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رفقًا بالقوارير 
هدي رباني

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

األعياد الوطنية 
اإلماراتية والبحرينية 

والقطرية
في تلفزيون الكويت

هنا الكويت

جاسم احلمر

أقامت مدرسة ثانوية كيفان ملتقاها السنوي السابع 
لعموم خريجيها.. عادة سنوية يجتمع فيها األصدقاء من 

الشخصيات والنخب في الكويت.
وفي احلقيقة لطاملا كان اللقاء مثمرا وإيجابيا معنويا، 
وعلى املستوى االجتماعي شد أواصر الروابط الطيبة بني 
خريجي مدرســة ثانوية كيفان على اختالف مناصبهم 

وتنوع األماكن الوظيفية واملكانة االجتماعية.
ويتميز ملتقى مدرســة ثانويــة كيفان، بأنه األوحد 
واألول على مستوى مدارس التربية والتعليم في الكويت، 
ناهيك عن أن أغلب اخلريجني شخصيات عامة، وتقلدوا 

مناصب رفيعة في الدولة، وهناك الكتاب واإلعالميون.
وإذا ما حتدثنا عن البهجة التي نشعر بها في ملتقانا 
هذا من طرح للذكريات على طاولة اللقاء، واستعادة عبق 
الشعور بأيام الزمن اجلميل الذي كان فيه للعلم واملعلم 
والكتاب قيمة ومعنــى ومكانة في قلب الطلبة، لقد فقد 
اجليل احلالي الكثير من الشعور باحلب واالنتماء للمدرسة 
واملعلم والكتاب، فأصبحت كأب كويتي أدعو اهللا أن تعود 

تلك األيام ليشهدها أبناؤنا.
وإذا ما أعادتني الذاكرة وعدت معها مللتقانا العام املاضي، 
ذكــرت الراحل الصديق الودود الشــيخ دعيج اخلليفة 
الصباح، رحمه اهللا، وذكرت الراحل اإلعالمي الكبير أستاذنا 
والوزير الســابق محمد السنعوسي، رحمه اهللا، حينما 
أحتفنا بكلماته عن مدرسة كيفان وعن ملتقانا السنوي، 

نسأل اهللا لهما املغفرة والرحمة، ولنا حسن اخلامتة.
والبد أن أشير إلى أن هذا امللتقى هو السابع، وقد أثمر 
على مدى سنوات سابقة في ترسيخ اللحمة الوطنية بني 
أفراد املجتمع الكويتي، ولذلك يسعدني أن أرى خريجينا 

الشباب يكررون هذه التجربة االجتماعية الناجحة.
ولألسف، لم يسعفني الوقت حلضور ملتقى ثانوية 
كيفان ٢٠٢٢، التزاما بأوقات العمل هذا العام، لكنني كنت 
حاضرا مبا جمعته ذاكرتي عن مدرستنا كيفان وشعوري 
بالبهجة والسعادة لرؤية األصدقاء على مقاعد الدراسة 
مجتمعني، وأقول: رحم اهللا زمانا ووجوها طيبة غادرتنا، 
وال قطعها اهللا وأبقاها لنا عادة سنوية فريدة من نوعها 

التربوي ورائدة على املستوى االجتماعي.
بوركت جهود كل القائمــني على هذا التجمع، وعلى 
رأسهم األخوان الزميالن عصام الرفاعي وهيثم العثمان.

كما أكدها كتاب رب العاملني بر 
الوالدين لألم العنوان والدليل األكبر 
العظيمة، وإشارة مباشرة  بسوره 
من النبي احلليم عن دور األســرة 
وخاصتهــا األم واألخــت والبنت 
والزوجة الصاحلة واألجداد وباقي 
العائلية، أختــص منهم  احلزمــة 
القوارير والترفق بهم سنة مؤكدة.

وقــرار األســبوع احلالي من 
الســلطتني التنفيذية والتشريعية 
بتفعيله  باملوافقــة واالســتعجال 
ألهل الكويت بقواريرها عبر قانون 
بالرعاية الصحية بنظام  شمولهن 
عافية، يعد منحة أســرية وحتديدا 
لــألم احلنــون وكل مــن تنطبق 
عليهن فئات هذا القانون يعد بادرة 
محمودة لدى اخلالق بإذن اهللا، كما 
أنه أمانة بأعناق املسؤولني عن تفعيله 
واالســتفادة منه واإلفادة لألجيال 
املتعاقبة عليها، والدعاء والرجاء من 
خالق األرض والسماء ملن سعى لها 
بقناعة من السلطتني، األجر والثواب 
على حرصهم علــى تقدمي الرعاية 
األسرية بكل حزمتها وباملالية لتكون 
كرامة األم وتقبيل أعناقها بذلك فخرا 
للجميع بهذا الوطن الغالي، ونعني 
الســلطتني وحقيقة تقبيل اجلبني 
تقديرا واحتراما ملن فعل قراراتها 
بنسيج األسرة الواحدة وحمايتها من 
تصاريف الزمان ملن كانوا سندا لها، 
وها هم حلاجته يسندون، كما هو 
قائم بدول شقيقة وصديقة بخليجنا 
والوطن اإلسالمي الكبير والعربي ملن 
املثالية ويحتفي،  يزرع كرامة األم 
ويحتفل برعايتها، وهكذا نكون قد 
النبــي العربي ژ  منحناها هدي 
(رفقا بالقوارير)، فالفرحة بعيونهم 
الرحمن  تطير شــكرا وغبطة هللا 
الرحيم ونداء نبينا احلليم نوجهه 
لترسيخ  الرشــيدة،  إلى حكومتنا 
العدل واإلنصاف بال  دميوقراطية 
تقتير! وال إسراف! للقوارير أينما 
كّن بيننا بكرامة وعدل القرار احلكيم.

حتتفل معظــم دول مجلس 
التعاون اخلليجي في شهر ديسمبر 
بأعيادها الوطنية، وبهذه املناسبات 
الغالية علينا حتتفل كذلك الكويت 
باألشقاء بصور مختلفة منها تبادل 
الظهور اإلعالمــي في تلفزيون 

الكويت الرسمي. 
ومــن ضمن تفعيــل العمل 
اإلعالمي اخلليجي املشترك وضعت 
وزارة اإلعالم الكويتية خطة لظهور 
عدد من مقدمي البرامج واإلعالميني 
من دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ومملكــة البحريــن ودولة قطر 
ومشــاركتهم في تقدمي البرامج 
ونشــرات األخبار وذلك احتفاال 

بذكرى أعيادهم الوطنية.
باإلضافة إلى ذلك تزين بلدية 
الكويت اهم األســواق «ســوق 
املباركية» بأعــالم كل دولة كما 
تتزين «أبراج الكويت» كونها اهم 
معالم الكويت بألوان أعالم دول 
أيامهم  التعاون مبناسبة  مجلس 

الوطنية. 
باإلضافة إلى مشاركة املسؤولني 
واملواطنني احتفاالت سفارات دول 
مجلس التعاون والبعثات الرسمية 
في الكويت بهذه املناسبات الغالية 

على قلوبنا. 
بالنهاية، ابتهج تلفزيون الكويت 
وزاد إشراقا ونورا بظهور ضيوفنا 
األعزاء اإلعالميني من دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ومملكة البحرين 

ودولة قطر.
إلى وزير اإلعالم  والشــكر 
ووكيل الوزارة ووكيل التلفزيون 
ووكيل اإلعالم اخلارجي وإدارة 
العامــة على جهودهم  العالقات 
املهام لألشقاء  في تســهيل كل 
اخلليجيــني إلجناح مشــاركة 

الضيوف بأعيادهم الوطنية.
٭ باخلتام، اللهم أدم األمن واألمان 
والتطور والنجاح على أشــقائنا 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
واحفظهم قيادة وشــعبا من كل 

مكروه، ودمتم بخير.
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ومازال الطالق 
ُيهدد املجتمع 
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ألم وأمل

اليوم الوطني 
القطري

د.هند الشومر

ال يقتصر التطوع على القضايا اإلنسانية والعمل اخليري 
أو تلك املتعلقة بالكوارث واألزمات، فالتطوع يتعدى إلى 
جوانب ومجاالت أوسع، ويخدم قطاعات أكثر من القطاع 
الثالث وغير الربحي واملجتمع املدني وصوال إلى القطاع 

احلكومي واخلاص وحتى الرياضي!
وتعتبر األزمات واملناسبات من الفرص الذهبية جلذب 
متطوعني، والسيما اجلدد منهم كما أشرت لذلك من قبل 
في بحث «املتطوعون في األزمات» الصادر عن مجلة مداد 
احملكمة، وكتاب «املتطوعون في املناسبات» الصادر عام 
٢٠٢١ عــن املركز العاملي لدراســات العمل اخليري، وفيه 
اإلشــارة لتجربة التطوع في كأس العالم الذي انعقد في 
روسيا عام ٢٠١٨، وكما تناول باحثون آخرون من جامعة 
حلوان وجامعة املنصورة املوضوع من خالل بحث «إدارة 

املتطوعني في األحداث الرياضية الكبرى».
مرة أخرى، نرى منوذج التطوع احلالي في مونديال 
قطر ٢٠٢٢، ودور املتطوعني الفاعل بهذه البطولة التي متتاز 
بخصوصية تنظيمها من دولة عربية واسالمية وخليجية 
وصغيرة، حيث انطلقت إجــراءات جذب املتطوعني قبل 
عدة شــهور من انطالق املونديال، بإعالن اللجنة املنظمة 
للمونديال عن بدء اســتقبال طلبات املشاركة في برنامج 
املتطوعني خالل احتفالية خاصة، ومت إجراء مقابالت مع أكثر 
من ١١٥ ألف شخص من ١٨٧ دولة تقدموا بطلبات للتطوع، 
واختتمت هذه املقابالت في منتصف شهر أغسطس. حيث 
تولى مهمة تنفيذ املقابالت متطوعون قدموا الدعم لبطوالت 
مت تنظيمها في قطر حتت مظلــة الفيفا مثل كأس العالم 
لألندية ٢٠٢٠، وكأس العرب ٢٠٢١، وهو ما يعني ضمنا أن 
أصحاب القرار في قبول املتطوعني هم من أصحاب خبرة 
محلية ســابقة تراعي البيئة القطرية وعلى دراية مسبقة 

بإدارة هذا امللف!
وضعت اللجنة مجموعة من الشــروط يجب توافرها 
باملتطوعــني، لعل من أبرزها: بأنــه يتوجب أال يقل عمر 
املتطوع عن ١٨ عاما بحلول ١ أكتوبر ٢٠٢٢، باإلضافة إلى 
إجادة احملادثة باللغة اإلجنليزية كشرط أساسي، وإجادة 
اللغات األخرى كشرط تفضيلي، واشترطت اللجنة التزام 
املتطوعني مبا ال يقل عن ١٠ مناوبات خالل البطولة وحددت 
احتمالية أن يكون يوم إجازة فقط أسبوعيا، وهو ما يعني 
شرط اجلدية في العمل ورفض قبول من يرون في جتربة 
التطوع أنها أقرب لرحلة ترفيهية ومشاهدة كرة قدم عاملية! 
وبعد ذلك مت اختيار ٢٠ ألف متطوع، أي ما نسبته ١٧٫٣٪ من 
عدد املتقدمني، وهو عدد أكبر من عدد املتطوعني املشاركني 
في مونديال روسيا ٢٠١٨ حيث بلغ قرابة ١٧ ألف متطوع.

وألهمية وخصوصية احلدث، شارك كل من وقع عليهم 
االختيار في دورات تدريبية وتأهيلية مختلفة في مبادئ 
التطوع وإجراءات األمن والسالمة واملتطلبات واملعلومات 
العامة ومهارات التواصل، من أجل تعامل وتواصل احترافي 
مع اجلماهير، وشرع بعض املتطوعني في مهامهم قبل أكثر 

من شهر من بدء املباريات الرياضية.
قدم املتطوعون الدعم في ٤٥ جانبا تشغيليا في املواقع 
الرسمية وغير الرســمية للبطولة، مثل املالعب ومراكز 
التدريب، واملطار، ومناطق املشجعني، والفنادق، ومراكز 
وسائل النقل العام، فضال عن بعض األماكن السياحية مثل 
املتاحف، باإلضافة إلى مساعدة ممثلي وسائل اإلعالم في 
املركز اإلعالمي الرئيســي، وهكذا انتشر املتطوعون بني 

املاليني في مختلف فعاليات البطولة.
وبغــض النظر عن اجلدل حول مــا يقدم للمتطوعني 
أو ما يتوقع وما ال يتوقع املتطوعون أنفســهم من اجلهة 
املنظمة، فقد قدمت اللجنة املنظمة للمونديال لهم العديد من 
االمتيازات، من توفير الزي اخلاص، ومخيمات االستضافة، 
باإلضافة إلى توفير وسائل النقل اآلمنة واملجانية لتسهيل 
مهامهم، والقيام بواجبهم لتشــكل هــذه التجربة فرصة 
أخرى للباحثني لدراسة طبيعتها وأثرها على البطولة من 
جهة وعلى املتطوعني من جهــة أخرى، ومحاولة اإلجابة 
على تســاؤل رئيسي فيما إذا كانت جتربة مونديال قطر 
اختلفت عن غيرها في إدارة املتطوعني أيضا كما اختلفت 

في إدارة القيم!

عالم اآلراء

«متطوعو كأس 
العالم»..  ليست 

مجرد رحلة ترفيه!
samir@worldofopinions.orgد.سامر أبورمان

اجلديدة والنهوض بها. 
إن دولة قطر مــن الدول املرتفعة 
الدخل وهي ذات تنمية بشرية عالية، 
وقد جاء اسمها في اخلرائط ألول مرة 
على اخلارطة التي رســمها الروماني 
بطليموس ولكن على الرغم من صغر 
حجمها، فإنها أصبحت عضوا أساسيا 
اإلقليمية  املنظمــات واملجالــس  في 
والعاملية، حيث إن سياســتها ترتكز 
على ترسيخ الســلم واألمن الدوليني 
السلمية  من خالل تشــجيع احللول 
للنزاعــات الدولية واحترام املعاهدات 
واالتفاقيات الدوليــة وتعزيز التنمية 
املســتدامة واملساعدات اإلنسانية في 
مناطق احلروب والنزاعات، وبهذا فإنها 
متتلك سجال حافال بالنجاحات، وجناح 
البطولة لهذا العام خير دليل على ذلك. 
أهنئ دولة قطر على جناح املونديال 
وكل من شارك وسعى إلجناحه، وأدعو 
اهللا أن يحفظ دولة قطر وشعبها وحكامها 
ويدمي عليهم األمن واألمان، وإلى جناحات 
أكثر نفتخر بها جميعا وكل عام وأنتم 

بخير.

ثالثة ماليني من البشر، هذا الرقم ليس 
بقليل لدولة صغيرة مثل قطر. 

حســن الضيافة، أعجز القطريون 
العالم بحســن ضيافتهم ومساعدتهم 
باملعلومات  لآلخرين، ولــم يبخلــوا 
واإلرشادات جلميع السياح، وكثيرا ما 
رأينا وســمعنا عن استضافة الوفود 
مبنازلهم للذيــن انتهت فترة إقامتهم 
بالفنادق وكرم الضيافة القطرية املعروفة.
البنية التحية واملباني، ما قامت به 
دولة قطر وباملدة الزمنية القصيرة نسبيا 
التي استغرقتها لبناء بنيتها التحتية، من 
املباني والطرقات واملالعب واجلسور 
والسكك احلديد من القطارات والترام، 
ونظافة هذه املنشــآت واحلفاظ عليها 
ودقة صيانتها، إنها فعال معجزة قطرية 

ومفخرة خليجية وعربية.
احللم، اإلصرار على حتقيق احللم هو 
الدافع الذي قامت به دولة قطر لتحقيق 
النجاح احلقيقي  احللم وهو مبنزلــة 
للمونديال والعزمية على االســتمرار، 
وذلك حســب اخلطة التي رسمت لها 

لنجاح احلدث العظيم.
إنكم فعال مفخرة بشهادة العالم...
لكأس ٢٠٢٢، شكرا قطر، شكرا فيفا.

للطالق وإعطاء الفرصة كاملة للمقبلني 
على خطوة الطالق، وعدم املســاعدة 
في تنفيذ هذه الرغبة مباشــرة دون 
منح الوقــت الكافي للطرفني وإدخال 
الطرفني، وغيرها من  الوســطاء من 

احللول والبدائل عن الطالق.
بل ووضــع العراقيل فــي إنهاء 
اإلجراءات، والتــي يتوجب أن تكون 
بازدياد فــي حالة وجــود أبناء، بل 
واملساهمة بشــتى الطرق واألساليب 
مهما كانت لعرقلة الطالق، وبالتنسيق 
مع قطاع اإلفتاء التابع لوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية لتحقيق هذه الغاية.

٭ وفي اخلتام. من هنا ومن هذا املنطلق 
نعيد ونكرر دعوتنا للدولة للبحث في 
املزيد من اإلجراءات الفعالة واإليجابية 
في هذا الصدد، وبالتعاون مع اجلهات 
املعنية والعمل للحد من الوصول إلى 
أبعاد ال ميكن السيطرة عليها في املدى 

البعيد، واهللا املوفق.

السريع من آثار أزمة جائحة كورونا 
وبالعزم والثبات ميكن حتقيق التطور 
في جميع املجاالت وخاصة أنها كانت 
أول دولــة حتصــل كل مدنها على 
تصنيف مدن صحية. وإن احتفال دولة 
قطر في هذا اليوم هو احتفاء بالعقود 
الزاخرة بالعطاء واإلجنازات على مر 
الســنني والتقدم والتطور في جميع 
املجاالت فقد ركــزت على مواطنيها 
االرتقاء  لهم كل مستلزمات  ووفرت 
ليتمكنوا من املشــاركة في بناء قطر 

العالم أن دولة قطر كما دول اخلليج هي 
دول بها عادات وتقاليد أحبها اجلميع 
من كرم الضيافة وحسن األخالق، كما 
فرضت هذه العــادات للعالم أجمع أن 
احترام سياسة الدولة وعاداتها وتقاليدها 
هي من أهم واجبات الدولة وأجمع اجلميع 

على احترام قوانينها.
التنظيم، ما قامت به دولة قطر من 
تنظيم عاملي لتغطية احلدث للمونديال 
وإخراجه ونقله عامليا من خالل العنصر 
البشــري القائم من اإلعالميني ورجال 
األمن واملنظمني واستقطاب املتطوعني 
من جميع أنحاء العالم الستقبال ما يقارب 

وتلك الشريحة باعتقادنا أنها أكثر وعيا 
ورؤية ومكانة اجتماعية من شــرائح 
احلاالت األخرى، وهو أمر خطير أيضا، 
فمن املفترض أن تلك احلاالت تكون 

بأقل من النصف حسب املنطق!
إذن وكما أسلفنا يجب على الدولة 
التركيز على تلــك األرقام وحتليلها 
متهيدا إليجاد احللول وتقدمي البدائل 

ظل قيادتها احلكيمة وأهنئ جميع دول 
اخلليج والــدول العربية ودول العالم 
بأكمله باليوم الوطني القطري لهذا العام 
وبنجاح املونديال الذي ال مثيل له سابقا.
إن هذا اليوم الوطني ســيظل في 
عقول القطريــني والعرب جميعا عاما 
بعد عام ملا يحمله من معان جميلة ومن 
إجنازات عظيمة وعمل دؤوب للجميع 
لتحقيق هذا النجاح الباهر والذي نفخر 

به جميعا. 
إن دولة قطر تعتبر مثاال للتعافي 

وأن اإلسالم دين تعايش مع اآلخرين 
وليس دين إرهاب كما نقل لآلخرين، 
وساعد على ذلك جميع وسائل اإلعالم 
املتواجد ومن خالل منصات  األجنبي 
التعريــف باإلســالم ملعلومات هادفة 

ومنيرة.
إعالميا، أبهرت دولة قطر العالم أجمع 
من خالل البث والنقل للحدث، ومن خالل 
تنويع الفعاليات، باإلضافة إلى املباريات 
وحســن التنظيم وبشهادة اجلميع أن 
كأس العالم في قطر تعتبر أفضل كأس 

عالم على مر التاريخ.
وبالنسبة للعادات والتقاليد، اكتشف 

جميع سياسات الدولة للحد من ظاهرة 
ارتفاع أرقام الطــالق التي تعدت كل 
املستويات، وباتت تشير إلى ضرورة 
اتخاذ سياسات فعالة بناءة ومدروسة 
جيــدا، كما أن حاالت الطالق األخيرة 
أشــارت إلى أن ٤٠٪ من تلك احلاالت 
ملواطنات جامعيات، وبالتالي هن على 
درجة كبيرة من املســتوى التعليمي، 

يختلف اليوم الوطني القطري لهذا 
العام عن األعوام السابقة ألن هذا اليوم 
يجب أن يسجل في التاريخ لتتعلم منه 
األجيال القادمة، فقد كان جناح املونديال 
من أبرز اإلجنازات لدولة قطر على الرغم 
من مراهنة الكثيرين على عدم إقامته 

أو عدم جناحه. 
وقد أثبتت قطر قدرتها على تنظيم 
أكبر حدث رياضي في العالم يشدو به 
اجلميع وتتحدث به جميع وسائل اإلعالم 
العاملية واســتطاعت توحيد العالم كله 
وحققت السالم بني اجلميع ووفرت األمن 
واألمان جلميع املشاركني وللجماهير 
التي حضرت هذا احلدث، وهللا احلمد 
لم يكن هناك أي أحداث شغب أو أمور 
خارجة عن القانون أو املعروف أو تعاليم 

الدين اإلسالمي أثناء املونديال. 
وأصبحت قطــر أول دولة عربية 
وشرق أوسطية تســتضيف العرس 
املونديالــي، وذلك منذ أول بطولة في 
أوروغواي عام ١٩٣٠ وكان جناحا متميزا 
وغير مســبوق لدولة قطر، ففي هذه 
املناسبة أهنئ دولة قطر وشعبها في 

حلم وحتقــق، دولة صغيرة لكنها 
كبيرة بكل املقاييس الستيعابها العالم 
أجمع، أبهرت اجلميع بحسن الضيافة 
والتنظيم واحتــرام العالم لها، وأثبتت 

أنها دولة غير عادية.
الكالم عن تنظيم دولة قطر ملونديال 
٢٠٢٢ كثير، ويعجز اللسان عن وصف 
إبداعاتها، لذا وجب علينا أن نسلط الضوء 
ونوصف املكونات األساسية لهذا احللم 

حتى أصبح حقيقة.
أمنيا، دولة قطر جنحت بكل املقاييس، 
حيث استقبلت من اجلماهير من جميع 
العالم ومن جميع اجلنسيات، وهللا احلمد 
لم نر أو نسمع أن مشكلة أمنية حدثت، 
وهذا الشيء يحسب لدولة قطر ألنها 

واكبت العالم أمنيا.
اقتصاديا، أنفقت دولة قطر املليارات 
لتغطية هذا احلدث العاملي وأثمرت باملقابل 
مليارات من شــتى األنشطة التجارية 
بل وســتكون مبنزلة استدامة ووجهة 
ســياحية من الدرجة األولى، ومنافس 
كبير جلميع الــدول التي تعتمد على 

السياحة كمصدر.
إسالميا، فرضت دولة قطر احترام 
العالم بالدين اإلسالمي املتسامح املعتدل، 

اإلحصائية التي نشرت خالل الفترة 
األخيرة حول عدد حاالت الطالق تكشف 
عن الوصول إلى ١٩٣١ حالة طالق رجعي، 
وهذا الرقم غير الطبيعي في مجتمع 
صغير مثل املجتمع الكويتي يعتبر رقما 
خطيرا جدا، ويفترض الوقوف عنده 
بشكل حقيقي. وما يثير االستغراب هنا 
هو أن األرقام احلالية واألرقام القدمية 
املنشورة في السنوات املاضية تشير 
الطالق  الطردي حلاالت  إلى االرتفاع 
التي يتعرض لها هذا املجتمع، في حني 
أن اإلجراءات املتخذة من الدولة جتاه 
هذه القضية تبدو غير مناسبة وغير 
متوافقة للحد من ارتفاع تلك احلاالت.

وتشــكل هذه احلالة خطرا كبيرا 
على تضامن املجتمع واألسرة الكويتية، 
اإلرباك  وجتعلها تعيــش حالة مــن 
والتشــتت، وهو األمر غير احملمود 
على صعيد احملافظة على تلك األسرة، 
وبالتالي فإنه يجــب إعادة النظر في 

بقصد أو بغير قصد ومع كثرة تداولها 
النــاس تصبح وكأنها  وترديدها بني 
حقيقة، وهذا هو اخلطر احلقيقي على 
املجتمع واألسرة، وقد ال يعرف البعض 
أن هذه األخبار غير صحيحة إال بعد 
فوات األوان، ومكمن اخلطورة والضرر 
أن بعض هذه األخبــار قد تؤدي إلى 
زعزعة األمن وتضر باألسرة واملجتمع 
فخبر كاذب جملة وتفصيال قد يتسبب 
في هدم كيان أسرة كاملة، فمعظم النار 
الشرر، فاحلذر احلذر  من مستصغر 
من هؤالء الناس الذين يحركون املياه 

الراكدة، ويثيرون الفنت.
وقــد وصفهم اهللا لنا فقال عز من 
قائل: (هماز مشاء بنميم مناع للخير 
معتد أثيم) يزورون األخبار ويلفقون 
األكاذيب ويخوضون فيما ال يفيد وال 
شأن له به، خاصة وأنها أصبحت سهلة 
بالنسبة لهم مع توافر وسائل التواصل 
االجتماعي، نسأل اهللا الهداية للجميع 

ودمتم ساملني.

تقف عند حد وليس لها نهاية، ولو تأمل 
العاقل هذه األخبار جيدا وفكر قليال 
لعرف أنها أخبار من نســج اخليال ال 
متت للحقيقة بصلة، ولكن انتشارها مع 
األسف سريع جدا مثل الهشيم في النار 
بفضل أناس ماتت ضمائرهم ومالوا عن 
احلق إلى الباطل يروجون لها بني الناس.

واملشكلة أن هناك من يصدق هذه 
األخبار الكاذبة، ثم يقومون بنشــرها 

في هذا املوضوع أن من يتصف بهذه 
الصفة زادت أعدادهم كثيرا بعد أن كانوا 
في املاضي شرذمة قليلة، وشعار هؤالء 
مقولة األملاني وزير دعاية هتلر جوزيف 
غوبلز «اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، 
ثم اكذب أكثر حتى تصدق نفسك»، وهذا 
أمر يثير الدهشة والغرابة والدليل على 
ذلك أننا نسمع هذه األخبار املغلوطة 
بكثرة وتكاد تكون بشكل يومي، وهي ال 

هذه عبارة قدمية ال يعرفها أبناء هذا 
اجليل احلالي، ألنها من تراث املاضي، 
ويوصف بها الرجل الذي يخلط الكذب 
بالصدق فيما يقوله، إال أن الكذب غالبا 
يكــون هو األكثر، مــا جعل الناس ال 
يصدقونه، حتى لو أتى أحيانا بأخبار 
صادقة، ألنهم تعودوا على كذبه وتلفيقه 
األخبار ما جعــل الناس يتخذون هذا 
القرار في حقه، فال يأخذون ما يقوله 
على محمل اجلد، ألنه بات عندهم في 

عداد الكذبة.
وعبارة «إخذ وخل» تعني خذ شيئا 
واترك شيئا، وهي نصيحة مفادها أال 
تستعجل بتصديق ما تسمعه من أخبار، 
وعليك أن تتحقق من اخلبر الذي يقال 
لــك قبل أن تصدقــه فليس كل خبر 
صحيح فمن يسمع اخلبر وينقله لك 
ليس كمن عاينه، خاصة أن كثيرا من 
األخبار تأتي من مصادر غير موثوقة، 
ويقصد بها اإلثارة والشوشرة وتأليب 
الرأي العام، واألمر الذي يثير العجب 

كلمات ال تنسى
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