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بلسان عربي مبني

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

مفاتيح السعادة

حديث اجلمعة

محمد العويصي

عندما يختل تــوازن احلياة، تتحول املجتمعات إلى 
حالة فوضوية كبرى، ويصبح كل شيء في غير نصابه 
الصحيح، وحينها يصعب على املجتمع أن يخطو خطوة 
واحدة إلى األمام، وسيكون التعثر مصيره احملتوم، بل 
إنه ســيتراجع ويتراجع إلــى أن يهوى، ولن يعود إلى 

األمام إال بإصالح توازنه من جديد.
أيها الســادة، خلق اهللا هذا الكون الفسيح، وجعل 
فيه منازل ومقامات مختلفة، وحني تطغى تلك املقامات 
على بعضها يتشوه مشهد احلياة، فالشمس ستستمر 
بتزويد القمر بالنور، ال محالة، والقمر سيبقى متلقيا 
لذاك النــور، ال محالة، هكذا هو مقام كل واحد منهما، 
فكل واحد منهما مقامه مهم حني يبقى في نطاقه احملدد 
ويقــوم بواجبه دون تعد، والناظر في تفاصيل احلياة 
سوف يرى أن احلياة متضي بتضافر جهود اجلميع، 
فالكل مهم في هذه احليــاة، ومهما كانت مكانته فهو 
مهم، وعلينا أال ننظر ألي أحد بنظرة احتقار، فالكل له 

دور مقدر، والكل يشارك في استمرار عجلة احلياة.
 وما يجعل القلق ينتاب القلوب، هو اختالل توازن 
احلياة، ومن صور اختالل التوازن، رؤية الشخص الذي 
له إمكانات متواضعة في موطــن يحتاج إلى إمكانات 
متقدمة، فحني ال تتناسب القدرات الشخصية، والطباع 
الذاتية، مع املكانة املجتمعية التي تتطلب وجود شخص 
ذي خصال فريدة، فإن اخللل سيكون مصير املجتمع! 
فالذيل يجب أال يعطى مهام الرأس، والرأس يجب أال يعطى 
مهام الذيل، ويجب أال يسمح لذاك (اجلرف اإلنساني) 
بالتمدد حتى ال تتصدع أرض املســتقبل، والرأي هذا 
ليــس من باب االحتقار ألحد، بل هــو من باب (إنزال 
الناس منازلهم)، فاإلنسان لن يكون منتجا إنتاجا نافعا 
للمجتمع إال إذا وضع في مكانه املناسب لقدراته، ولن 
يسلم املجتمع إال بتحييد غير املناسبني، لذلك يجب أن 
نراعي كل ما سبق حتى نحافظ على توازن دائم، يأمن 

به اجلميع.. والسالم.
*(وقفة شعرية):

وحول هذه املفاهيم الســابقة، قلت هذه القصيدة 
الشعبية:

ناس كفى اهللا شرها ما بها طب
كل ما تعدل ميلها تســتميلي

مهما تثبتها على خيرة الدرب
ترجع على درب الطمان الرذيلي

تهدي لها طيب ومعروف وحب
ترجي عسى فيها يبني اجلميلي 

لكنها تعود على طبعها غصب
وتصد عن درب الرفاع الفضيلي

أنا اشهد أن املر ما يستوي عذب
ومن يرجتي منه العذوبة هبيلي

وصعبة يصير الذيل في أول الركب
وصعبة يصير الرأس ذيل ذليلي

وان صار، ضاع الكون في حلظة وشب
وما عاد بالدنيا مقام، ومقيلي

كثيرا ما يشاع أن الطالق تسبب في انحراف الكثير 
من األبناء وتشتتهم وهو ما كان له أن يكون لو مت اتباع 
أمر اهللا فــي حضانة األطفال فحني يقع أبغض احلالل 
جنــد أن احلضانة في الغالب متنح لألم متى ما رغبت 
ويحرم األب وفقا للقانون من رؤية أبنائه إال في ساعات 

محدودة في يوم واحد من األسبوع.
وهــو بالتالي أمر غير مقبــول أن يحرم األب من 
مالحظة أبنائه وتربيتهم فهو الوالد وهو املسؤول األول 
عن تربيتهم، وعليه من الضروري أن مينح األب سلطة 
ورقابــة على أبنائه، فهل يعقل أنه متى ما اختار الزوج 
أن يطلّــق تقع عليه عقوبة حرمانه من أبنائه وهو غير 

جائز شرعا؟.
فاألب له احلق في التمكن مــن رؤية أبنائه يوميا، 
فعوضا عن أن يخصص له عدد ساعات محددة في يوم 
واحد في األســبوع كان من املفترض أن يحدد له على 
األقل ساعة إلى ساعتني يوميا ليتمكن من رؤية أبنائه، 
فما هذا القانــون الذي يحرم على األب أن يرى أبناءه 

إال يوما واحدا في األسبوع؟.
البعض يعتبر أن هذا القانون وضع وفقا للضوابط 
الشــرعية، وهذا كالم غير صحيح فهو قانون وضعي 
من تأليف املشرع الذي كنا نتمنى لو طبق الشرع حقا 
في احلضانة، فاإلسالم أبدا ال مينع األب من رؤية أبنائه 
يوميا ورعايتهم، فالبعض يعول على أن مثل هذا القانون 
فيه اســتقرار لنفسية األطفال وهو في حقيقته قانون 
جائر ساهم في تشتت نفسية األطفال فحني يحرم الولد 
والبنت من رؤية والدهما إال مرة واحدة في األسبوع هنا 
يكمن اخللل وزعزعة نفسية األطفال وليس في الطالق.
فما الذي مينع إذا ما خصصت لألب ساعتان يوميا 
بعد الظهيرة ليكون قريبا منهم وتستقر نفسية األطفال 

برؤية والدهم يوميا.
املشكلة أن القوانني الوضعية يقال إنها تستمد من 
الشــريعة وهذا كالم أغلبه غير صحيح فال يؤخذ من 
الشــريعة إال قانون أنصبة امليراث والعدة والنفقة، أما 
من يدعي انه بوضعه لقانون احلضانة وحرمان األب من 
أبنائه وال يراهم طوال األسبوع أنه اتبع الشريعة في سنّه 
لهذا القانون فليدل بدلوه ويقل لنا إلى أي مذهب استند.
فاحلقيقة أن القانون احلالي لألحوال الشــخصية 
ليس فقط يضر باألبناء بل إنه في حقيقته ســاهم في 
عزوف الكثير من الرجال عن اإلجناب متى ما اقترنوا 
بامرأة أخرى إما خوفا من النفقات الباهظة التي يتكبدها 
الرجل أو خلوفه من أن يعاود املرور بتجربة مريرة من 
احلرمــان من أبنائه متى ما وقع الطالق مرة أخرى من 

الزوجة اجلديدة أو أنه يعزف عن الزواج من جديد.
وهذه حقيقة إال أن املشكلة ان من يضع قانونا، مع 
األسف، ال يدرس أبعاده وتأثيره السلبي على املجتمع 
وما سينتج عنه من آثار سلبية، وهذه مشكلة تشريعية 
لدينا نشبت حقيقة بسبب تخبط الكثير من املشرعني 
لدينا فإما أن يضع القانون مشــرع غير مختص وال 
تتم دراسة ما يقترح من قوانني دون دراسة أبعاد هذا 
القانون على الصعيد االجتماعي والنفسي، وبالتالي كان 

الضحية أبناء الكويت واألسرة الكويتية.
كثيــرا ما طالبنا مرارا بأن تتم مراجعة القوانني في 
اللجنة التشريعية في البرملان إال أن اللجنة، ومع األسف، 
عاجزة حتى اليوم عن معاجلة ثغرات وسلبيات القوانني 
على املجتمع، فاليوم القوانني ال بد ان تدرس من جميع 
اجلوانب وليس من اجلانب القانوني وحســب بل أثره 

السلبي على الفرد واملجتمع.

بعد الهدي الرباني العظيم، كانت 
الكلمة الطيبة حلاكم الشارقة عضو 
املجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشــقيقة الشيخ د.سلطان 
بن محمد القاســمي، واضحة جلية 
حلماية لغتنا العربية وتفادي خطورة 
تهميشــها، حاضرا ومستقبال على 
األجيال، وتوضيح وتنبيه مؤسسات 
لتعديل مساراتها،  اإلعالم والتعليم 
خوفا على هذه اللغــة من الضياع 
للنافع  الدراســية  وتقييم مناهجنا 
من التحصيــل اللغوي للغة القرآن، 
ليكون  التعليمــي  البيــان  وتأكيد 
جاذبا، وليس طــاردا للغة العربية، 
والبرامج اإلعالمية كذلك عن اخللط 
ما بــني النافع للغة األم دون الطارد 
احملارب، عبر ساحر األجيال «نقال» 
الشاغل ألجيالنا، بروتينيات  اللغط، 
مدسوسة، وبرامج مغشوشة جتذب 
ناعمي األنامــل واألظافر لعدم ترك 
الساعة، ببرامج  متابعينا على مدار 
جذرية تبرز جهــود املعلم واملتعلم 

للمستوى األرقى في هذا امليدان.
كما يتم رفع مستوياتهم كما في 
كندا والصــني واليابان والدول ذات 
املســتوى الراقي في التعليمي، كما 
تشهد له بذلك دراسات علمية تعليمية، 
والتي احتلت فيها مستويات مرموقة 
اململكة العربية السعودية وبعض دول 
اخلليج، السيما في الدراسات اجلامعية 
للغة العربية وفق الدراسات النظرية مبا 
تقدمه من تركيز على حتقيق حتصيل 
أعمق للغة العربية، وهو ما انعكس 
النظرية،  املــواد  باقي  إيجابيا على 
لتكون كلمات دكتورنا الفاضل الشيخ 
د.سلطان بن محمد القاسمي، جرس 
إنذار مــدروس للعمل على االرتقاء 
باللغة وتغيير األحوال لألفضل رحمة 
بأجيالنا املقبلة، واحلرص على رقي 
مســتوى معلميهم معنويا وماديا، 
لتكتمل الصورة بأجمل حاالتها في 
اســتخدام لغة القرآن الكرمي بأرقى 
مواقعها وبركة نصح قادتها حكاما 
ومحكومني دنيا ودين.. واهللا املستعان.

من منا ال يرغــب أن يعيش في 
سعادة وهناء وهدوء وراحة بال ويتمتع 

بصحة نفسية عالية.
يعتقد البعض أن السعادة تكمن 
في جمع املال، واآلخر يراها في تعدد 
الزوجات، واآلخر يراها في ممارسة 
هواية أو رياضة مفضلة لديه، ومنهم 
من يرى أن السعادة تكون في اإلجناز 

والنجاح والشهرة.
يقول ســعد بن شبرمة وهو من 
الصاحلني: «واهللا إننا لفي ســعادة 
جندها في قلوبنا، لو علم بها امللوك 
جلالدونا عليها بالسيوف»، سعد بن 
شبرمة يرى ان الســعادة تنبع من 
القلب وهي شعور ناجت عن عمل يحبه 
اإلنسان كالعبادات وممارسة الهوايات 
املفضلة، والسعادة قد تكون في العطاء، 
وفي الرضا بقضاء اهللا وقدره (قل لن 
يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا) ومنهم من 
يرى ان الســعادة في القناعة، يقول 

الشاعر:
هي القناعة ال ترضى بها بدال
فيها النعيم وفيها راحة البدن
انظر ملن ملك الدنيا بأجمعها

هل راح منها بغير القطن والكفن؟!
يقول رسولنا الكرمي عليه أفضل 
الصالة والتسليم: «أربع من السعادة: 
الواسع،  املرأة الصاحلة، واملســكن 

واجلار الصالح، واملركب الهانئ».
ويرى أحد الشعراء السعادة من 

زاوية أخرى فيقول:
ولست أرى السعادة جمع مال

ولكن التقي هو السعيد
وبرأيي الشخصي املتواضع أرى 
أن السعادة وانشراح الصدر واطمئنان 
القلب، وراحة البال تكون باحملافظة 
على صالة الفجــر، والدليل حديث 
الرسول محمد ژ القائل فيه: يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا 
هــو نام ثالث عقد، يضرب على كل 
عقدة عليك ليــل طويل فارقد، فإن 
استيقظ فذكر اهللا تعالى انحلت عقدة، 
فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى 
انحلت عقده كلها، فأصبح نشــيطا 
طيب النفس، وإال أصبح خبيث النفس 

كسالن» متفق عليه.
وكما قال ژ الزوجة الصاحلة من 

السعادة وتعتبر كنز الرجل.
٭ اقرأ واتعظ: قال تعالى: (من عمل صاحلا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون) (سورة النحل - ٩٧).

أمتنــا بحاجة  اليوم  كلمة اخلتــام: 
لقبضــة حديدية وإعدام املتنفذين 
واملتمصلحني من جتار املخدرات، أيا 
كان منصبهم، وإنشاء مراكز عالجية 
بإحدى اجلزر الكويتية إلعادة تأهيل 
املدمنني، ومنــع وصول املروجني 
إليهم، أما املتعاطون غير الكويتيني 
فليتم إبعادهم، وليحاكموا في بالدهم 
وكذلك أصحاب األمراض النفسية 
اخلطيرة التي تهدد حياة اآلخرين، 
أما املروجــون ففي إعدامهم حياة 
للمجتمع، ألن السجون باتت بيئة 
خصبة للتجار فاملخدرات تصل إليها، 
ويديرون األعمال من وراء قضبانها! 
أخيرا، أقولها وال أخاف إال اهللا، 
ال أحد فوق أمن أمتنا ومجتمعنا، كل 
داخل للبالد يجب أن تفتش أغراضه 
مهما عال منصبه، فقد قالت العرب: 
«مــن مأمنه يؤتى احلذر»، بات من 
الضروري عمل التحليل العشوائي 
للدم في املدارس واملجمعات التجارية 
لكشف املتعاطني وإنقاذهم وإعادة 
دمجهم، وتعديل تشــريعي يشدد 
العقوبات ويسد الثغرات، ومراقبة 
األسر ألبنائها وإخضاع سلوكهم 
للرصد، وعلى مؤسســات اإلنتاج 
الفني صناعة أعمال فنية على أسس 
تربوية وعلمية حتذر من هذه اآلفة. 
األوان،  البلد قبل فوات  أنقذوا 

وقبل أال ينفع الندم.

التحتية، ويحاســب فيه املسؤول 
من أين لك هذا؟ وطن بال فســاد 
بال بطالة بال أزمة ســكنية، حيث 
إن أكثر الشعب ال ميلكون مساكن 
خاصة ملكا لهــم! وطن ال يخاف 
املواطن فيــه من التعبير عن آرائه 
ومطالبه ومواقفه، فكل مواطن يتمنى 
أن يعيش فــي وطنه األفضل في 
العالم في كل شيء: العدالة واحلرية 
واملساواة واالحترام والتسامح في 
ظل قوانني دســتور ميثل اإلرادة 
الشعبية، وما العجب وهو يحتضن 
ثروة مادية هائلة ومساحة شاسعة 
مقابــل عددنا القليــل! نعم نأمل 
وطنا يتسع للجميع، واسمه ميثل 
تدافع عن  اجلميع، وسلطة نزيهة 
جميع املواطنني في الداخل واخلارج 

وتسعى خلدمته.
فإننا نرفض الفساد والفوضى 
والضياع، ونعشق السالم واألمان، 
وهذا يتحقق من خالل حصول أفراد 
الشعب على حقوقهم، كما أننا نرفض 
الفاسدين واملفسدين ونرفض من 
جعل بالدنا بالد الغرائب والعجائب.

نأمل وطنا ال نسمع أنني الفساد 
فيه، ولن جتد فازعا من الفساد إال 
الفســاد على  ضحاياه، فخطورة 
حياة املواطن تنمو وتتطور في ظل 
السكوت و«تطفيه»، فتعمل دواليب 
الفساد في حركة نشطة كي تهد جيب 

املواطن ومستقبل األجيال.
لنعد كما كنا، لنعد وطن النهار.

هل تعلمون يا سادة أن من يتم 
ضبطه ليس التاجر وإمنا الوسيط، 
التاجر اليزال حرا طليقا، يســرح 
وميرح ويبحث عن وسطاء جدد، 

وما خفي أعظم.
إلى متى يقض اخلوف مضاجع 
األمهات واآلباء على أبنائهم وبناتهم 
من اخلروج للمجمعات واالصطدام 
باملدمنني أو لقاء املروجني، أين اليد 
احلديدية مما يجري؟ هل يعقل أن 
الكميات التي تضبطها الســلطات 
املختصة ال تساوي ١٠٪ من الكميات 
التي متكنت من الوصول للمجتمع 
بشكل مرعب ومخيف، هناك أنواع 
زهيدة الثمن مبخاطر صحية مدمرة 
جنحت في تخليق السلوك العدواني 
وحتويل اإلنسان املتسامح إلى كيان 

شرس شديد اخلطورة. 

البعد عن احملسوبية شرفاء صادقني، 
ميثلون الشعب ويعملون على خدمته 
وراحته، فالشعب ال يطمع إال بوطن 
لكافة املواطنــني قائم على قوانني 
دستوره، وطن يحمي كافة املواطنني 
ويتعامل معهم من خالل املواطنة، 
العدالة واحلرية واملساواة  ويطبق 
بينهم، ويحترم كل اآلراء، ويجّرم 

كل من يسيء لآلخرين.
وطن ال تســرق أراضيه باسم 
منحة وأمر مســؤول والتشبيك، 
بل يجب أن تــوزع األراضي على 
املواطنني واخليرات والثروة الوطنية 
بالتساوي، ويحصل  على اجلميع 
كل مواطــن على ســكن ووظيفة 
محترمة ليشعر باألمن االجتماعي، 
وطن ليس فيه اعتداء على حقوق 
اآلخرين وسرقة وتالعب باملال العام.

وطن ال يفرق بني منطقة وأخرى 
في املشــاريع واخلدمات والبنية 

القدمية بثقة أكبر، والسبب ثغرات 
قانونية، وتوافر بعض احملامني الذين 

ال يهمهم إال املال!!.
اليوم انتشرت حبوب الهلوسة 
املدارس، فــي اجلامعات، في  في 
األماكن العامة، بأشكال ومسميات 
عجيبة غريبة، نفرح عندما نسمع 
بضبط كميــات كبيرة منها، لكننا 
نتســاءل: كيف دخلت إلى البالد؟ 
من ســمح بتسريبها ومن ذا الذي 
نــام عــن تهريبها؟ أليــس هناك 
بعض من تســيدوا مناصب ضبط 
أنهم متورطون  املخدرات وتبــني 
في نشــرها؟ من الذي يتجرأ على 
حرمة الكويت ومجتمعها وسيادتها 
وأبنائها وبناتها؟، أليس اجلدير بهؤالء 
الفاســدين اإلعدام قبل أن يعدموا 

شباب الكويت وبناتها؟

ملكا لهم، ويتعاملون معه بكل فوقية 
وغرور! ينبغي على أولئك أن يعوا 
ايضا أنهم عبارة عن جهة يفترض 
أن تدير هذا الوطن الغالي حســب 
قوانني دستوره ال قوانني مصاحلهم 
ومحسوبياتهم، وعندما يتم انتقاد 
تلك اجلهة فهذا ال يعني انتقاد الوطن، 
ولكن! من ينتقدها ويطالب باإلصالح 
واالزدهار والسعي بهذا الوطن إلى 
األمام ومبحاسبة كل فاسد ال يخاف 
اهللا فيه، بأنه ليس عدو للوطن، بل 
إنه مواطن محب، شريف، يكن احلب 
وكل احملبة والعشق لهذا الوطن، الذي 
نرجو القيام على إعماره وتطويره 
في ظل وفرة املال املطلوب واملقومات 
للبناء، ال أن نقوم باستغالله والتالعب 
باملال العام وبأعمال منافية فيها إهانة 
وتهميش للمواطنني وحرمانهم من 
حقوقهم الوطنية، ولهذا كم نتمنى 
وصول أنــاس نزيهني بعيدين كل 

آفة اآلفات، قاتلة األجساد، هادمة 
أريحية  املجتمعات، تتســلل بكل 
لدولتنا، رغم اجلهود الكبيرة املعلنة 
ملنــع دخولها، ورغم وجود أجهزة 
أمنية لضبطها ومعاقبة بعض مهربيها 
وبائعيها ومتداوليها وناقليها، لكن 
الواقع املؤلم الذي نعيشه ونرى آثاره 
وال ميكننا إنكاره، هو أن هذه اآلفة 
تنتشر كالنار في الهشيم وتستمر 
في حصد ضحاياها من أبناء وبنات 
في عمر الزهور والشباب، وال حول 

وال قوة إال باهللا. 
مخدرات الكويت كانت السبب في 
قتل أم لفلذة كبدها، واحتجاز ابنة 
بعمر ٥ سنوات في احلمام لتموت 
وتغدو هيكال عظميا، هي من دفعت 
عسكريا ليسفك دم زميله، هي أم 
كل مصيبة في بالدنا، اإلحصاءات 
تؤكد أن املخدرات سبب فيما نسبته 
٦٥٪ من اجلرائم التي تقع، وفي زيادة 
٣٠٠٪ في جرائم األحداث، وفي ٣٥ 
قضية مخدرات من بني كل ٥٠ قضية 
محاكم، ٤٠ ألف مدمن بالكويت، ١٥٥٠ 
قضية خطف واعتداء، ٦٥٠ شخصا 
توفوا بجرعات زائدة خالل ٩ أعوام 

٤٠٠ منهم كويتيون. 
كل هذا البالء واملصائب والكوارث 
حتدث، وهناك من تتم تبرئتهم من 
جتار ومروجني بعد أن ضبطوا بها 
لعادتها  متلبســني، فتعود حليمة 

نأمل في القادم بــإذن الباري 
سبحانه وطنا مبتهجا يخصنا باحملبة 
والسالم واألمن واالستقرار وألجله 
نكتب ونقول أحلى الكالم، نأمل في 
القادم وطنا بال فساد، بال ضالل، 
بال ضياع، وطنــا ترفل في ثناياه 
احلروف مستبشــرة، وفي رحلة 

التجديد يكون جادا وصارما.
نعم، نأمل في القادم وطنا بعيدا 
عن الفســاد الذي كان منتشرا في 
أرجائه وتداعياته وآثاره اخلطيرة 
التي تنخر في جسده، ودمرت حياة 
شعبه املغلوب على أمره، وحتما هناك 
جهة مسؤولة عن انتشاره في أنحائه، 
نأمل محاسبتها ومحاسبة املفسدين 
والفاسدين واملطالبة باإلصالح لينعم 
الوطن وكافة املواطنني بوطن خال 
من جراثيم الفساد الفتاكة! كي ننعم 
بوطن السالم، كي ننعم بوطن األمان، 
وكي ال يشــعر الشــعب بالضيق 
واالختناق والغضب فيه، فحني نأمل 
ونتمنى اإلصــالح والتغيير، فهذا 
الوطن واحلرص  دليل على محبة 
على قوته واخلوف على سالمته، 
وهو حق وطني ينبغي أن يحترم.

وان تســخر كافــة اإلمكانات 
الوطنية من خيرات وقوة لتطويره 
وخدمتــه وخدمة شــعبه احملب، 
فهناك لألسف أناس مشكلتهم أنهم 
ينّصبون انفسهم مقام الوطن بل 
إنهم فوق الوطن وشعبه وحكامه، 
حفظهــم اهللا، وكأن البالد والعباد 

من القلب

الرأس 
والذيل.. 

والتوازن!
@hanialnbhanهاني عبدالرزاق القعود النبهان

قانون األسرة احلالي ساهم
في غياب رقابة األب على أبنائه

عزه الغامدي

في سياق احلياة

نأمل يا وطن
فاطمة املزيعل

جرة قلم

املخدرات.. 
إلى متى؟

رياض عبداهللا املال

بالضبط،  الســؤال  وما صياغــة 
وتعريف السكان، واملوقع اجلغرافي، 
ووصف إطــار العينة  وتصميمها 
وحجمها واخلطأ فيها، والترجيحات 
والتعديــالت، والنتائج املبنية على 
أجــزاء من العينة فقــط ، وطريقة 
وتاريخ جمع البيانات . وتشمل الفئة 
الثانيــة التي يلزم العضو باإلبالغ 
عنها خالل ثالثــني يوما من إنهاء 
االستطالع كال من: تعليمات احملاور/ 
املستجيب، واحملفزات ذات الصلة 
(إظهار البطاقات) ، وتغطية إطار أخذ 
العينات، وطــرق توظيف الفريق، 
(األهلية،  العينة  وتفاصيل تصميم 
الفحص، العينات  الزائدة، احلوافز) ، 
ومناذج التصرف، وتفاصيل الترجيح 
والتحقق مــن البيانات، ومعدالت 
االستجابة، وكل ما سبق إذا كانت 

هناك عينات أو أمناط متعددة.  
أفتخر بأنه قد أتيحت لي الفرصة 
لتطبيق بعض مالمح وبنود املبادرة 
في املشاريع االستطالعية املتنوعة 
التي أشرفت عليها، والتي منها توثيق 
الذين شاركوا في  الباحثني  أسماء 
املسح، وتوثيق كل ما يتعلق بعملية 
البيانات، من صور وخرائط  جمع 
وغيرها، مبا ال يخدش خصوصية 
املستجيب، وبغض النظر عن تفاصيل 
املبادرة والتي تهم املختصني أكثر، 
لكن الذي يهمنا هو كيف نحول هذا 
املستوى من الصراحة واحلوكمة 
باملعلومات من نقطة  والشــفافية 

ضعف إلى قوة ال نخاف منها؟!

لتحقيق هدف علم مفتوح للبحث 
االســتطالعي، ومن خاللها سعت 
AAPOR إلــى التعــرف على تلك 
املنظمــات  التي تتعهد مبمارســة 
الشفافية في تقاريرها عن النتائج 
إلى االستطالعات، وعند  املستندة 
القيام بذلك، ال تصدر  AAPOR  أي 
حكم بشأن جودة أو صرامة األساليب 
التي يتم الكشف عنها. ولكنها تقر 
باستعداد األعضاء للكشف  علنا عن 
الغرض منها  إجراءاتهم ، ومتحور 
املنظمات والباحثني  حول تشجيع 
على أن يكونوا أكثر شفافية بشأن 
األســاليب التي يستخدمونها  عند 
إجــراء االســتطالعات والبحوث 

النوعية.
وتنقســم البيانات التي يلتزم 
األعضاء بضرورة اإلفصاح عنها 
إلى فئتني، ما يلزم العضو باإلفصاح 
الفوري عنه عقب إنهاء االستطالع، 
 مثل: من رعى وأجرى ومول البحث ، 

مثل هذه املقاطع، وبعد فترة وجيزة 
الرئيس وقال:  من الصمت توقف 
أن نطــرح مبادرة  لذلك ينبغــي 
 ،«ransparency Initiative» الشفافية
ثم أخذ يوضح أن فكرة املبادرة تقوم 
على أننا سنفصح عن كل شيء في 
عملنا، حتى نزرع الثقة في عملنا 
التشكيكية  ونواجه هذه احلمالت 

التي اطلعتم على مناذجها.
املبــادرة عام  طرحت فكــرة 
التسجيل لعضويتها  ٢٠١٠، وفتح 
في عام ٢٠١٤، بعد فترة طويلة من 
املناقشات واالختبارات ، وأصبح لها 
موقع وأعضاء، ويفتخر األعضاء 
من جهتهم بأنهم منضمون إلى هذه 
املبادرة، وقد كان من بني أســاليب 
التحفيز أن تتم هذه املبادرة بعد هذه 
الصدمة ومن دون إلزام من السلطات 
الرسمية، وأن تتاح عضويتها باملجان 

ودون أي رسوم.
جــاءت املبــادرة مبنزلة نهج 

كان حلديث أحــد احملاضرين 
عن جتربة املركــز الوطني لتنمية 
القطاع غير الربحي، وحتديدا عن 
فكرة مقاومة اجلمعيات في البداية 
لإلفصاح عن املعلومات وتزويدهم 
بــكل ما يتعلق بعملهم بشــفافية 
ومستلزمات احلوكمة، أن يذكرني 
مبوقع مقيم اجلهات اخليرية وغير 
الربحية Charity Navigator وما فيه 
تلك  من معلومــات تفصيلية عن 
اجلهات وتقاريرها ومسارها وحتى 
رواتب قياداتها ليقدم نتيجة التقييم 
بنسبة مئوية إحصائية! واألكثر من 
ذلك بحادثة ال ميكن أن تنسى وقعت 
حني كنت في مؤمتر املنظمة األميركية 
 ،AAPOR لبحــوث الــرأي العــام
الرئيس  أثناء االســتماع خلطاب 
Presidential Speech، والذي يعد 
أهم فقرة في املؤمتر ورمبا في تاريخ 
املنظمة، ويوثق وينشر في مجلة 
املنظمة العلمية احملكمة ويتم تداوله 
بني املختصني، فقد بدأ الرئيس حديثه 
مبقطع ڤيديو يستهزئ بدراسات 
واستطالعات الرأي العام، في مشهد 
صادم لهذه املنظمة التي تعتبر األبرز 
على مستوى العالم من حيث العدد 
واإلنتــاج البحثي وما تقوم به من 
دور األب الراعي واحلارس لصناعة 
استطالعات الرأي حتى وإن امتازت 
بالسمة األميركية، وكان هناك أكثر 
من ١٢٠٠ مــن احلضور في القاعة 
الكبرى، وقد أصبنا جميعا بالذهول 
كيف ميكن لرئيس املنظمة أن يعرض 

عالم اآلراء

قوتنا التي نخاف 
منها.. الشفافية 

واحلوكمة!
samir@worldofopinions.orgد. سامر أبورمان


