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عزيزي القارئ، من منا ال يكره الفســاد؟! ومن منا ال 
يحب احلق والفضيلة؟! ومن منا ال يكره الظلم واالستبداد؟! 

ومن منا ال يحب العدل واإلنصاف؟!
األسئلة بديهية واإلجابة قد تبدو أكثر سهولة، فجميعنا 
يحب احلــق والفضيلة والعدل واإلنصــاف ويكره الظلم 
واالستبداد والفساد، لكن سؤال املرحلة التالية يضعنا في 
محك ضيق وصعب: فمادمنا جميعا بهذه األخالق والفضائل 
العالية ملاذا يكثر الفســاد والغش والظلم في بالدنا مع أن 
قيمنا وأخالقنا ومعتقداتنا حتثنا على التمســك بالفضائل 
واحلق والعدل والفضيلة؟! ما املشكلة إذن؟! وملاذا نقول وال 
نفعل، وملاذا نعلن مثاليتنا بالقول والواقع العملي يشهد تلوثنا 
بالكثير من املوبقات، وملاذا كل هذا التناقض الذي نعيشــه 
بني القول والفعل؟!، هل اخلطأ في نظم التربية وعدم وجود 
قدوة صاحلة؟! هل اخلطأ يكمن في قصور املؤسسات الدينية 
عن القيام بدورها على أكمل وجه، وغياب الدور التوجيهي 
واإلرشادي لها، واقتصار دور هذه املؤسسات الدينية على 
دور الوعظ واإلرشاد فقط فال يؤثر نشاطها في كل نطاقات 

املجتمع؟! والسؤال األهم: ما احلل
لكي نخرج من كل هذا التناقض الذي نعيش فيه؟ أحيانا 
تكاد رأسي تنفجر من شــدة التفكير في مستقبل أبنائنا 
وفي مســتقبل هذا الوطن، وإلى أين تقودنا هذه السفينة، 
وأين يكون شاطئ النجاة؟! أسئلتي هذه ليست من سبيل 
التفلسف والفلسفة، أسئلتي هذه يسألها كل غيور ومحب 
لوطنه، ويسأل أكثر منها الصغير والكبير واجلاهل واملتعلم 
وكل طبقات املجتمع، فإلى متى نستمر في هذه الدوامة التي 
تكاد أن تغرقنا؟! نحتاج اآلن إلى وقفة مع النفس نفكر فيها 
ونتدبر أحوالنا لعلنا نصل إلى حل ينجينا من التهلكة، نحن 
اآلن في مرحلة خطيرة متر بها بالدنا، واملنكرون لذلك إما 
أنهم في غيابات اجلب ال يســمعون وال يفهمون ما يدور 
حولهم، وإما أنهم قد اختاروا طوعا أن يضعوا رؤوســهم 
في الرمال، وإما أنهم قد استراحوا في مجالسهم واختاروا 
الصمت وعدم املشاركة كأنهم في واد آخر غير الذي نعيش 
فيــه؟ إن اخلطورة ال تكمن في الوضع احلالي، وإمنا فيما 
يهدد املستقبل ويؤثر عليه، إن الوضع الراهن يضعنا في 
أحد اخليارين، أحدهما أن نتغير بأنفسنا ومن ثم نغير فيمن 
حولنا، وإمــا أن نقبل التغيير القادم إلينا ال محالة، فالكرة 
األرضية متحركة ودائمة التحرك وليس من سماتها الثبات، 
من الضروري أن ننهض ونتغير لألفضل قبل أن يجرفنا 
تيار التغيير رغما عنا (إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا 

ما بأنفسهم) ڈ.
٭ آخر همسة: عزيزي القارئ، يجب أن نستفيق ونعيد التفكير 
من جديد علنا نترابط ونتالحم من أجل هذا الوطن الغالي 
علينا جميعا، ولنعترف مبا لدينا من تقصير وقصور وهذا 
ليس عيبا فـ (كل بني آدم خّطاء وخير اخلطائني التوابون)، 
والعيب هو أن ندعى الشرف والنزاهة والقدسية والطهارة 
ونصبح كل يوم جند أيدينا ملطخة بالدماء والرذيلة فنغسلها 
ســريعا ونكمل في مسلسل الفضيلة الكاذبة. اللهم اجعل 
هذا البلد سخاء رخاء وسائر بالد املسلمني، اللهم إنك قلت 
وقولك احلق: (وميكرون وميكــر اهللا واهللا خير املاكرين) 
اللهم قنا شر املاكرين واجعلنا من عبادك الصاحلني وتوفنا 

ونحن مسلمني مؤمنني.

خالل تواجدي في اليابان، كنت أتواصل مع صديقي الياباني 
الذي كان في كوريا اجلنوبيــة، وصادف أن يكون التلفاز 
مفتوحا على االنتخابات اليابانية، فأبلغته بأن االنتخابات هنا 
جتري على قدم وساق، توقعت أن يكون رده أنه يتابعها عبر 
اإلنترنت أو القنوات اليابانية التي تبث في كوريا اجلنوبية، 
لكنه أجاب أنه غير مهتم نهائيا، كانت اإلجابة صادمة بالنسبة 
لي، كيف ال يكون مهتما وهو شخص مثقف خريج دراسات 
عليا من أعرق اجلامعات اليابانية، إجابة صديقي هذا جعلتني 
أفكر مبدى اهتمام الشــعب الياباني بالسياسة، اتضح أن 
األغلبية العظمى من الشباب الياباني معلوماته عنها قليلة، 
مرتبطة غالبا بوقت االنتخابات وهذه هي حدوده السياسية 
في الوقت احلالي، بينما على النقيض في الكويت، حتى كبار 
السن لديهم معلومات عن السياسية أكثر من الشباب الياباني.

هذا املوضوع يدعوا للتفكير باألسباب التي جعلت شعبا 
مهتما بالسياســة وآخر غير مبال بها، جند أن الكويتي منذ 
ميالده إلى وفاته وهو مرتبط بالسياسة والسياسيني، يتوظف 
عن طريق السياسي، ويحصل على الدعم عن طريقه، وإن 
حصلت له مشــكلة تواصل معه، حتى حقوقه ال يستطيع 
أن يحصل عليها إال عن طريقه، وإن لم يكن له عالقة قوية 
بعضو أو وزير أو أي شــخصية سياسية، فهو مثل اليتيم 
الــذي (ال أب له)، وهذا متجذر بقوة فــي املجتمع، لدرجة 
أنه حتى نوع الوظيفة ومدى علــو أو دنو مرتبها، مرتبط 
مبدى قرب أو بعد عالقته مع السياســي، بينما الياباني ال 
يحتاج لهذا نهائيا، بل إن بعض اليابانيني يتمنون أن تسلب 
حقوقهم، حتى يحصلــوا على تعويض، ال يحتاجون بعده 

إلى العمل مدى احلياة.
الطريقة التي تتعامل بها احلكومــة مع املواطنني بأنها 
جتبرهم بشــكل متعمد على كسب والء العضو، ما هي إال 
طريقة من طرق العبودية احلديثة، فإن كان املواطن يرغب 
في احلياة الكرمية، فالبد من أن يعطي الوالء للعضو، الذي 
يقــوم بدوره بإعطاء والءه للحكومة، فتفتح له ما لذ وطاب 
من املناقصات وتعيني من يشــاء من ناخبيه، هذه الطريقة 
هي معول الهدم الرئيسي ملنع أي تطور في الدولة، فاملعيار 
األساسي ألي منصب هو مدى قرب الراغب في تولي املنصب 
من السياسيني، أما اخلبرة والشهادة وغيرها من التقييمات 
فأصبحت حتصيل حاصل، لذا من النادر جدا أن جتد الشخص 
املناسب في املكان املناسب، وهذا طبعا انعكس على املواطنني 
الذين أصبحت نسبة كبيرة منهم ال يهتمون بجودة تعليمهم 
أو خبراتهــم، إمنا أصبح املعيــار لديهم هو احلصول على 
أدنى مســتوى من احتياجات الوظيفة أو املنصب الراغبني 
في احلصول عليــه، فتجدهم يذهبون إلى جامعات متدنية 
ويحصلون على شهادات قيمة الورق أغلى منها، ليس رغبة 
فيها إمنــا هي مجرد أداة للوصول ملــا يبتغون، بدعم من 
السياسي، لدرجة أن البعض تطرف في هذه اخلطوة وأصبح 
يحصل على الشهادة بالتزوير، فلو كانت املنافسة الشريفة 
موجودة لوجدت أن الكل يســعى لتطوير نفسه ومستواه 
التعليمي ويأخذ خبرات ودورات في سبيل الوصول لغايته.

في بداية دور االنعقاد احلالي، نتمنى من احلكومة االبتعاد 
عن هذا النهج، والســعي حلث املواطنني على التطوير من 
أنفسهم وعندها سيتطور كل شيء ونبتعد نحن غير محبي 
السياسة عنها، لنبدأ االهتمام بالتطور ومواكبة الدول املتقدمة.

رحل صاحب القرار احلاسم بال تردد، 
كان شــجاعا لم يتوان فــي قول احلق 
ومواجهة الباطل، كما كان من ذوي النظرة 

التنموية البعيدة.
هكذا ملســه الكويتيون في مشروع 
رؤية «الكويــت ٢٠٣٥» الذي وضع فيه 
خبراته السياسية واالقتصادية، دون أن 
ينفرد به، بل شركاؤه كانوا من الشباب 

الكويتي الطموح.
كان همه محاصرة الفساد املالي، فكان 
من املؤسسني جلمعية حماية املال العام 
الكويتية، ووجــه كتابا إلى مجلس األمة 
بصفته النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع (السابق) بشأن النتائج التي 
انتهت إليها جلنة التحقيق للمشكلة اخلاصة 
بالتدقيق في شــبهات فساد ومخالفات 
مالية وقعــت بصندوق اجليش وصفقة 

شراء طائرات اليوروفايتر.
وعلى املستوى الشعبي كان يتواصل 
مع جميع النسيج الكويتي، ومن ذلك كان 
يرسل كتاب تعزية حملبي سيد الشهداء 

اإلمام احلسني گ في يوم عاشوراء.
وينتظر بركة مكشــمش مجابيس 
احلسينيات في مزرعته بالعبدلي ليستمتع 
بتذوقها جميعا! وكان لديه مشروع يجمع 
النســيج في رحلة خارجية  رموز هذا 

للتعريف باملجتمع الكويتي اجلميل.
رحمــك اهللا يا شــيخ ناصر صباح 
األحمد، كان املواطنون على موعد معك 
لتدشني حقبة من اإلصالح والنماء، لكن 
إرادة الســماء أبــت إال أن تدعوك إلى 
الواسعة، واألمل معقود على  رحمة اهللا 
قيادتنا السياسية الستكمال هذا املشروع 

النهضوي. 
و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

تلقيت نبأ وفاة الشيخ ناصر صباح 
األحمد بعميق من احلزن واألسى، أعزي 
أســرة فقيد الوطن وآل الصباح الكرام، 
برحيل أحد قامات العمل الوطني السياسي 
والفكر التنموي العاملي، وصاحب املراكز 
القيادية العليا في البــالد، ألهمنا وألهم 

املولى عز وجل ذويه الصبر والسلوان.
في احلقيقة، الفقيد يستحق أن يخلد 
في ذاكرة الوطن السيما بعطائه السياسي 
والوطني من خالل مناصبه، وإشــاراته 
األخيرة الواضحة على أن الفساد ال بد أن 
يُقتلع من كل مفصل من مفاصل وزارات 

الدولة واملجتمع.
ُعني الراحل وزيرا لشــؤون الديوان 
األميري فــي ١١ فبراير ٢٠٠٦، وكان قد 
شغل منصب املستشــار اخلاص لولي 
العهد ورئيس مجلس الوزراء مبرســوم 
أميري صدر في ٧ ديســمبر ١٩٩٩، ومت 
توزيره مبنصب وزير الدفاع ونائب أول 
لرئيس مجلس الوزراء بدءا من ١١ ديسمبر 
٢٠١٧ وفي نهاية ديسمبر ٢٠١٩ مت صدور 
مرسوم بتعيينه نائبا لرئيس املجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية.
اهتم الفقيد بالنواحي الثقافية، حيث 
أسس دار اآلثار اإلسالمية األثرية، ونال 
العضوية الفخرية مبجلس أمناء متحف 
املتروبوليتان للفنون  في نيويورك، وأسس 
الفقيد جمعية حماية املال العام الكويتية 
وأصبح عضوا فيها، كما حرص، رحمه 
اهللا، على توظيف مقدرات الدولة املالية في 
رفع االقتصاد الكويتي من خالل جهوده 
في هذه اجلمعية آنفــة الذكر من خالل 
توعية أعضائها حول حماية األموال العامة 
وبيان أهميــة دور املواطن في احلفاظ 
على املال العام، وبعد اجتياح وباء كورونا 
للبالد والعالم نادى باإلصالح العام وضرب 

الفساد في أوكاره.
وقدم، رحمــه اهللا، رؤية اقتصادية 
تنموية كبرى من خالل مشــروع مدينة 
احلرير (كويت- ٢٠٣٥)، لكن شاءت األقدار 
أال يكمل حلمه كما أراد جنل والد اجلميع 
املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراهما. 

كما اعتنى الراحل بإضافة مشــاريع 
استثمارية جتارية في البالد، فأسس شركة 
فتوح القابضة االستثمارية ليصبح الشيخ 
ناصر صباح األحمد رجل دولة من الطراز 

األول من خالل مناصبه وإجنازاته.
لم متض ثالثة شهور على رحيل قائد 
اإلنسانية سمو الشيخ صباح األحمد والذي 
عنونت الصحف في مقاالت نشرها محبوه 
بأن صباح األحمد غيب نور الصباح عن 
الكويت، وال بد لــي أن أعنون والغصة 
في احللق شجن «لقد انطفأ سراج النور 
لكثيرين ممن يؤمنون بضرورة التغيير 

ودفع عجلة التنمية بالعاجل».

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

الكويتيني.
كذلك اخلدمات الصحية التي تكون 
حاضرة في كل انتخابــات بداية نحن 
بحاجة إلى انفتاح اكثر على دول العالم 
املتقدمني طبيا لالستفادة من خبراتهم 
من خالل فتح مستشفيات عاملية بالكويت 
أسوة بدول اخلليج تساهم في ترشيد بند 
العالج باخلارج واالستفادة من خبرات 
األطباء في مجال تدريب الكوادر الطبية 
والفنية إضافة إلى قضية التعليم والتي 
بحاجة إلى اهتمام ودعم اكبر يرفع من 
مســتوى التعليم ومخرجاته لدينا في 
الكويت يضاهي الدول األخرى املتقدمة 
ميكننا من احلصول على مراتب متقدمة 
بجودة التعليم واملخرجات بدال من وضعنا 
احلالي املتأخر وهذا التقدم لن يأتي إال 
من خالل إقرار القوانني التي تنهض بهذا 

القطاع املهم.
أخيرا قضية حتسني مستوى الدخل 
واالبتعاد عن مس جيوب املواطنني يجب 
أن يكون من خالل إصدار تشريع وقانون 
يحمي اجلميع من أي وثيقة اقتصادية 
قادمة في الطريق. وفي النهاية الناخبون 
ينتظرون من نوابهم رد التحية فال تبخلوا 
بتحية مترجمة على أرض الواقع تلبي 

طموح وآمال املواطنني.

العالقات العامة، وفقا لتقرير االتصاالت 
 USC العاملــي ٢٠١٧، الصــادر عن كلية
Annenberg لالتصال والصحافة، يعتقدون 
أن التســويق املؤثر أصبح أكثر أهمية، 
وفي هذا اإلطار، يستعني املختصون في 
العالقات العامة بالدراسات املتخصصة، 
خاصة اإلحصائية، فالعالقات العامة هي 
التي حتتاج الدراسات أكثر من حاجة أهل 

الدراسات للعالقات العامة.
ويسعى العاملون في العالقات العامة 
إلى حتقيق عدة أهداف: التواصل ما بني 
اجلمهور واملؤسسة التي يعملون فيها، 
وحتســني الصورة الذهنية للمؤسسة 
وعالقتها مــع ذوي املصلحة، ورصد 

املعلومات والبيانات.
إن الوصول إلى األهداف الســابقة 
يتطلب اعتماد احللول التوافقية واالتصاف 
باحليادية، وأن ميسك املختص بالعالقات 
العامة العصا من منتصفها، ساعيا قدر 
اإلمكان للتوفيق بني قرارات اإلدارة العليا 
املؤسسة من جهة، وقناعاته  ومصلحة 

الشخصية ومبادئه من جهة أخرى.

الكريهة، وانتشــار الذباب نتيجة عدم 
العناية بنظافة املكان، ثم جتولنا قليال على 
الشوارع احملفرة، والطرق املتآكلة التي 
اختفت معاملها، فرأينا منظرا مؤملا لعدد 
كبير من البيوت املهملة، والتي مزقتها 
رصاصات الغــدر، أثناء الغزو العراقي 
الغاشم على الكويت، ومازالت قائمة حتى 
اآلن، وشاهدة على تلك الفترة احلزينة 
من تاريخنــا، باإلضافة لعدد كبير من 
األطالل واخلرابات، والبيوت القدمية جدا 
اآليلة للسقوط، والتي لم يتم إزالتها حتى 
اآلن، وقد تشكل خطرا على الناس، أو 
يستغلها البعض كأوكار للجرمية والعبث.
ختاما: إن فيلكا تصرخ من اإلهمال في 
كل مكان فمن يسمع صرختها وينقذها؟

٭ زاوية أخيرة: حتتاج جزيرة فيلكا إلى بذل 
اجلهود الكبيرة، واالستثمارات العديدة، 
من قبل القطاعني العام واخلاص، لتحويلها 
إلى منتجع راق على أعلى مستوى من 
جودة اخلدمات، ومنتزه ترفيهي متنوع 
األنشطة والفعاليات، حتى تكون مكانا الئقا 
ومميزا، ويشكل عنصر جذب سياحي 

للزوار من داخل وخارج الكويت.

قم انــت بترميم روحك وذاتك بثباتك، 
وازرعها بنفسك، ومن دون ان تشعر 
الغير بذلك، وتذكر بأنك ال تدين الولئك 
الغير من البشر بأي شيء، هذا وبخالف 
أن االغلب منهم متخبط من تلقاء نفسه، 
بل وان معظمهم عاذلون ومخربون، هذا 
وان لم يكونوا في االصل، هم السبب 
الرئيسي لتشتيت وتذبذب وتهشيم ثقتك 

وضياعك.
يقول الشاعر الشريف الرضي:

وأكثر من شــاورته غير حازم
وأكثر من صاحبت غير املوافق

 إذا أنت فتشت القلوب وجدتها
قلوب األعادي في جسوم األصادق

< < <
فالصراعات في حياتنا كثيرة، ان لم 
نتقن فن ادارتها فلن نستطيع ان نعيش 
حياة هادئة، مريحة وسليمة، حياة جميلة، 
سلسة ورائعة، كما نريدها نحن، ال هم.

فكن قــادرا على التواجد هناك من 
بعد اهللا سبحانه وتعالى بنفسك.

تلك املعوقات املتمثلة في رفع اإلطارات 
من تلك املنطقة.

كذلك احلال بالنسبة للتوظيف هناك 
العديد من املواطنني مازالو بانتظار فرج 
ديوان اخلدمة عليهم رغم أن معظمهم 
يحمل شهادات عليا في الهندسة وآخرين 
في احلقوق فضال عــن التخصصات 
األخرى، املطلوب مــن النواب التحرك 
في دفع عجلة التوظيف وإلزام احلكومة 
بذلك والتأكيد على إلزامها بتطبيق سياسة 
اإلحالل في مختلف الوظائف احلكومية 
القانونية  التخصصات  واالستفادة من 
الكويتية واستثمارها في الوزارات بدال 
من االستعانة بالباحثني املبتدئني من غير 

املؤسســة والدفاع عنها أمام اجلمهور، 
وإحــداث التأثير الذي يخدم مصاحلها 
وأهدافها، وحتقيق التفاهم املتبادل بينها 
الهيئات واملؤسسات األخرى في  وبني 
املجتمع مبا يخدم املنفعة العامة، وتعقب 
وحتليل ما ينشر عنها في وسائل اإلعالم 
املختلفة. ولذلك، فإن املختص بالعالقات 
العامة يركز على التأثير والتغيير، وهو 
يكون في العادة أكثر ميال وتوجها إلى 
التسويق، حتى ان ٦٠٪ من التنفيذيني في 

زجاج مشروخ، أو إطارات متآكلة بفعل 
الزمن، وملصقات توضيحية مصفرة، 
وكتابات باهتة ال تقرأ، وخرجنا واحلزن 
ميألنا، ونحن نقارن هذا املكان البائس، 
باملتاحف واملواقع التاريخية في اخلارج، 
والتي يتم العناية بها، وصيانتها وترميمها 
باستمرار، من أجل احملافظة عليها كثروة 
تاريخية ال تقدر بثمن لألجيال القادمة.

لننطلق بعدها إلى حديقة احليوانات 
اخلالية من احليوانــات، إال من بعض 
املواشي، والتي تعاني من انبعاث الروائح 

لذلك وان خذلت، أخفقت، أخطأت، 
ابن ثقة نفســك بنفســك، وال تسمح 
لآلخرين بــأن ميلوا عليك ويوجهوك، 
فأنت تعرف اخلطأ من الصواب، ولست 
بحاجة ألن يشوروا عليك مبا يريدونه 
هم ويعجبهم، ال مبا تريده انت ويعجبك 
ويعجب ذاتك ويتماشى معك، وال تنتظر 
منهم ان يزرعوا الثقة من جديد بداخلك، 
ليحّسسوك بقيمتك وقيمة كيانك، بل 

التركيز على تلك القضايا التي التزموا 
مبتابعتها أمام الشعب، وإيجاد احللول 

املناسبة لها.
بداية ســأتطرق إلى أهــم القضايا 
املرتبطة باملواطن، وعلى رأسها القضية 
اإلســكانية التــي يعاني منهــا معظم 
املواطنني، فهي بحاجة إلى تشــريعات 
عاجلــه تلزم احلكومة بإقرار املزيد من 
املشاريع اإلسكانية حتى يتم توفير السكن 
املناسب لألسر الكويتية، واإلسراع كذلك 
في معاجلة املشاريع التي مت تخصصيها 
للسكن وتوقفت بسبب وجود معوقات 
تافهة أوقفت مصير العديد من األسر التي 
يحتاج إجنازها إلى صاحب قرار يحل 

السلبية إليه عند البعض أكثر من غيرها، 
حني يرتبط مبعاني التأثير والتســويق 
وجماعات الضغط (لوبي)، وكأنه يتشابه 
مع سلوك احملامني الذين يسعون فقط إلى 
نصرة موكليهم على حساب احلقيقة، ألم 
تسوق شركات العالقات العامة األميركية 
ملن انقلبوا على شرعية الصناديق ألن 

من انقلبوا دفعوا؟!
وفي اجلانب اإليجابي، تســتخدم 
العالقــات العامة للتعريف بنشــاطات 

الســالم غفر اهللا له، وجتولنا في غرف 
املتحف الصغيــرة، ومنها حجرته التي 
تعاني من اإلهمال وقلة النظافة، فالتهوية 
ســيئة، والغبار ميأل املكان، والتقصير 
الواضح في وضع وسائل شرح حديثة، 
والئقة بتاريخ املكان، وتتناسب مع هذه 
الشخصية العظيمة التي تستحق كل تقدير 
واحترام، فضال عن إهمال باقي الغرف، 
والتي تضم بعض املعروضات، واملقتنيات، 
وتشير إلى تاريخ شيوخنا غفر اهللا لهم، 
فنجد صور يعلوها الغبار، وبعضها ذات 

لك، أو حتى يستشعروا بك، فال تسمح 
اليأس بالهجوم عليك، وال تدع  لفلول 

تلك السحابة السوداء تظلم سماءك.
وضع في عني احلسبان ذلك النضج 
الذي من خالله ستستطيع اخراج كل 
التصرفات،  املواقــف،  تلك االفــكار، 
االشخاص، وكل ماهو سيء من حياتك، 
ما ســيجعلك تشجع باإليجاب نفسك، 

ولتغيير شخصك سيكون إصرارك.

وضع نواب األمة العديد من الوعود 
على أنفسهم خالل احلمالت االنتخابية 
التي اتسمت بتبنّي العديد من القضايا 
الشعبية التي متّس حياة ومستقبل املواطن 

الكويتي.
بعد اجللسة االفتتاحية مد النواب يد 
التعاون للحكومة من أجل حل القضايا 
املهمة وامللحة، واالستعجال في عرضها 

على جدول األعمال متهيدا حللها.
الناخبون قالوا كلمتهم وغيروا تركيبة 
الظروف الصحية بسبب  املجلس رغم 
عدم تلبية النواب ملطالب الشعب طوال 
السنوات املاضية والتي سبق وان أعلنوها 
ولم يحققوها، إلى أن انتهى عمر املجلس 

ما دعاهم ذلك إلى تغيير معظمهم.
نواب األمة في املجلس احلالي رسموا 
خارطــة طريقهم من خــالل حمالتهم 
االنتخابية ووضع الغالبية منهم عددا من 
القضايا على سلم أولويات عملهم، منها 
قضايا مكافحة الفساد والعفو الشامل، 
والتنمية االقتصادية وقضايا اإلسكان 
والصحة والتعليم وتعديل قانون االنتخاب 
وقانون اجلرائــم اإللكترونية وقضية 
البــدون وعدد من امللفات األخرى التي 

وضعت كذلك على قائمة األولويات.
أمتنى من نواب األمة وهم في بدايتهم 

خالل تقــدمي محاضرة حول قياس 
الرأي العام وتأثيره، إلى نخبة من العرب 
في إسطنبول قبل سنوات، كانت تعليقات 
أحد احلضــور عميقة ومميزة، ولكنها 
مركزة على اجلوانب التأثيرية (السلبية)، 
والدوافع املخفية لهذه الصناعة، ألغلب 
من يعملون فيها، وهو األمر الذي ذكرني 
لهيربرت  بالعقول»  بكتاب «املتالعبون 
شــيللر، والذي أفاض في احلديث عن 
صناعة استطالعات الرأي بجذور فلسفية 
وممارسات واقعية مع تركيزه على اجلانب 

املظلم. 
بالتعرف  تشــرفت بعد احملاضرة 
أكثر على صاحب التعليقات، والذي تبني 
تخصصه الراســخ في العالقات العامة 
واإلدارة واالتصال، وهو ما فسر بوضوح 

تخوفاته وأفكاره املمتدة.
أصبح حقل العالقات العامة علما وفنا 
ومهارات، له مدارسه وشركاته وميزانياته 
الضخمة، كما ذكر صاحبنا في محاضرة 
قدمها مؤخرا، وهو كأي مجال في العالم له 
سلبيات وإيجابيات، ولكن قد تغلب النظرة 

ذهبت مؤخرا في رحلة بحرية خاصة 
مع األهل إلى جزيرة فيلكا، وعندما وصلنا 
وكأننا تركنــا احلضارة وراءنا، وعدنا 
إلى املاضي البعيد، إلى جزيرة معزولة 
طواها النسيان، فاستقبلنا رصيف بحري 
متهالك، تآكل بفعل الرطوبة وامللوحة، وال 
يصلح الستخدام املسنني أو ذوي اإلعاقة، 
ثم وجدنا بانتظارنا باصا قدميا، ينفث 
دخانه في الهــواء، وكأنه قطار بخاري 
من بدايات القرن الـ١٩، وال أدرى ملاذا لم 
يتم استبداله مبركبات كهربائية صديقة 
للبيئة حتافظ على نظافة اجلو وحتميه 
من التلوث ومنع اســتخدام السيارات 
اخلاصة التي يتم تأجيرها، أو جلبها مع 
الزوار من املدينــة، كما تفعل كثير من 

الدول في متنزهاتها وجزرها؟
نزلنا مــن الباص لندخل إلى القرية 
التراثيــة، التي تئن مــن قلة االهتمام، 
ونقص التنظيــم، أو الصيانة للمباني، 
واجلدران واألرضيات، وغياب التنسيق 
للمزروعات، املتناثرة هنا وهناك بشكل 
ثم  للذوق والالمباالة.  عشوائي، يفتقر 
ذهبنا إلى متحف قصر الشيخ عبداهللا 

قد تضعنا احلياة في ظروف صعبة 
لم نتوقعهــا، ولن نتهيأ أبدا في كيفية 
التفاعــل معها إال ان هــذا ال يعني أن 
نستســلم لتلك الظروف ولها، ونقيد 

بها أنفسنا.
فقط كل ما عليك فعله هو أن تكون 
صلبا قدر املســتطاع كــي تتخطاها 
وتتجاوزهــا، لتعود مرة أخرى حلرية 
«فكرك، رأيك، شعورك، منط حياتك»، 
واألهم صحة وعيك وفطنتك وذكائك، 
بعيدا عن جميــع تدخالت من حولك، 

بعيدا عن البلبلة والتشويش.
يقول الشاعر إبراهيم الباروني: 

والعيش في الدنيــا جهاد دائم 
ظبي يصارع في الوغى ضرغاما

تلك الشريعة في احلياة فال ترى
إال نزاعــا دائمــا وصدامــا

< < <
وتأكد انه ليس هناك من سيكترث 
ملا مررت به من مســاوئ وصعوبات، 
ولن يهتموا ملعاناتك، ولن يلتفتوا ابدا 
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