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جناة ناصر احلجي

ال جتد كويتيا إال ولإلمارات في قلبه حيز من احلب، 
سواء كانت ذكرى أو ارتياد اعتيادي في زيارات عابرة 
لهذا البلد الذي ال يبعد بالطائــرة زمنيا قدر ما تبعد 
اجلهراء عن مزارع الوفرة بالســيارة، لكل منا نحن 
الكويتيني ذكرى طالت أم قصرت في ذاكراتنا لإلمارات، 
وفوق هذا كله لن جتد إال أن تكون تلك الذكرى طيبة 

ألرض طيبة وشعب راق حد رقي السماء.
> > >

اإلمارات بالنسبة لنا ككويتيني ليست مجرد وجهة 
سياحية في عطل نهايات األسبوع، بل هي أكثر وأعمق 
بالنسبة لنا وأبعد إحساسا من هذا، وحتديدا منذ أكثر 
من ربع قرن، وحتديدا منذ عام 1990عندما احتضنت 
إمارات الشيخ زايد - كما نحب أن نسميها - عشرات 
اآلالف منا بعد خروجنا من الكويت قسرا، ولهذه قصة 
ال يفهمها جيدا إال الكويتيون الذين عايشوا تلك الفترة 
ويعرفون جيدا ماذا فعلت اإلمارات وماذا فعل أبناء زايد 
بني عامي 1990 و1991 للكويت ولكل الكويتيني، عندما 
حولوا اإلمارات إلى كويت ثانية بعدما اختفت كويتنا 
األصلية من اخلارطة إثر احتاللها، عندما كان نشيدنا 
الوطنــي يعزف مكان النشــيد الوطني اإلماراتي في 
مدارسها، وعندما صدرت قرارات ملزمة لكل الدوائر 
في اإلمارات مبعاملة املواطن الكويتي متاما كاملواطن 
اإلماراتي، هذا ما حدث رسميا، وشعبيا فتح اإلماراتيون 
الثري منهم ومتوسط احلال واللي على قد حاله بيوتهم 
للكويتيني للسكن فيها باملجان، كانت صدور اإلماراتيني 

ارحب من فضاء الكون لكل ما هو كويتي.
> > >

أســتطيع أن أعدد املواقف اإلماراتية املشرفة في 
نصرة الشعب الكويتي، ولن تسعفني الذاكرة أو مساحة 
املقال، فكلها مشرفة، وأقل موقف منها يحمل من شرف 
الفرسان ما ال يحمل غيره، وكانت ولم تزل اإلمارات 
العربية املتحدة بالنســبة لنا صاحبة مواقف مشرفة 
وســتظل في عيوننا كذلك، تباينت الرؤى السياسية 
أو اتفقت أو تقاطعت تبقى اإلمارات بالنســبة لنا حالة 
خاصة ككويتيني، وتبقى وســتبقى لإلمارات مساحة 
طيبة من الذاكرة لدينا، بل مساحة شاسعة من الذكرى 
الطيبة والذكريات اجلميلة، فهي وإن مر الزمن سنراها 
وسنجدها كما وجدناها عامي 1990 و1991 الكويت الثانية.

> > >
أقسم باهلل لو سألت أغلب الكويتيني الذين يسافرون 
إلى اإلمارات: »لم تسافر إلى اإلمارات؟!«، لكان جوابه: 
»ال أعلم«، نعم معظمنا ال يعلم ألنه وببســاطة أسير 
احلب الذي يصعب تفســيره، واإلمارات بالنسبة لنا 
ككويتيني هي كويتنا الثانية أرضا وشعبا وقيادة قبل 

1990 وبعد 1990 واآلن وغدا.
> > >

ملاذا أحب اإلمارات؟!، ال لشيء سوى أنها اإلمارات 
وكفى. 

جبل أهل الكويت على عمل كل اخلير والتكافل منذ 
القدم، وتعتبر هــذه الصفة من اهم صفاتهم، فمثالنا 
يحتذى، واجلمعيات اخليرية تنتشر في جميع ربوع 
الكويت ويصل خيرها إلى كل بيت من بيوت األســر 
احملتاجة سواء كانوا مواطنني أو مقيمني، لكن نالحظ 
اآلن ظاهرة التسول املنظم الذي يقوم به أناس محترفون 
يأتون من بالدهم بكروت زيارة ونالحظها بكثرة بشهر 
رمضان املبارك حيث يقلهم من أتى بهم في جماعات 
وينزلهم بالقرب من املجمعات واملســاجد والساحات 
واملستشفيات ليقوموا بالتسول ثم يجمعهم بعد ذلك 
ليحصي غلتهم وتذكر لنا بعض التقارير ان قبل قدوم 
شهر رمضان املبارك تدخل إلى الكويت أعداد كثيرة 
من املتسولني من مختلف مناطق البالد وان املتسولني 
يترقبون قدوم هذا الشهر للتنسيق مع ذويهم داخل 
الكويت الذين يقومون بإرسال تأشيرات الزيارة اليهم 
أو يشــترونها لهم ليمكثوا في البالد من شهرين إلى 
ثالثة وتكون الغالبية العظمى منهم من النساء وتذكر 
التقارير أن األقل مهارة يحصــل على حوالي 20 أو 
30 دينارا في اليوم أي أن املتسول القادم إلى الكويت 
يجمــع خالل وجوده في البالد ما بني 3000 أو 5000 
دينار وهــذا املبلغ يعتبر ثروة فــي موطنه األصلي 
فضال على ان هــذه الظاهرة مؤذية وال حضارية وال 
يقرها اإلسالم وتشوه وجه الكويت احلضاري وتهدد 
السلم االجتماعي. والســؤال اآلن: كيف لنا ان نطهر 
البالد من هذه الفئة املندسة التي تشوه وجه الكويت 
وتظهر الكويت كأنها بلد غاب عنه التكافل واجلمعيات 
اخليرية، إن مواجهة هذه الظاهرة الدخيلة ال تتأتى إال 
بالضــرب بيد من حديد علــى كل من أتى بكل هؤالء 
املتســولني وأدخلهم إلى الكويت ليمارسوا هذه املهنة 
فإذا كان سماسرة اإلقامات ال يبالون بأي دين أو قيم 
وال تردعهم القوانني فالسجن أولى بهم ومبن أتوا بهم، 
إن العيب ليس في اجلمعيــات اخليرية والفي جلان 
الزكاة التي أحصت وحتصي تقريبا كل األسر املتعففة 
واحملتاجة واعدت لها املساعدات عينية ومادية اما هؤالء 
املتسولون خارج احلســابات فهم شوكة في خصر 
الكويت وحضارة الكويت وحتضرها، ال للتسول وال 
لتشويه صورة الكويت ناصعة البياض، إن قطع الطريق 
على هؤالء املتســولني سهل ميسور ميكن في حصر 
هؤالء ومعرفة جنســياتهم وإبعاد من أتى بهم إن كان 
من غير الكويتيني ويعاقب من أتى بهم من الكويتيني، 
فلن نضحي بسمعه الكويت ولن نقف متفرجني على 
من يلوث الثوب األبيض ثوب العطاء، لو جلس الناس 
اجمعني ليتذاكروا اعمال اخلير واملساعدة التي تقدمها 
الكويت لإلنسانية جمعاء ألشرق وجه الكويت فرحا مبا 
قدمته ألن الكويت تتبع حديث رســولنا الكرمي محمد 

ژ »ومن كان في حاجة اخيه كان اهلل في حاجته«.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها من كل 

مكروه، اللهم آمني.

دون وعــي نتحدث عن الصدق 
ونحن نكذب ونتظاهر باحلرص على 
احلقيقية ونحن نخفيها باجلهل املدقع. 
نتوهم دقة املعلومات ونحن نخبط 
في وحل العموميات والكالم املرسل. 
يحدث هذا عندما نســتورد )الكالم 
العربي( ونردد عبارات جارحة وكاذبة 
ومنعدمة الدقة. نتهكم على احلكومات 
العربية أو نشكو من احلكام العرب أو 
نعمد الى تشغيل االسطوانة املشروخة 
واملعروفة ضد االنظمة العربية. فنضع 
االنظمة جميعها في سلة واحدة دون 
التفريق بني حكم رشيد صالح وحاكم 

أضاع البالد والعباد!
> > >

الكالم العربي املعهود ضد االنظمة 
العربية حقيقي وسليم وينطبق متاما 
على بعض األنظمة السياسية العربية 
الى مهاوي  التي جرجرت بالدهــا 
الفشل وقادتها إلى كوارث اقتصادية 
أو عسكرية. وكذلك ينطبق )الكالم 
العربي( علــى احلاكم الذي »خربها 
وقعد على تلها« فكانت البالد حتتل 
املصاف املتقدمة قبل ان تصيبها لعنته 
ويتدهــور حال البلد. لهذا ال يجوز 
إطالق العموميات في عبارات ظاملة 
وقاسية وغير صادقة وجتمع الصالح 
والطالح من احلكام العرب. لهذا كان 
ينبغي على اجلهات املستوردة التدقيق 
على الكالم قبل تكــراره واعتباره 

حقيقة.
> > >

شــواهد الصالح كثيرة وأدلة 
الرشــاد متعددة خاصــة في دول 
مجلس التعــاون اخلليجي. فنظرة 
واحدة إلى حال دولنا قبل خمسني 
عاما تكفــي لتؤكد أن أصابع اليد ال 
تتشابه، وان احلكم الرشيد والعادل 
في املنطقة كان نعمة من رب العاملني 
مثلما النفط نعمة، حيث سعت األسر 
احلاكمة في املنظومة اخلليجية إلى 
تطوير دولها ومجتمعاتها. فحولوا 
اجلهل الى تعليم ومعارف مثلما حولوا 
الرمال إلى بســاتني. وقد حدث ذلك 
بالعمل اجلــاد وكأن احلاكم العادل 
يتنافس في مضمار جري لســباق 
التتابع. وكل عهد يتسلم العصا من 
سابقه ليواصل اجلري بسرعة.. نحو 

املستقبل. 

املرأة فــي مجتمعنــا الكويتي 
الصغير تتميز عن كل نساء اخلليج، 
فاملــرأة الكويتية تتميز بذكاء أخاذ 
وبذل نــادر وعطاء منقطع النظير، 
فســيدات هذا البلد هن على أهلية 
األلباب  عميقة وآســرة تخطــف 

بعطاءاتهن النادرة.
الكويت تدخل غمار  واملرأة في 
مجــاالت كثيرة مــن األعمال بهذا 
املجتمع وعلى هذه األرض الطيبة، 
وهــي في كل أمورهــا قادرة على 
اإلجناز واملنافسة بكل مجاالت العمل، 
ليس من منظور واقع األداء فحسب، 
بل واستغالل مساحات غير منظورة 
لآلخرين لتصنع التميز، فضال عن 
ثقافتها الواسعة لتواصلها املستمر 
مع بلدان الغرب، وجندها بهذا تنافس 

نظيرتها الغربية قلبا وقالبا.
وال يقتصر إجناز املرأة في الكويت 
على ذكاء وأداء وتنفيذ فحسب، بل ان 
وجودها على أرض البالد أو تنقلها 
من بلــد الى آخر ينم عن جدية في 
كل أمر ونظرة أخاذة ال تتوافر لدى 
كثير من النســاء األخريات أيا كان 

البلد عربيا أو أجنبيا.
لقد أثبتت املرأة في مجتمع الكويت 
املتطور واملتالحق في تنافس ليس 
فقط في املجال احمللي واجليرة الطيبة 
لدول اخلليج، بل انها قادرة على العمل 
في دول غربية أخرى مبا تتحلى به 
من الذكاء املتقد واألداء الفاعل، عوضا 
عن دخولها مسارات جديدة لم نكن 
نراها في املاضــي إال انها تواصل 
عطاءها في احلاضر وتواكب التقدم 
املطرد لتثبت انها قادرة في مواقع 
العمل بأي مجال، اضافة الى دورها 
ليرفعوا  األبناء  الرئيسي في تربية 
رؤوسهم عاليا ليقولوا نعم نعم هذه 

أمي بل وأمي الغالية.

لعدة مرات، وحركة السير متوقفة 
وإذ بك جتد من يوقف الســير، 
إحدى املركبــات التي ال تتحرك! 
تظن في البداية أنها متعطلة، لكن 
تكتشف بعد ذلك أن من يقودها 
يقوم بالتقاط بعض الصور له أثناء 
الكثير  أنه يوجد  قيادته متناسيا 
املنتظرين وراء مركبته وأنه  من 
بوقوفه اللتقاط صورته تسبب في 
عرقلة السير، فال نتملك في هذه 
اللحظة غير »كلكس« إلفاقته بأنه 
ليس مبفرده وأنه ال ميتلك الشارع 
مبفرده، ذلك هو احلال وتلك هي 
قضيتنا بأننا فقدنا قوانني القيادة 
وااللتزام بها وأصبحنا ال منتلك 

غير قانون »كلكس«!
٭ مســك اخلتــام: أصبحت 
لقوانني  البديل  الضوضاء هــي 

القيادة.

التعاون اخلليجي.
> > >

جامعة الكويت... فرحة التخرج
حتتفل جامعة الكويت يوم االثنني 
الرابع من مــارس 2019 بتخريج 
الدفعة 48 بحضور وتشريف من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد - رعاه اهلل - هذه الفرحة 
اعتادتها جامعة  التــي  األكادميية 
الكويت كل عام جتدد في مثل هذه 
األيام بتكرمي أوائل اخلريجني حتت 
الفرحة  السامية، وتتكرر  الرعاية 
بتخريج الدفعة 48 كلها حتت رعاية 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
- حفظه اهلل ورعاه - في نهاية شهر 
مارس من كل عام لتكتمل أفراح 
اجلامعة باحلفل املوحد الســنوي 
على الســتاد الرياضي بالشويخ، 
آملني مع بداية الفصل الدراســي 
األول املقبــل االنتقال إلى احلرم 
اجلديد في مدينة صباح الســالم 
اجلامعية، لنحتفل باستقبال أولى 
كليات اجلامعة مبواقعها اجلديدة 
بإذن اهلل لتكتمل إجنازاتنا الوطنية 

عاما بعد عام!

ال تعرفه وبسبب تسرعك في النشر.
٤-استغالل صور األطفال:

الكثير من املجرمني على اإلنترنت 
يستغلون صور األطفال في توليد 
قصــص عنهم وبشــكل عاطفي 
وتســاعدهم على توفير محتوى 
مجانــي دون تكليــف أو مقابل، 
والبعض أصبح ينسب هذه الصور 
لنفسه وباألساس هي ملك لآلخرين.

٥- انتهاك خصوصية األطفال:
مشاركة صور طفلك تعتبر انتهاكا 
خلصوصيته حيث إن نشر الصور 
بدون موافقة يعد من األمور القانونية 
التي يلفت النظر لها فال ميكن جلهة 
أو مؤسسة أو فرد تصوير اآلخرين 
دون موافقة منهم وقد يعتبر نشرها 

جرمية قانونية.
أمــان على  ٭ كلمــة أخيرة: ال 

اإلنترنت.

تزيد من الفهم واالطمئنان، وقراءة القرآن وتدبره 
القراءة  وحفظه كفيل بخلق املعجــزات، كذلك 
والتعليم املستمر باإلضافة لرحمة اهلل مبالزمة 
االبتالءات للفرد كسنة حياة تتيح له التعلم الكثير 
من اخلبرات احلياتية التي حتيي قلبه وتصفي 

ذهنه من جديد.
فإدراك اإلنسان يكون من خالل قلبه، لقوله 
تعالى )لهم قلوب ال يفقهون بها( )األعراف:179(، 
حيث إن القلب به خاليا حتفظ ذاكرة من األحداث 
واملعلومات، وحتى نسعف األفراد الذين يعانون 
من عمى القلــب البد من توجيههم نحو القرآن 
الكرمي قراءة وتدبرا وسمعا، حيث إن الترددات 
الصوتية جراء سماع القرآن الكرمي تعمل على 
استقرار القلب، يقول احلق تبارك وتعالى: )الذين 
آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكــر اهلل أال بذكر اهلل 
تطمئن القلوب( )الرعد:28(، فاخلط الذي يفصل 
بني القلب العمي والقلب احلي هو درجة االطمئنان 
التي يحتاج لها اإلنســان لكي يستقر ويتوازن 
من الداخل حتــى يصل لدرجة العطاء واإلبداع 

املطلوبني منه.

املزاج والقناعات والطباع والسلوكيات، وعليه 
فإن نسبة 25% من طباع اإلنسان موروثة عبر 

اجلينات الوراثية.
ثالثا: العامل الديني، ال شك أن للعامل الديني 
الدور الكبير في إحياء القلوب، فمن ليس له دين 
جتد أن قلبه قد مــات من حلظتها لعدم إدراكه 
الصواب في معاجلة أمور حياته وســيرها على 
النهج املستقيم إلى جانب إحاطته بالفهم الكامل 
لعلوم الدين وارتباطهــا باحلقائق العلمية التي 

استوقفتني آية يقول احلق تبارك وتعالى )أفلم 
يســيروا في األرض فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها أو آذان يسمعون بها فإنها ال تعمى األبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور( )احلج:46(، 
ولدينا مقولة كويتية تقول »فالن قلبه عمي«، إن 
من اخلطورة أن يكون اإلنسان قلبه عمي، والقلب 

العمي يترتب عليه ثالثة عوامل:
أوال: العامل التربوي، أي التنشــئة النفسية 
للفرد وطرق التعامل معه، فالصراخ والتوتر الدائم 
والصراع وأســلوب االستهزاء والقمع والكلمة 
اخلبيثة.. كلها أمور تعمي القلب والبصيرة وتطمس 
الذكاء االجتماعي والعاطفي للفرد وتشتت كيانه 
وتثبط من ثقته بنفسه وقدرته على إثبات ذاته 
وإبداعه، وعندما ينشأ الفرد على ذلك سوف يكون 
إنسانا مضطربا نفسيا عمي القلب والبصيرة، 
وعليه ينطبع ذلك كبصمة وراثية تورث ألجيال. 
ثانيا: العامــل الوراثي، ان اجلينات الوراثية 
تلعب دورا في تشكيل شخصية الفرد، فالكثير 
من الطباع تورث من األبوين، وبال شك طبيعة 
البيئة وظروف احلياة احمليطة باألفراد تؤثر على 

والسير لكي ال تزدحم الشوارع.. 
مثاال، ال للحصر، تقود مركبتك 
لتتجه ألي واجهــة تريدها تقف 
في إشــارة املرور تنتظر الضوء 
األخضر لتتحرك مبركبتك، ولكن 
تفاجأ بأن الضوء األخضر يأتي ثم 
يختفي ويأتي اللون األحمر، وهكذا 

بال شك مشــاركة وجدانية نابعة 
من شــعور وطني خليجي جتاه  
الكويت قيادة وشعبا أدخلت فرحة 
في قلوب ونفــوس أهل الكويت 
لتؤكد للجميع أن املشاعر واحملبة 
املشتركة أساس بني  أبناء الوطن 
اخلليجي الكبير، من هنا نقول إن 
الوطن... فرحة وأعياد من مدينة 
الرياض  الكويت مــرورا مبدينة 
وبالدوحــة واملنامة وأبوظبي الى 
مدينة مســقط، أدامها اهلل علينا 
محبة وتكاتفا وفرحة في كل دولنا 
اخلليجية وعلى عامة شعوبنا احملبة 
األبية وقيادتنا الرشيدة في مجلس 

أولياء األمور.
٣- تعرض األطفال للمضايقات:

نشــر صــور األطفــال على 
التواصل االجتماعي يجعلهم عرضة 
للمضايقــات والتحــرش اللفظي 
والتنمر، لذلك تصرفك بتوثيق فعل 
بريء لطفلك قد يسبب له الكثير مما 

وسائل التواصل االجتماعي، فما 
احلل لهؤالء املستهترين »كلكس«!
»كلكس« هي أداة تنبيه وإفاقة 
للبعض بأنهــم يقودون مركبات 
ليــس مبفردهــم وأنهم  وأنهم 
يعرقلون حركة السير فالبد عليهم 
ترك الهاتــف واالنتباه لقيادتهم 

وبال شــك تفاعــل اخواننا أبناء 
اخلليج العربي مع فرحتنا الوطنية 
لتشمل الفرحة باألعياد الوطنية كل 
عواصم دول اخلليج من مســقط 
مرورا بأبوظبي والدوحة واملنامة 
الرياض ولــم تكتف عواصم  ثم 
دول اخلليج باملشاركة الوجدانية 
واإلعالمية والرسمية، ولكن شاركت 
شعوبها أيضا بالتوافد على الكويت 
ملشــاركة الشــعب الكويتي هذه 
الفرحة واألعياد عن قرب في كل 
املرافق التي استضافت اجلماهير 
واالحتفاالت باألعياد الوطنية، هذه 
املشــاركة الشعبية اخلليجية هي 

مصاحلهم، معرفة معلومات سهلة 
عن طريقك ألهــم معلومات حول 
أطفالــك وأســماء عائلتهم ومكان 
مدرستهم، األمر الذي قد يستدعي 
بعض األمور التي جتعل الطفل محط 
أنظار الختطافه أو إغرائه بأمور ال 
يحمد عقباها بســبب محتوى من 

تلك هي الوسيلة الوحيدة التي 
أصبحنا منتلكها حلل أزمة زحمة 
الشوارع، باألمس وضعت القوانني 
وفعلت لبعــض الوقت، ومن ثم 

محلك سر!
باألمس البعيد مت وضع قانون 
عدم استخدام الهواتف النقالة أثناء 
القيادة وبالفعل طبق وبحزم لبعض 
الوقت، ولكن كما يقول أهل مصر 
»رجعت رميا لعادتها القدمية«، فبعد 
فترة وجيزة الحظنا أن الكثير من 
رجال الداخلية أصبحوا يغضون 
البصر عن بعض الذين يستخدمون 
الهواتــف املتنقلة أثنــاء القيادة 
وأصبحت القضية ال تقتصر فقط 
على احملادثة بل أصبح استخدام 
الهاتف النقال أداة تصوير لصاحبها 
مما نتج عنه توقيف سير املركبات 
حلني التقاط الصورة وتنزيلها على 

باألعياد  تتواصــل فرحتنــا 
الوطنية وتســتمر هــذه الفرحة 
التي انطلقت فــي الذكرى الثالثة 
لتولي سمو األمير حفظه  عشرة 
اهلل مقاليد احلكــم يوم 29 يناير 
وجتلت هذه االحتفاليات بعد رفع 
العلم برعاية سموه - رعاه اهلل - ثم 
رعايته الحتفاالت الكلية العسكرية 
وأكادميية ســعد العبداهلل للعلوم 
األمنية بتخريــج دفعة من رجال 
اجليش والشرطة، وتستمر هذه 
الرعاية في األيام القادمة بتخريج 
الدفعة 48 من طلبة جامعة الكويت 
ثم تليها دفعة جديدة من خريجي 
التعليم التطبيقي والتدريب، لتبقى 
شوارع ومباني الكويت الرسمية 
القشــيبة  الوطنية  تزهو باحللة 
وتستمر حتى منتصف شهر مارس 
من كل عام! هذه األعياد الوطنية 
وفرحة أهل الكويت باالســتقالل 
والتحريــر وفرحتهــم بتخريج 
أجنالهم في الكليات العســكرية، 
واجلامعات واملعاهد التطبيقية هي 
أعياد وطنيــة تتزامن مع الفرحة 
الكويتية في مثل هذه األيام الوطنية! 

حتما إن اآلثار الســلبية لنشر 
صور األطفال على مواقع التواصل 
االجتماعي تعد خطرا ال يفهم أولياء 
األمور عواقبه وفي هذا املقال نسرد 

أهم 5 نقاط في هذا اجلانب:
١- تخزين الصور لألبد:

حتتفــظ كل مواقــع التواصل 
بالصور حتى لو قمت  االجتماعي 
بحذفها أو جعلها مشاركات خاصة 
مع جمهور محدود، فمن خالل بعض 
»اخلوازميات« ميكن استرجاع هذه 
املعلومات بســهولة، لذا ما تنشره 
اإلنترنت  أطفالك سيبقى على  عن 
حتى لــو ضغطت زر احلذف، وقد 
تكون تصرفاته الغريبة بالنسبة لك 
وتوثيقها على اإلنترنت جزءا يؤثر 

على شخصيته مستقبال.
٢- فهم أعدائك ألطفالك:

يســتطيع الكثيــر ممن تخدم 
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