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متر الواليات املتحدة بواحدة من أكثر املراحل حرجا في 
تاريخها، فالكونغــرس األميركي ذو األغلبية الدميوقراطية 
متكن من جمع األصوات الالزمة )218( للتحقيق مع الرئيس 
األميركي دونالد ترامب وإحالة نتائج التحقيق ملجلس الشيوخ 

)السنت( للنظر في عزل الرئيس أو تبرئته واإلبقاء عليه.
يتهم الدميوقراطيون واإلعالم األميركي الرئيس ترامب 
مبحاولته إضعاف فرص مرشــح الرئاسة القادم جو بايدن 
بالتعاون مع أوكرانيا وبتلقي معونة من روســيا االحتادية 
خالل حملته االنتخابية أمام املرشحة الدميوقراطية هيالري 
كلينتون والتي يرونها األكثر اســتحقاقا وحظا بالنجاح في 
االنتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 لوال الدعم الروسي 
الســري لترامب، وتختلف اآلراء في نوعية هذا الدعم بني 
الكشف للرئيس عن أسرار احلزب الدميوقراطي إلى الدعم 
املالــي الذي وصل االتهام فيه حــد تلقي الرئيس أمواال من 
روسيا أنقذته من خسائر مالية متكررة، وباملقابل أخذ ترامب 
مبعاداة االحتاد األوروبي ككيان وحدوي وذراعه العسكرية 
الناتو مبا يتفق واملصالح الروسية، وكان الرئيس األميركي 
قد بادر بخصومة كل من هو خارج دائرة املعجبني بسياساته 
التي متيزت بالتطرف العنصري فعادى أميركا الالتينية وأقام 
جدارا يعزل بالده عن املكسيك ضد الرغبة الشعبية واعتراض 
الكونغــرس، وعلى األرجح فإن خالفه مع اإلعالم األميركي 

منذ حملته االنتخابية هو أهم العوامل التي تهدد واليته.
خليجيا من املتوقع اســتغالل النظــام اإليراني للحدث 
بدرجات تتفاوت بني اإلشاعة في أوساط السذج عن قدرات 
املاللي اإللهية وكيف أطاحت »دعواتهم الصاحلات« بالرئيس 
األميركي وبني التصعيد في تهديداتها واعتداءاتها على دول 
اخلليج بصورة غير مسبوقة، وسيتيح انهيار احلظر املفروض 
على إيران الفرصة لها إلعادة تسلحها وإعادة القوة القتصادها 
وستدعمها في هذا دول أوروبية متلهفة على األموال اإليرانية، 
باإلضافة حلليفيها األهم الصني وروســيا، وستعمل إيران 
على ترسيخ وجودها في العالم العربي ودعم مليشياتها فيه 
وسيتلقى احلوثيون دعما كبيرا من إيران وروسيا والصني 
كالذي تلقاه النظام السوري، وستستغل إيران انفالت الرقابة 
األميركية والدولية على مشروعها النووي وتعجل ببرنامجها 

لتخصيب اليورانيوم.
يواجه العالم مبا فيه دول اخلليج خطر انكماش االقتصاد 
العاملــي واملتوقع في أي حلظة كجزء مــن تصحيح النظام 
الرأسمالي لنفسه وسيعجل عزل الرئيس األميركي من فرص 
حدوث هذا االنكماش ويزيد في حدته ويطيل في استمراريته، 
وللخليج استثمارات كبرى في الواليات املتحدة ستتأثر سلبا 

بهذا التغيير.
يتعذر على اخلليج إيجاد وســائل لدعم الرئيس ترامب 
دون اســتفزاز اإلدارة والشعب األميركي، لذا فمن احلكمة 
محاولة حتييد الدعم األوروبي إليران بالعرض على أوروبا 
حتقيق مصاحلها داخل اخلليج األكثر استقرارا وضمانة من 
السوق اإليراني، والتعجيل باملصادقة على االتفاقية الصينية 
وتنفيذها وتعزيز العالقة بروسيا االحتادية وعموما فإن هذه 
سياسات مطلوبة من اخلليج في كل األحوال لتقليل االعتماد 

على احلليف األميركي املنتظر انتقاله للشرق األقصى.

األم نعمة، أسأل اهلل أن يحفظ األمهات جميعا، تلك األمهات 
التي تعرف معنى األمومــة وواجباتها وما يترتب عليها من 
مسؤوليات جسيمة حني تشرف وحتمل لقب األم، فليست 
األمومة نزهة وليست برستيجا، بل هي مسؤولية وامتحان 
من اهلل عز وجل ليرى كيف ســيتم التعامل مع هذه النعمة 
التي يرزق بها أناس ويحرم منها آخرون، وهذه حلكمة من 

اهلل عز وجل نحن جنهلها.
أحمد اهلل على أمي وهي الســيدة الفاضلة/ ندى إبراهيم 
عبداللطيف احلوطي، إحدى سيدات الكويت الفضليات التي 
قامت الدولــة على أكتافهن وصبرهــن، فمنذ أيام الغوص 
والتعــب واجلد كان للمرأة الكويتية نصيب كبير في حتمل 
مشقة احلياة مع الرجل والصبر على غيابه وحتمل مسؤولية 

األبناء وتربيتهم في غياب والدهم إلى أن يعود.
فأمي حفظها اهلل من هذا اجليل الطيب جيل الصبر، جيل 
العزمية، جيل املســؤولية التي تتحمل كل الضغوطات ألجل 
رعاية أســرتها وتوفير حياة كرمية لهم، فأمي ـ حفظها اهلل 
ـ ربتنا بسواعدها، لم تعتمد على مربية، ولم تعتمد على أي 
مساعدة من أحد، فمنذ أن ولدتنا ولم جند في حياتنا سواها، 
فكانــت األم واألب واألخ والصديق لنا جميعا أنا وإخوتي، 
وعلى الرغم من املسؤولية الكبيرة التي ألقيت على كاهلها، إال 
أن شعارها كشعار جداتها من قبلها أال وهو الصبر والتحمل 

والتوكل على اهلل دون سواه.
فلم تشغلها حياتها املهنية عن تربيتنا ومراعاة شؤوننا، 
فكانت نعم املوظفة املثالية التي توصل أبناءها بنفسها للمدارس 
ثم بعدها تتجه لعملها فكان الكل يقول لها في خالل مسيرتها 
العملية أنت لديك مفتاح الوزارة، حيث كانت تداوم قبل الكل 
وتخرج بعد أن يخرج الكل مــن العمل، وهذا االجتهاد كان 
سببه رغبة منها في خدمة وطنها الغالي الكويت، حيث كانت 

تخدم وطنها بصمت ودون بهرجة. 
هذا، واستمرت مســيرتها املهنية على قدر من النشاط 
والعطــاء والتفاني للوطن إلى أن ترجلت عن جوادها بعد أن 
أصابتها إعاقة بسبب اجللوس لساعات طويلة على مقعد العمل، 
فأمي حني كانت مترض أو تصيبها احلمى كانت تذهب لعملها 
ولم تتغيب عن عملها إال في أقســى وأشد الظروف، وهذا 
كله نابع من احلرص واملسؤولية وحس االلتزام الذي لديها.

فأنا أســتطيع أن أؤكد من خالل منوذج والدتي أن هناك 
كويتيات رائعات مهنيــا وأفضل حتى بكثير من األجنبيات 
اللواتي يعملن في دول أجنبيــة متقدمة، وهناك الكثير من 
املوظفات مثل والدتي إال أن اإلعالم ال يسلط الضوء عليهن، 
واحلكومة بالتالي ال تنشــر أسماءهن ليكّن منوذجا يحتذى 
على مر األجيال، فقد يعتقد البعض أن القياديني هم وحدهم 
عماد الدولة ونهضتها لذلك غالبا ما تكرم احلكومة قيادييها 
فقط دون أن تكرم اجلنود املجهولني في مقار العمل، الذين 
يجب على ديوان اخلدمة املدنية أن يرفع أسماءهم إلى سمو 

رئيس مجلس الوزراء ليتم تكرميهم على مستوى الدولة.
فنحن من الضروري أن نحــرص على تكرمي املوظفني 
املثاليني في الدولــة حتى يكونوا حافزا للخدمة والعطاء من 
األجيــال احلالية التي بات عطاؤها أقل مســتوى بكثير من 
األجيال الســابقة، وذلك خليبات األمل الكبيرة التي تسببت 
فيها احلكومة من عدم تكرمي موظفيها العاديني الذين يعملون 

بصمت.

تباشير الفرح عمت أهل الكويت 
كبارا وصغارا عند ســماع أخبار 
اخلير بسالمة نوخذة الكويت قائد 
اإلنسانية وحكيم األمة وراعي نهضة 
الكويت وصمام أمنها بعد اهلل عز 
وجل، وبســالمته سلمت الكويت 
وازدهرت واستقرت بفضل حكمته 
وثقله السياســي خليجيا وعربيا 
ودوليا، بفضــل بصيرته وإدارته 
لكل األزمات واملعضالت، بخبرته 

وصبره وقوة قراره.
الســمو  والد اجلميع صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد شخصية 
استثنائية ال متثل الكويت فقط، بل 
السالم  العرب واملسلمني ومحبي 
في كل بقاع العالم، فسموه إنسان 
مميز بكل ما حتمله الكلمات وتعجز 
األحرف عن أن تصل إلى ما قدمه 
للكويت، وما بذله سموه حلفظ األمن 
واالستقرار في ظل بعض األزمات 
التي عصفت  واحلوادث اإلرهابية 
بالبالد، وقد ظهرت حكمة ســموه 
في وضع احللول املناسبة لكل حدث 
واتخاذ القرار املناسب الذي جنب 
الكويت وانقذها من كوارث سياسية 
كادت أن تعصف بها إلى املجهول.

وأثناء رحلة عالجه في الواليات 
املتحدة األميركية لم ينس ـ حفظه 
اهلل ـ شعبه، وقد بعث السالم لكل 
كويتي وكويتية، وهذا يدل على عمق 
التي تربط احلاكم  العالقة واحملبة 
بشعبه الذي يبادله الوفاء واحملبة.

أمير اخلير واحلكمة  ســالمة 
واإلنسانية هي سالمة شعب الكويت 
كافة، فإذا صار ساملا معافى وبخير 
فالكويت كلها بخير، يراه العالم أميرا 
الكويت،  للكويت ويراه شعبه هو 
حفظه اهلل وأدام عليه نعمة الصحة 
أعيننا قريبا  والعافية وعسى تقر 
بإذن اهلل تعالى بوصوله معافى إلى 

الكويت التي تعشقه.

ال شــك أن املواطن له األولوية 
في حق التوظيف والتعليم والصحة 
التي تقدمها  وغيرها من اخلدمات 
الدولة، ونتفق في وجود خلل في 
التركيبة الســكانية ووجود عمالة 
بأعداد كبيرة تفوق عدد  ســائبة 
سراق املال العام في الكويت، مما 
يوجب إيجاد حل جذري وســريع 
لهذه املشــكلة لكن بطــرق أكثر 
حتضرا وتطورا، تخلو من اخلطابات 
العنصرية املتخلفة والرجعية التي 
الكراهيــة والتجريح  إلــى  تدعو 
واالزدراء والظلم وانحالل األخالق 

والقيم الراسخة في املجتمع.
تعتبر الكويت مركزا إنســانيا 
يحتذى بــني دول العالم ملا تقدمه 
من مساعدات خيرية للدول املنكوبة 
والالجئني حول دول العالم، كما أن 
الشعب الكويتي ضرب أروع األمثلة 
من خالل التبرعات الضخمة التي 
تخرج ســنويا من الكويت، ومن 
املؤســف أن نرى اليــوم ارتفاعا 
العنصرية  ملحوظا في اخلطابات 
الغوغائية ضد املقيمني في الكويت 
من شتى اجلنسيات حتت مسمى 

»وافدين«.
العنصرية هي  أن  واحلقيقــة 
»الوافدة« علــى املجتمع، وما أثير 
مؤخرا في مواقع التواصل االجتماعي 
من مقاطع ڤيديو يستنكر أصحابها 
اســتمتاع عوائل املقيمني مبرافق 
الدولة العامة مثل الشواطئ واألسواق 
وغيرهما ما هي إال مبالغة وعنصرية 
ال متثل أخالق الشعب الكويتي، كما 
ندعو الى تطبيق أشد العقوبات على 
من يخالف القانون كائنا من كان، 
ونؤكد أن العمل الفردي السيئ ال 

ميثل شريحة كاملة.
الزبدة: عند دخول املسجد تسقط 
جميع األلقاب واملناصب واجلناسي 
ويتساوى الوزير واخلفير في صف 

واحد ال فرق بينهم إال بالتقوى. 
إن العنصرية إذا تفشــت في 
املجتمع لن تقف فقط بني املواطنني 
إلى أعمق  والوافدين، بل ستذهب 

من ذلك في املستقبل.

أو كما قال ژ عن هذا املوضوع.
وبحكم تطوير املنطقة الصحية 
حوله اليوم تشيد الدولة مشكورة 
بكل مواقعها وللقلب مثلها مباني 
حديثة وتوســعات راقية، تعني 
طفرة صحية علمية حالية لتطوير 
وحتديث الساحة الصحية مبختلف 
إمكانياتها فنيا  مجاالتها وزيادة 
وإداريا تواكب حديث العناية الطبية 
الضحية كما هو حال جديد عالم 
وعلوم الســاحة العالجية، منها 
العالج  للمقالة قلعــة  عنواننــا 
الصدري وجناح واقعه الصحي 
إدارات ومجموعــات، ترفع لهم 
أيادي وقلــوب وعقول مرضاها 

بعظيم الدعوات للنجاح الدائم.
والتحصيل اإليجابي للجهود 
املخلصة للقلوب احملتاجة جلهودكم 
املشكورة، باستقبال مبناكم اجلديد 
بعلو إجنازاته األكبر واألكثر برعاية 
رب العاملني ســبحانه، فالكويت 

بأهلها معكم أمانة.

واآلن لدينا رائد فضاء فســكتت 
األلسن.

لم يعد اخلليــج العربي قاطبة 
بحاجــة ألن يثبــت للخصــوم 
أبنائه  واحلاســدين على قــدرة 
فــي مجــاالت العلــوم والفضاء 
والتكنولوجيا احلساسة فهذا أمر قد 
صار الى ماض، ولم يعد اخواننا في 
االمارات يتحدثون عن إرسال بعثة 
فضائية وحسب، بل صار احلديث 
اآلن كيف نرســل بعثــة فضائية 
بعــدد كاف وبطريقة »اقتصادية« 
غير مكلفة على الدولة فال اعتقد ان 
هذا هزاع االول واألخير، بل اعتقد 
التجربة ستعقبها رحالت  ان هذه 
اخرى، لكم مني سالم يا أبناء زايد 
ومن عز الى عز بــإذن اهلل، وفي 

اخلتام سالم. 

»ولدنا« ونضمن والءه! وهناك من 
تسلم ذلك املنصب »بالبراشوت« ألنه 
محسوب على »فالن« وهو ال يعرف 
3×2 كم يساوي! ويصبح املنصب 
الطاسة وتتأخر  أكبر منه فتضيع 
اإلجنازات احلكومية وتعم الفوضى 
واإلحباط ممن كانوا ينتظرون هذا 
املنصب من أصحاب الكفاءات وما 

أكثرهم! 
أخيرا.. هذه النوعية من القياديني 
عندما يتركون ذلك املنصب سيكون 
حالهم كحــال »كلينكس« اجلمعية 
يرمون في مزبلة »التاريخ«! ويفيقون 
من تلك الغيبوبة متأخرا بأن املنصب 
»زائل« وأن جميع من حولهم قد ابتعد 
عنهم وحتى دواوينهم العامرة سابقا 
ستكون شبه خالية ألن املصلحة 
انتهت! فاملنصب مهما كان مسماه 
فهو »زائل«، فاجعل أثرك الطيب هو 
الذي يبقى، فاملنصب هو »كرسي 
حالق« كنت هنا وســيأتي غيرك 

ليحل مكانك.

ليفكر مليا قبل أن ميارس مثل 
هذه السلوكيات التي لها أثر سلبي 
على املجتمع قد ال يكون ملموســًا 
اآلن لكنه سيسهم في تدني مستوى 

الذوق العام واألخالقيات.
الكثير منا يشــغل وقت فراغه 
مبشــاهدة هذا النوع من الوسائط 
بل ويشاركه مع األصدقاء ويجعله 
من ضمن املقاطع املضحكة فنتعود 
على رؤية ذلك ونستسهله ويصبح 
عاديا ال يشكل لدينا أي ضوابط وال 
يجعلنا نفكر بجدية في أننا نساعد 
على استمرارية مثل هذا التصرف 

اخلاطئ. 
األخالقيات بحاجة إلعادة تأهيل، 
ولنعود لفطرتنا السليمة البد لنا من 
رقابة ذاتية على تصرفاتنا وبرمجة 
ألفكارنا ومحاولتنا لزرع القيم من 
جديد فاإلنســان حني يحث نفسه 
على الصالح ويبدأ بنفسه التغيير 
سيكون مؤثرا إيجابيا على اجلميع.

توفــر كل جوانب اجلديد بعلوم 
القلوب املرهفة لتوفير أســاليب 
جراحتها، وقسطرتها، وأدويتها، 
واستشارتها، ووقايتها مما يؤذيها 
بأفراد ومجموعات وجماعات طبية 
للجديد  وإدارية رفيعة املستوى 
مبناحــي قلــوب زوارها بهدي 
ووصايا نبينــا احلليم »أال وإن 
في اجلســد مضغة إن صلحت، 
صلح اجلســد كله، وإن فسدت، 
فسد اجلسد كله، أال وهي القلب« 

قالوا ناطحات ســحاب وموالت ال 
اكثر، قلنــا: فصبر جميل، ثم كان 
االستثمار في البشر وطرف العني 
ترمق األهــداف البعيدة التي ظن 
البعض انها مســتحيلة على أبناء 
اخلليج، حتــى اعلنها اخواننا في 
االمارات صراحة: لدينا برنامج فضاء 

مرفوضة ويبدأ بالتأليف ألنها غير 
قانونية! ويشــعر بأنه ملك الدنيا 
عندما »يخدم« عضو مجلس األمة 
ألنه سيكون له سندا في حالة جتديده 
للمنصب مرة أخرى ويتوسط له، 
وجتد دواوينهم األسبوعية عامرة 
باملنافقني ألن مصلحتهم مرتبطة به.

ما يحز باخلاطر والنفس بأن هناك 
من تسلم ذلك املنصب بالصراخ في 
وسائل التواصل فأفضل حل إلسكاته 
هو إعطاؤه »منصبا« حتى يصبح 

املكشوف دون أدنى خصوصية.
من الذي ساهم في انتشار مثل 
هذه الســلوكيات هل هــو الفاعل 
أم املتفــرج الذي ســاهم في رفع 
املشــاهدات وحتفيز الكثير لسلك 

نفس النهج؟
أمتنى لو تُسن قوانني صريحة 
ملن يخالف الذوق العام وينشر مثل 
هذا النوع من الڤيديوهات ويتعرض 

لغرامة مالية.

مقتدرة وفية كرمية لتشييد مواقع 
فيه تعنى مبهام إنسانية صحية 
املجاور ألجمل  العمالق  مبوقعه 
الهادي شروقا  سواحل خليجنا 

وغروبا.
يرحب بزواره ويقوم بالواجب 
جتــاه مرضاه للقلــوب املرهقة 
مــن متاعــب احلياه، تنعشــه 
الرعاية والوقاية والعالج  ببلسم 
األنســب بعقــول وتخصصات 
إدارية، علمية،  وخبرات فنيــة، 

نرد على هذه الصورة بقولنا: صبر 
جميل وسترون ما يسركم ان كنتم 
لنا اخوة، ابونا زايد احد القادة العرب 
القالئل الذين كسروا تلك الصورة 
النمطية حني شكل بعون اهلل دولة 
قوية صــارت مضربا لألمثال في 
النمــو واالزدهار والرقي واألدب، 

من »ســلفه« السابق الذي ضيعها 
بتلميعه حتى  بتصرفاته ويبدأون 
يكونوا مقربني منه! ولألسف هناك 
مــن يعتقد أن هاملنصــب توقيع 
أمــا تطوير  ومقابــالت وبخور، 
وتســهيل العمل فهــو آخر همه! 
فتجده دائما مشغوال على الفاضي، 
تأتي من  التي  »الواسطة«  ويعشق 
فوقه ألنه سيستغلها ألمور أخرى 
ومتشي مثل »العسل«، أما املواطن 
الذي يأتي بنفــس املعاملة فتكون 

حني تنشر مقطعا لطفل وهو يبكي 
لنوع من االضطهاد  فأنت تعّرضه 
واقتحام خصوصيته فيصبح ُعرضة 

للتنمر من أقاربه وأصدقائه،
وينشأ بنوع من الُعقد النفسية 

وانعدام الثقة في النفس.
لألســف أسأنا اســتخدام هذا 
التطــور وحولناه مــن جهاز ذكي 
لغبي مبا يعرضه ويلتقطه وأصبحنا 
منتلك احلق في التقاط كل شيء على 

قلعــة صحيــة عالجية على 
سواحلنا الشمالية جلون الكويت 
مت تشــييدها عــام 1959م بعهد 
الراحل  رائد النهضة ودستورها 
الكبير سمو األمير الشيخ عبداهلل 
السالم املبارك الصباح، طيب اهلل 
ثراه وجنة اخللد مثواه، ومن تاله 
لذات الرسالة السامية لهذا الوطن 
الوفي الغالي، قلعة عالج القلوب 
القلب( يفتح  أمراض  )مستشفى 
قلوب مواطنيــه ومقيميه حلياة 
أطول بعافية أوفر منذ ذلك التاريخ 
حتى أعوامنا احلالية بزخم وعزم 
ال ينقطع، بهدف استمرارية أمانة 
مهنته ومهمته التي وفرها حاكمها، 
ومتتع بها احملكومون اليوم ودوم 
بإذن اهلل، ساهمت بترميمه وتدعيمه 
وحتديثه مع نهاية القرن امليالدي 
املاضي مجموعة وحزمة التعاونيات 
بجمعياتهــا لكل احملافظات وفاء 
متواضعا يقابل سابق وفاء الدولة 
املباركة، وكذلك مسميات عائلية 

نحن امام قصــة جناح عربية 
عظيمة بالطول والعرض، قصة بدأتها 
االمارات على يد »ابونا زايد«، رحمة 
اهلل عليه، غرس وزرع ونحن وأبناؤنا 
وهذا اجليل َمن يحصد اإلجنازات 
العظيمــة، ويســامحنا اخواننــا 
اإلماراتيون اذا تكلمنا بلسانهم، لكن 
جناح االمارات في برنامج الفضاء 
اخلاص بها هو جناح لكل مواطن 

عربي وخصوصا اخلليجي.
لطاملا عيّرنا البعض بفقرنا زمان 
وقلة حيلتنــا، وتفرقنا واحتياجنا 
للغير في كل شيء خصوصا في 
مجــال الصناعة والتجــارة، تلك 
التي تكونت في  النمطية  الصورة 
اذهــان الغربـ  ولألســف بعض 
اخواننا العرب ـ عن دول اخلليج، 
صحراء ونفط ورمال وجهل، وكنا 

يقول الشاعر:
إن املناصــب ال تدوم لواحد

إن كنت تنكر ذا فأين األول؟ 
فاغرس من الفعل اجلميل فضائال

فــإذا ُعزلت فإنهــا ال تُعزل 
إن املنصــب لن يــدوم ألحد، 
والدليل أين الذي كان قبلك، فالذي 
يبقى بعد تركك للوظيفة هو »أفعالك« 
مع احمليطني حولك، إما أن يذكروك 
باخلير أو يقولوا: »صخرة« وانزاحت 

عن طريق املسلمني.
هناك من يعتقد ويصاب بغيبوبة 
عندما يتقلــد منصبا قياديا كبيرا 
بأنه سيصبح في ليلة وضحاها من 
»علية« القوم! فاملنصب يُدخل البعض 
في عالم التعالي والتكبر، وتصبح 
اتصاالتــه ولقاءاته واجتماعاته مع 
الذيــن كان يراهم بالســابق فقط 
في الصحف! ويبــدأ »املنافقون« 
بالتطبيل له  القيادي  بالزحف لهذا 
لكي »يكملوا« املســرحية الهزلية 
بأن تعيينه هو »إجناز« وأنه أفضل 

مع سرعة رمت احلياة ومع التطور 
الذي نشهده يوما بعد يوم أصبحنا 
نرى ونشاهد الكثير من التغييرات 
التــي جتعل اإلنســان يتجرد من 
كينونتــه ليصبح مجــردا من كل 

إنسانية.
أصبحت مقاطع الڤيديو التي تُبث 
على مواقع التواصل هي استعراض ملا 
نفتقره فتجد من يربي ابنه مع مئات 
املشاهدين، واالبن ال حول له وال قوة 
أمام عدسة الهاتف الذكي يبكي بشدة 
وجتد األب يضحك مستمتعا بالتقاط 

صور البنه وهو في هذه احلالة.
مئات املقاطع التي نشاهدها يوميا 
أصبحت حتتل ماليني املشــاهدات 
تخزن في ذاكــرة الهاتف والغريب 
أننا نستمتع مبثل ذلك ونتشاركه 

مع اآلخرين.
نحن أمام مشكلة نفسية خطيرة 
آثارها ستظهر حني يكبر هذا الطفل 
ويصبح فردا مسؤوال في املجتمع.
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