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سعد النشوان

حضرت األســبوع املاضي فيلما سينمائيا باسم 
official secrets يتنــاول قصة حقيقية ملوظفة تعمل 
مترجمــة بإحدى اجلهات الســرية التابعة للحكومة 
البريطانية، ويتم اتهامها بخيانة الدولة بعد أن سربت 
معلومات عن وجود شبهة أميركية إلضفاء الشرعية 
على قرار مشاركة األمم املتحدة في احلرب على العراق 

عام 2003 إلى جانب أميركا وبريطانيا.
وفي أحد احلوارات يســألها احملقق: انت متهمة 
بخيانة »األمانة«؟ ترد: أنا بالفعل أعمل لدى احلكومة 
التي هي تعمل خلدمة الشعب واحلفاظ عليه، وأنا بالفعل 
سربت املعلومات من أجل احملافظة على »األمانة« وهي 
احلفاظ على أرواح بريئة قد يهدرها قرار املشــاركة 

في حرب غير شرعية يجب إيقافها.
حوار مبفهوم عال عن حتمل املسؤولية »كلكم راع«، 
فيلم جميل عن أهمية حق الشــعوب في التعبير عن 
الرأي واملشاركة في صنع القرار، ما نفتقده لألسف 
الشديد بعالم القمع العربي، ولعل ما مييز الكويت عن 
غيرها وجود مســاحة احلرية التي يكفلها الدستور 
للتعبير عن الرأي، وانتقاد ما يستحق النقد، مع حق 
الرد للمنتقد، إال أن قوانني املرئي واملسموع والصحف 
واجلرائم اإللكترونية وقوانني احلسابات الوهمية، كلها 
إجراءات ضيقت على املواطن وقصقصت أجنحة احلرية 
اجلميلة التي متيز الكويت وتراجعت مساحة احلريات 
فيها، احلرية التي تعتبر الشيء اجلميل الوحيد املتبقي 
بعد تراجع الرياضة والفن واألدب والتنمية بالكويت 
لنفرح به أمام اآلخرين، بل إن املضحك املبكي أن قوانني 
بلدنا، أصبحت قيدا في أيدينا متنعنا حتى من الدفاع 
ضد من يتطاول على الكويت ورموزها، باملقابل تسلّم 
من تأخذه احلمية جتاه الوطن ويرد باملثل ليحاسب 

بالسجن أو الهجرة عن الوطن.. واألمثلة كثيرة.
تضييق مساحة احلريات يوسع دوائر الفساد في 
الدولة، ويحمي الفاسد من املساءلة ويقويه ويكبره ألنها 
ترعب املصلح وحتجبه عن قول احلق، إن من يدفع 
الدولة باجتاه التضييق على احلريات هو شخص فاسد 
ال يريد لصوت اإلصالح أن يعلو، بل لتعلو أصوات 
النفاق فقط، وهو ما حذر منه الراحل د.أحمد الربعي 
الذي كان خير مدافع عن ضرورة التمســك بحرية 
الرأي وعن حق الشــعوب في التعبير، وعلى نفس 
النهج املخضرم الفاضل أحمد عبدالعزيز السعدون 
الذي يعتبر مدرســة عريقة في عالم السياســة وله 
بصمات مميزة في مختلــف املراكز التي عمل بها، 
وبال شك حاله كحال غيره من رجال الدولة بالكويت 
تتفق معه في مواقف وتختلف بأخرى، إال أن هناك 
أمرين أكد فيهما على ثبات موقفه وعلى احترامه التام 
مبا يؤمن به، حيث إنه مازال مستمرا بقراره مقاطعة 
االنتخابات، واآلخر هو احترامه حلرية الرأي وعدم 
تقدمه برفع قضية على أي شــخص اختلف معه أو 
قام بانتقاده مبختلف الوسائل كونه شخصية عامة، 
وشهادة حق يحترم أيضا سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك، الذي يتحملنا ويتحمل كل يوم 
االنتقاد لشــخصه أو على أداء احلكومة إال أنه هو 
اآلخر لم يتقدم برفع أي قضية رأي على أحد إلميانه 
بحق املواطن في إبداء الرأي من دون جتريح أو إساءة 
وهو األمر الذي يجب أن يتقبله أي شــخصية عامة 

قبلت حتمل املسؤولية.
بأن حتترم االختالف بوجهــات الرأي وتتحمل 

املساءلة واالنتقاد.

تظل ســورية مهد احلضــارات العربية ومركز 
العلــوم بأنواعها، ونظرا ملوقعها املميز، فهي الرقعة 
االستراتيجية التي يتسابق عليها قادة اجليوش عبر 
العصور لتكون نقطة دفاعهــم ومأواهم في العتاد 
والتحضر للحروب، فقد مــر بها صالح الدين في 
طريقه إلى صد الغــزو الصليبي القادم من الغرب، 
ومر بها الظاهر بيبــرس عندما واجه الغزو املغولي 
القادم من الشــرق، يتراكم ويتداخل فيها خمســة 
عشر قرنا فيها تعاقبت احلضارات واإلمبراطوريات 

القدمية واحلديثة.
إن دمشق مبا حتمله من ثقافة وحضارة وتاريخ 
وعلــم وجمال فإنها رمز ملا يجب أن تكون عليه كل 

دولة عربية تتوق إلى العلم وإلى التطوير.
في دمشــق القدمية يجد العربي ذاته، ويستذكر 
بلدا كانت في يوم مركز جتارة عربيا وعامليا، وكانت 

التجارة عنصرا محوريا في نشأتها وازدهارها. 
وقد أدرك الكاتب البريطاني باتريك سيل أهمية 
موقعها اجلغرافي، فأفصح عن نواياه اآلثمة والراغبة 
في تفكيك الوطن العربي، مشيرا إلى البدء بسورية، 
فقال )ان الذي يقود الشــرق األوســط ال بد له من 
السيطرة على ســورية، ألسباب عديدة، منها موقع 
سورية االستراتيجي الذي يشرق على املمرات الشمالية 
املوصلة إلى مصر، وعلى الطريق البري بني العراق 
والبحر األبيض املتوسط، وعلى شمال اجلزيرة العربية 
واحلدود الشمالية للعالم العربي، فسورية مركز مراقبة 

جيد، ميكن منه رصد سياسات الدول الكبرى!(.
وإنه بالنظر إلى ما آلت له حال سورية، فإننا جند 
مؤامــرة غربية حتققت في متزيــق الوطن العربي، 
وســورية على األخص، وهكذا أخذ الوطن العربي 

يتفكك شيئا فشيئا. 
إن التفاف الدول العربية حول بعضها واحتضان 
سورية هو مطلب إنساني وعاملي قبل كل شيء، وأن 
تعمل على إعادة إحياء سورية بعد أن قتلتها احلروب 
الداخلية والتدخالت الدولية وأن تداوي جراحها عبر 
إعمارها واحلفاظ على آثارها احلضارية، خصوصا 
أن سورية متلك الكثير من اآلثار املعترف بأهميتها 
من قبل منظمة اليونيسكو والتي لألسف مت تدمير 

الكثير منها.
فواجب الدول العربية احملافظة على ما تبقى من 
هذه اآلثار من الناحية الثقافية ومن الناحية االجتماعية 
والعمــل على احتواء اإلخوة الســوريني وإدماجهم 
في املجتمع وإعطائهم أدوارا فعالة في بناء املجتمع 
حتى يشعروا بأنهم في وطنهم الثاني، ومن الناحية 
االقتصادية تكاتــف وتالحم الدول العربية من أجل 
إعمار سورية وإعادتها إلى القمة مع الدول العربية.

رقم أصالة وتاريخ وخبرة وإمكانيات 
مواقع ومراكز وعيادات القطاع الصحي 
احلكومي وتوسعاته منذ ستينيات القرن 
املاضي، وانتشــار وتعدد ورقي مراكز 
القطاع اخلاص  وعيادات ومستشفيات 
القطاعني بتركيبة  األهلي، وتخصصات 
سكانية ترتفع مؤشراتها للحاالت الصحية 
وتنوع أمراض العصر احلالي، واكتشاف 
أبحاث وعالج ومتابعات لتخفيف ألم كل 
مصاب، ترتفع شكاوى الوافدين واملواطنني 
بكل أطيافهم ومراكزهم من الزحمة، طلبا 
لرحمة اخلالق وحترك املخلوق املعني بهم 
من وزارة ومؤسسات حكومية وتشريعية 
التطوير والتجديد  وإنســانية وإجناز 
والرقي فــي الرعاية الصحية لعباد اهلل 
مواطنني ومقيمني ليتزايد ارتفاع مؤشرهم 

بيننا مع تراكم السنني.
واملطلوب: إما مراكز عالجية متعددة 
التخصصات ألعلى نسبة سكانية وافدة 
تعنى ســفاراتهم بقطاع خاص لعالجهم 
وتخفيف ضغوط مراجعاتهم ومواطنينا 
ووافدي النسبة السكانية احملدودة بيننا 
لتوفير عالج ناجح ومتوازن مع إمكانياتنا 
الصحية وتوفير نظام يوازي )عافية( املقدم 
للمتقاعدين أو نظام )التأمني الصحي املتبع 
في الشــركات الكبرى وغيرها!( لتكون 
رديفا للعــالج األهلي اخلاص وتخفيف 

مخصصاته املكلفة للدولة.
حاليا، أو كمــا هو حاصل في البالد 
املتقدمة بتطوير أساليب عالج احلاالت 
ومراجعاتهــم للعيــادات بوجود غرف 
فندقية، أوفنادق قريبة من تلك العيادات 
يتم حجزها مبعرفة املستشفيات احلكومية 
لتتم مراجعة عياداته وأطبائه  واخلاصة 
لفترات يومية محددة تخفف الضغوط 
العالجية اليومية كما هو حاصل بالدول 
الراقية لعالج مراجعيها في أوقات محددة 
وساعات معدودة، تخفيفا للحاصل اآلن 
للقطاعني وجتنبا الستغالل سلبياتها ماديا 
ومعنويا! وفقكم اهلل وما تشوفون شر، 

عافية البشر.

قال الشاعر أبو العتاهية:
 إن الشــباب والفــراغ واجلدة

مفســدة للمــرء أي مفســدة
 هذا البيت يصف لنا األسباب احلقيقية 
لكل مشاكل يرتكبها الشباب، ومن هذه 
املصائب ما يسمى باحلسابات الوهمية 
والتــي توثر على الوضــع االجتماعي 

والسياسي للبالد
وقبل أن أحتدث عن احلسابات الوهمية 
والتي تعتمد على بث اإلشاعات في املجتمع 
ألهداف خاصة بكل شخص، نبني حكمها 
شرعا، قال اهلل سبحانه وتعالى: )يا أيها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 

ما فعلتم نادمني(.
إذن قبل نقل أي خبر يجب التثبت، 
فعدم التثبت يدخلنا في الكذب والبهتان، 
وكذلك فإن نقل أخبار الغير من احلسابات 

الوهمية ينشر الفوضى في املجتمع.
وأنــا هنا أعتبر أن املســؤولية عن 
احلسابات الوهمية مشتركة بني من يؤسس 
هذه احلسابات ألغراض يظن أنها مهمة 
وهي أهداف منحطة، ومجلس األمة بعدم 
وضع تشريع واضح للحسابات الوهمية 
ذات النتائج الوخيمة، فوزارة الداخلية ال 

تستطيع التحرك بال قانون.
وأنا هنا كذلك أحمل مركز التواصل 
احلكومي الســبب الرئيسي في انتشار 
احلسابات الوهمية، فلو أن املركز أجرى 
دراسة علمية والسير على نهجها ملا وصلنا 

إلى هذا احلال.
التواصل احلكومي مطالب  ان مركز 
بعقد مؤمتر صحافي وســباعي يوجز 
فيه اإلجنازات احلكومية خالل األسبوع، 
وكذلك القيام بعقد لقاءات مع املشهورين 
في مواقع التواصل االجتماعي وتوصيل 
اإلجنازات احلكومية لهم لكي يوصلوها 

للمواطنني.
ان هــذا االهتمام املتعمد من اجلهاز 
مع علمنا بالنشاط والهمة التي يتصف 
بها رئيس اجلهاز ليس احلل بردة فعل 
متشنجة ضد احلسابات الوهمية ومحاولة 
إقرار قانون يقيد احلريات، فسبب تداول 
هذه احلسابات هو غياب املعلومة احلقيقية 

من مصدر املعلومة.
وألصحاب احلسابات الوهمية نقول: 
اتقوا اهلل في الكويــت، فالغاية ال تبرر 
الوسيلة، والكويت محفوظة من اهلل تعالى.
غمزة: كفى املرء كذبا ان يحدث بكل 

ما سمع.

إعالمية وفنية دفعت الكثير من شركات 
اإلنتاج السينمائي والفني لشد الرحال 
إلى دبي لتقوم بتنفيذ أعمالها الفنية 
والســينمائية في استديوهاتها مثلما 
املؤسسات اإلعالمية  دفعت قبل ذلك 
العاملية إلى افتتاح مكاتب لها في دبي 
مستفيدة من التسهيالت التي تقدمها 
لهم دبي من خالل مدينة دبي لإلعالم.

هذا الرجل الذي يدير اجنح وأكبر 
مشروع على وجه البسيطة، لم ينسه 
انشــغاله بإدارة هذا املشروع الكبير 
أن يكون وفيا ملن استحق هذا الوفاء، 
بينما آخرون كثر في عديد من أصقاع 
العــرب تنكروا لــكل جميل وجميلة 
ولكل موقف مشــرف وقفته الكويت 
أو بقية دول اخلليج معهم، وقابلوا هذه 
املواقف باجلحود والنكران واالستهزاء 

والسباب.
ابن  فشتان بني سام كرمي اخللق 
بيت سام كرمي، وبني جاحدين تربوا 

على الغل واحلقد وسواد القلوب.

العاطفي لألبناء وانعكس  واحلرمان 
على ارتفاع معدالت السلوك العدواني 
والتنمر وضعف النظام األسري وعدم 
حتمل املسؤولية وكثرة التذمر وقطيعة 
الرحم وعقوق الوالدين عدا العزلة مع 

التطور التكنولوجي الهائل. 
 اإلهمال خلق جيالً بال هوية وال 
ثوابت دينية أو اجتماعية وأخالقية، 
التي  الغريبة  وقّوى تأثير األفــكار 
ستنعكس على املجتمع وتهدد أمنه 

واستقراره ومستقبله.
أقــول: خففوا  جلميع األزواج 
من أنانيتكــم وتوقفوا عن الهروب 
من مســؤولياتكم، فالبيوت ليست 
مجرد جــدران وأثاث، بل هي مركز 
األنس والراحة جلميع أفرادها، وهي 
ملجأهم من كدر الدنيا وتعبها. ابذلوا 
املساعي لالقتراب من بعضكم البعض. 
تقبلوا عيوب وأخطاء الطرف اآلخر، 
فبألفة الوالدين وإحاطتهما ألسرتهما 
الصغيرة سيتوافر التوازن النفسي 
والعاطفي للجميع وسيصبح األبناء 
أشخاصا متزنني في املستقبل. قال 
رســول اهلل ژ »أربع من السعادة: 
املرأة الصاحلة واملسكن الواسع واجلار 

الصالح واملركب الهنيء....«.

في دولة اإلمارات.
وفي العمل اإلنساني تتميز دولة 
اإلمــارات بأذرعها اخليرية الطويلة 
التي وصلت لشتى بقاع األرض ولم 
تخل منها بقعــة في الوطن العربي 
واإلسالمي بل متيزت عن غيرها أنها 
نتاج عمل حكومي مميز ومدعوم من 
القيادة السياسية ألبعد مدى وليس 
جهودا فردية أو تطوعية، كما احلال 
في الكثير من املؤسســات اخليرية 

اإلسالمية.
نقطة أخيرة: احلديث يطول عن 
اإلمارات وقادة اإلمارات وشــعب 
لكنني ســأختمها بأجمل  اإلمارات 
خصلة يتصفون بها، أنهم يحبونكم يا 
أهل الكويت لم أر أو أصادف بحياتي 
شعبا وقيادة ودولة يحبون الكويت 
وأهل الكويــت وقيادة الكويت مثل 

أهل اإلمارات وقادة اإلمارات.
فتحية لكم يا أهل اإلمارات قيادة 
وبلدا وشعبا من شخص مر بأرضكم 

ساعة فجادت القريحة بهذه املقالة.

االحتكاك باآلخرين نتيجة إجناز الكثير 
من األعمال عن بعد، تقليل التواصل 
الفعلــي عن قرب بني األهل واألقارب 
واستبداله باملكاملات والرسائل النصية، 
مما أثر على الترابط والتماسك العائلي 
الدعم واملساعدة، وزيادة  القائم على 
العبء املادي والنفقــات املالية لتلبية 
املتطلبات التكنولوجية املستمرة ألفراد 
األسرة كتوفير أحدث األجهزة الذكية 
واأللعــاب اإللكترونية، مما يســبب 
املشــاحنات واملشاكل العائلية، فضال 
الناس وقيمهم  عن تغير ســلوكيات 
وأخالقياتهم بشكل كبير، وزيادة العنف 
خاصة بني الشباب نتيجة سوء استخدام 
تلك األجهــزة واأللعاب، باإلضافة إلى 
ابتعاد الكثير من األشخاص عن املجتمع 
واألسرة، ورغبتهم في العزلة بداخل 

عواملهم االفتراضية اخلاصة.
٭ زاوية أخيرة: تقول »اميي بالنكسون« إن 
جتنب التكنولوجيا أمر مستحيل، فال 
ميكننا القضاء عليها، ألنها ليست سموم 
حتى نطردها من أنظمتنا، ولكنها أداة 
يجب أن نتعلم كيف نستخدمها بفعالية.

الشيخ محمد بن راشد هو هذا الوفاء 
الصادق والشامخ في نفس هذا الرجل، 
فلم يترك املناســبة متر دون توقف 
عندها رغم أنها مناســبة منسية وال 
تشكل حدثا مهما مقارنة مبا تشهده 
دبي حاليا والتي باتت عاصمة اإلعالم 
في العالم العربي، وهذا ما تشهد عليه 
مدينة دبي لإلعالم ومدينة ستديوهات 
دبي وغيرها من معالم وتســهيالت 

بعض غالبا، فالبيت ميثل لهما سجنا 
كبيرا ووجــود األبناء عقدة، وحتي 
يخففوا على أنفسهم مشاعر التأنيب 
ويحيطوا ذواتهم بإطار املثالية فإنهم 
يبالغون باإلنفاق على أبنائهم وخاصة 
على األنشطة الترفيهية مع تسجيلهم 
باملدارس اخلاصــة. أهمل كثير من 
األهالي أبناءهــم وتنازلوا عن جزء 
كبير من أدوارهم للعمالة املنزلية، فهم 
من يأخذ األبناء للمدارس والعيادات 
الترفيهية وحتى  الطبية واملراكــز 
شراء املالبس املدرسية والقرطاسية 
وغيرهما. إهمال عاطفي واجتماعي 
وديني عزز مشــاعر العزلة والكبت 

متترسهم خلف املدنيني في صنعاء 
واختبائهم خلف النساء واألطفال في 
حواري صنعاء الضيقة لتم مسحهم 

من وجه األرض.
وللمرأة في دولة اإلمارات احلظ 
والنصيب األكبر من اهتمام القيادة 
اإلماراتية بها، يــدل على ذلك تلك 
التي  الســاطعة واملشرقة  النجوم 
نراها وتصلنا أخبارها معطية صورة 
مشرقة وناصعة عن املرأة اإلماراتية 

مختلف أنحاء العالم دون احلاجة للسفر، 
وزيادة ثقافة الناس وتوسيع مداركهم، 
األمر الذي ميكنهم مــن التحاور مع 
اآلراء واألفكار مما  اآلخرين، وتبادل 
يكسبهم املزيد من األصدقاء واملتابعني، 
وتطوير قدرات الناس بالتعلم والتدريب 
عن بعد، ونتيجة لذلك تتوســع دائرة 
عالقاتهم لتشــمل شــرائح جديدة 

ومختلفة.
أمــا عــن أهــم اآلثار الســلبية 
للتكنولوجيــا علــى العالقات: تقليل 

التي كانت تقوم بدعم إمارات اخلليج 
واليمن وتتولى إقامة املنشآت اخلدمية 
كاملدارس واملستشفيات واملدارس، وكان 
من ضمن تلك املشاريع إقامة محطة 
التلفزيون التي أشار إليها سمو الشيخ 
محمد وشــكر صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد، الذي كان وراء 

إنشائها.
ما اســتوقفني في تغريدة سمو 

والسيارات ومدارس األبناء إمنا تعداها 
حتى إلى املشاركة في الدورات وأنشطة 
التطوع واالنضمام ملجموعات محددة 
للسفر املنظم حتت إشراف شخص 
ما أو جهة خاصة بحثــا عن الذات 

والراحة والسعادة.
غدا مفهوم االغتراب األســري 
شــبحاً يهدد النســيج االجتماعي 
ملجتمعاتنــا اخلليجيــة، فاملبالغــة 
التواصل  باالســتقاللية أضعفــت 
واملشاعر بني أفراد األسرة، واقتصر 
احلوار في كثير مــن األحيان على 
املطالبــات والتنبيهات والتذمر، ولم 
يعد الزوجان يطيقان وجودهما مع 

عن برنامج تعليمي يطبق في دولة 
أهدافه سيأتي  اإلمارات إن حتققت 
جيل إماراتي مليء بالعلماء واملفكرين 

واملخترعني والعباقرة.
وتابعت كما تابع غيري مشاركة 
التحالف مع  اإلمــارات فــي  دولة 
شقيقتها اململكة العربية ومبساندة 
من الكويت في حتالف عربي عسكري 
يهدف إلي إنقــاذ اليمن من مخالب 
إيران وهي الدمية احلوثية والذين لوال 

وخاصة اإلنترنت علــى حياة الناس 
بشكل كبير وواضح، فغير عالقاتهم، 
وبدل سلوكهم نحو أهلهم، وأقاربهم، 
وأصدقائهم، وحتى جتاه مجتمعاتهم.

التكنولوجية على  اآلثار  وتنقسم 
العالقات االجتماعية إلى قسمني هما: 

آثار إيجابية، وآثار سلبية.
ومن أهم اآلثار اإليجابية للتكنولوجيا 
على العالقات: تســهيل التواصل بني 
الناس في كل وقت ومكان، والتعارف 
العالقات مع أشــخاص من  وتكوين 

»قبل خمسني عاما في مثل هذا اليوم 
وقف معنا رجل وقفة تاريخية إلطالق 
أول قناة تلفزيونية من دبي..رجل نحبه 
ويحبنا..أمير اإلنسانية.. الشيخ صباح 
األحمد..آثار إجنازاته وإنسانيته وحكمته 
ستبقى طويال طويال.. تعبك يتعبنا يا 
أبا ناصر.. حفظك اهلل ورعاك وشفاك.. 

وأدام عزك ورفع قدرك«.
لم أستطع أن أغادر تغريدة الوفاء 
هذه التــي عبرت عن ســمو أخالق 
صاحبها سمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم رئيس مجلس وزراء دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وحاكم دبي.

سموه في هذه التغريدة يستعيد 
ذكرى حدث مداه الزمني خمسون عاما، 
وهو يوم افتتاح محطة تلفزيون دبي 
والتي أنشــأتها الكويــت وكان وراء 
إطالق هــذه القناة صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد بصفته 
آنذاك وزيرا للخارجية ويندرج حتت 
إدارته جلنة اخلليج واجلنوب العربي 

جلبت لنا املدنية احلديثة تغيرات 
غلفت أوجه حياتنا بنسق جديد عّقد 
احلياة األسرية وتغيّرت معه طبيعة 
الزوجني واألبناء وباقي  العالقة بني 
أفراد األسرة، لم يعد الزواج في نظر 
البعض مرحلة لالستقرار وبناء األسرة 
بل أصبح هناك من يقدم على الزواج 
سواء الرجل أو املرأة للوصول ألهداف 
خاصة به كاحلصــول على املال أو 
التقرب مــن فئة اجتماعية معينة أو 
للتمتع مبساحة حرية أكبر وغير ذلك.
في زمن الرفاهيــة جند املنازل 
حديثة واسعة تساير متطلبات احلياة 
العصرية، لكل فرد غرفة خاصة أنيقة 
ومتكاملة، وأصبحت البيوت تزدحم 
بالعمالة املنزلية ولكن في املقابل جند 
بعض الرجال يعتقدون أن أدوارهم 
تقتصر على توفير املصرف والكسوة 
واألكل فقط ثم يحلّق عاليا بعيدا عن 
بيته، وبعض النســاء يرون أن من 
الزوج  أسباب كبت حريتهن وجود 
واألبناء فيهملــن بيوتهن وعيالهن. 
امتألت املوالت بالبشــر وازدحمت 
الكافيهات واملطاعم طوال اليوم وحتى 
ســاعة متأخرة من الليل، ولم يعد 
التقليد يقتصر على املنظر اخلارجي 

عــدت من أوروبا الــى الكويت 
عن طريق إحدى شــركات الطيران 
اإلماراتية، وكانت محطة الترانزيت 
دبي. في الساعة التي انتظرت خاللها 
طائرتي إلى الكويت جادت قريحتي 
فكتبت هذه املقالة معبرا عن شعوري 
بالسعادة باملكانة العالية التي وصلتها 
دولة اإلمارات في الكثير من النواحي.
وجدت العالم كله هناك وشعرت 
بالفخر واالعتزاز لتحول دولة اإلمارات 
العربية املتحدة لدولة أقرب ما تكون 
مبركز العالم كله. دولة تركت هامات 
السحاب وجتاوزته بآالف الكيلومترات 
بالبرنامج الفضائي اإلماراتي املتميز.

وقريبا في سنة 2020 ستستضيف 
اإلمارات أكبر تظاهرة اقتصادية عاملية 
وهي معرض اكســبو 2020، حيث 
ســيتقابل أباطرة االقتصاد العاملي 
ليعرضــوا منتجاتهــم وخدماتهم 

وسلعهم.
قرأت فــي تويتر وفي صفحات 
اإلنترنت  اإلماراتيــة على  اجلرائد 

تصلني كل فتــرة من مجموعات 
القدمية،  الواتســاب بعض الصــور 
ومقاطع الڤيديو النادرة ألدوات، وأماكن، 
واحتفاالت، وأحــداث تاريخية، حيث 
يتبادل األعضــاء في تلك املجموعات 
هذه الصور واملقاطع، مستذكرين في 
حواراتهم ذكريات جميلة، وأوقاتا ممتعة 
عايشتها األجيال السابقة، والذين يطلق 
عليهم البعض مسمي »جيل الطيبني«.

وهم بتلك التسمية، وذلك احلنني 
للماضي، يحاولون استحضار الفترات 
الرائعة التي مضت وتالشــت، عندما 
كانت احلياة بسيطة، والصالت قوية، 
والروابط متماسكة، بصورة أكبر بني 

األهل واجليران واألصدقاء.
الناس  العالقات بني  حيث تغيرت 
في زماننا هذا بشــكل يختلف متاما 

عن السابق..
فقد كان الناس في املاضي أشــد 
احتكاكا، وأكثر تواصال في كل وقت 
مع بعضهم البعض، وليس في األعياد 

واملناسبات فقط.
وقد أثــر التطــور التكنولوجي، 
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