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كم من فكرة كان أساسها حلما يراود صاحبه، واليوم سطورنا 
تبحر في عالم األحالم لتصبح أفكارا إذا راقت للبعض لنرى نورها 

حقيقة على أرض الواقع:
Ebooks الكتب اإللكترونية: يوجد العديد من تلك امللفات واألنظمة  ٭
اإللكترونية التي تســاعد الطالب في أخــذ املعلومة دون االنفاق 
املادي للتصوير أو شــراء الكتب أو ملزمات الدراسة، حلم اليوم 
ليــس بصعب التحقيق واملنال ولكن يريــد قرارا من أهل القرار 
بذلك، فالدولة تقــوم بإعطاء أبنائنا الطلبة منحة دراســية لرفع 
بعض املعاناة املادية عن بعض األسر، وهذا يحسب للدولة، ولكن 
لألســف مقابل تلك املنحة جند الكثير من أعضاء هيئة التدريس 
يقومــون بإرهاق الطلبة بطلباتهم التي تتجاوز قيمة املنحة، ومن 
هنا أتى احللــم: نحن نعيش في العصر اإللكتروني وانتهى زمن 
الورق وامللزمات، فلماذا ال يقوم بتطبيق Ebooks أو غيره من نظام 
يعتمد من اجلهة املسؤولة ماديا وتعليميا ويقوم من خالله أستاذة 
املادة بوضع كتبهم أو ملزماتهم العلمية والدراســية ويتم تداولها 
بني الطلبة؟ من ذاك احللم إذا أصبح واقعا ستكون النتيجة السرعة 

في التداول واإلجناز ورفع اإلرهاق املادي عن الطلبة وأسرهم.
٭ من احللم الســابق نواصل أحالمنا التي تخص أبناءنا الطلبة 
وتخص ســطورنا فئة متميزة جدا في مجتمعنا وهم دارســو 
الفن والهندسة وغيرها من مواد تتطلب الكثير من أدوات الرسم 
واألوراق الهندسية، ملاذا ال تقوم تلك اجلهات املختصة بتلك الفئة 
املتميزة أيضا باختيار بعــض األنظمة اإللكترونية املتواجدة في 
ســماء التكنولوجيا وتعتمد من قبل تلك اجلهات الدراسية ليقوم 
الطالب من خاللها بالرسم أو التخطيط الهندسي املطلوب منه «ألن 
ما يصير يا جماعة اخلير عيالنا يرســمون ويكلفون مشاريعهم 
وبعد جذي يأتي بعض أعضاء هيئة التدريس يشق املشروع ويطلب 

بتنفيذه مرة أخرى واهللا حرام».
٭ حلــم لم أقم بتخيله أو احللم به بــل كانت محادثة بيني وبني 
أحد مسؤولي الدولة بخصوص بعض أعمدة اإلعالم الكويتي، بدأ 
احلديث عن كيفية إمكانية االستفادة من تلك الصروح اإلعالمية 
فكان اقتراحي بأن تقام بعض الورش أو الدورات وتقوم بها تلك 
الصروح لإلعالميني اجلدد، فكان رد املسؤول علّي: دكتورة فكرة 
جيدة ولكن هل تعتقدين أن اجليل اجلديد ســينصت ويأخذ مبا 

يقال من املاضي؟ 
دكتورتنا، إحنا وصلنا في علوم اإلعالم للعديد من األشــياء 
لم يواكبها تاريخ اإلعالمي الكويتي، على سبيل املثال ال للحصر، 
التقدم التكنولوجي وكيفية توظيف اإلعالم من خالله وتلك الصروح 
لم تواكب تلك الفترة والبعض منهم عندما ظهرت التكنولوجيا لم 
يقومــوا بتوظيفها في برامجهم بل اســتمروا على منط املاضي، 
ومن هذا وذاك ومن أطــراف احلديث وصلنا القتراح جيد: وهو 
أنه حان الوقت بتوثيق إعالمي وعلمي لتلك الفترة التي رســخت 
الكويت كأول دولة إعالمية خليجية، وكان االقتراح بأنني أنا من 
أقوم بتوثيق هذا فأجبت: أستاذي هذا شيء مكلف! فأجاب: ولكن 

بعد االنتهاء سيأتي الدعم من اإلعالم!
وانتهى احلديث وأصبح احللم بني أيدي أصحاب القرار متبلور 
بفكرة التوثيق ولكن من يحقق تلك الفكرة لتصبح حقيقة موثقة 
لفترة تاريخية من العصر الذهبي لعروس الكويت، وذلك يتطلب 
فريقا كامال مكلفا بهذا احللم لنراه على أرض الواقع يا أهل اإلعالم.
٭ مسك اخلتام: «قيمة الفكرة تعتمد على استعمالها» (توماس أديسون).

كثيرا ما تســتوقفني رؤية العديد من األشخاص ممن 
يعانون اضطراب الهويــــة اجلنســية، واملقصود به كل 
شــخص يرفض كينونته التي خلقه اهللا عليها سواء كان 
رجــال أو امرأة، فأرى رجال فاقدا جميــع معالم الرجولة، 
وامرأة وقد فقدت كل معالــم األنوثة ومنهم من ال تعرف 

هل هو رجل أم أنثى!. 
إذن دعونا نتحدث عن أسباب هذه الظاهرة املوجودة في 
أغلب املجتمعات سواء العربية املسلمة أو في مجتمعات دول 
الغرب وأصبح العديد يلقي عليها مسميات عديدة.. وهناك 
منظمات عاملية تطالب باالعتراف مبثل هذه الظاهرة وتعطيها 
صفة االستحقاق بحجة احلرية الشخصية مادام ال يتعدى 
بهذه احلرية على اآلخرين وال ينتقص من حقوقهم شيئا.
وفي الشــريعة اإلســالمية وأيضا في جميع الشرائع 
الســماوية ما يؤكد أن هذا خطأ جسيم ألنه اعتراض على 
مشيئة اهللا تعالى باخللق،  فقد خلقنا إما ذكرا أو أنثى، وقال 
في محكم كتابه (يأيهــا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم  

إن اهللا عليم خبير).
وهنا أتوجه باحلديث إلى من يعاني من هذا االضطراب 
بســؤالهم عن حقيقة قد تغيب عن أذهانهم: أال تعلمون أن 

اهللا هو اخلالق وهو العليم اخلبير بخلقه؟
هل تعترض على مشيئة اهللا في اخللق وإرادته باختيار 

جنسك؟
أال تعلم انه إذا اقتضت حكمة اهللا أن تكون بغير هيئتك 
التي خلقك عليها لفعل؟ ولكنه أعلم بحقيقة خلقه والهدف 
من وجودك في هذه احلياة فهوال يخلق شــيئا عبثا لقوله 
سبحانه: (أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون)، 
وقوله عز وجل: (وألضلنّهم وألمنينّهم وآلمرنّهم فليبتكّن 
آذان األنعام وآلمرنّهم فليغيرن خلق اهللا ومن يتخذ الشيطان 

وليا من دون اهللا فقد خسر خسرانا مبينا).
اعلم أيها الشخص الكرمي، أنك باختيارك تغيير جنسك 
والتشــبه بهيئة لم يخلقك اهللا بها هو اعتراض على حكم 
اهللا في اخللق وإعانة للشــيطان وجنوده بتحديهم إلرادة 

رب العاملني في بداية خلقه لإلنسان.
قد يقول البعض إن ذلك يعود إلى أن إحساسه ومشاعره 
ال تتوافق مع بني جنسه فهو يشعر بأنه ينتمي إلى اجلنس 
اآلخر وال يشعر باالنتماء لبني جنسه ألسباب لرمبا تكون 
مقنعة للبعض ألن هناك من األسباب النفسية واالجتماعية 
التي قد ساهمت في وصول هذا الشخص إلى ما هو عليه 

من اضطراب في حتديد هويته اجلنسية.
فالظروف التي نشأ بها هذا الشخص وبعض األساليب 
اخلطأ في التربية تؤثر على سلوكه وتصرفاته وبناء شخصيته 

فاخللل بذلك قد يعود إلى مرحله طفولته ونشأته، 
وأيضا أثر البيئة اخلارجية واألصدقاء واملجتمع.

إذن ال بد من تكثيف اجلهود لتحديد وحصر هذه األسباب 
وإيجاد احللول بتقدمي جميع وســائل الدعم النفسي لهم 
وإبداء التعاطف احلقيقي معهم وعدم محاربتهم ونبذهم من 
املجتمع، إذ ال بد من احتوائهم ومساعدتهم على التغلب على 
هذا االضطراب وتقدمي العالج الدوائي والهرموني بتوجيه 
وتنبٍّ من هيئات طبية ومتخصصني نفسيني ومدربي حياة 
واختصاصيني باإلصالح الســلوكي، فإصالح اخللل يبدأ 
بالتعرف على أسباب هذا اخللل وإيجاد طرق ووسائل ملعاجلته. 

دمتم بحفظ اهللا ورعايته.

نشرت احلكومة مؤخرا برنامج 
عملها خالل الفترة من ٢٠٢٢ - ٢٠٢٦
حتت شــعار «وطن آمن ورفاهية 
مســتدامة»، ضمن رؤيــة الكويت 
٢٠٣٥. وتتضمــن خططا مبراحل 
زمنية مجموعها ٤ سنوات، مع تسمية 
اجلهات املنفــذة واملتابعة، ملعاجلة 
كافة القضايا محــل معاناة الوطن 
واملواطنني، أو على األقل الوصول إلى 
معدالت عالية من احللول املرضية.

والواقــع أن جميــع اخلطــط 
احلكومية املكتوبة السابقة والالحقة، 
هي فــي منتهى الروعــة واإلتقان 
النظري وتستأهل املوافقة الفورية! 
لكن متر األيام والشهور والسنوات، 
وتهدر خاللها األموال العامة الطائلة 
بال جــدوى، لتعــاد جدولة نفس 
املشاكل في اخلطط الالحقة، وهكذا 
دواليك، ولذلك تراكمت لدينا املشاكل 
والقضايا املزمنة، وتعقدت وتفرعت 
إلى مشاكل أخرى، وزادت تكلفتها 

املادية والبشرية.
ال منلك إال التفاؤل مع هذا العهد 
اجلديد، ولكن ينبغي حتصني هذه 
اخلطة اجلديدة عبر دراسة األسباب 
والظروف التــي كانت حتول دون 
تنفيذ اخلطط السابقة الستبعادها.

ونرى أن أهم هذه األسباب يكمن 
في اثنني هما:

١- احلكومة صاحبة اخلطة التي تفتقد 
املصداقيــة واإلرادة احلديدية في 
تغيير منط التفكير واملنهجية لصناعة 
القرار املوضوعي، وهو أمر لم تستطع 
حتى احلكومة احلالية التخلص منه، 

وهذا واضح في قراراتها األخيرة.
٢- مجلس األمة، حيث يكثر اجلدل 
واملماحــكات فــي مواجهة أعضاء 
احلكومة التي غالبــا تنصاع طلبا 

للنجاة من أسلحة مجلس األمة!
ويبدو أنه هو السبب الرئيسي 
التي ال  الــدول  الذي يجعل بعض 
متلك إمكانات الكويت متفوقة عليها 

مبنجزاتها املدهشة واملتسارعة.

حدّدت بلدية الكويت موعدا ملوسم 
التخييم لهذا العام، بدءاً من ١٥ نوفمبر 
اجلاري حتى منتصف مارس املقبل، 
وذلك وفق آليــة معينة تتمثل في 
تخصيص عدد من املواقع للتخييم 
موزعة على مناطق في شمال وجنوب 
البالد مقابل رسوم يدفعها صاحب 
املخيم إلى البلدية بواقع ١٠٠ دينار.

سبق أن اقترحنا مراجعة قيمة 
الرســوم املبالغ فيها حلجز املوقع 
آنذاك، وطلبنا وقتها من البلدية إعادة 
النظر فيها وخفضها من ٣٠٠ دينار 
إلى  التي كانت محددة في السابقة 
١٠٠ دينار، وبالفعل جتاوبت البلدية 
مع مقترحنا، وخفضت هذه الرسوم 
إلى ١٠٠ دينار تدفع إلى البلدية ويتم 
فور انتهاء املوسم استرجاعها بعد 
التأكد من نظافة املكان املستغل من 

قبل أصحاب املخيمات.
البلدية خصصت عشرات املواقع 
إلقامة املخيمــات، ولكن هناك من 
يتعّمد مخالفة القانون بشكل صريح 
بإقامة مخيمات خارج األماكن احملددة، 
وقريبة من املناطق السكنية ما يعد 
ذلك مخالفا لشروط التخييم والبيئة! 
يجب على فرق البلدية تطبيق القانون 
وإزالة كافة املخيمات التي متت إقامتها 
خارج املواقع املخصصة لهذا الغرض 
قبل أن تتحول اخلطوط السريعة إلى 

مناطق للتخييم.
أمتنى من املسؤولني في البلدية 
القيــام بجولة على تلــك املواقع، 
خصوصا في محافظــة اجلهراء، 
والتــي تضم عددا كبيرا من مواقع 
التخييم للتأكــد من التزام اجلميع 
بشروط التخييم وكذلك من عمل فرق 
الرقابي  التفتيش، والقيام بدورهم 
على أكمل وجه ومحاسبة املتقاعسني 
منهم، حيث ما نشاهده من انتشار 
ملخيمات على أطراف طريق الدائري 
السادس ومناطق أخرى داخل محيط 
احملافظة يؤكد لنا غياب الدور الرقابي، 
علما أن املوسم لم ميض له أسبوع 
حتى نرصد هذه املخالفات املنتشرة 

أمام مرأى اجلميع..
ومنا إلى املسؤولني، طبقوا القانون 

وحاسبوا املخالفني.

ويعتبر رأيه هو الصحيح، وال ميكن 
بأي حال من األحوال أن يقول لســت 
القول مشكلة كبيرة  أدري، ففي هذا 
بالنســبة له، وقد قال املولى عز وجل 
(وما أوتيتم من العلم إال قليال). وهللا در 

احلسن بن هانئ حيث يقول:
فقل ملن يدعي في العلم فلسفة

حفظت شيئا وغابت عنك أشياء
إن ادعاء العلم واملكابرة فيما ال يعلم 
إمنا هو مرض نفســي، كما أنه مثلبة 
ونقيصــة، واحلوار مع هذه الفئة من 
الناس حوار عقيم، ال جدوى منه، فمن 
األفضل أال جتادلهم وال تناقشهم بل 
تبتعد عنهم قدر إمكانك، فهم يحاولون 
الظهور بدعوى أنهم أهل فهم ومعرفة 
ولكن في حقيقة األمر هم خاون منها، 
ولعلنا نتذكر قول قارون: (إمنا أوتيته 
على علم عندي) فخسف اهللا به األرض، 
وقد قيل: رحم اهللا امرأ عرف قدر نفسه. 

فاجلهل أقل ضررا من وهم املعرفة.
ومن هنا أقول إن «لست أدري» نعمة 
يجب أن نحافظ عليها، ودمتم ساملني.

وفي تغريدة على «تويتر» أطلقها 
مركز الشيخ محمد بن راشد أنه «مت 
حتديــد املوعد اجلديــد إلطالق أول 
مهمة إماراتية إلى سطح القمر في ٣٠

نوفمبر اجلاري عند الساعة ١٢:٣٩ مساء 
بتوقيت دولة اإلمارات، وستجري عملية 
االنطالق من قاعــدة كيب كانافيرال 
الفضائية في الواليات املتحدة، ما لم 

تطرأ ظروف أخرى أو استثنائية. 
وأما إكسبو ٢٠٢٢ فقد حتولت إلى 
إمارة دبي، وتشهد هذه املناسبة عدة 
مفاجآت منها، إطالق أجنحة ومعارض 
ومراكــز ومتاحف وجنــاح التنمية 
املستدامة (تيرا)، ويعزز معرض إكسبو 
دبي ٢٠٢٢ دور الصداقة مع البيئة من 
خالل مدينة «إكسبو دبي» خالية من 
البالستيك الذي يستخدم ملرة واحدة، 
وستحتفظ بـ ٨٠٪ مما مت تشييده من 
بنى حتتيــة، وأبنية، مبا في ذلك ١٢٣

مبنى حصل على شهادة «لييد».
وهكذا، فاإلمارات العربية املتحدة 
شهدت نصف قرن ويزيد على التنمية 
والرخاء، ما يعود على األجيال القادمة 
التقدم واالزدهار  عقودا وعقودا من 

والرفاه.

من ناحيــة أخرى نقول إننا نضم 
صوتنا إلى تلك األصوات املنادية إلعادة 
النظر في هذا القرار، والبحث عن بدائل 
أخرى، والنظر في األمر من زاوية أخرى.

وفي املقابل نؤكد أيضا أن أبناءنا 
يستحقون كل خير لهم فهم آلوا على 
أنفسهم االستمرار بعملهم دون إجازات 
لفترة طويلة من السنوات هم بحاجة 
لها، ولهم منا كل تقدير واحترام لتلك 

اجلهود املباركة.
ولكن عزاءنا في هذا أنهم يرغبون 
في أن يســتفيد غيرهم من أبناء هذا 
الوطن كما هم اســتفادوا، وبتقديرنا 
أنهم على قدر كاف من املسؤولية لتقدير 
تبعات هذا األمر. فهل نشهد إجراءات 
من شأنها أن تعيد األمور إلى نصابها 
الصحيح وإلــى التقدير املطلوب في 

الرؤية، ووقف أي باب للهدر.
واهللا املوفق.

واألغلبية... إلخ، واألدهى من ذلك حني 
يتحول هذا احملتوى التافه إلى موضوع 
للتسلية، أو وسيلة لإلضحاك، او أمرا 
يستدعي البهجة والقهقهة فقط جللب 

األضواء ولفت االنتباه.
فيصبح الواقع الغريزي واألناني 
هو األساس في تعامل طارح احملتوى 
التافه مع متابعيه، بل وقد جتده يتحداهم 
بكل فخر إن استطاعوا جتاوز أدبياته 
وسلوكياته من دون اضطراره الستماع 

آراء معارضيه ومنتقديه.
فحقيقــة أننا نفكر في هذا العالم 
املتغيرات  باعتبــاره مجموعة مــن 
املتوسطة، وأن بعض الناس اصبحوا 
يشابهون هذه املتغيرات املتوسطة إلى 
حد ما، وما هو أخطــر من ذلك، هو 
أال يشعر التافهني بخطر تلك التفاهة 

وانتشارها.
فاليوم من ينجو من هذا الطوفان 
اجلارف ينجو من شــر عظيم، وإمنا 
العاقل هو من حرس نفسه وعقله وأهله 
من تلك البيئات املنحطة القادرة على 
جعل الوجود أجوف ال معنى له، ففي 
نظام التفاهة يجعلون من كل شــيء 
سهال، حيث ال يصبح للنجاح معايير 
مميزة أو طعما مختلفا للوصول إلى 

سلمه.

ألنهم يأخذون معلوماتهم من مصادر 
غير موثوقة، وهي ظاهرة دخيلة يجب 
التصدي لها، فادعاء املعرفة خيط باطل 
ال بد من االنتباه له، فمدعي املعرفة آفة 
علينــا أن نحاربها، وكيف تعرف هذا 
الصنف من الناس؟ ستجده يجيب عن 
سؤال موجه لغيره بسرعة ويتدخل في 
كل حوار ال شــأن له به، ويقاطع من 
يتحدث، وال يعطيك مجاال للتعبير عن 
رأيك، وال يقبل بالرأي املخالف لرأيه، 

وأطلقت رؤية هذا العام لصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، أن اإلمارات أجمل 
مبنى على وجه عبر متحف املستقبل 
خالل شهر فبراير ٢٠٢٢ املاضي، كما أن 
البالد حققت فائضا ماليا في إيراداتها 
احلكومية بلغ ١٢٥٫٥ مليار درهم (٣٤

مليار دوالر)، وذلك خالل النصف األول 
من العام ٢٠٢٢. 

وتعمل قيــادة الدولــة احلكيمة 
والرشــيدة على «جعل الدولة مركزا 

ماليا رائدا على مستوى العالم».

القصوى مــن حقهم وتكاد  األولوية 
تكون أولوية في هذا الســياق. وبناء 
عليه، فــإن توظيفهم هو الغاية املثلى 
للحكومة ويجب أن تكون كذلك ضمن 
رؤية النواب أيضا، فاألولى أن يتم البحث 
فيما يوفر على الدولة ويحفظ مقدراتها 

بكل ما أوتي من جهد.

تباهت به البشرية من منجزات أدبية 
وفنية وإدارية وسياسية وتاريخية، ذلك 
وألن التفاهة أصبحت ليست مبجرد 
سوق له نظامه وأسعاره وطرق التداول 
فيه فقط، وإمنا صار يحمل معه قيما 
بالسلوكيات واألخالق  جديدة تتعلق 
والعادات والتقاليد وطرق أساليب العيش 
وتداول بعض العبارات املخلة لآلداب 

واملفردات القبيحة... إلخ.
وتكمن اخلطورة احلقيقية لألمر في 
كون هذه املهمة سهلة وممكنة التحقق 
بسالسة، في ظل ما يحاصرنا من دعاوى 
التسليم واالنقياد الفكري األعمى حتت 
مســميات إطالقية كاحلالل واحلرام 
والعيب وتقديس األشخاص والرأي العام 

فقال: لكن املالئكة لم تستحي حني قالوا: 
ال علم لنا إال ما علمتنا. وقد قال حكيم: 
من قال ال أدري فقد أفتى. وقال عمر 
بن عبدالعزيز: من قال ال أدري أحرز 
نصف العلم. فما بالنا ندعي املعرفة، 
ونتكلم في كل شاردة وواردة ونحن 
في احلقيقة ندور فــي حلقة مفرغة 

ونفسر املاء بعد اجلهد باملاء.
إن ادعــاء املعرفــة داء توغل في 
مجتمعنا، وهو خطر على النشء خاصة، 

الذكاء  الفضاء والتكنولوجيا، وثورة 
االصطناعي، ولعلها ستلقب بالريادة 
التكنولوجية واملال  العلوم  في مجال 

واألعمال دوليا.
وتتميز اإلمارات الشقيقة بقدرتها 
العاملية  الشــركات  على اســتقطاب 
لالســتثمار في إماراتها املتحدة على 
مســتوى العالم العربي وفي املنطقة 
اخلليجية، وما أن استمرت على هذا 
النحو بتوفيق من اهللا تعالى من العمل 
باإلستراتيجية احملكمة لتحقيق التنمية 
املستدامة ١٠٠٪ ورؤية اإلمارات العربية 

املتحدة املتجددة في كل عام.

مبا أنه مت فتح هذا األمر بالطريقة احلالية 
وأعطت تلك الشريحة من املوظفني وعدا 
بهذا االمتياز، مبعنى ميكن التعويض 

بشكل أقل تكلفة.
وفي نفــس الوقت نقول أيضا إن 
أبناءنا الشــباب ممن لم يتم توظيفهم 
لهم حــق كبير علينــا، وبالتالي فإن 

يتطلب أجياال من التفاعل (املناظرات 
والكتب والنشــر والتوزيع والقراءة 
والنقد ونقد النقــد)، ورغم كل هذه 
الفــرص، فقد جنحت هــذه املواقع 
واملنصــات في ترميــز التافهني، أي 
حتويلهم إلى رموز، ما جعل الكثير من 
تافهي مشاهير تلك املنصات يظهرون لنا 
مبظهر النجاح! فاليوم لألسف تغير كل 
شيء، حتى الصمت صارت له تداعيات 
مخيفة، في اللحظة التي ينظر فيها إلى 
االمتناع عن ممارسة خيار ما، فيصبح 
هذا االمتناع وكأنه هو بحد ذاته خيار، 
فيعاقب أو ميتدح على هذا األساس، 
كما مألت هــذه التفاهة صمت بعض 
العقالء، وجر هــذا احملتوى التافه ما 

جملــة نقولها ونرددها بني الفينة 
واألخرى تعنــي الكثير ملن بحث في 
املرء  معناها وتأملها، فعندمــا يقول 
«لســت أدري» يكون قد وضع نفسه 
في خانــة األمان وارتاح وأراح وكفى 
نفسه احلل والترحال، ونحن بالفعل 
جنهل أمورا كثيرة، وإذا ســئلنا عنها 
نقول ال ندري، حتى ال ندخل أنفسنا 
في متاهات، وهذا هو الصحيح، فهل 
يعلم اإلنسان متى ميوت؟ وهل يعلم 
عن رزقه شــيئا؟ وهل يعلم عن غده 

شيئا أو ما يخفيه له القدر؟
بالطبع ال، علم ذلك عند اهللا، ومع ذلك 
فنحن نرى كثيرا من الناس يخجلون من 
هذه اجلملة فال يقولونها وكأنها عيب 
يستحيي منه، وهذا هو اخلطأ بعينه، 
فكيف أصبحت هــذا الكلمة عيبا في 
زماننا هذا، مع العلم أنها جملة مريحة 

لك وملن سألك؟
سئل الفقيه عامر الشعبي عن مسألة 
فقال: ال أدري، فقيل له: أال تستحيي من 
قولك ال أدري وأنت فقيه العراق كله؟ 

حتتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة بعيدها الـ ٥١، ونحتفل معها 
ونبتهج لهذه املناسبة هنا في الكويت، 
وجميعنا شعب واحد يعيش على خليج 
واحد يربطنا تاريخ مشترك وأواصر 
محبة وإخاء، حفظ اهللا شعوبنا وبلداننا 
من كل شر، وأدام على إمارات احملبة.. 

الرخاء والعز والفخار.
وبدوري، أتقدم بالتهنئة من مقام 
القيادة الرشــيدة في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ومن الشعب اإلماراتي 
الشقيق ومن ســفير دولة اإلمارات 
العربية املتحدة فــي الكويت د.مطر 

حامد النيادي.
تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة 
من الــدول التي تســير في مصاف 
البلــدان املتقدمة عامليــا، على الرغم 
من موقعها فــي العالم الثالث النامي، 
إال أن دولة االحتاد اإلماراتي الشقيق 
عكســت أوجه التنمية املستدامة من 
خالل الواجهات احلضارية املعمارية في 
البالد، ومن خالل اإلجنازات املتميزة 
نسبة لإلجنازات في املنطقة العربية.

بالتنمية  اإلمــارات  وتعتني دول 
املستدامة وتعمل عليها في مجال علوم 

إن صحت التقديرات التي أدلى بها 
بعض القياديني الســابقني في الدولة 
نحو تكلفة شــراء اإلجازات السنوية 
ملوظفي الدولة، والتي مت تقديرها مبا 
يقارب ٣٠٠ مليون دينار والتي تكفي 
لتوظيف ما يقارب ١٦ ألف شاب! فالشك 
أن هذا الرقم مخيف وخطير في آن معا. 
فهذه القضية تشكل أمرا يجب الوقوف 
عنده من قبل احلكومة وأعضاء مجلس 
األمة، وإعادة النظر مع احلكومة في هذا 
الصدد، وضرورة األخذ في االعتبار أن 
هذا الفصل يعد شكال من أشكال الهدر.
ونقول إنه ميكن البحث عن بدائل 
أقل خســارة أو لنقل ليست خسارة 
مبعنى خسارة. وفي املقابل، فإن أبناءنا 
املثابرين والذين لم يتمتعوا بإجازاتهم 
كباقي املوظفني يحق تعويضهم بشكل 
أقل تكلفة وهدرا على الدولة هذا على 
أقل تقدير، وإن كنا ال نحبذ هذا ولكن 

أصبحت وسائل التواصل االجتماعي 
املنصات تغرق  الكثير مــن  وغيرها 
املثقلة  املبثوثة  الثواني  مبليارات من 
الشديد،  الذاتي  بالتفاهة مع االغتباط 
هذا بخالف التفاهة املصدرة واملنشورة 
والتي تشكل خطرا على األخالق، والتي 
جرفت معها لألسف ضحايا، كثر منهم 
مثقفون ورجــال أعمال وأكادمييون 
صغــرت عقولهم وباتوا ينافســون 
احلمقــى واملعاتيه على تلك املنصات 
ويحشرون أنوفهم معهم بغية التباهي 
بالذات واالستعراض األبله االستهالكي، 
بل والزهو األحمق بالذات وسط مبررات 
رخيصة، مشــوهة غير موزونة، إلى 
أن حتولت وأصبحت اآلن هي معركة 

العصر.
وتلك الظاهــرة التي خصص لها 
أستاذ الفلســفة الكندي أالن دونو، 
التفاهة»  كتابا كامال بعنوان «نظــام 
وذكر فيها أن الشــبكات االجتماعية 
ومواقع التواصــل هي مجرد مواقع 
للقاء االفتراضي وتبادل اآلراء ال أكثر، 
فيها يتكون العقل اجلمعي من خالل 
منشورات متتابعة، زائد الفكر التراكمي 
الســريع الذي يبلور وبسرعة وبدقة 
موضوعا محــددا جنح في اختصار 
مسيرة طويلة كان تبادل الفكر فيها 
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