقة جدا ،إن البيان الصادر اتفق في جوهره ،وهو
المصالحة ال��وط�ن�ي��ة أو ال�ع�ف��و ال�ك��ري��م م��ن ق�ب��ل صاحب
السمو أمير البالد المفدى ،أما المصالحة الوطنية فإنها
ت�ش�م��ل ال�ج�م�ي��ع ب��وج�ه��ة ن �ظ��ري ،م��ا ع��دا م��ن ع�ل�ي��ه حكم
يمس أم��ن ال��دول��ة ،وأم��ا العفو ال�ك��ري��م م��ن قبل صاحب
السمو ،فإنه واضح ومعروف عبر التواصل مع الديوان
األم �ي��ري م �ب��اش��رة ،ول�ك��ن م��ا ج��اء ب��ال�ب�ي��ان م��ن تحميل
م �س��ؤول �ي��ة اس �ق��اط ق��ان��ون ال �ع �ف��و ت�م�ث��ل ب �ع��دم ح�ض��ور
نواب األغلبية لجلسته بعد قسم الحكومة الدستوري،
هو سقوط سياسي ،الن��ه لو افترضنا بأنهم حضروا
بعد اداء القسم ،ذل��ك يعني تنازال حتميا عن المطالب
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ت��ي ك��ان ي��دع��و إل�ي�ه��ا ن��واب األغ�ل�ب�ي��ة ،وأم��ا

ج��زئ �ي��ة ال �ج �ل �س��ات ال �خ ��اص ��ة ال� �ت ��ي ح �ض��ره��ا ال� �ن ��واب،
فالمعروف ًأن الجلسة الخاصة محددة المواضيع والتي
ه��ي أس ��اس ��ا ت�ت�ع�ل��ق ب�م�ص��ال��ح ال �ش �ع��ب ،وم �ن �ه��ا جلسة
مكافأة الصفوف األمامية.
والب��د م��ن اإلش��ارة هنا إل��ى أن ن��واب األغلبية تسرعوا
ف ��ي ب �ع��ض ق ��رارات� �ه ��م ،م ��ا ي �ح �م �ل �ه��م م �س��ؤول �ي��ة ب�ع��ض
ال �ق��رارات ،ل�ك��ن ال ي�م�ك��ن ال �ج��زم ب��أن�ه��م ه��م المتسببون
في سقوط القانون بشكل مباشر ،إن إصدار مثل هذا
البيان ونحن على أعتاب انعقاد ال��دور التشريعي يدل
على تناقض كبير ،وإال كيف لك أن تطلب الوقوف مع
م�ط��ال�ب��ك ح�ت��ى ل��و ك��ان��ت ش��رع�ي��ة وت�ه��اج��م م��ن ت��ري��د أن
يقف معك؟!
ال بد من التأكيد على أن ّلم شمل المواطنين المهجرين
بذويهم هو مطلب كل شخص محب للوطن ،لكن يبقى
االختالف في الطريقة.
***
ص �ف��ات ال �س �ي��اس��ي ال �ن��اج��ح ك �ث �ي��رة وم �ن �ه��ا ،ال�ت�ع�ل��م من
دروس ال �ت��اري��خ ،وت�غ�ل�ي��ب ال�م�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة ،وال �ق��درة
على المفاوضات ،عالوة على اتخاذ قراراته في الوقت
المناسب وفق الموازنة بين اإليجابيات والسلبيات.

ناصر الرشيدي
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رأي

عندما نعيش الخيال
ه �ج��رة ج��دي��دة غ��ري�ب��ة ل��م ن�ع��رف�ه��ا م��ن ق�ب��ل وه��ي هجرة
ال�ب�ش��ر م��ن ال��واق��ع ال�ف�ع�ل��ي ال��ى وه��م ال��واق��ع االف �ت��راض��ي،
ب��اح�ث�ي��ن ع��ن ال �س �ع��ادة ال�م�ف�ق��ودة وم��ا ي�ش�ع��رون ب��ه من
ن�ق��ص خ�ل��ف ش��اش��ات األج �ه ��زة االل �ك �ت��رون �ي��ة ..ل�ي�ج��دوا
أنفسهم فقدوا االحساس بوجودهم الواقعي متوهمين
�وا
أن �ه��م وص �ل ��وا ال ��ى ال ��راح ��ة ال �م �ن �ش��ودة ،وك��أن �ه��م أدم �ن� ً
نوعا من أن��واع المواد المخدرة ..التي قد يظهر لها آث��ارا
انسحابية نفسية صعبة كلما حاولوا االبتعاد عن شبكه
اإلنترنت وعن ألعابهم وتواصلهم الزائف باآلخرين من
السلبية التي
خالل التطبيقات االلكترونية ،انها الهجرة
ُ
تسببت باضطرابات نفسيه وبكوارث انسانية وأسرية
واجتماعية ..بسبب سوء استخدام االنترنت  ،بعد جائحة
ُ
ك��ورون��ا انغلق ال�ع��ال��م وف�ت��ح لنا ال�ع��ال��م االف�ت��راض��ي على
مصراعيه لنجد أنفسنا أم��ام مشكلة خطيرة فرضت
نفسها علينا شئنا أم أبينا ،فأصبح الكثير من البشر
ً
ح��ال �ي��ا ي�ق�ض��ون م�ع�ظ��م اوق��ات �ه��م خ�ل��ف اج �ه��زة ال�ه��ات��ف
مع مرور الوقت تحولوا الى شخصيات
ليجدوا أنفسهم ً
غير حقيقية بعيدا عن أسرهم وع��ن أنفسهم ..يعانون
م��ن ازدواج �ي��ة بالشخصية يقفون ح��ائ��ري��ن بين ال��واق��ع
ال�ح�ق�ي�ق��ي وم ��ا ي�ع�ي�ش��ون��ه م��ن ج �م��ال ال �خ �ي��ال ال �م��ؤق��ت،
بمشاركاتهم االخرين لبرامج السوشيال ميديا ليظهروا
بأنماط مختلفة من شخصيات تقمصوها ال صلة لها
بواقعهم.
ُ
ويظهرونه أم��ام االخرين من
فتوهموا بأن ما يعيشونه
تصوير أو ابداء رأي أو فيديوهات هي حقيقة موثقة في
عالمهم االف�ت��راض��ي ..وتفاقمت المشكلة برفض الكثير
منهم ألشكالهم الحقيقية بعد انتشار فالتر التصوير
والفوتوشوب (فأصبحت مالمحهم ال تشبه مالمحهم)
هي ظاهرة سلبية منتشرة في كل المجتمعات نعبر عنها
بلهجتنا الكويتية بقولنا؛ (واي��د مصدق نفسه وعايش
الدور).
في عام  1995تنبأ الطبيب النفسي جولد بيرج بأن البشر
سيصابون (ب�م��رض الكتروني) أو م��ا يسمى (االدم��ان
االلكتروني) وهو التصفح القهري لالنترنت ويبدو بأن
توقعات الطبيب جولد تحققت بظهور الكثير من أعراض
االم� ��راض ال�ن�ف�س�ي��ة ف��ي ال��وق��ت ال�ح��اض��ر م�ث��ل االك�ت�ئ��اب
وال �ق �ل��ق وغ �ي��اب األم ��ان ��ة وت �ق �ل��ب ال� �م ��زاج وف� �ق ��دان معنى

الوقت والشعور بالوحدة والكثير من األع��راض األخرى
س��واء كانت نفسية أو جسدية بسبب التعلق باألجهزة
االلكترونية ،من خالل بحثي في الموضوع ذاته توقفت
ُعند مرض نفسي جديد ارتبط بظهور «السناب شات»
أطلق عليه اسم (متالزمة التشوه الجسمي) يصاب بها
النساء وال��رج��ال بسبب انتشار ال�ف��الت��ر ..التي تسببت
بالوسواس القهري حول أشكال وعيوب الوجه والجسم..
فلجأ الكثير منهم الى جراحي التجميل لتغيير ً أشكالهم
بما يشبه الفالتر ،ليصبح توازن ًحياتهم معلقا بالكامل
ج��ي ،ن�ح��ن ح��ا ًل�ي��ا ن�ق��ف أم ��ام استنساخ
بشكلهم ال �خ��ار ً
بشري ليس فعليا ،ولكن شكليا فأصبحنا ال نستطيع أن
نفرق بين األشخاص في المالمح من شدة الشبه بينهم،
يعني مثل ما يقول التاجر بسوق الجملة (الستة بدينار)
نفس النوع من السلعة بسعر معين.
أي أنه يكرر
ً
ك �م��ا ح ��ذر أي �ض��ا ال��دك �ت��ور ع��اط��ف ال �ن �ج��ار اس �ت �ش��اري
األم � � ��راض ال �ن �ف �س �ي��ة م ��ن ن� ��وع آخ� ��ر م ��ن االدم� � � ��ان وه��و
ادم ��ان ت�ص��وي��ر م�ق��اط��ع ال�ف�ي��دي��و وال �ص��ور ال�س�ل�ف��ي بين
الشابات والشباب ألنهم بالفعل قد يعانون من مرض ما
يسمى (الوحدة المقنعة) فيشاركون اآلخرين صورهم
وتفاصيل حياتهم رغبة منهم في ج��ذب اهتمام الناس
ً
وهربا من وحدتهم االختيارية وهو ما ُيطلق عليه اسم
(الهوس الشخصي) فمن وجد نفسه وصل لهذا الهوس
ف�ع�ل�ي��ه ال �ل �ج��وء ألص �ح��اب االخ �ت �ص��اص واالس �ت �ش��ارات
النفسية لعالجه.
هل تعلم بأن مؤشر جمال حياتك وسعادتك وانجازاتك
ي �ق ��اس ب �ع ��دد ال� �س ��اع ��ات ال �ت��ي ت�ق�ض�ي�ه��ا ب��اس �ت �خ��دام��ك
للهاتف؟ ومشاركتك لمواقع التواصل االجتماعي فكلما
قلت ساعات استخدامك للهاتف زادت سعادتك بواقعك.
وكلما زادت ًساعات استخدامك للهاتف زادت عزلتك عن
حياتك باحثا عن السعادة وعن وهم الراحة المؤقتة خلف
الكتروني! ففي عالمك االفتراضي توقف
شاشة جهاز
ً
(فإنك قد ال تعلم شيئا).
***
ً
● وأخ �ي��را ي�ق��ول م ��درب التنمية ال��ذات�ي��ة روب �ي��ن ش��ارم��ا؛
«نعيش ف��ي ع��ال��م حيث يمتلك فيه الكثير م��ن أص��دق��اء
االن�ت��رن��ت ،ولكننا ف��ي ال��واق��ع فقدنا ال�ت��واص��ل االنساني
الحقيقي».
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