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كم هو جميل أن يصل عمرك إلى ٥٥ وأنت في ربيع 
شــبابك، منعم بصحة وعافية بدنية تقوم مبا عليك من 
واجبــات للخالق وللخلق! كم هو جميــل أن يكون لك 
كوكبة من األصدقاء الذين عايشوا أيامك األولى ومازالوا 
يتعايشــون معك! كم هو جميل أن يكون عملك خالصا 
لوجه اهللا سبحانه وتعالى فيرسل لك اهللا من يعمل لرضاك! 
كم هو جميل أن يكون لك طلبة يشتاقون حلديثك معهم 
وعلمك لهم وتعلمك منهم! كم هو جميل أن تكتب ويقرأ 

ما تكتب أمثالك عزيزي القارئ!
عزيزي القارئ، أنا هنا ال أعتب وال أتذمر وال أشعر 
بالضيق أبدا، أنا هنا أنقل إليك جتربة السنني ألستفيد منها 
وتستفيد أنت أيضا، تعلم يا عزيزي أن اإلنسان ال يتغير 
أبدا بفضل عدالة اخلالق، لكن الزمن هو الذي تغير، ففي 
زماننا ال يصلح أن تقول «الصديق وقت الضيق»، بل قل 
عند الضيق يسقط الصديق، فما أكثر من سقطوا حتى 
أصبحنا ال نلتفت إليهم، وال تخشى األعداء في هذا الزمن 
وإمنا عليك أن حترص من غدر األصدقاء، الذين يتشدقون 
بالشعارات والكلمات الناعمة، وأعلم بأن الصديق هو من 
يلحق األقوال باألفعال، واعلم أيضا أن إخالص كثير من 
الناس «إال ما رحم ربي»، ليس لك بل إخالصهم حلاجاتهم 
عندك، فعندما تنتهي حاجاتهم يتالشــى إخالصهم لك. 
فالصداقة احلقيقية يا عزيزي هي شراع يحركه الوفاء 
واملواقف الطيبة الراسخة، فاحرص على أال ترفع شراعك 
إال أمام رياح لها من الوفاء والتاريخ والعطاء ما لها، ألن 
وجعك لك، لك فقط، ال صديق يقاسمك وال حبيب يحمل 
عنك هذا الوجع، فاعنت بنفسك واحذر أن تعيش لغيرك أو 
تنفخ البالون أكبر من حجمه الطبيعي، فاحذر كل احلذر. 
عزيزي القارئ، احلياة مدرســة وســتتعلم منها أن 
الصديق الذي ال يشــاركك أحزانك ليــس له قيمة عند 
فرحك، فأيام احلزن والشــدائد هي من حتدد الصديق، 
وليس أيام الفرح التي سأعيشــها عما قريب بإذن اهللا، 
ألن ظني باهللا ال يخيب أبدا فهو القائل ســبحان وتعالى 
في احلديث القدسي «أنا عند ظن عبدي بي»، عندها ألقي 
التحية والتحية فقط على أصدقاء االتصاالت. نعم شعور 
صعب أن تتالشى الصداقة عند الشدائد في هذا الزمن، 
وليس غريبا أن تختفى أيضا سنني العشرة بغفلة ألنك 
أصبحت علة ومشقة عليهم. هل تعلم يا عزيزي القارئ 
بأني سعيد وســعيد جدا البتعادهم عني، وأبشرك لقد 
أيقنت بأنني كنت مخطئــا لكثرة صداقاتي ومخالطاتي 
ألشباه األصدقاء. قبل أن أختم عزيزي القارئ هذا عامي 
التاسع وأنا أعاني من أمر ال ناقة لي فيه وال جمل، وكل 
األدلة والبراهني والشــهود والتقارير وحتى أحكام في 
صاحلي، لكن هناك ســر إلهي في األمر ستكشفه األيام 
القادمة، فادع لي، فقد مزقت دفتر الصداقات كما مزقها 

الشاعر عبدالرحمن العشماوي، حني قال:

صاحب يســوؤك  مبا  رماك  قالوا: 
مــا ال حتــب تلونــا وتثعلبــا

فأجبت مــن قالوا بأنــي لم أزل
أرجو لــه الغفــران فيمــا أذنبا

قالوا: تطاول، فقلــت كم متطاول
أمســى رفيقــا للهمــوم معذبا

قالوا: لقد كــذب احلديث، فقلت:
ما شأني مبن وضع احلديث وكذبا!

إنــي أقول ملــن جفــاه صديقه
كنت أنت في ليل اجلفــاء الكوكبا

فكــم مــن صديق جنى األســى
القلــب حني تقلبا انتكاس  وجنى 

تخبرني إحدى الصديقات بأنه وصلتها رســالة من 
موقع وزارة الداخلية على الهاتف النقال فحواها التالي: 
«رفعــت ضدكم الدعوى رقم كــذا (....) جتارى ومدني 
جزئي/ احملكمة الكلية من/ شــركة (…) للتأمني، وحتدد 

لنظرها جلسة بالتاريخ الفالني.
وأكملت تقول: أنا ال أتعامل مع هذه الشركة، وتأمني 
سيارتي شامل وليس علي أي أقساط أو تسهيالت، وأردفت 
تقول: اتصلت بأحد األصدقــاء من احملامني فنصحني 
باالتصال بالشــركة واالستفهام عن املوضوع ومحاولة 
إنهائه معهم دون اللجوء الى القضاء، فقد تأخذ املســألة 
فترة زمنية طويلة وقد ينزل اسمي على نظام الداخلية 
وأنا في غنى عن هذا كله، فاتصلت بالشركة، فعلمت أن 
الشركة التي أصدرت وثيقة تأمني ضد الغير غير قادرة 
على سداد مبالغ التعويضات اخلاصة بحوادث ضد الغير، 
وتقوم الشركة األخرى بإدخال املؤمن له بصفته صاحب 
الوثيقة طرفا بالقضية، لتحصيل املبالغ املسجلة على شركة 
التأمني املصدرة لوثيقــة تأمني ضد الغير والعاجزة عن 
سداد التعويضات اخلاصة باألفراد واملستردات املستحقة 
لشــركات التأمني األخرى! فقررت دفع مبلغ ٣٠٠ دينار 
للشركة وإغالق امللف بدال من الذهاب واملجيء في أروقة 
احملاكم، وقالت احلمــد هللا إن املبلغ كان «مقدورا عليه» 

لكن كيف لو كان التعويض بآالف الدنانير؟
تقوم بعض الشــركات مع عجزها عن رفض إصدار 
وثائق ضد الغير، باســتغالل إمكانية أحد بنود شروط 
وزارة الداخلية للتغطيات الواجب شمولها، بإضافة بعض 
االستثناءات التي تفرغ الوثيقة من هدفها احلقيقي وهو 
«حماية الغير»، لتتمكن بذلك مــن إدخال حملة الوثائق 
كأطراف في التعويض حتى وإن لم تكن املخالفة جسيمة، 
مع تنصل شركة التأمني من إصالح األضرار التي تسببت 

فيها املركبة املؤمنة ضد الغير للمركبات األخرى.
ال يستقيم وجود شرط إصدار وثيقة تأمني ضد الغير 
بنص القانون، مع تغطية وشروط تأمينية مختلفة ومتباينة 
بني شركات التأمني املختلفة! عالوة على قائمة لشركات 
التأمني املؤهلة إلصدار وثائق ضد الغير يتم حتديثها بني 

وقت آلخر بسبب إيقاف البعض منها.
ومن األهمية أن يتم حتديــد وثيقة واحدة وموحدة 
جلميع شركات التأمني املرخص لها إصدار وثائق تأمني 
سيارات ضد الغير لتغطية املسؤولية املدنية جتاه الغير، 
تشــمل تغطيات واستثناءات محددة، مع أن يحظر على 
شركة التأمني واملؤمن له االتفاق على تخفيض الشروط 
والتغطيات وحدود املسؤولية عما جاء في شروط القانون، 
وحتديد حاالت الرجوع على املؤمن له من قبل شــركات 
التأمني ببنود موحدة ومحددة لدى جميع الشركات، عالوة 
على تسييل رأسمال الشركات املتخلفة عن السداد عوضا 

عن الرجوع على املؤمن عليه.

وزعت وزارات الدولة على جميع املوظفني 
في مختلف قطاعاتها اإلدارية مناذج االستفادة 

من البدل النقدي اخلاص ببيع اإلجازات.
 الوزارات حددت موعدا محددا لتســليم 
النماذج إلى اجلهات املسؤولة متهيدا لفرزها 
ومراجعتها للتأكد من املعلومات قبل اعتمادها، 
ولكن حتى اآلن مازالت بعض اجلهات تعمل 
بنظام إداري سيؤدي إلى متديد الفترة احملددة 

لتسليم النماذج املعلن عنها مسبقا.
فمثال وزارة الصحة ألزمت جميع موظفيها 
بإحضار الســيرة الذاتية والتقييم السنوي 
املطلوب وهذا ما سبب ربكة في عمل األجهزة 
اإلدارية املسؤولة عن التدقيق بسبب مراجعة 
املوظفني وترك مقار أعمالهم والبحث في أروقة 
الوزارة للحصول على هذه الطلبات املشروط 

توافرها في احلصول على البدل النقدي 
ال مانع من وضع الضوابط آللية صرف هذا 
البدل وفق ما تراه الوزارة مناسبا للمحافظة 
على املال العام واحلد من التالعب في اإلجازات 
بزيادتها رغم متتع البعض بها وتسجيلها في 
وقت سابق دون إدخالها للنظام بهدف تضخيم 

رصيد اإلجازات. 
الشروط املوضوعة من قبل بعض املناطق 
الصحية ســتكون هي املشغل احلقيقي في 
التدقيق على هذه النماذج قبل اعتمادها والتي 
متر بعدد من املسؤولني العتمادها بشكل دقيق 
ومطابق لم هو مسجل رسميا في ملف املوظف.

لســنا محتجني على آليــة عملكم املميز 
والدقيق، ولكن علــى أال يكون هناك إرباك 
العمل وتزاحم املوظفني أمام مكاتب اإلجازات في 
مختلف املناطق الصحية واإلدارات لالستعالم 
عن رصيد إجازاتهم واحلصول على السيرة 
الذاتية، وترك مقار أعمالهم وتعطيل املرضى.

نقترح عليكم اقتصار هذا األمر فقط على 
تسجيل املوظف معلوماته الوظيفية على منوذج 
اإلجازات والتوقيع على فترة البدل املطلوب من 
رصيد اإلجازات وإحالته إلى اإلدارات املعنية 
الســتخراج ماهو مطلوب والتأكد من صحة 
املعلومات بعد مطابقتها مع البيانات في األجهزة 
وكرت اإلجازات بدال من اإلجراء احلالي الذي 
يتسبب في تأخر الكثير في تسليم مناذجهم، 
وهناك سوابق على ذلك مثل مكافأة الصفوف 
األمامية التي تأخرت الوزارة بتسليمها بسبب 
تكليف املوظفني مبراجعة املناطق والتسجيل 
وبعد ذلك انتهى األمر بتقدمي الطلب فقط دون 

املراجعة ملقر العمل.
لذلك، وجب على قطاع الشؤون اإلدارية في 
وزارة الصحة التشديد على املوظفني تعبئة 
النموذج وحتمل املوظف املسؤولية على صحة 
البيانات املقدمة وباقي الطلبات يتم استخراجها 
من قبل األقسام األخرى مثل رصيد االجازات 
وورقة ومنوذج السيرة الذاتية كل حسب إدارته 
الصحية وبذلك ستستفيد الوزارة من الوقت 
وتلحق بالوزارات األخرى التي أوشكت على 
رفع أعداد موظفيهم املشــمولني إلى وزارة 

املالية ومنا إلى وزارة الصحة.
انتباهي بعض مديري  نقطة أخيرة لفت 
املستشفيات خالل فترة العيد يتسابقون على 
التقاط الصور والبحث عن الشو في مواقع 
من اجل إثبات انهم يعملون. العمل احلقيقي 
يكون بعيدا عن الفالشات ألن أساس عملكم 
متابعــة املوظفني وحالة املرضى، والتأكد من 

توافر كافة اخلدمات لهم أثناء اإلجازة.
رســالتي لوزير الصحة النشط د. خالد 
السعيد العمل احلقيقي لقيادات الصحة فتح 
الناس ومعاناتهم  أبوابهم واالستماع لهموم 

عن قرب بعيدا عن الفالشات.

لألســف.. كثير من متداولي السياسة أو 
عشــاقها ينظرون إليها على أنها ذلك السلم 
الذي يصل بهم للمال والسطوة والشهرة، حتى 
انعكس ذلك على عدد من األكادمييني الذين قد 
يستعان بهم في تشكيل حكومات تكنوقراط 
ومتخصصة لالستفادة من خبراتهم وعلمهم 

في النهوض بالوطن قدر املستطاع!
وإذا نظرنا إلى العمل السياســي مبفهومه 
العام والطبيعي، سنجد أنه خدمة تقدم للوطن 
وأفراد املجتمــع في إدارة حياتهم االجتماعية 
واالقتصادية وبعيدا عن املكاسب الشخصية! 
هذا هو األصل، لكــن في الواقع متارس هذه 
السياسة كسلطة نفوذ وقد تتسابق عليها الهمم، 
ال من أجل البناء الوطني وإمنا من أجل البناء 

الشخصي أو احلزبي أو حتى القبلي!
كثيرا ما أنظر الى الوطن فأرى حوله الكثير 
لكنهم قلة من يجتمعون حول بنائه! هذه هي 
احلقيقة! عشتها لعدة سنوات، وكنت مؤمنا بأن 
اإلصالح هو االصطدام مع االنحراف السياسي 
وتقوميه! لكن بعد كل هذا أعترف بأن املشاركة 
مع السلطة وتوجيه ســلوكها لإلصالح أسلم 

ولكن برجال ال يتلونون.. فأين هم؟!
# بوضــوح:  لو كان املصلح ال يبحث عن 

اخلطأ ويظهره لكان مخطئا!

العديد من التقارير فبركات إعالمية، 
وعلى الرغم من كل هذا إال أن الصحافة 
الرقمية ضــرورة وحاجة ملحة في 
ظل املتغيــرات العاملية، ولكن أصبح 
الصحافيون مع الطفرة الرقمية حتت 
القيود ومنها القوانني اجلزائية حتكم 
البوتقة الصحافية الرقمية في جميع 

دول العالم.
لم نحافظ علــى أخالقيات  فإذا 
املهنة وصدق القلم ومهنية الصحافة 
احلقيقية، فسنواجه حزمة جديدة من 
القوانــني الرادعة للصحافة الوهمية 
الدعائية، والبد من إعادة تنظيم حرية 
الصحافة الرقمية في الكويت والعالم 
بقوانني حكوميــة رادعة للمفبركني 
الرقمية،  الدعائيني مروجي اإلشاعة 
الذين  وحامية حلقــوق الصحافيني 
يواجهون التعســف القســري في 
لنقلهم  العالم  املناطق املشتعلة حول 
احلقيقة الكاملــة فلتتحرك النقابات 
الصحافيــة لتحقيق هذه احلصانات 
لهؤالء األشــخاص.. فهل الصحافة 
أم سيخنقها  الرقمية ستنال احلرية 

احلصار؟!

بالكامل، ويجب أن تنتبه لها األوساط 
العلمية والبحثية، فقد يكون لها اآلثار 
البرتقالي في حرب  املدمرة كالعامل 
ڤيتنام، ومثلما كشفت حروب أخرى 
عن الدمار الذي أصاب هيروشــيما 
العاملية  وناغازاكي في نهاية احلرب 
الثانية وليس ببعيد عن الذاكرة اآلثار 
الصحية املدمرة التي نتجت عن حرب 
اخلليج واحلاالت املرضية املرتبطة بها.
لذلك، فإن أوكرانيا ليســت فقط 
ميدان قتال أو مشاحنات حول املبادئ 
والسياسات الدولية ولكنها مسرح كبير 
لعرض مسرحية سخيفة متس العالم 
أجمع في احلاضر واملستقبل القريب 
والبعيد، ويجب أن يسدل الستار في 
أقرب وقت على هذه املسرحية رديئة 
اململ  التأليف واإلخــراج والعرض 
واملنفر الذي ال يجذب أحدا ســوى 
جماهير من الشياطني ومصاصي الدماء 

ومن يرغبون بدمار البشرية.

موضوع اليزال تتم معاجلته ببطء.
حتى أن بعض العلماء يتهمون بعض 
الدول العربية بأنها مدركة متاما كيفية 
استخدام الغرب لتحرير املرأة كأساس 
منطقي لتبرير التدخالت العسكرية، 
بالتالــي إجبارها على ضمان صورة 
إيجابية للمرأة من أجل إرضاء الغرب 
املدقق، ممــا يجعل متكني املرأة أداة 
انحراف لتجنــب التدقيق والصراع 
وصورة دولة «متخلفة» بدال من بذل 
جهد حقيقي لتعزيز املشاركة املتساوية 
في املجتمع، إذ يتم االحتفال بإنتاجيتهم 
من أجل التغاضي عن العوائق احلقيقية 

واإلدماج الفعال.
رمبا نكون بعيدين عن التغييرات 
الضرورية، لكن مجرد االعتراف بهذه 
القضايا في وسائل اإلعالم الرئيسية 
هو خطوة لألمام نحو مستقبل أفضل، 
لهذا نأمل في يوم من األيام أن نستيقظ 
على عالم به قوانني عادلة بغض النظر 
عن التحيزات الظرفية األخرى، حيث 
ال يتمتع الرجال مبزيد من االمتيازات 
على النساء ألسباب ال تشمل الفطرة 

السليمة أو اإلنصاف.

٭ اخلالصــة: يجــب أن يفصل 
أمور عائلته بوظيفته  اإلنســان 
أمام  ومســؤوليته فهو محاسب 
اهللا وال يتراخى في تطبيق العدل 
إن رأى خطأ فيجعل صلة القرابة 
واملعرفة تتقلب على تطبيق أمر اهللا 
والقانون فالكرسي لن يدوم ولكن 
السيرة احلسنة هي التي ستبقى.

٭ إن إتقان العمل واإلخالص فيه 
من األمــور التي جتعل اهللا يوفق 
اإلنسان لكل خير ويجعل له سمعة 
اخلير والذكرى الطيبة في كل مكان 
فيزيد من حسناته حتى وان تقاعد 

من عمله.
٭ إن تأسيس اإلنسان بشخصيته 
وطباعه تكون في مدرسته ومعلميه 
فإن تدخل األهل بها بداللهم ألبنائهم 
ضاع هــؤالء األبناء بهذا الدالل.. 
فالشدة مطلوبة وان كرهها اآلباء.

٭ أســأل اهللا العظيم أن يجعلك 
ذخرا وميد في عمرك على طاعته 
ويرزقك الصحة والعافية ويجازيك 

عنا خير اجلزاء.

١٩٩٣ويحتفل به في الثالث من مايو كل 
عام، وحول أخالقيات العمل الصحافي 
الرقمي جند أن مصداقية ومضمون 
اخلبر تضيع غالبا بني القوانني التي 
تقيد حرية القلــم الصحافي وطرق 
التعبير عن حقيقة ما ينقله اخلبر، وعلى 
اجلهة األخرى جند الصحافة الصفراء 
واملفبركة والتي تخلو من املهنية لكنها 
موجودة بحكم انتشار وسائل التواصل 
االجتماعي وسرعة نشر اخلبر الذي 
قد يحمل احلقيقة واإلشاعة، وحول 
الصحافة االستقصائية بالفعل حملت 

من أسلحة الدمار الشامل في حروب 
سابقة مثل قنابل األنثراكس واإلرهاب 
البيولوجي وحرب اخلليج التي شغلت 
األوساط الطبية والعلمية لعدة عقود 
بعد انتهاء احلرب وانسحاب القوات 

املتحاربة.
وإن ما يحدث فــي أوكرانيا من 
أســاليب قتال مازالت غير معروفة 

الدرامي الرمضاني على أنه شكل ناشئ 
ومؤثر من أشكال املسؤولية االجتماعية، 
حيث إنها في تعريفها خدمة للمجتمع. 
وكما كتب أحد الباحثني األكادمييني، 
أصبح شهر رمضان فرصة إلعادة كتابة 
التاريخ وإثارة النقاش حول القضايا 
املثيرة للجــدل في وقت تترابط فيه 
الدولة حول اإلفطار، وعلى سبيل املثال 
غالبا ما يتشابك دورنا املعقد كنساء مع 
املعتقدات الدينية والتوقعات االجتماعية 
والتنظيم السياسي، وكلها على ما يبدو 
تعرقــل تقدم املرأة في املنطقة، وهو 

هذا الفضل بعد والدّي إلى مدرستي 
ومديرها عمي عبداهللا وحزمه وحكمته.
وهذا ليس كالمي ألنه عمي، لكن 
يشهد جميع من هم في مدرسة اخلليل 
بن أحمد بهذا. وإلى هذه اللحظة من 
يراني يوصيني أن أصل السالم إليه 
وتقبيل رأسه والبعض منهم رمبا جاء 
من العقاب الشديد من عمي ولكن بعد 
سنوات عرف هذا الطالب.. شدة عمي 
وحزمه لم تكن قســوه منه وجتبرا 
عليه إمنا ملصلحته وتأديب وتعليم له!

بهذه املناسبة حتت شعارات مختلفة، 
فماذا حتقق منها؟ وهل سيتحقق منها 
مع الشــعار البّراق «الصحافة حتت 
احلصــار الرقمي؟» وهل ســينجح 
النقاش حول تأثيــر العصر الرقمي 
التعبير وسالمة الصحافيني،  حلرية 
املعلومات ومعاجلة  واحلصول على 

مسألة انتهاك اخلصوصية؟.
وتعتبر أخالقيات املهنة من أسس 
تأسيس هذا امليثاق الدولي عام ١٩٩١ 
والذي عقدته اليونيسكو في ويندهوك 
لتعلنه األمم املتحدة في ديســمبر، 

املختلفة  اجلديدة حتت املســميات 
ســواء كانت أســلحة بيولوجية أو 
مدمرة للرئتني مثل القنابل التي تؤثر 
على األكسجني في الرئتني وأسلحة 
احلرب النفســية أو الغازات السامة 
وانبعاثات األسلحة النووية وتسرباتها 

من أوكرانيا ومخازنها املختلفة.
وقد واجهت البشرية أنواعا متعددة 

هذا النوع من اإلستراتيجية يشار 
إليه باســم nudging أو «التنبيه» في 
العالم العلمي، ويستخدم عادة إلعادة 
تكرار التوقعات العامة أو استكشاف 
مشاعر أصحاب املصلحة فيما يتعلق 
بقضايــا مختلفة أو حتــى لتوجيه 
اجلمهور نحو سلوك معني. «التنبيه» 
هو مفهوم يقدم اقتراحات بشكل غير 
مباشر للتأثير على سلوك وعملية صنع 
القــرار للمجموعات أو األفراد. ففي 
مجال العلوم السلوكية ميكن تصنيف 
ما شهدناه في الشاشة خالل املوسم 

عالية، ولكن بالعكس: ذات مرة أخطأت 
مع أحد املدرسني فقام بعقابي حتى 

جاء أبي واعتذرت من املدرس!
وان أخطــأت فــي أمــر يكون 
أبــي، حفظــه اهللا، أول احلاضرين 
إلى مدرســتي ويذهب إلى الوكيل 
واألخصائي وال يلجأ إلى مدير املدرسة 

ألنه أخوه.
فاملدرسة لها كيان وتعليم فاصل 
عن أمور العائلة وصلة القرابة، فإن 
كان بي من اخلصال اجليدة فيرجع 

احتفل العالم باليوم العاملي حلرية 
الصحافة في تاريخه السنوي الثالث 
من مايو، وقد تفاعــل الصحافيون 
والصحافيات بالتغريدات حول املناسبة 
الدولية، وتستضيف االحتفالية منظمة 
اليونيســكو وجمهورية أوروغواي 
الشــرقية في املدة من ٢ إلى ٥ مايو 
لليوم  السنوي  العاملي  املؤمتر   ٢٠٢٢
العاملي حلرية الصحافة، الذي يعقد في 
صيغة هجينة في «بونتا ديل إستي» 

في أوروغواي.
العام  ويأتي شعار االحتفال هذا 
٢٠٢٢ «الصحافــة حتــت احلصار 
الرقمي»، وذلك للتطور والنقلة النوعية 
التي شهدتها الصحافة في العالم من 
الصحافة الورقيــة إلى عالم الفضاء 
اإللكتروني، ومازالت الصحافة الورقية 
لم تندثر ال في املضمون وال في املعنى 
االجتماعي، وهي كإحدى أدوات التأثير 
اإلعالمي األبرز للقوى النعمة املؤثرة 

على أفراد املجتمع.
وكنت أتصفح بعض املواقع لقراءة 
معينة في هــذا اجلانب ووجدت أن 
األمم املتحدة ومنذ عام ١٩٩٣ حتتفل 

متاما مثل ما نشاهده من تقارير 
عن العالم ما بعد «كوفيد-١٩» يكتبها 
املتخصصون وغيــر املتخصصني 
والساعني للشهرة، ومن تقارير العالم 
ما بعد أوكرانيا قد تختلط السياسة 
مع االقتصاد وقد تنتشر االنتهازية 
على مســتوى الدول والقادة بفعل 
املصالح وتــوازن القوى وقد يكون 
للثقافة دور ثانوي، ولكن العالم بال 
شك بعد أوكرانيا سيعيد التفكير في 
أمور كثيرة، وقد بدأ ذلك بالفعل من 
خالل أسلحة احلرب والدمار التي يلوح 
بها ومن خالل دور العقوبات ومدى 
فعاليتها ومن خالل املشاريع الكبرى 
للطاقة والغاز وسيناريوهات البدائل.
أما من حيث التعليم والثقافة فإن 
احلروب تضعها في آخر سلم األولويات 
وهكذا الطب والصحة وضحايا احلروب 
من إصابات وإعاقات بني العسكريني 
الفتاكة  واملدنيني وضحايا األسلحة 

عاما بعد عام، أثبت شهر رمضان 
أنه وقت للفنانني الستكشاف حدود 
املجتمع من خالل االستخدام املبتكر 
ملهنتهــم، إنه أفضل وقت يلتقي فيه 
اإلبداع والفرصة الستكشــاف أبعاد 
اجتماعية جديدة وحتفيز الرأي العام، 
وكذلك الدفاع عن الوضع العام الراهن. 
على الرغم من أنه كان أكثر وضوحا 
خالل الشهر املقدس عندما كان اجلميع 
يشاهدونه، إال أنه ليس باألمر اجلديد 
بحيث مت اســتخدام الفنون على مر 
التاريخ للســخرية واملبالغة أو حتى 
انتقاد القضايا االجتماعية والسياسية 
املطروحة، مــن اإلغريق القدماء إلى 
وليام شكســبير، فإن امللعب الفني 
يتمتع بخبرة جيدة في متويه اإلعالنات 

العامة واآلراء داخل سحرهم.
الفنانون  عاما بعد عــام، أخــذ 
واملؤلفــون واملخرجون الشــجعان 
مواهبهــم إلــى آفاق جديــدة أثناء 
استكشافهم لبعض األبعاد غير القابلة 
للتفاوض عادة في مجتمعنا، مبا في 
ذلك توقعات التحيز اجلنسي واألدوار 

االجتماعية.

قبل أن أدخل مرحلة املتوســط 
كنت أمر بجانب مدرسة «اخلليل بن 
أحمد»، وكان والدي يقول لي «عمك 
ناظر في إحــدى املدارس» فتمنيت 
في نفسي أن يكون مدير مدرستي.

وقلت في نفســي: يا رب عمي 
يصير مدير مدرستي.

وما ان دخلت املتوسط إال وكتب 
اهللا لي أن حقق لي ما أريد وأصبح 
عمي مدير مدرستي حتى تخرجت 
الثانوية،  إلى  في املتوسطة وذهبت 
كان نعم املدير ونعم املسؤول، في 
احلزم والشدة والرفق والعطف، كان 
ال مييز بني طالب وآخر، وكنت دائما 
أفتخر بأن عمي هو ناظر املدرســة 
لكن بنفس الوقت كنت أهابه وأحترمه 
كثيرا، وكان ال مييزني عن اآلخرين 
وإن أخطأت فالعقاب مضاعف، وإذا 
تأخرت على طابور الصباح يجعلني 
أقف مع الطالب املتأخرين يسألنا عن 
سبب التأخير ورمبا دعا أولياء أمورنا.
كان الكثير يقولون عمك املدير، 
وبالتالي سيعطيك املعلمون درجات 

أرجوحة

٥٥
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