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أكد الباحثون أن اتخاذ القرار من أصعب األمور التي تقابل الشــخص في 
حياتــه، فالقرار يتخذ لتحقيق أمر نريده في حياتنا، أو للخروج من مشــكلة 
تواجهنــا، وهذه القرارات التي تتخذ قد تكون قرارات مصيرية تؤثر في حياة 
الشخص، فالقرارات تتفاوت في درجاتها وخطورتها، ولهذا البد أن تكون هناك 
آلية صحيحة يستخدمها املرء في اتخاذ القرارات، والسيما القرارات املصيرية 
التــي يترتب عليها تغيير مواقف وبناء حياة، وبقدر ما يكون املرء قادرا على 

اتخاذ القرار الصائب بقدر ما يكون جناحه. (منقول)
ومن األشياء املهمة في اتخاذ أي قرار وخاصة أثناء األزمات التحلي بصفتي 
«احلسم والثقة بالنفس»، وهو عدم التراجع في أي قرار «ما لم تتغير معطيات 
اتخاذه»، وعندما تهتز الثقة بالنفس يهتز القرار احلاسم معها، والتراجع يفقد 

صاحبه شيئا من املصداقية ومن املؤسسة الثقة.
وهناك فرق بــني القرار وصناعته، حيث ان صناعــة القرار تعتبر عملية 
منســقة ومنظمة متر بالعديد من املراحــل واخلطوات، وذلك للتوصل التخاذ 

القرار املناسب حلل مشكلة ما.
أما اتخاذ القرار، فقد يكون عشوائيا يؤخذ برد فعل مفاجئ، وشتان بني رد 
الفعل العشوائي ورد الفعل املخطط له، ومن املشاهد أن كثيرا من القرارات ما 

يتم التراجع عنها بعد اتخاذها وليس بعد صناعتها.
يقول أبوجعفر املنصور اخلليفة العباسي:

إذا كنــت ذا رأي فكــن ذا عزمية
أن تترددا الــرأي  فــإن فســاد 

السؤال: متى يكون التردد في القرارات محمودا والتراجع فضيلة؟
يكون محمودا أثناء انعدام املعلومــات وعدم توافرها، حيث الوضع مبهم 
التخاذ القرار فيزداد التفكير وحديث النفس عن صحة اتخاذه أو خطئه، وهناك 
ســبب آخر وفرة املعلومات املتدفقة واخلوف من املتغيرات (مجرى األحداث) 

فيحدث التردد. 
وأما التراجع فيحدث إذا تغيرت معطيات اتخاذه، وهو فضيلة وقوة وليس 
بضعف إن كان مدروســا، وعكس ذلك ســيكون أكثر من اخلطيئة، وإن كثرة 

التراجع في القرارات قد تفقد ثقة املجتمع ملتخذ القرار.
وخير مثال «للتراجع» عن القرار، إذا وجد دافعا له للوصول ملرحلة التراجع: 
مــا حدث في غزوة بدر يأتيه احلباب بن املنذر ويقول له: يا رســول اهللا هذا 
املنزل أنزلك اهللا إياه فليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه، أم هو الرأي واحلرب 
واملكيدة؟ قال له: بل هو الرأي واحلرب واملكيدة. فقال: يا رسول اهللا هذا ليس 
مبنزل حرب! فامض بالناس حتى تبلغ آبار بدر، فاجعلها خلفك، ثم نقاتل القوم 
فنشرب وال يشربون! فقال له: «نعم الرأي». فهذا موقف صغير في هذه الغزوة 

ولكنه يحتوي على مفاهيم وأمور عظيمة في غاية األهمية.
إذن نحتاج إلى قادة ملهمني يحملون سمات تتصف بالعقالنية والرشد واإلبداع 
في اتخاذ قراراتهم في وقتها املناســب ويكونون مستعدين لتحمل املسؤولية 
عن قراراتهم بناء على (املعطيات) التي يرونها وال يراها اآلخرون، كي يخلقوا 
مناخا آمنا في بناء االستدامة للمؤسسات ويحملون رؤى واضحة للمستقبل.

فالتطوير املستمر وحتسني األداء ألعمال املؤسسات للنهوض بها على كافة 
املستويات «مطلب وطني» وهو من أحد ركائز اإلستراتيجية الوطنية، وذلك من 
خالل قراءة اجتاهات الرأي العام أو التوجهات العامة وخاصة ما نعانيه اليوم من 
متغيرات متتابعة في البيئة اإلستراتيجية لألزمة الصحية (كوفيد - ١٩) وما خلفه 
في خلخلة األبعاد لألمن الوطني، وإن «فريق العمل املؤهل الصانع للقرار» هو 
السد املنيع الذي يقدم النصح واإلرشاد والتطوير املستمر لرفع مستوى األداء 
وســرعة املبادرة باتخاذ القرار للقائد املؤسسي، الذي يبدأ بالتخطيط وينتهي 
باإلنتاج والتطوير املســتمر، واملثل الروسي يقول: «ليس اخلطأ في املرآة إن 

كانت للوجوه عيوب»، ونحن نقول إن كان «لفريق العمل» عيوب.
ونختم زاويتنا (حديث الســاعة) بكلمة ونستون تشرشل رئيس الوزراء 
للمملكة املتحدة الســابق: عندما يخطئ سهمك هدفه، ال تفكر ما اخلطأ الذي 
فعلته، بل اسحب سهمك الثاني وفكر: ما الذي يجب علي فعله بطريقة صحيحة 

ألصيب الهدف.. ودمتم ودام الوطن.
قال أبوالعتاهية:

وخيــر الــكالم قليــل احلروف
األثــر بليــغ  القطــوف  كثيــر 

اقتربنا من مضي عام كامل على بدء جائحة كورونا، حينها اتخذت احلكومة 
العديد من اإلجراءات والتدابير االحترازية حتى وصلت إلى عزل بعض املناطق 
واحلظر اجلزئي وتوقف العديد من األنشطة واألعمال وإغالق املطار واملنافذ البرية.

وكانت اإلحصائيات في الســابق أكثر شــفافية ووضوحا بالنسبة ألعداد 
املصابني واجلنســيات وعدد اإلصابات في احملافظات واملناطق، هذه األرقام 
واإلحصائيات تضع النقاط على احلروف وتشكل سببا رئيسيا لتنبيه املواطنني 
والوافدين بااللتزام باالشتراطات الصحية وعدم اخلروج إال للضرورة وعدم 

التواجد في جتمعات بشرية.
ومنذ عدة أشهر عادت احلياة بعد جتاوز مراحل ووصولنا للمرحلة الرابعة 
مع رفع احلظر عن الكثير من األنشــطة ومع مرور الوقت اعتاد البعض على 
مخالفة قوانني التجمعات وإقامة املناسبات واألعراس والعزاء وفتح الدواوين 
وكل ذلك أمام عني السلطات الصحية، بل أقيمت انتخابات مجلس األمة وفتحت 
املقرات االنتخابية للمرشــحني بتجمعات بشرية كبيرة حتى يوم االنتخابات 

وكانت إحصائيات اإلصابات وقتها منخفضة جدا!
اليوم األرقام ارتفعت بشكل ملحوظ وخطير جدا واقترب من ألف إصابة يوميا 
وارتفع عدد احلاالت في العناية املركزة واتخذت السلطات الصحية قرارا بإيقاف 
الرحالت القادمة واقتصارها على املواطنني وإغالق بعض األنشــطة الرياضية 

وصالونات احلالقة واملعاهد الصحية وحتديد أوقات عمل األنشطة األخرى.
الســؤال هنا: ألم تالحظ الســلطات الصحية وجلنة تطبيق االشتراطات 
الصحيــة ان هناك انفالتا ومخالفة للقوانــني؟ أليس من املفترض عمل جلنة 
االشــتراطات الصحية بشــكل فعال وواضح واإلعالن عن املخالفات يوميا 
للمحالت واألنشطة والتجمعات البشرية وردعهم؟! وملاذا توقفت وزارة الصحة 
عن تفاصيل اإلصابات بني املواطنني واجلنسيات األخرى وإحصائيات للمناطق 

بعدد اإلصابات بكل منها؟
لقد تسبب هذا التهاون من اجل تسيير احلياة السياسية خالل فترة االنتخابات 

واملجاملة إلى التساهل في فتح الدواوين وإقامة مناسبات األعراس والعزاء.
بــل وزاد األمر تعقيدا فتح املطار على مصراعيه للرحالت القادمة للكويت 
بل والسماح بااللتفاف بطريقة وأخرى للدول احملظور دخولها للكويت بشكل 
مباشر إلى النزول ترانزيت بدول أخرى ملدة ١٤ يوما وكثر احلديث عن التزوير 
بشــهادات فحص pcr! فما احلاجة لهذه األعــداد الكبيرة التي دخلت الكويت 
كل هذه الفترة املاضية والتســبب بضياع اجلهود في ترحيل مخالفي اإلقامة 

وإيوائهم وترحيلهم باملجان؟!
من الطبيعي بعد هذه الفوضى أن ترتفع أرقام اإلصابات وتتسبب بإغالق 
احلياة االقتصادية وهي عصب احلياة، وشاهدنا أصحاب املشاريع وقد وصل 
بهم احلال إلى االختناق واخلروج للتعبير عن تضررهم املالي ووصولهم إلى 
الديون والقضايا في احملاكم بســبب خسارتهم من قرارات احلكومة باإلغالق 

وإيقاف أعمالهم بدون إيجاد حلول لهم.
ونشــاهد في مقابل ذلك بعض الدول سواء دول مجلس التعاون او الدول 
األوروبية وغيرها تتخذ في الوقت نفســه إجراءات مشــددة ولكن مع فارق 
التفصيل والتحديد لكل نشــاط بالنسبة واألرقام مع تفعيل العقوبات والردع 

للمخالفني وتقدمي حزم دعم اقتصادية، مع ذلك ال تقف احلياة.
باملختصر: بعد إغالق صالونات احلالقة تذكرت هذا املثل «تتعلم التحسونة 
بروس القرعان»! فهل حتاول احلكومة أن تصلح ولكنها تعبث أكثر مما تصلح؟

رسالة: رسائل شكر وثناء من املواطنني لوزارة الصحة على التنظيم في عملية 
تلقي اللقاح خالل دقائق، وشكرا لفتح العديد من املراكز الصحية في احملافظات 
لتلقي لقاح كورونا خطوة باالجتاه الصحيــح، وننتظر اإلجناز بتلقي جميع 

املواطنني اللقاح بفترة قصيرة. ودمتم بخير.

الــورد يرددون  شــباب مثل 
بلســانهم الصريح «نحن مواقفنا 
دوما مع احلكومة، وعمرنا ما شاركنا 
في احتجاجات ساحة اإلرادة، لكن 
اآلن وحتت تهديد اإلفالس والسجون 
نضطر للنزول إلى الشارع لالحتجاج، 
فيمنعوننا حتى من التعبير عن آرائنا 

والتنفيس عن قهرنا».
ال يكفي أن تصــرح احلكومة 
بقــرارات من املتوقــع ردود فعل 
غاضبة من الشارع، دون أن جتري 
مسبقا مشــاورات مع عناصر من 
ذوي الصلة بأي خســائر ونتائج 
سلبية باهظة التكاليف، مثلما تظهر 
احلكومة تناقضــات غير مفهومة، 
الوافدين  للمدرسني  السماح  كمثل 
باملئات العالقني في ديارهم املوبوءة، 
للعودة إلى البالد، ليمكثوا باحلجر 
داخل الفنادق الفخمة ملدة أسبوعني 
ثم ليمارسوا «التعليم عن بُعد» بدال 

من داخل ديارهم التي أتوا منها!
النظر عــن جتمعات  وغــض 
االنتخابات الفرعية املكتظة باجلمهور، 
والبعيدة عن التعليمات الصحية - 
املجّرمة قانونيا أصال - ثم تذهب إلى 
النادي الرياضي أو احلالق امللتزمني 
بالشروط الصحية لتتهمهم وحترمهم 
من مصدر رزقهم بأنهم السبب في 
ارتفاع معدل اإلصابات بـ «كورونا»، 
ودون أي دليل أو دراسة استقصائية 
عامة عن أسباب هذا االرتفاع املفاجئ! 
من املؤكد أن اخلسائر طالت البشرية 
في العالم كله، لكن ميزتنا في الكويت، 
الــدول الكبرى،  التي تختلف عن 
أن عدد ســكاننا قليل، واملساحة 
اجلغرافيــة ألنشــطتنا محدودة، 
والتواصل املؤسساتي واالجتماعي 
املباشر سهل وميسور، ما يساعد 
على اتخاذ القرار األقرب للصواب. 
ومن ذلك مقترح منع دخول النشاط 
التجاري إال ملن تلقى التطعيم املضاد 
 «PCR» للڤيروس، أو لديه مســحة

حديثة سلبية.
القرارات احلكومية  لكن بعض 
- لألســف - انفراديــة وارجتالية 
وانفعالية ومتسرعة، ما يوقعها في 
حرج التراجع بسرعة عن قراراتها، 
أو تسببها في توسيع دائرة املعارضة 

الشعبية ضدها!

فجعنا الدهر بنائبة املوت فأصاب 
للموت جئتنا  املوت ســهام فقلت 
فواريتها الثرى يا زمان.. لست شاعرا 
وال شويعرا إمنا نطقت لوعة النفس 

بفراق سهام بورسلي.
رحمك اهللا يا أختاه.. لقد فقدت 
عائلة ماجد بورســلي آخر العنقود 
الراحلة سهام ماجد بورسلي، فنزلت 
بها نائبة املوت لتفجع محبيها بغيابها، 
كانت نعم األخت احلنونة والواصلة 
لرحمها واملبتسمة لنوائب الدهر مهما 

كانت وأينما ذهبت.
غابت عنا الراحلة سهام بورسلي 
لتترك في قلبي لوعة الفراق، فاألخت 
نعمة من اهللا تعالى، ولعلي أذكر ما 
متتعت به الفقيــدة من قوة فريدة 
مزجت بني براءة األطفال وقوة رابطة 
األخوة واحلــرص علينا رغم أنها 

األخت الصغرى في العائلة.
كنــت عندما أراهــا تقول لي: 
طمنــي عنك يا طــارق، وإذا غبت 
عنها تداركتني باتصالها والسؤال عن 
أحوالي وأحوال أبنائي وعائلتي وكانت 
تدعو لي دائما براحة البال والسعادة 
والتألق في مجال العمل الصحافي 
واإلعالمي، عندما واريتها الثرى لم 
ابتسامتها،  تغب مالمح وجهها وال 
وكأنهــا تقول أنا لــن أرحل عنكم 
فستظل روحي حافة بكم يا إخوتي 

وأحبائي ويا ريحة أبوي.
إن املوت أخــذ مني الكثير من 
األحبة والنفس ضاقت وسلمت لقضاء 
الصاحلة  اهللا وقدره، فدور األخت 
في حياة أخيها دور كبير وعظيم، 
حنانها ال يضاهيها شيء، سأدعو 
لك يا أختاه مع كل صالة، وسأسأل 
اهللا تعالــى أن يجعل مأواك اجلنة، 
وستبقني في خاطري حنان ونور 
البيت الكبير الذي جمعنا وإخوتنا.

رحمك اهللا يا سهام.. (إنا هللا وإنا 
إليه راجعون).

املعمول بها في اجلهات احلكومية 
التي متثل الســلطة التنفيذية! 
القانون  االلتزام بتطبيــق  إن 
املواطنني  واملساواة بني جميع 
هو التزام دســتوري بالدرجة 

األولى.
واألمل معقــود باحلكومة 
التزامها  الرشــيدة بأن تعلن 
الكامل بتطبيــق القانون على 
جميع املعامالت التي تقدم إلى 
اجلهات احلكومية املختصة وعدم 
منــح أي ميزة ألي عضو لكي 
القانون مبباركة  يتجاوز على 
حكومية حتى ال نشغل القضاء 
إدارية نتيجة  الحقا بقضايــا 
املواطنني  التجاوز على حقوق 
العبرة فيما آلت  اآلخرين ولنا 
إليــه األمور في تعينات كثيرة 
كاخلبراء والفتوى والتشريع 
التي ألغيت بها قرارات التعيني 

نتيجة القفز فوق القانون!

جهارا، في هذه املرحلة االعتماد 
كل االعتمــاد يكون على هيبة 
الدولة وسطوة القانون، وقليل 
التربية ومعدومي اإلحســاس 
«الداخليــة»، بصراحة،  تربيه 
أنا مع التشــهير باملتحرش بل 
وأزيد أيضا مع تعميم كاميرات 
الشــوارع،  املراقبة فــي كل 
التقاطعات والطرق الرئيســية 
املرور،  والكورنيش وإشارات 
وما أدراك ما إشارات املرور، مع 
التشدد في الغرامات واحلزم في 
التطبيق أيضا، هذه مسؤولية 
وطنية كبيرة على أكتاف الوزير 
اجلديد، الذي كان من أول قراراته 
تعميم الفرق األمنية الراجلة في 
املوالت لردع املستهترين، اآلن 
عشمنا كبير في الوزير أال ينسى 
املستهترين خارج املوالت، وما 
أكثرهم زادوا هذه األيام، ربّي 
يحفظكــم إخوانــي وأهليكم 

أجمعني. وفي اخلتام سالم.

ثم بالتهــاب رئوي توفي على 
إثرها بعد أشــهر، قصة الري 
كينغ وحياته تلهمنا أهمية اإلعالم 
كصناعة ومهارة تدر دخال مميزا 
وتكسبنا مهارات جتعلنا مبدعني 
في حواراتنا وعالقاتنا ولباقتنا 
وفكرنــا عالوة علــى تأثيرنا 

العميق في املجتمع.
إعداد النجوم اإلعالمية هي 
صناعة بحاجــة الهتمام أكبر 
مثل أكادمييات ومدينة إعالمية 
كمدينة دبي لإلعالم والتي زرتها 
وأعجبت بتجهيزاتها وقدراتها 
واالمتيازات املمنوحة لإلعالميني، 
فوجود هذه املدينة في الكويت 
أصبح ضرورة كرافد مهم للدخل 
يتســق مع سياسة الدولة في 
تقليل االعتماد على النفط، فعلى 
سبيل املثال فيلم تايتانك حقق 
أرباحــا أكثر من الناجت القومي 
إلندونيســيا والتي فيها ٢٥٠ 

مليون نسمة.

اهللا تعالى، كما كان علم الفضاء 
الوهمية منها  لتحقيق األحالم 
حتى أصبح مجرد شعار وأسهم 
ترتفع وتنخفض على حســب 
كثرت عدد الواهمني واملتوهمني.
وأخيرا أمتنى أن يســود 
الواقــع وأن يرتفع  في عاملنا 
العلم وينخفض اجلهل ويزداد 
الوعي وتتمــزق أيدي الظلمة 
من جذورها، وأن يتحول العالم 
الرقمي لعالم صفري وأن تسود 
البشر  العقيدة الصحيحة بني 
وتسمو اإلنسانية ومفاهيمها 
وأن يدعم الناس أقوال وأفعال 
اخلير ال من قال هذا اخلير أو 
من فعل هذا اخلير، فاألولى أن 
ينتصر صوت احلق ال من هتف 
به وســط ضغوط، أو من غير 
إدراك حقيقي وإخالص هللا وحده، 
أو مجرد خاطرة وردت في ذهنه، 
وأن يعلــو صوت من هو على 
علم واختصاص ويدنو صوت 
من دون ذلك، ففي الصمت أجر.

إذا لم يتم إجناز معامالته!
أهكذا تدار األمور باملؤسسات 
احلكومية؟! كيف نحمي مسؤول 
اجلهة احلكوميــة من طلبات 
النــواب بالقفز فوق القانون؟! 
وال يختلف أحد أن دور النواب 
تشــريعي بالدرجــة األولــى 
الناخبني في دائرته  ومساعدة 
القوانني واألنظمة  ولكن وفق 

واألدهى من ذلك كما قلت لرمبا 
يصل األمر إلى األذى اجلسدي 
واملــوت أيضا في حاالت، وقد 
حصل مع األسف، وعند هذا احلد 
البد من وقفة مع هذه الظاهرة.
الواضح أن األسرة في  من 
بالــذات ال يعول  املرحلة  هذه 
عليها، ولو كان هناك رادع اسري 
من ولي األمــر ما جترأ هؤالء 
على أعراض الناس في الشارع 

عمــق املدلــوالت والعاطفــة 
اجلياشة يستشهد بتشرشل 
الزعيم الذي يستلهم الشعب من 
كلماته وجون كيندي وإبراهام 
أول  لينكولن، مستذكرا قصة 
خطبة في تاريخ أميركا للرئيس 
ويليام هاريسون عام ١٨٤١ حتدث 
اليأس  فيها بطريقة مملة تبث 
وألكثر من ســاعة في درجة 
بالبرد  التجمد فأصيب  حرارة 

بشدة حتى أصبحوا يدعمون 
اجلهــل وكل العادات والتقاليد 
واألخالقيات التي تدمر صاحبها 
وناقلها والــخ، وما كان جناح 
حتول طاقات البشر وأنظارهم 
منذ أعــوام لصنع عالم رقمي 
وتكنولوجي لتسهيل احلياة على 
لتدمير جزء كبير  اإلنسان بل 
من البشر وإفساد فوق إفساد 
ولتحقيق خطوات نحو أهدافهم 
وآمالهم التي لن تتحقق إال بإذن 

العالقة مضطربــة مع النواب 
تصدر تعليمات بعدم استقبال 
املعامالت؟ ونتساءل: إذا كانت 
املعاملة مستوفاة الشروط فال 
ميكن ألي مسؤول إيقافها ويتم 
إجنازها بكل يسر وسهولة،  أما 
إذا كانت معاملة غير مستوفاة 
للشــروط فإن هذه التعليمات 
تضع املسؤول أمام سلطة العضو 

قد يقــول البعض إني أبالغ 
أحيانــا وأقول علــى العكس، 
صارت أخبــار احلوادث مليئة 
التي تعكر  مبثل هذه األمــور 
النفس، مطاردات بعض الشباب 
املستهتر وصلت حلدود صعبة، 
صار البعض من عدميي التربية 
يتحرش بالبنت حتى أمام أبيها 
وأخيها وبعــض محارمها، ال 
تردعه تربية وال يلتفت إلى دين، 

للذات  الترويج  اجلليد وفــن 
والتواصل الفعال باحلوار وأهمية 
لغة اجلسد وأنواع األسئلة الذكية 
وأثر املعرفة واإلطالع املستمر 
وغيرها من خالصة جتارب لهذه 

الهامة اإلعالمية.
وحــول قــوة اخلطابات 
السياســية من ناحية صياغة 
أفكارهــا ورشــاقة عباراتها 
باإليجاز مع  إلقائهــا  وطريقة 

عقائد غير صحيحة ال يصلح 
من بعدها عمل وال قول! وهي 
اإلميان بــاهللا ومالئكته وكتبه 
ورسله واليوم اآلخر وبالقدر 
خيره وشــره. لذلك ال ميكن 
التغلب علــى واقع أمة واحدة 
أنواع وأشكال من  تســودها 
الفساد بهدف وباجتاه واحد فقط 
نحو تضليل وتشتيت وجتاهل 
مدى قوة وصالبة كلمة اهللا احلق 
في كل زمان ومكان ومحاربته 

ال يختلف أحد على أن سعي 
بعــض النواب إلنهــاء معاملة 
مواطــن أو مقيم تعّرض لظلم 
من قبل جهــة ما أمر محمود، 
بل ونحث عليــه ألن في ذلك 
إعادة احلق ألصحابه، أما إذا كان 
السعي للقفز فوق القانون فهو 
أمر يبتعد عن النزاهة وجتاوز 
على الدستور الذي اقسم النواب 
على احلفاظ وااللتزام به وكذالك 
الوزراء أيضا بأداء األمانة. تلك 
كانت مقدمــة ضرورية ملا يتم 
تداوله مــن أن هناك تعليمات 
حكومية باســتقبال معامالت 
النواب في اجلهات احلكومية! 
أمر مســتغرب هل ذلك معناه 
أن احلكومــة إذا كانت راضية 
عن النواب تستقبل معامالتهم 
وإعطــاء الضــوء األخضــر 
للمسؤولني في اجلهات احلكومية 
بإنهاء معامالت النواب، وان كانت 

أمــا لهــذا الكابــوس في 
أن ينتهي، وأعتقد  الشــوارع 
اجلميع بدأ يشــعر بأن األمور 
زادت عــن احلد كثيــرا، عن 
ظاهرة التحرش نتحدث، وليس 
املتعارف عليه لفظيا  التحرش 
بالكالم إمنا وصل األمر إلى مد 
اليد واإليذاء اجلســدي أيضا، 
ولندخل فــي صلب املوضوع 
مباشرة، بصراحة أنا مع التشهير 
باالعتبار  باملتحرش مع األخذ 
تقنني املســالة، اعني بعد نظر 
باملوضوع  احملكمة املختصــة 
واثبات اجلرم على اجلاني، البد 
من رادع نفسي ثقيل يردع هؤالء 
املستهترين باألرواح واألعراض 
ويضــع لهم خطوطــا حمراء 
غليظة، ألن مســألة أن الشاب 
ندمان والشيطان شاطر وعفا 
ربي عما سلف هذه أمور ال تردع 
املتحرش بل في بعض األحيان 

يتكل عليها ويتجاسر أكثر.

بعد مسيرة إعالمية حافلة 
ألكثر من ٦٠ عاما ولقائه بأكثر 
من ٤٠ ألف شــخصية عاملية 
تداولت وسائل اإلعالم احمللية 
والعاملية خبر رحيل أسطورة 
اإلذاعة والتلفزيون «الري كينغ» 
العالم، والذي  أشهر مذيع في 
وقعت معه «السي إن إن» عام 
٢٠٠٤ عقــدا بقيمة ٥٨ مليون 
دوالر ليصبح األعلى دخال في 
تاريخ صناعة اإلذاعة والتلفزيون 
في العالم، حيث يتقاضى سنويا 
١٥ مليون دوالر باإلضافة إلى 

توفير طائرة خاصة لتنقالته.
ترك األسطورة الري كينغ 
عدة مؤلفات من أشهرها كتاب 
«كيف تتحدث إلى أي شخص 
في أي وقــت وفي أي مكان»، 
يســتعرض فلســفته في فن 
الكالم وأسرار التميز في احلوار 
السياسية وأنواع  واخلطابات 
الضيوف وكيفية كسر حاجز 

أعتقــد أنني لســت ممن 
مييل إلى التكرار بل لدي أفكار 
واعتقادات وتوجهات وحقائق 
ورسائل جميعها تتمحور حول 
قول «قل خيرا أو اصمت»! وذلك 
لتحقيق وتثبيت مفهوم احلق 
الباطــل ولو مبقدار  ونظيره 
ذرة واحدة فــي أي موضوع 
التحدث عنه في زاويتي  أريد 
هذه، لذا أجد الصمت واالنتظار 
وقراءة واقع احلال بشكل دقيق 
والتأني قوال وعمال، لذلك كانت 
بدايتي بثقافة التعاون البناء بني 
اجلميع وآخرها الثورة الرقمية 
أما هنا فأطرح هذا التساؤل على 

اجلميع: أما آن األوان؟
كي نحاســب أنفسنا لعدم 
قدرتنا على نشر اخلير وكلمة 
احلق وأعنــي هنا باحلق الذي 
يبني الشعوب لتتعايش وتتعاون 
على البــر والتقوى من خالل 
ست أصول للعقيدة الصحيحة 
لدين رسولنا ژ ال غيرها من 
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