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 نبارك لقائمة احملامني التي فازت بـ ٧ مقاعد في االنتخابات 
التي جرت األسبوع املاضي ونبارك للزميل جاسر اجلدعي 
ومشـــعل النمش اللذين أكمال عقد مجلس اإلدارة، ونقول 
ملجلـــس اإلدارة اجلديـــد: أمامكم حتديات أنتـــم التزمتم 
بتنفيذها أمـــام جموع احملامني وملن أعطاكم الثقة، ويجب 
عليكم إعادة اجلمعية إلى سابق عهدها، وقيادة مؤسسات 
املجتمع املدني بصفتكم أهل القانون الذي ينبع من الدستور 
الكويتـــي واحملافظة علـــى دور اجلمعية في احليادية في 
الطرح وعدم االجنرار وراء املصالح الضيقة التي ال تعود 
بالفائدة على مؤسســـة فكر ورأي حـــر ينبع من اإلميان 

باملبادئ الدستورية. 
  ومن بشـــائر اخلير التي هلت مع فوز القائمة انضمام 
اجلمعية إلى فريق الدفاع عن احملامي والكاتب الصحافي 
محمد عبدالقادر اجلاســـم، وهذا واجب من الواجبات التي 

ينبغي على اجلمعية القيام بها.
< < <  

  في بداية العام احلالي ترأس سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد الوفد الكويتي املشارك في قمة األمم املتحدة 
املقامة في كوبنهاغن حول التغيرات املناخية، وألقى سموه 
كلمة تخللها وعد من احلكومة بخفض االنبعاثات الغازية، 
والذي كنت أمتناه من ســـمو الشـــيخ ناصر النظر بعني 
املسؤولية لوضع منطقة أم الهيمان التي ال حتتاج ألجهزة 
فحص جودة الهواء، ولكن يكفي ما يستنشقه أنف اإلنسان 
الطبيعي، فأدعو سموه للذهاب إلى هناك عصرا كي يستنشق 
الهواء في أم الهيمان، وال يترك املســـألة بيد من يتاجر بها 
على حساب أرواح الناس، علما بأن أم الهيمان اقرب بكثير 

من كوبنهاغن.
< < <  

  مبروك لدولة قطر الشـــقيقة فوزها بشرف استضافة 
كأس العالم٢٠٢٢ وهي بالفعل تســـتحق ذلك ملا توفره من 
إمكانيـــات وجهود جبارة، لكـــن اهللا يعينهم على املباني 

واملنشآت بعد تلك الكأس واهللا أعلم.
  fahadalazemi@hotmail.com 

 السفر متعة الغالبية العظمى من الناس، رمبا هو حب الترحال 
وعادة العرب لذا فقد جبل الكويتيون عليه منذ القدم وإن تعددت 
األسباب إال أن رائحة البداوة العالقة بهم والتي عودت الشعب 
على التنقل هي التي ســـاهمت ساهم أكثر في غرس حب السفر 
لـــدى غالبية مواطني الكويت حتى ال جتد إجازة وإن قصرت ال 

يستغلها الكويتيون في السفر جلهات عدة.
  الســـفر ميثل عندي عادة جميلة ومســـتغلة أسوة بغالبية 
املواطنني، فكان الرحيل للعديد من دول العالم نعمة أشـــكر بها 

خالقي أوال ومن أعانني عليها ثانيا.
  يقال إن للســـفر ٧ فوائد ولست أدري ملا حددت هذه الفوائد 
بالرقـــم ٧ دون غيره فقد تختلف الفوائد من شـــخص إلى آخر 

والسبع قد تصل للعشر وقد تقل عن السبع عند البعض.
  الفوائد كثيرة خاصة حني متثل املسؤولية ضغوطا ال حتتمل، 
قد تكون مسؤوليات اجتماعية أو مادية أو من العمل وحتى حني 

يرهق الفكر نتيجة مشاكل ما.
  في السفر ميارس الفرد منا حريات قد يخجل من ممارستها 
في أرضه ومنها ركوب الدراجات، مثل هذه احلريات وإن كانت 
تافهة عند البعض إال أنها متثل عند اآلخرين حاجة جتد املتنفس 

لها في السفر.
  العديد من اجلنسيات مع اختالف الثقافات لهم عادات قد نراها 
نحن مختلفة أو غير مناســـبة أو ال تلبي حاجة لدينا أو ليست 
مقبولة إال ان العديد منها يدل على مستوى الفرد الثقافي، مثال 
على ما أقول زيارة املتاحف، فاملتحف هو تاريخ البلد وحضارته 

وهو املرآة الصادقة لكل ما مرت به تلك البالد.
  فترة عملي في متحـــف الكويت الوطني وإن قصرت إال أنها 
تركت في داخلي حب املتاحف وحب الوصول إليها. فقر املتاحف 
عندنا في الكويت أمر محزن فهما يتيمان ما بني وطني وعلمي، 
رمبا لصغر املساحة املكانية للبلد ورمبا لقلة عدد السكان ورمبا 
لصغر حجم حضارة الكويت، مهما كانت األسباب فتنوع املتاحف 

في الوطن يغذي ثقافات شعبه ويوجد مكانا للسياحة فيه.
  جتربتي مع طلبة مدارس الكويت حني نتطرق للمتاحف أفاجأ 
بعدم زيارة الغالبية منهم لألماكن األثرية في الكويت وجهلهم 
بأمور عدة وتصبح معلوماتهم مقتصرة على املعلومات النظرية 
املستقاة من املناهج الدراسية وإن حالف البعض منهم واختيروا 

في الرحالت املدرسية لزيارة تلك األماكن.
  إن السعي للثقافة أمر شـــخصي ال يفرض من الغير علينا، 
وإمنـــا ينبع من الداخل ومن الرغبة اخلاصة في نهل العلم عبر 

مصادره املباشرة.
  الكويتيون أو الغالبية العظمى منهم كل أماكن زياراتهم في 
الدول األخرى تقتصر على محلني اثنني: السوق واملقاهي، األولى 
للنســـاء والثانية للرجال، ونادرا ما تراهم في معارض فنية أو 
متاحف أو دور عرض ومســـرحيات، رغم أن اجليل اجلديد من 

األبناء بدأ في تغيير هذه الصورة عند اآلخرين.
  الغريب في األمر أن الغرب أوجد متاحف غريبة قد ال تخطر 
على بال أحد وألشـــياء مختلفة عن املألـــوف كما هو احلال في 

باريس وبرلني.
  كل أمنياتي أن تعطى املتاحف أهمية أكبر في بالدي وعناية 
تســـتحق املرور عليها مع متابعة كل ما هـــو جديد في طريقة 

العرض والعمل على شد االنتباه.
  kalematnet@hotmail.com 

 فهد سالم العازمي

 كوبنهاغن
   وأم الهيمان

 طرطشة 

 هيا الفهد

 للسفر سبع فوائد

 كلمات

 عندما تستعمل وسائل االتصال احلديثة، 
جتد نفســـك وكأنك في العراء، ال شيء يستر 
خصوصيتك، فمن السهل على اآلخرين اختراق 
هذه اخلصوصية والوصول إلى تفاصيل حياتك، 
ســـواء تلك التي خزنتها علـــى الكمبيوتر أو 
أودعتها همســـا في أذن أحد عبر املوبايل، أو 

أرسلتها في امييل.
  بعض هذه االختراقات في العالم كله رمبا 
حتصل أحيانا ألسباب أمنية، وهي مشروعة 
في حـــاالت اخلطر العام، فال بأس في اختراق 
خصوصية إرهابي يعد لعمل تخريبي طاملا أن 
هذا االختراق ســـيحمي طفال يتوجه في يومه 
األول إلى املدرســـة، أو حتى وردة غرست في 

حديقة.
  وكثير من هذه االختراقات حال دون وقوع 
كارثة، حيث مت اكتشـــافها وهـــي في مراحل 
التخطيط لها، وقد عرضـــت قبل مدة طويلة 
إحدى القنوات الفضائية كيفية اكتشاف جهاز 
أمن أوروبي عملية إرهابية يخطط لها شاب، 
والوســـائل الذكية املتبعة فـــي الوصول إلى 
خصوصيـــة هذا اإلرهابي الصغير، ألن وراءه 
إرهابيون أكبر، حتـــى في عقر داره واخمص 

سيارته.
  ولكن باملقابل هناك اختراقات للخصوصية 
ميكن أن توصف بأنها ال أخالقية، ميارســـها 
بعض املؤذين األشرار والفاسدين، مستغلني 
مهاراتهم فـــي التكنولوجيا، إما للوصول إلى 
احلياة العائلية اخلاصة جدا لألفراد أو احلياة 
الشخصية واملراسالت اإللكترونية له باستخدام 
برامـــج خاصة. واليوم توجـــد مجموعات أو 
عصابات، منتشـــرة في أرجاء العالم أفرادها 
يقومون مبمارسة شـــرورهم بدءا من سرقة 
ملفات كمبيوتر شـــخصي، وصوال إلى سرقة 

حسابات في البنوك.
  بعضهـــم اآلخر يســـتغل التكنولوجيا في 
االحتيال والنصب، كتلك الرسائل التي تصل 
بني احلني واآلخر موقعة باسم أرملة جنرال فقدت 
زوجها فـــي حرب أهلية، ولديها أموال حتتاج 
إلى حتويلها وتريد فقط رقم احلساب ليس إال 
أو تطلب مبلغا معينا ليتسنى لها استخدامه 
في حتويل مبلغها املزعوم، وللمرســـل نسبة 
من ذلك. وعلى الرغم من أن املسالة تبدو نكتة 
طريفة لليقظني، ولكنها ليست كذلك بالنسبة 
للمغفلني، كان اهللا في عونهم، وهم كثر، ولن 
يحميهم القانون، هذا منوذج بسيط من رسائل 
تختلف في األسلوب وتتشابه في املضمون، قد 
يقع في حبائلها أطفال أيضا، دون اي اعتبارات 

انسانية من قبل «ضعاف النفوس».
  إن استخدامنا للتكنولوجيا يجعلنا نعيش 
في فضاء ال أبواب له، أو غرفة ال نوافذ لها، أو 
ســـيارة فارهة، لكن مفتاحها موجود بداخلها 

ومتاحة للجميع.
   لذلـــك فال شـــيء يحمينا في هـــذا العراء 
التكنولوجي سوى أخالقيات املستخدمني له، 
واملشكلة أنه يجب علينا أن نرضى بهذا الواقع، 

ألن كل حياتنا اخلاصة والعامة ارتبطت به.
   في هذا الفساد األخالقي لبعض مستخدمي 
التكنولوجيا، تظل الوسيلة الوحيدة االمنة في 

وسائل االتصال هي..احلمام الزاجل
  nasser@behbehani.info 

 خصوصيات في العراء

 د.ناصر بهبهاني

 في مطلع شبابي كنت واحدا  نوافذ
أهـــم العبي كـــرة «تنس  من 
الطاولة» على مستوى اململكة 
العربيـــة الســـعودية، وكنت 
أمثل نادي «النصر السعودي» 
باعتباري العبا فيـــه.. ولكن 
انتمائـــي لتنـــس الطاولة لم 
يبعدني عـــن كرة القدم فكنت 

أحضر معظم املباريات، وأتابع ما لم أمتكن من حضوره، 
ومن أجل ذلك اصبحت أتفهم مشاعر الالعبني واملشجعني، 
صحيح أن بعضهم يتصرف بشـــكل غير الئق وهذا ما لم 
نكن نفعله ســـابقا إال أن احلماس والتعبير عنه سمة من 

سمات هذه اللعبة.
  فوز قطر بتنظيم مسابقة كأس العالم ٢٠٢٢ كان حدثا 
مهما على مستوى املنطقة، وأتفهم كل مشاعر الفرحة التي 
رأيتها في قطرـ  خاصةـ  وفي العالم العربيـ  عامةـ  فألول 
مرة تتمكن دولـــة عربية من حتقيق فوز في حدث عاملي 
مهما كان نوعـــه، وملا كان هذا الفوز على أميركا ـ بجاللة 
قدرهـــا ـ أدركنا مقدار الفرحة التي أثلجت صدور العرب، 
ورمبا كان تعبير الشيخ يوسف القرضاوي من أنه «للمرة 
األولى نفوز على أميركا ولو بالكورة» هو واقع كل عربي 
شاهد االســـتبداد األميركي ضد العرب في كل شيء فكان 

هذا الفوز الكروي مريحا ومفرحا.
  الفوز بتنظيم هذا احلدث قضية مهمة لكل العرب ولكن 
تتحقق هذه األهمية لو أن قطر أحسنت استغالل هذا احلدث 

على أوسع نطاق ألنه قد ال يتكرر مرة ثانية.
  باإلمكان اســـتغالل هذا احلدث سياســـيا وذلك بطرح 
بعض القضايا العربية واإلســـالمية من خالل كل وسائل 
اإلعالم وبأشـــهر اللغات العاملية، وخاصة قضية القدس 
وفلسطني.. ليس بالضرورة أن يكون هذا الطرح مباشرا أو 
فجا فهناك وسائل كثيرة بإمكانها إيصال الفكرة املستهدفة 
سواء كانت للحاضرين في قطر أو املتابعني لهذه املباريات 
من خارجها. وباإلمكان التحدث عن تاريخ قطر ـ خاصة ـ 
واخلليج عامة ـ فهذه املنطقة متتلئ حضارة منذ تاريخها 

القدمي وحتى اليوم.
  ولألسف هناك الكثيرون ممن ال يعرفون شيئا عن تاريخ 
اخلليج احلضاري، بل إن البعض قد ال يسمع ببعض دوله، 
واخلليـــج مرتبط في أذهانهم باجلمل واخليمة والتخلف 

الفكري واحلضاري، وكل ما فيه 
ـ حسب رؤيتهمـ  نفط ال يحسن 
أهله االســـتفادة منـــه ولذلك 
يرى بعضهـــم أن األوروبيني 
واألميركان أولى بنفط املنطقة 

من أهلها املتخلفني!
  وقد يكون مـــن الضرورة 
احلديث عن سماحة اإلسالم أمام 
األعداد الكبيرة التي ستزور قطر بهذه املناسبة، فكثيرون 
ربطوا بني اإلرهاب وبني اإلسالم، وبفعل اإلعالم الصهيوني 
ومن يقف معه أصبح الدفاع عن األوطان إرهابا، واملطالبة 
باحلقوق إرهابا، ومساعدة املنكوبني إرهابا إلى غير ذلك من 
أنواع اإلساءة لإلسالم واملسلمني.. وجود اآلالف في قطر في 
ذلك العام، ومتابعة أكثر منهم من خارجها فرصة عظيمة 
لكي نشرح للعالم سماحة اإلسالم وأهله، وأن ما يقوم به 

البعض موجود عند كل الشعوب قدميها وحديثها.
  االقتصاد عنصر مهم في هذا املجتمع العظيم، قطر ستنفق 
مليارات الدوالرات منذ اآلن وحتى يأتي ذلك التاريخ، بعض 
املنشآت ستستفيد منها قطر بعد انتهاء املونديال ورمبا 
ال تستفيد من البعض اآلخر.. هذا ال يهم كثيرا خاصة إذا 
استطاعت قطر أن تسوق لالستثمارات اخلارجية في أهم 
منتجاتها، وحســـنا إذا فعلت قطر ذلك لكل دول اخلليج 
وأعتقد أن بإمكانها أن تنســـق مع هذه الدول فهذه فرصة 

يصعب تعويضها.
  املواطن القطري بدأ يجني ثمار هذا الفوز، لكن املطلوب 
منه أن يعطي صورة ممتازة عـــن قطر ومواطنيها اثناء 
ذلك املونديال وذلك بحسب التعامل مع الضيوف، وتقدمي 
كل انواع التسهيالت لهم ليعودوا بانطباع جيد ليس عن 
قطر وحدها بل عن العالم العربي كله، وهذه ليست مهمة 

سهلة ولكن فوائدها كبيرة جدا.
  ثمة أمنية خطرت ببالي ملخصها: هل ميكن أن حتقق 
الكرة ما عجزت عنه السياسة؟! هل ميكن أن يتوحد العرب 
كرويا ثم يتوحدوا سياسيا بعد ذلك؟! هل يأتي اليوم الذي 

تتوحد فيه كلمتهم؟! لعل وعسى..
  وأخيرا.. أحد املتفائلني متنى أن تكون املباراة األخيرة 
في املونديال بني الســـعودية وقطر!.. أمنية جميلة لعلها 

تتحقق!
  malharí@hotmail.com 

 في الســــابق كتبت مقاال 
بعنوان «ملــــاذا املزدوجون 
اآلن» وكنــــت طرحت خالله 
عدة اسئلة مهمة متعلقة بهذه 
العلم بأن هذه  القضية، مع 
القضية لها أكثر من ٥٠ عاما 
وحكومتنا املوقرة تعلم بذلك، 
لكن الذي دفعني للكتابة مرة 

أخرى في هذا املوضوع هم من ســــحبت جنسياتهم، 
فبغض النظر عن رب األســــرة ماذا ســــيكون مصير 

أبنائه؟
  احلكومة تتخذ القرارات دون دراسة مسبقة لهذه 
القرارات التعسفية، اريد ان اخاطب سمو رئيس الوزراء 
الشــــيخ ناصر احملمد، ألسأله هل يعاقب األبناء على 
أخطاء رب األسرة؟ اذا كانت االجابة ال، فهذا هو العدل 
الذي نريده، وإذا كانت االجابة نعم، فهذه مصيبة ألنك 
يا ســــمو الرئيس تعلم أن رب األســــرة هو املسؤول 
عن اي تصرف يفعله، وأريد ان اذكر بحادثة حصلت 
في عهد أمير القلوب رحمه اهللا الشــــيخ جابر األحمد 
ـ طيب اهللا ثراه ـ عندما ســــحبت جنســــية عبداهللا 
بوغيث بسبب تعاونه مع تنظيم القاعدة وبعد اقل من 
ســــنة رزق مبولود ومت تقدمي كتاب الى الشيخ جابر 
االحمد، رحمه اهللا، فقال اعطوه اجلنسية «ألن االبن 

غير مسؤول عن تصرفات والده».
  ال أريدك يا سمو الرئيس ان تقارن بني احلادثتني بل 
اريدك ان تركز على كالم الشيخ جابر االحمد، رحمه 
اهللا، «ألن االبن غير مســــؤول عــــن تصرفات والده» 
وأنا أتوقع من سموك الرحمة والعطف األبوي جتاه 

هؤالء األبناء الذين عاشوا في 
الكويت وتربوا فيها.

  شيء مستنكر أن يقول 
مســــؤول «أطلقوا ســــراح 
الكويتيني املســــجونني في 
غوانتانامو ودعوهم ميوتون 
في أفغانستان»، ال اريد ان 
اخاطب ذلك املسؤول بعد ما 
نسب اليه من أقوال، ولكن اريد من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد ان يبرر لي وللشعب 
الكويتي ما قاله ذلك املسؤول، وهل احلكومة تتمنى 
املوت ألبنائها املعتقلني في غوانتانامو؟ او انها غير 
مسؤولة عن الكويتيني املوجودين في سجون الدول 

املجاورة؟
  ألنني اريد ان افتح ملفا في غاية األهمية قد يتجاهله 
البعض باعتبارهم قــــد نالوا جزاءهم على ما فعلوه 
ومــــع اتفاقي معكم بأن على املذنــــب أن ينال جزاءه، 
ولكن قبل كل شــــيء هؤالء كويتيون مسؤولون من 
احلكومة وإذا لم يكونوا كذلك ملاذا توجد الســــفارات 
باخلارج؟ وملاذا ال تتم محاسبة املذنب في بالده ألنها 
هي املسؤولة عنه، سواء كان املواطن صاحلا أو سيئا؟ 
وإذا لــــم تكن هناك إجابة مقنعة ســــأضطر ألن افتح 
هذا امللف وبالوثائق التي تؤكد ما سأقوله. اللهم إني 

بلغت اللهم فاشهد.
< < <  

  باقة ورد إلى أخي وابن عمي العقيد حمد الفي املطيري 
ـ مســــاعد مدير الرخصةـ  مرور العاصمة مبناســــبة 

ترقيته ومنها إلى األعلى يا «بوعبدالعزيز». 

 د.محمد علي الهرفي

 قطر حتى ٢٠٢٢

 وجهة نظر

 مشاري محمد العلوش

 لماذا المزدوجون اآلن! (٢)

 رأي


