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في العام ١٩٩٣ قمت مبشــروع إعالمي قيمي وكان 
املشروع يحتاج لبعض الوســائل اإلعالمية التسويقية 
ونصحني أحد األصدقاء مبكتب إعالمي لعمل البوسترات 
والنشرات وعند زيارة املكتب استقبلني صاحب املكتب 
بابتسامة هادئة ووجه ســمح شعرت كأنني أعرفه منذ 
زمن وملست منه البساطة واللني في التعامل وعرف نفسه 
بقوله معاك أخوك عصام الفليج، ومن ذلك اليوم ارتبطت 

بصداقة معه إلى أن توفاه اهللا في يوم ٢٦- ١٠ -٢٠٢٠.
وخــالل ٢٧ عاما من هذه األخــوة كان، رحمه اهللا، 
مدرســة تربوية وقيمية نادرة وصاحب عمل دؤوب في 
خدمة دينه ووطنه متيز باملبادرات واألفكار الرائعة التي 
تتحــول إلى واقع وله في كل عمــل خيري يد وفي كل 

مشروع مبادرة وسبق.
ففي بداية تعرفي عليه كان يعمل على سلسلة توثيقية 
بعنوان شهداء الكويت والتي تصدرها اللجنة التي عمل 
على تأسيســها بعد حترير الكويــت من الغزو العراقي 
وسماها صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء واألسرى، 
وعندما سألته عن هذه السلسلة قال «ال أريد أن يسبقنا 
أحد لتوثيق شهداء الكويت» واستمرت مبادراته اخليرية 
فأنشــأ مع د.خالد املذكور جمعية املنابر القرآنية خلدمة 
القرآن الكرمي، وخالل الثورة السورية قام بإنشاء فريق 
تطوعي خلدمة الالجئني الســوريني وآخر مشاريع هذا 
الفريق ترميم مدرســة أبوعبيدة على احلدود التركية- 
السورية والتي افتتحت قبل وفاته، رحمه اهللا، بأيام قليلة.

وكان، رحمه اهللا، من النوادر الذين حرصوا على إبراز 
العمل اخليري إعالميا، فقام بإصدار مجلة «سفراء اخلير» 
والتي تعنى بالعمل اخليري وقام بإعداد وتقدمي برنامج 
تلفزيوني حمل االسم نفســه ونقل العمل اخليري إلى 
واجهة اإلعالم، ولم يتوقف عمله، رحمه اهللا، على اجلانب 
احمللي، بل جتاوزه إلى دعم املراكز اإلسالمية في اخلارج 
وحتى وهو في رحلة عالجه في لندن كان يحرص على 

دعم املشاريع اخليرية باملراكز اإلسالمية هناك.
ولم يقتصر دوره، رحمــه اهللا، على العمل اخليري 
بل جاوزه إلى العمل اإلعالمي والصحافي وقد عاشرته 
بكتابة املقال في جريدة الوطن الكويتية، وكان حريصا 
على النصح ونشــر القيم النبيلة والنقد البناء في كتابة 
املقال، وكان أبعد ما يكون عن التجريح والتشــهير في 
مقاالته الصحافية، وعند مناقشة املقاالت كان يوصي دائما 
بتقدمي اإليجابيات قبل السلبيات والهدوء في الطرح، وأن 

يكون بنّاءً وهادفا.
ولــم يقتصر على كتابة املقالة فقط، بل قام بالتأليف 
والنشــر فبذل جهدا كبيرا أثناء عمله مديرا لإلعالم في 
اللجنة العليا للعمل على تطبيق الشريعة اإلسالمية على 
تأليف وإصدار العديد من الكتب واملوسوعات التربوية 
العمل اخليري  واألخالقية واألسرية وتوثيق مســيرة 
والتركيز على القضايا اإلسالمية، كما ساهم، رحمه اهللا، 
في املسرح التربوي واإلســالمي بالتعاون مع عدد من 

املمثلني واملخرجني.
رحل األخ والصديق والعزيز عصام الفليج تاركا خلفه 
إرثا من املشاريع اخليرية ومن اإلنتاج األدبي والتربوي 
من كتب ومقاالت ومواد صحافية وتلفزيونية، وقبل هذا 
كله من السمعة الطيبة واألثر اجلميل.. يقول الرسول ژ 
في جزء من حديث «أنتم شهداء اهللا في أرضه»، ونحن 
نشهدك يا اهللا أن عبدك عصام الفليج كان من أرقى الناس 
خلقا وأطيبهم معشــرا، وأنه كان يعمل لنصرة دعوتك 

وإعالء دينك.. وال نزكي على اهللا أحدا.

مازالت أصداء الرسوم الكرتونية الفرنسية للرسول 
الكرمي محمد ژ مســتمرة في أنحاء العالم اإلسالمي 
منددة بها وباملوقف الرسمي الفرنسي على الرغم من لغة 
االعتدال التي اتصف بها لقاء الرئيس الفرنسي مع قناة 
اجلزيرة في محاولة منه لتهدئة الوضع في العالم اإلسالمي 

وإصراره على أن ما حدث يندرج حتت حرية التعبير.
ولكن الالفت انه رغم إدانة كل الدول اإلسالمية لتلك 
الرسومات، وكذلك األوســاط الشعبية وبيانات الشجب 
واالســتنكار ومقاطعة املنتجات الفرنسية، إال أننا لم نر 
أي حترك ديبلوماسي إسالمي جاد عالي املستوى لتنسيق 
املواقف بني الدول اإلسالمية لتقدمي مقترح إلى اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة يتعلق بالرموز الدينية وعدم التعرض 
لها كما فعلت احملكمة األوروبية في حكمها من أن التعرض 

للرموز الدينية ال يعتبر من حرية التعبير. 
وال يخفى أن عدد الدول اإلسالمية يصل إلى أكثر من 
٥٧ دولة إســالمية حتت مظلة منظمة التعاون اإلسالمية 
غير الدول األخرى غيــر املنظمة لها األعضاء في األمم 
املتحدة ويشــكلون تقريبا ثلث أعضاء املنظمة الدولية، 
وهذا بال شــك ميثل الثقل العددي الذي تتميز به دول 
العالم اإلسالمي بعدد سكان يقارب ملياري مسلم يشكلون 
ربع سكان العالم، األمر الذي يجب أن يؤخذ بعني االعتبار 
تقدير ديانتهم ورموزهم الدينية، وباألخص كتاب املسلمني 

املقدس (القرآن الكرمي وشخص نبينا محمد ژ).
وفي املقابل، جند أن اليهود وهم قلة في العالم، لكن 
دورهم كبير في سن التشريعات الدولية واإلقليمية بل 
والوطنية لكل من يعادي السامية وينكر احملرقة التي راح 
ضحيتها اآلالف من اليهود األبرياء على ايدي النازيني. 
نعم نحن املسلمني ضد القتل وديننا احلنيف يحث على 
حماية األنفس وعدم التعرض لها وفي الوقت ذاته جند 
أن من يحافظ ويتمسك بديانته ورموزه يفرض رأيه مبا 

ميلكه من قوة حتى وان كان قليل العدد!
فما بالنا نحن معشر املسلمني وأعدادنا كغثاء السيل 
وما منلكه من موارد اقتصادية وبشرية وموقع جغرافي 
ال نستطيع فرض رأينا على املنظمة الدولية أو أي دولة 
تتعرض لرموزنا الدينية بحجة حرية التعبير وأين تلك 

احلرية من معاداة السامية!
فهل يفيق العالم اإلســالمي بدوله مــن غفوته التي 
طالت وســباته الطويل واملنظمات اإلسالمية التي ليس 
لها سوى بيانات الشجب واإلدانة وعلى استحياء، رغم 
تكرار تلك اإلهانات املوجهة لكتابنا املقدس بحرقه على 
أيدي متطرفني أوروبيني يثيــرون صراع الديانات بني 
الشعوب والتعرض ألحب شــخص لقلوبنا محمد ژ. 
ونتيجة لهذا الصمت والالمباالة سيولد بعض األشخاص 
املتطرفني الذين يسيئون لإلسالم بحجة الدفاع عنه. فهل 
نرى حتركا جادا من دول العالم اإلسالمي للحفاظ على 

الكرامة اإلسالمية هذا ما نتمناه.

ماذا ينتج عن قيام أي جهة برفع 
شعار جذاب ال يتوافق وال يستقيم 
مع األداء املتواضع وغير املقنع لتلك 
اجلهة؟ يعتقد قســم من الناس أن 
رفع الشعار مفيد جدا حتى وان لم 
يتحقق. ويبرر هؤالء ذلك بأن مجرد 
رفع الشعار سيرسم صورة إيجابية 
في ذهن املتلقي عن تلك اجلهة، وبذلك 
يتحقق لها السمعة اجليدة ولو لفترة 
قصيرة قبل أن تنكشف احلقيقة املرة. 
وعلى هذا األساس فال مانع ألي جهة 
أن تضع أقوى العبارات وأضخمها 
لكي جتذب االنتباه وتبني الصورة 
الذهنية املثلى التي تريد زرعها في 
أذهانهم وما عليك إال التصميم والدفع 
والنشر. ويستشهد هؤالء مبا تؤكده 
الدراسات الطبية على وجود أثر وهمي 
عالجي ألدوية ليس لها أي مفعول 
طبي إال أن يقني الشخص بفاعليتها 

قد عالج بعض املرضى. 
من يؤمن بهــذا األمر في مجال 
صياغــة الصورة الذهنية ألي جهة 
سيكون على شاكلة من يؤمن بأن 
بعثرة كمية كبيرة من الريش على 
ظهر اخلروف ستجعل منه صقرا 
شرسا يسود السماء! فرفع الشعار 
(أو  هو باألصل محاولة لتشــكيل 
إعادة تشكيل) للصورة الذهنية التي 
يتخيلها املتلقي حلفظها في ذاكرته 
عن تلك اجلهة. فهي مجرد توقعات 
ال يتــم تصديقها إال بوجود الدليل 
املقنع على أن األداء اجلديد متطابق 

فعال مع تلك الوعود. 
بادعاءات  امللــيء  وفي عاملنــا 
وشعارات زائفة وقليال من الصادقة، 
أصبح املتلقي متشككا ال يصدق إال 
عن جتربة وتعامل شخصي أو بناء 
على رأي موثوق به. وال يكفي ذلك 
بل رمبا ينتظر مدة طويلة من الزمن 
أنه ليس  النتائج حتى يتأكد  يرقب 
سلوكا مصطنعا مؤقتا يتزامن مع 
إطالق الشعار، بل نهج جديد مستمر 

تؤكده التجربة تلو األخرى.
وهذا مــا يخلق الثقــة املعززة 

بالدليل.
إقناع  الشعار في  فكيف ينجح 
النــاس وجذبهم؟ البــد من توافر 
الشــروط وأهمها  مجموعة مــن 
الشعار قادر  أن مطلق  وأبســطها 
بالفعل على تنفيذه باستخدام موارده 
البشــرية واملادية، والتي يجب أن 

تكون مهيئة للقيام بذلك. 
فكيف لك أن تصدق شركة تقول 
لك خدمتك غايتنــا وهي ال تلتزم 
مبواعيدها مع العمالء لضعف خبرة 
عمالتها أو صغر حجم أســطولها؟ 
وكيف لك أن تقتنع بأن البلد سيكون 
جديدا ومقبال على تطور في الوقت 
الذي تتعثر فيه مشاريعه التنموية 
التــي من املفترض أن تخلق فرصا 
بخالف النفط؟ وكيف تقتنع أن القادم 
أفضل دون أن يكون لديك تصور 
واضح ملســتقبلك في ظل ميزانية 
تقترب من ٢٠ مليار دينار وســعر 
نفط ال يكاد يغطي الباب األول محققا 
بذلك عجزا كبيرا وانكماشا اقتصاديا 
وصل إلى سالب ٨٫١٪ لعام ٢٠٢٠ للناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي؟ سيكون 
أحد أهم أولويات احلكومة في الفترة 
املقبلة هو إدارة السيولة احلكومية 
حتت الضغــط االقتصادي العاملي 
جلائحة كورونا وتنشيط االقتصاد 
احمللي والذي تعرض لهزات عنيفة 
غير متوقع لها أن تنتهي في األمد 

القريب.

بالتأكيد فالكويت تستحق، ولذلك 
علينا أن نحاســب أنفسنا أوال ثم 
نحســن االختيار، فالصوت ليس 
أمانة فقط، بل هو مستقبل وطن.

املرأة واالنتخابات:  بالرغم من ترشح 
عشرات الســيدات في االنتخابات 
البرملانية منذ عام ٢٠٠٦ وحتى اآلن 
إال أن وصول املرأة إلى املجلس ال 
زال مخجال، ورغم أن املرأة أكثر من 
نصــف املجتمع ورغم أن أصوات 
النساء تقريبا تتساوى مع أصوات 
الرجال إال أن بني اخلمسني عضوا 
ال ينجح سوى امرأة أو اثنتني، فهل 
املرأة ال تساند املرأة وتأبى أن تعطيها 
صوتها؟ وهل ما زال الرجل الكويتي 
رافضا فكــرة أن متثله امرأة في 

البرملان؟
والتســاؤل هنا: هل ستتغير 
املعادلة وتكسر املرأة الرقم القياسي 
انتخابات  الذي حققته في  السابق 
عام ٢٠٠٩ وتصل البرملان بعدد يزيد 
على العدد السابق (٤ سيدات) في 

مجلس ٢٠٢٠؟
السياســي يشّوه  املال  كلمة راس: 
الصورة ويجعلها قامتة... ظاهرة 
تظهر في االنتخابات ويجب علينا 
جميعا محاربتها ومحاربة مستخدميه 

إذا أردنا حقا اإلصالح.

جامعات جديدة تواكب التطور العاملي 
في التعليم، وأن يكتمل امليناء احللم 
«ميناء مبارك»، وأطمح إلى تطوير 
اجلزر وتنفيذ طريق احلرير، إنني 
أرغب في أن أترك سيارتي وأركب 
املترو الذي لم ينفذ رغم وجوده في 
اخلطة التنموية منذ سنوات تعبنا 

من كثرة عددها.
الكويت يا ســادة دولة عظيمة 
بشعبها وحكامها، وبدأت نهضتها 
قبل جميع دول املنطقة، ويحزنني 
أن منارة اخلليج ولؤلؤتها سبقتها 
بعض الدول التي كانت خلفها بأميال، 
والتســاؤل هنا: هل تعود عروس 
اخلليج تتألأل مبشاريع كبرى تضعها 

من جديد في مقدمة الدول؟

الوطن  نحسن االختيار فمصلحة 
فوق اجلميع.

عندما اختار الشــعب الكويتي 
املجلس التأسيسي عام ١٩٦١، تشكل 
املجلس من رجال دولة مخلصني، 
أمتنى أن نضعهم أمام أعيننا هؤالء 
الذين وضعوا دستور الكويت، تلك 
الهامات التي نقدرها، ولذلك علينا أن 
نختار رجال دولة صادقني قادرين 
على صناعة كويت جديدة، قادرين 
علــى الدفع باملشــاريع التنموية 

الكبرى.
إننــي أمتنــى أن تقتلع جذور 
الفساد، وأن يقضى على سراق املال 
العام، وأن ندفع بقطار التنمية إلى 
األمام، أمتنى أن أرى في الكويت ١٠ 

ها نحن نعود من جديد لنقرر 
نائبا نضع فيهم  ونختار خمسني 
الشــعب  طموحاتنــا وطموحات 
الكويتي، الكبير منه والصغير، من 
له حق التصويت ومن ليس له هذا 
احلق بعد، فهل سنكون على قدر 
املسؤولية ونختار «صح» ونضع 
ثقتنا فيمن يستحق فعليا هذه الثقة؟
كثيرا ما نسمع اعتراضات من 
الناس على أداء املجالس البرملانية 
املتتالية بشــكل عام، وكأن النواب 
ليســوا اختيارنا نحن املواطنون، 
أو كأنهــم هبطوا علــى املجلس 
بالبراشوت، فمهما كان أداء النواب.. 
علينا االعتراف بأننا من أوصلناهم 
إلى املقاعد اخلضراء في مجلس األمة.
أمام مستقبل وطن،  اليوم  إننا 
نحن من يحدده ومن يضع اللبنة 

األولى في أساساته بأصواتنا.
ولذلك علينا أن نكون حريصني 
على املشاركة جميعا في االنتخابات 
وال نتراخى عن الذهاب لصناديق 
االقتراع، أو نستمع ألي صوت من 
املمكن أن يطالب مبقاطعتها، علينا 
أن نحاسب املقصر وال نعيد انتخابه 
وندعم املجيــد ونعطيه أصواتنا.. 
باإلضافة إلى إعطاء الفرصة لوجوه 
الكويت علينا أن  جديدة، من أجل 

أجرته شركة Axios-Ipsos، فإن ثلثي الدميوقراطيني ٦٤٪ يرون 
أن هناك مخاطر صحية معتدلة أو كبيرة للتصويت شخصيا، 
في مقابل ٢٩٪ من اجلمهوريني ممن يقولون الشيء ذاته، ويعتقد 
أكثر من واحد من كل ثالثة (٣٧٪) دميوقراطيني في االستطالع 
أن هناك خطرا معتدال، ويقول أكثر من واحد من كل خمســة 
(٢١٪) أن هناك خطرا كبيرا في االصطفاف في مراكز االقتراع 
لإلدالء بأصواتهم، ويشير تقرير االستطالع الى أن الدميوقراطيني 
واملستقلني ذوي امليول اليسارية والنساء ومجتمعات األقليات 
قد ال يصوتون شــخصيا إذا كانت معدالت اإلصابة بفيروس 
كورونا مستمرة باالرتفاع، أو إذا كانت هناك عقبات أمام اإلرسال 
بالبريد أو التصويت الغيابي أو التصويت املبكر، وفي دراســة 
متخصصة بالتغريدات عبر تويتر فاق الناخبون الدميقراطيون 
نظراءهم اجلمهوريني في طلبات االقتراع الغيابي بنحو ٦٠٠ ألف 
طلــب، كما أن خوف الدميقراطيني من ڤيروس كورونا جعلهم 
يركزون علــى اللقاءات االفتراضية علــى عكس اجلمهوريني 
وهو ما ميكن أن يكون ملصلحة ترامب من حيث قوة احلضور 

والشخصية املسلية املؤثرة.
خامسا: ســتكون قوة االقتصاد األميركي في عهد ترامب 
عامال مهما عندما يتوجه الناخبون الى صناديق االقتراع في هذا 
الشهر، فقد وصلت البطالة األميركية مؤخرا إلى أدنى مستوى 
لها منذ ٥٠ عاما، واستمرت في االجتاه التنازلي الثابت الذي بدأ 

رغم أن اســتطالعات الرأي ال يقتصــر دورها على التنبؤ 
باملســتقبل والسيما في بيئة االنتخابات األميركية، فإن سباق 
اخليول للبيت األبيض يتسم باخلصوصية التي تضع مستطلعي 
الرأي مجددا أمام حتد أكبر من االنتخابات الرئاســية املاضية، 
ولكن تبقى هناك أسباب كانت جتعل لترامب فرصة للفوز ولو 

مبقدار شعرة، نذكرها هنا حسب ما نتوقع من قوة تأثيرها:
أوال: كانت هناك نسبة كبيرة في اخلجولني من دعم ترامب 
Hidden Shy Voters ال ميكن معرفتهم مبنهجية اســتطالعات 
الرأي وحدها، وقد كنت قد أشرت الى ذلك في مقال سابق حتت 
عنوان «الداعمون خلســة لترامــب!»، وهؤالء هم من وصفهم 
ترامب بـ «األغلبية الصامتة» مستعيرا هذا املصطلح من الرئيس 
نيكسون للتعبير عن تلك الفئة التي ال تصرح ملستطلعي الرأي 

بنيتهم التصويتية.
ثانيا: متيل أغلبية األميركيني الى صفات احليوية والنشاط 
واملغامرة والتحدي، وهم يجدونها في شخصية ترامب أكثر من 
شخصية بايدن اململة حتى لو كان األخير أكثر عقالنية واتزانا، 
وهذا ما أشارت له استطالعات بيو pew حني وصف األميركيون 

ترامب بأنه energetic (حيوي) بنسبة تفوق بايدن بـ ١٦٪.
ثالثا: فرضت جائحة كورونا اللجوء إلى خيار التصويت املبكر 
وعبر البريد، مما زاد من الغموض ملستطلعي الرأي، خاصة مع 
ارتفاع احتمالية إبطال هذا النمط، مقارنة بالتصويت الشخصي 
في مقر االقتراع، وهذا ليس ملصلحة الدميوقراطيني، وهنا يبدو 
التصويت عبر البريد أكثر خطورة من التصويت الشــخصي، 
ليس بسبب االحتيال، ولكن بسبب اخلطأ البشري والسياسة 
احلزبية، فهو يتطلب العديد من اخلطوات وفي مواقع مختلفة، 
ممــا قد يربك الناخبني الذين يخوضون التجربة للمرة األولى، 
ويوقعهم في أخطاء ستقود إلى ابطال أصواتهم، وفي االنتخابات 
التمهيدية لعام ٢٠٢٠، مت استبعاد أكثر من ٥٥٠ ألف بطاقة اقتراع 
بالبريد، وهذا أمر يكتسب خطورة خاصة في الواليات املتأرجحة، 
ووفقا الستطالعات الرأي، فإن الدميوقراطيني أكثر ميال بثالث 

إلى أربع مرات للتصويت بالبريد مقارنة باجلمهوريني.
رابعا: الدميوقراطيون أكثر قلقــا من ڤيروس كورونا مما 
يجعلهم أكثر ميال الى عدم الذهاب للتصويت، ووفقا الستطالع 

في عام ٢٠١٠، وارتفع متوسط الدخل احلقيقي في الساعة جلميع 
املوظفني غير الزراعيني اخلاصني بنسبة ٠٫٦٪ من يناير ٢٠١٩ إلى 
يناير ٢٠٢٠، وفقا ملكتب إحصاءات العمل األميركي، وبشكل عام 
فإن األجور آخذة في االرتفاع، ويتم إنشاء املزيد من الوظائف 
وعــودة املزيد من الناس إلى القــوى العاملة أكثر من أي وقت 
مضى، ووفقا لوزير اخلزانة األميركي ستيفن منوتشني، فإنه 
عند مقارنة االقتصاد األميركي باالقتصاد العاملي، فإن األول يبدو 
نقطة مضيئة، على الرغم من تأثير جائحة كورونا على النمو.

سادسا: إن ذكريات فوز ترامب املفاجئ على وزيرة اخلارجية 
السابقة هيالري كلينتون في انتخابات ٢٠١٦ تشغل بال العديد 
من الناخبني، وهذا الفوز يذكرهم بان املجمع االنتخابي وليس 
األصوات الشعبية هو من يحدد الفائز واخلاسر، فرغم أن كلينتون 
قد حصلت على ثالثة ماليني صوت شعبي أكثر من ترامب، إال 
أنه متكن من حتقيق هوامش انتصار ضئيلة في ويسكنســن 
وميشيغان وبنسلفانيا، وهو ما كان كافيا للحصول على أغلبية 
في املجمع االنتخابي ومن ثم الفوز بالرئاســة، ولو أن أقل من 
٤٠٫٠٠٠ ناخب في تلك الواليات (٠٫٢٩٪ فقط من جميع األصوات 
املدلى بها بني هذه الواليــات) قد غيروا رأيهم، لكانت هيالري 
كلينتون قد فازت بالرئاســة، وبالنظر إلى أن ما يصل إلى ١٣٪ 
من الناخبني قد اتخذوا قرارهم في يوم االنتخابات، فإن تكرار 

مثل هذا السيناريو ليس بعيد املنال.
سابعا: الدعم الكبير من احلزب اجلمهوري، حيث يحظى ترامب 
بتأييد واسع النطاق بني اجلمهوريني في استطالعات الرأي - قال 
٩٠٪ ممن عرفوا بأنهم جمهوريون إنهم ســيصوتون لترامب، 
و٧١٪ ينظرون إليه بشكل إيجابي للغاية، وفقا الستطالع أجرته 
New York Times/Siena University فــي يونيو املاضي، وهو 
مــا يعني أن الدميوقراطيني قد ال يتعلمون من بعض أخطائهم 
في عدم الركون لتقدم بايدن كما ركنوا إلى تقدم كلنتون، وهو 
ما أشــرت إليه في مقال ســابق في اجلزيرة نت «ملاذا أخطأت 
اســتطالعات الرأي بانتخابات أميركا؟»، حيث كان أحد أسباب 
خسارة هيالري تفوقها في استطالعات الرأي لدرجة انها- كحال 
أغلب املستطلعني- لم تتوقع إال الفوز ولم تفكر بتجهيز خطاب 
اخلسارة احملتمل (concession speech) وفق التقاليد األميركية!
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عفوًا يا سادة.. 
النواب ال يهبطون

على املجلس ببراشوت
جمال النصراهللا 

(٢٠٢١/٢٠٢٠) اعتبارا من يوم األحد 
٢٠٢٠/١١/٨... ونفاجــأ عبر مواقع 
التواصل االجتماعي بأن أحد املعاهد 
الفينة يقوم باختبارات القبول للطلبة 
اجلدد أثناء اإلجازة.. بس نبي نفهم 
احنا في عطلة وال دوام، والقبول 
اشلون يتم دون آلية يتم وضعها 
من أقســام العلمية بعد االجتماع 

بأعضاء هيئة التدريس!
٭ تشــكيك! تشكيل! حتقيق! في 
نزاهــة العديد من أعضــاء هيئة 
التدريس في أحد املعاهد الفنية... 
مع العلم أنه عند سؤال وزير التربية 
والتعليم يقول إنه لم يجدد لعميد 
املعهد، والسؤال الذي يطرح نفسه: 
كيف يتــم التوقيع لتلــك الكتب 

الداخلية ! واهللا ضعنا بالطوشة.
٭ مسك اخلتام: املعاهد الفنية هو إرث 
الكويت من قائد اإلنسانية  ورثته 
املغفور له بإذن اهللا ســمو الشيخ 
صباح األحمد، رحمه اهللا وأسكنه 
فسيح جناته، هذا اإلرث جعل الكويت 
وما زالت منارة الثقافة اخلليجية.. 
فديروا بالكــم على منارة اخلليج 

الثقافية.. واهللا من وراء القصد.

وTeams شاخباره؟
٭ أحداث فرعية ولكنها رئيســية 
عندمــا تقــام جلان بالتشــكيك 
فــي خبرات بعــض أعضاء هيئة 
التدريس... مع العلم بأن من يشكك 
بهم هم أقدم فــي اخلبرة العلمية 
والعملية... نسوا قول أمير الشعراء:

قم للمعلــم وّفه التبجيال
كاد املعلم أن يكون رسوال
٭ قــرار وزاري رقم (١٦٩) يقرر 
الوزير بأن يبدأ الدوام الرســمي 
ألعضاء الهيئة التدريسية والهيئة 
الدراســي األول  اإلدارية للفصل 

فيما حدث ألحد أفراد أسرة وزارته.
الدورات  الدراسة وبدأت  ٭ بدأت 
للدراســة عن بُعد ونفاجأ في أحد 
املعاهــد الفنية بأن يتم تقدمي هذه 
الدورات والتدريبات ألعضاء هيئة 
التدريس على مدار يومني.. طبعا 
دون جتربة.. خلصوا الدورة، ويال 

اشتغلوا ودرسوا الطلبة.
٭ وضعوا لنا «Teams» الذي من 
املفترض أن نداوم من خالله، ورغم 
هذا إال أننا جند بعض األوراق ترسل 
ألعضاء هيئــة التدريس في أحد 
املعاهد الفنية عن طريق الواتساب... 

مبــا أن أبــواب التعليم العالي 
مغلقة! وإذا فتحت فال تستقبل إال 
الكتب التي تأخذ أرقام صادر دون 
وارد! فاليوم نتوجه إلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء بسطور مسرحيتنا 
لنجــد احلل ونضــع نهاية لتلك 
املسرحية التي متت وما زالت أحداثها 

 .١٩-covid مستمرة في جائحة
اليــوم نكتب ســطور مقالتنا 
لسموه بعدما ســئمنا من الكتابة 
والشــكوى لوزير التربية ووزير 
العالي دون جدوى ودون  التعليم 
حلول جذرية، كلماتنا نوجهها لسموه 
لنبحث عن نهاية لتلك املســرحية 
التي نعيشها منذ ٨ شهور وما زالت 
األحداث مســتمرة، وإليكم بعض 
فصولها يا ســمو رئيس مجلس 
لها واألمر  الوزراء لتضع نهايــة 

والقرار لكم:
٭ بدأ الفصل األول في نهاية شهر 
فبراير عندما أهني أحد أعضاء هيئة 
التدريس في أحد املعاهد الفنية فلم 
يجد إال أن يتجه إلى املخفر ألخذ 
حقه كموظف دولة، ولألسف، الوزير 
إلى اآلن لم يشكل جلنة أو يحقق 


