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«الطائر األزرق»..
يا زينه إذا حلق

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

التربية وجحا

حديث اجلمعة

محمد العويصي

رحم اهللا الشاعر الكبير أحمد شوقي ملا كان له 
من حكم جليلــة وعظيمة في قصائده التي خلدها 
التاريخ، وقد يكون من أجمل ما قاله أحمد شوقي 

هو بيته الشهير:
إمنا األمم األخالق ما بقيت

فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
وفعال األخالق هي تاج اإلنســان ورصيده في 
هذه احلياة، فمن السهل جدا أن تكون بال تهذيب، 
ولكن من الصعب جدا أن يكون لديك خلق عظيم.

وها نحن نناقش كل يوم قضية باتت تؤرق كثيرا 
مجتمعاتنا العربية مجتمعة وهي التي من املفترض 
أال تكون في بالد املســلمني الذين عرف عن نبيهم 
مكارم األخالق، ولنا على سبيل املثال ظاهرة دخيلة 
على املجتمعات مجتمعة، وهي التنمر على اآلخرين 
وما يحدثه هذا التنمر من آالم وعقد نفســية وآثار 
جانبية سلبية وباألخص لدى األشخاص الذين يعانون 

من فرط احلساسية.
فليس من األخالق ما نشهده من سخرية البعض 
من اآلخرين، فالبعض يسخر من خلقة اهللا سبحانه 
وتعالى، واآلخر يسخر من أمراض اآلخرين، والبعض 
من مصائب اآلخرين، وهذا إن دل على شيء دل أننا 
بحاجة ماســة ألن تكثف وزارات التربية في الدول 
العربية جهودها لصياغة مناهج عن األخالق حملاربة 

هذه الظاهرة الدخيلة.
فحتى األطفال اكتسبوا هذه العادة السيئة ممن 
يكبرونهم سنا ويبدأون في التنمر على بعضهم البعض 
في املدارس، مما أدى إلى عزوف بعض األطفال عن 
الذهاب للمدرسة بسبب ما يعانونه من تنمر بعض 
األطفال عليهم، وكثير من اآلباء واألمهات يواجهون 
بصورة شبه يومية مشكلة في إقناع أبنائهم للذهاب 

إلى املدرسة بسبب اخلوف من التنمر.
هذا فضال عن أن الطفل احلليم هو الذي يكون 
ردة فعله في العزوف عن املدرسة، ولكن هناك أطفاال 
آخرون يتحولون لعدائيني ويبدأون باستخدام العنف 
جتاه من يتنمر عليهم والنتائج السلبية واملتفاقمة 
من مثل هذا األمر البد من إيجاد حلول سريعة لها.
بيد أن األطفال من املمكن معاجلة التنمر لديهم 
عن طريق التربية واملناهج، ولكن ماذا عســانا أن 
نقول عن البالغني فأي منهج سنستخدمه مع مثل 
هؤالء؟ بالتأكيد ال منهج ينفع معهم والنتيجة تقطع 

العالقات وفرقة املجتمعات وتشتت األسر.
فليس من األخالق ما نسمع به بني الفينة واألخرى 
مــن قصص، فال أحد يضحك على جراح اآلخرين 
إال من ليس لديه أخالق على اإلطالق، وهذا سلوك 
محرم حتى أن البعض والعياذ باهللا يسخر من املرضى 

فيعايرهم مبا ابتلوا به من أمراض.
وأحيانا كثيرة كنا نســمع مبثل شــهير يقول 
إن «مقتــل الفرد بني فكيه»، وهذه حقيقة ألنك من 
ســخرت منه يوما أو تنمرت عليه لعل الدنيا تدور 
ويجعل اهللا الدائرة عليك أو على أحد أبنائك، أو قد 
يجعل اهللا ســبحانه حاجتك عند من تنمرت عليه، 

فكيف لك أن تواجهه.
لذلك الكلمة الطيبة واخللق احلسن كالغرس الطيب 
ينمو ويثمر مع األيام ويكسبك محبة اآلخرين حني 
تكون محترما ولســانك ال ينطق إال بالكالم الطيب 
ومراعاة شــعور اآلخرين، فقد جعل اهللا سبحانه 
وتعالى تبســمك خيرا لك، فالبسمة وحدها صدقة 
تطفــئ غضب اهللا عز وجل، فما بال الكالم الطيب، 
فالكلمة متى ما خرجت ال تعود وهي كالسهام الدامية 

متى ما كانت جارحة.
وكما قال اهللا ســبحانه وتعالى في كتابه الكرمي 
في سورة احلجرات (يا أيها الذين آمنوا ال يسخر 
قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وال نساء 

من نساء عسى أن يكن خيرا منهن).

ال يختلف اثنان على فرحة أهل 
الكويت الغامرة مبتابعة خطوطهم 
السحاب، وفي  اجلوية فوق هام 
ساحات مدارج املطارات وفوقها، 
السيما خالل املشاركة في جداول 
السياحة املوسمية وإعالناتها امللونة 
بالطرق واألسواق احمللية واإلقليمية 
والعاملية منذ نحو ٧٠ عاما لتقول 
الكويــت ووافديها  أهل  للجميع 
«ابتسموا نحن بخدمتكم، وتبادلوا 
ثقتكم بنا»، أمام كل مداخل ومخارج 
العالم لكل جديد يهمكم  مطارات 
ويكون مردوده ورصيده لنا كثروة 
سياحية للكويت وأهلها ووافديها 
اليوم ودوم لو حتقق التالي: زيادة 
جداول رحالت «الكويتية» الداخلية 
خليجيا وعربيا وإقليميا وعامليا.
 ٭ مع الرحــالت األطول من ٣
الطائرات  ساعات يتم تخصيص 
األحدث واألكبر حجما، الســيما 
أفريقيا،  وجهات تركيا، شــمال 
البوسنة، شــرق وغربي أوروبا، 
العامة  للراحة  وأميركا ومحيطها 

لركابها.
٭ االهتمــام باحملطات األرضية 
أثناء املواسم الصيفية والشتوية 
وتوفير مكاتب ثابتة لها بعناصر 
وطنية تالشيا للزحام املوسمي كما 
يحصل مبطار سراييڤو في مثل 
هذه األيام حملدودية وجتهيز إقالع 
وهبوط ركاب «الكويتية» دون جهة 

تعتني بها إطالقا!
٭ ومثل ذلك في صالة T٤ مبطارنا 
الدولي وربكة تسلم وتسليم حقائب 
الراكب ألكثر من ساعتني بحجج 
واهيــة لقلة عمالتهــا، وتعطيل 

أجهزتها.
نرجو من قيادات ناقلنا الوطني 
تنشيط وتفعيل نظام العمل ومراعاة 
تلــك الطلبات املؤثرة باجلســم 
الســياحي وخاصة فيما يخص 
أحجــام الطائرات ليعطى كل ذي 
حق حقه كما عهدناكم وفاء × وفاء 
بقصد ميانتنا عندكم لتحصدوا 
ثمرة متيزها، كما هو حال خطوط 
زميلة وشقيقة لكم حتمل وتفعل 
هاجس خطوطنا الزرقاء لتبلغ عنان 
السماء ســياحيا، وهذا سيكون 
مردوده إيجابيا لكم ومواطنيكم، 
ووطنكم وتاريخ «الكويتية» العريق.

نبارك للمعلمني واملعلمات بدء 
العام الدراسي اجلديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢

ونتمنى لهم التوفيق والنجاح.
كما نهنئ وزارة التربية بقرارها 
«الصحيح» بعودة جميع املتعلمني 
إلى مقاعد الدراسة بنظام الدوام 
انتهاء «مســرحية  اليومي، بعد 

كورونا».
أحببــت في مقالــي هذا ان 
ارسم البسمة على شفاه املعلمني 
واملعلمات بعد عودتهم من اجازتهم 
وتذمرهم من عدم االستعدادات 
الكاملة لوزارة التربية لبدء العام 
الدراســي اجلديد، وكما قيل في 
األمثال الكويتية: «خله على طمام 

املرحوم».
< < <

أمر الوالي جحا أن يعلم حماره 
النحو!

جحا: مــوالي إذا كان النحو 
يصعب على البشر تعلمه، فكيف 

باحلمار يا موالي؟!
الوالي: هذا أمر.. وُخذ هذا املبلغ 
الكبير هدية لك. وافق جحا على 
مضض، لكنه اشترط على الوالي 
أن ُميهله ٥ ســنوات مبا يعادل 
(١٨٢٥) يوما لتعليم احلمار النحو 
ثم اخذ جحا حمار الوالي وذهب 

به الى بيته.
زوجة جحا: من أين أتيت بهذا 

احلمار يا جحا؟
جحا: هذا حمار الوالي أريد أن 

أعلمه النحو!
َهْو» انت  الزوجة: «َهْو َهــْو 
مجنون؟ كيف تُعلم حمارا النحو؟
الوالي  جحا: هــذي رغبــة 
واشــترطُت عليه أن ُميهلني ٥

سنوات لتعليم احلمار النحو.
الزوجة: واهللا لو اشترطت عليه 
١٠٠ سنة فلن يتعلم حمار الوالي 

النحو.
جحا: من يدري؟ لعل اهللا خالل 
السنوات اخلمس يأخذ أجل الوالي، 

أو يأخذ أجلي، أو أجل احلمار.

التنمر!
عزه الغامدي

سلطنة حرف

العودة للمدارس 
حققت الهواجس 

الشعبية
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

االخطبوط

كل يوم جرمية!
طالل معتوق

بوضوح

التغيرات املناخية 
وأضرارها

على البشرية
wasmiya _ m@yahoo.comوسمية املسلم

في عام ٢٠٠٨ أجرت جامعة ييل دراسة حول رأي 
عدد من املنتمني للحزب الدميوقراطي واملؤيدين 
للحريات بشكل عام حول مرشح لرئاسة احملكمة 
العليا «جون روبرتس» بعد زعم إحدى احلمالت 
الدعائية السياســية املضادة لترشحه «أنه يدعم 
العنــف وتناهض  مجموعــات متطرفة متارس 
احلريات»، حتــول بعدها عــدد الرافضني لرقم 
ترشــحه من ٥٦٪ إلى ٨٠٪، الغريب في األمر أن 
نسبة الرافضني لترشحه استقرت على رقم ٧٢٪ 
رغم إثبات عدم صحة احلملة، بل إن نفس اجلهة 

التي تقف وراء احلملة تراجعت عن االدعاءات!
في داخل كل منا شعور باالنحياز غير املؤكد، 
والذي نقبله كما نريد من الداخل ال كما هو صواب 
بالفعل، كقراءتنا لنتيجة حتليل أو عند قراءة رقم 
تسجيل امليزان بكامل ضغط القدم أو بضغط قدم 
واحدة حتى نقبل ما نريد فإننا بذلك نســتخدم 
املوازين للتوافق مــع رغباتنا دون وعي، ينطبق 
ذلك على اإلشــاعات واملواقف التي تغير قبولنا 
من عدمه للمرشــحني، حيث نبحث عن مواقفهم 
املختلفة ولقاءات وتغريدات قدمية لكي نتأكد من 
صحة انطباعنا وانحيازنا جتاههم ما يوصل بعض 
الناخبني إلى ما يســمى بالتنافــر املعرفي، الذي 
يسبب له التوتر والتشتت عندما يؤمن مبعتقدين 
متناقضني في الوقت نفسه، رغم أن الطبيعي جدا 
لو ضربنا في ذلك مبثال على أرض الواقع: نائب 
معارض قد يصوت مع احلكومة ضد طرح الثقة 
بوزير إصالحي أو ألنه ال يرى في هذا االستجواب 
استحقاقا بكل بســاطة. الطبيعي أن هذا املوقف 
مقبول وفق املنطق، ولكنه غير مقبول وفق مقاييس 
قبول الشــارع «أنت معارض.. الزم دائما يكون 

قلمك يوقع مع طرح الثقة..!».
ربط العلماء بعلم النفس هذا الواقع التنافري 
«مبنطقة رمادية» في املخ تلعب دورا في إخراجه من 
هذا التناقض لتجنب التنافر بني األفكار االعتيادية 
التي ليس لديها سوى اللونني األسود واألبيض، 
كما يصفها الكاتب «ســتيفني سامبل» إنك تفكر 
في األمور مبنظور األبيض واألسود في حني أن 
احلقيقة في مــكان باملنتصف «رمادية»، وهي ما 
تســاعد في التغلب على النزعة القبلية والفئوية 

والطائفية واالنحياز املتأصل في األغلبية.
لذلك جتد في كل انتخابات سقوط وأفول وصعود 
وفوز مرشحني مت انتخابهم بقرار عاطفي انحيازي 
متسرع، يتم ســقوطهم بشكل مدو باالنتخابات 

التي تليها.

وافتراء، وإمنا حقيقة على أرض الواقع 
التي نفذت  التطوعية  الفرق  شاهدتها 
حمالت التنظيف والترتيب واالستعداد 

الستقبال الطلبة.
إن املتابع لشأن العودة إلى املدارس 
لهذا العام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ يجد أن وزارة 
التربية تقوم بجهود كثيرة، لكن بعض 
التصريحات والتراجع عنها بني الفينة 
والفينة عما يعلن عنه من صيانة كاملة، 
ومدارس جاهزة بالعدد واألرقام.. ومن 
ثم تكــون على أرض الواقع خالف ما 

ننتظر.
الشــعبية  الهواجس  تتأكــد  هنا 
ومطالباتنــا بأن تلتــزم الوزارة بكل 
تصريحاتها ما هي إال هواجس شعب 
غيور على صحة ومستقبل أبنائه الطلبة 
والطالبات، فإذا ما أردت أن أعنون املقال، 
التالي.. نعم..  الشكل  فسأعنونه على 
العودة الشاملة حققت الهواجس الشعبية.

واملشاهير، واملطالبة بأن تكون احلياة 
مشابهة لتلك احلياة التي تعرض أمام 
اجلمهور، وهو ما قــد يؤدي بحياة 
الكثيرين إلى الهالك والفشل وقد تقوم 
تلك الوســائل احلديثة بزرع األفكار 
السيئة ووضع طرق جديدة في أذهان 
املشاهد للقتل والسرقة واالغتصاب، 
التواصل  فإن سوء استخدام مواقع 

االجتماعي يفسد املجتمع.
فيجب على مســتخدمي منصات 
التواصل االجتماعي حتكيم عقولهم 
فيما ينشر على تلك املواقع وأال يكون 
مسوقا لألفكار الغربية الدخيلة على 
املجتمع، وعلى املســؤولني تكثيف 
التوعية في وســائل اإلعالم بأضرار 
إدمان املخدرات حتى يتجنبه الكثير، 
الطرق، باإلضافة  ونأمن من حوادث 
إلى التوعية الدينية للشباب والشابات 
حتى يتجنبوا السرقة والبعد عن ارتكاب 

اجلرمية.

في منابع نهري دجلة والفرات وإقامة 
السدود وانحســار مصبات األنهار 
بســبب ازدياد الطمي والترســبات 
الطينية، وانخفاض مناســيب املياه 
في األنهار، لــذا يجب حماية صحة 
اإلنسان واألجيال احلالية واملستقبلية 
والوعي البيئي واحملافظة على نظام 
الهواء، وهي من أكبر  البيئة وتلوث 
املخاطر البيئية على الصحة في العالم 
ومطالبة احلكومات املتضررة من أزمة 
املناخ وضع األسس واالستراتيجيات 
والدراســات للحد من هذه الظاهرة 
ملعاجلة التغير املناخي وأضرارها على 
البشرية فقد اتسعت حاالت التصحر 
بسبب التغيرات املناخية وقطع أشجار 
الغابات بشكل جائر ما أدى إلى تدهور 

التربة. 
املشاركة اجلماعية مع جميع دول 
العالم ملواجهة خطر التبدالت املناخية 
تقودها الدول العظمى كالواليات املتحدة 
األميركية والدول األوروبية وروسيا 
والصني، وكذلك الدول النامية مبعاجلة 
مياه الصرف الصحي وتطوير التقنيات 
التكنولوجية للمساهمة في إيجاد عالم 
االنبعاثات احلرارية، ومنع  خال من 
النظام  التدخل البشري اخلطير في 

املناخي.

اجلدير بالذكر أن من سيبدأ بالعودة 
هو أطفال رياض األطفــال واملرحلة 
االبتدائية، وتليهما في األسابيع القادمة 
املتوسطة  املرحلتني  ســننتظر دوام 
والثانوية، وعليه يكون ما أكدته خالل 
اللقاء اإلذاعي صحيحا وأن الهواجس 
الشعبية لم تكن محض ظنون وشكوك 

لم يتعرف على أســباب وجوده لدى 
الكثير من املجرمني.

أما السبب الثالث، وفقا للتقارير، 
فهو مطالبة الفتيات بالتحرر من القيود 
األســرية والعادات والتقاليد، والذي 
يقابله الرفض التام بســبب العادات 
والتقاليــد، وقد يأتي هذا الســبب 
التأثر بعالم السوشيال ميديا  نتيجة 

مجاري األنهار في كل من كندا وروسيا 
قد أثر على درجة حرارة منطقة القطب 

الشمالي.
العذبة ســيؤدي  امليــاه  ونقص 
إلى تهديد األمــن الغذائي، لذا يجب 
احملافظة على املــوارد املائية العذبة 
الســكاني  النمو  تزايد  وخاصة مع 
واحلد من االستخدام اجلائر لألنهار 
وحتكم الدول فــي منابع ومصبات 
األنهار وبناء السدود عند منابع األنهار 
كسد النهضة في اثيوبيا وآثاره على 
كل من مصر والســودان بانخفاض 
منســوب مياه نهر النيل في مجراه 
سيســبب ارتفاع درجات احلرارة، 
وكذلك حتكــم كل من إيران وتركيا 

وموجهات وموجهني أفادوا بأن الفصول 
مليئة باألتربة، وأن الصيانة ملرافق بعض 
املدارس لم تكتمل إلى اآلن، فأي عودة 
شاملة ونحن ما زلنا في تبعات ڤيروس 
كوفيد-١٩، والدوامات في فصل اخلريف 
وهناك من الطلبة والطالبات من يعاني 

من أمراض تنفسية.

الســبب األول هو املخدرات، إذ ثبت 
بالتحقيقات والتقارير الطبية الرسمية 
تعاطي اجلناة ملواد مختلفة من املؤثرات 
العقلية التي تسببت بفقدان اإلدراك 
العقلي، أما السبب الثاني فهو الشك 
الناجت من «التوهم» وهو ما يســمى 
«الهلوسة»، وقد يعود ذلك أيضا إلى 
تعاطي مــواد مخدرة، لكن حتى اآلن 

اجلوي احمليط بالكرة األرضية طبقة 
األوزون تعرضــت إلى أضرار بالغة 
نتيجة استخدام الوقود في الصناعات 
تآكل بنسبة تزيد  املختلفة وحدوث 
على ٦٠٪ من الطبقة العليا من الغالف 
اجلوي فوق القطب الشمالي مما سبب 
ارتفاعا في درجــات حرارة األرض 
وذوبان الثلــوج وصاحبه انخفاض 
ملحوظ فــي الغطاء اجلليدي البري 
والبحري وارتفاع في منسوب مياه 
البحار واحمليطــات واختالل نباتي 
وفيضانات تغرق األراضي الزراعية 
وتدهورها وقل مفعول الرياح القطبية 
الباردة وأصبحت هذه الرياح دفيئة 
ورطبة، وقد يعود السبب إلى حتويل 

في مقال سابق.. نشر في جريدة 
بتاريخ ٧-٩-٢٠٢٢،  الكويتية  «األنباء» 
حتدثت عن العودة الشاملة إلى املدارس 
والهواجس الشــعبية التي يشعر بها 
املواطن إزاء بدء العام الدراسي وعدم 
جاهزية كثير من املدارس كما أعلنت 

عنها وزارة التربية سابقا.
ولضرورة فهم ما بني سطور املقال 
السابق، اســتضافتني إذاعة الكويت 
للحديث عن الهواجس ومناقشتها وفقا 
ملا أكدته مصادر تربوية أجريت لها لقاءات 
سابقة، ومنذ اللقاء إلى اآلن، قامت عدة 
حمالت تطوعيــة كويتية للنزول إلى 
املدارس وتنظيف الفصول وحتضيرها، 

قبل الدوامات املدرسية املعلن عنها.
وبالفعل، وعلى أرض الواقع وجدت 
بعض الفرق التطوعية أن ما أعلنت عنه 
الوزارة لم يتحقق، ووفق ما وصلني من 
أرض امليدان ومن مدرسات ومدرسني 

ما بني حــوادث االنتحار ومروراً 
بالدهس واالختطاف حتى نصل إلى 
العديد من  التي أزهقت  القتل  جرائم 
األرواح في وضوح النهار، ثم السطو 
على املتاجــر بالطريقة الهوليوودية، 
حيث تختلف اجلرمية في الكويت عن 
بقية دول العالم في املسببات واألسلوب 
ولكنها تتفق في مضمونها، والسبب 
هو أزمة األخــالق، وغياب الضمير 
التي وصل بالسكني إلى العظم، وتلك 
احلوادث أقلقت الشارع الكويتي في 
اآلونــة األخيرة، وبدأت تدق أجراس 
اإلنذار فــي املجتمــع، وترفع راية 
االستعداد والنفير، لتحصني املجتمع 
أمنيا وإعادة السكينة إلى كل بيت بعد 
البحث عن اخللل والتحري في مواطن 

األسباب.
فهناك العديد من األسباب التي أدت 
إلى انتشار اجلرائم في املجتمع الكويتي، 
حيث أكدت العديد من الدراســات أن 

املناخ وموجات اجلفاف  تغيرات 
املســتمرة التي طــرأت على الكرة 
األرضية خــالل العقدين األخيرين 
من القــرن العشــرين وارتفاع في 
درجات حرارة األرض يتراوح ما بني 
(١-١٫٥) درجة مئوية خالل املائة سنة 
األخيرة من القــرن املاضي والتغير 
املناخي قضية حاســمة في عصرنا 
احلالي واألنشطة البشرية هي املسبب 
الرئيسي لتغير املناخ والتي بدأت مع 
الثــورة الصناعية في العالم ويرجع 
أساســا إلى حرق الوقود األحفوري 
مثل الفحم والنفط والغاز، ونتج عنها 
ثاني  الدفيئة كغاز  الغازات  انبعاثات 
الكربون فتعمل غطاء يلتف  أكسيد 
حول الكرة األرضية، مما يؤدي إلى 
حبس حرارة الشمس ورفع درجات 

حرارة األرض.
ومن عواقب تغير املناخ اجلفاف 
الشــديد وارتفاع مستويات سطح 
البحر وندرة املياه واحلرائق الشديدة 
الكارثية  والفيضانــات والعواصف 
وتدهور التنوع البيولوجي واحملاصيل 
الزراعية وهجرة الكثير من السكان من 
الفيضانات والتصحر، فالكرة األرضية 
أصبحت أكثر دفئا مما كانت عليه في 
التاسع عشر والغالف  القرن  أواخر 

االنتخابية ولكن بعد انتهاء العرس 
الفقاعات  تلك  الدميوقراطي تنفجر 

وتختفي سريعا.
نصيحتي للمرشــحني ضرورة 
املواطنني وبكل  االهتمام بحقــوق 
ما يؤدي إلى حتقيق التنمية بالبالد 
واالهتمام بالقضايا احمللية وعالقة 
الدولــة بالدول املجــاورة والعاملية 
والعمل على تطوير البالد في جميع 

املجاالت.
وعلى الناخبني اختيار األمني القوي 
الذي يكون في برنامجه االنتخابي 
ما ميكن حتقيقه على أرض الواقع 

بعيدا عن اخليال واملعجزات.
العرس  أن يكون هــذا  وأمتنى 
االنتخابي منوذجا يحتذى من اجلميع 
بتحقيق حرية الرأي والعدل واملساواة 
وحتقيق التنمية الشاملة لتكون كويتنا 
أفضل مما كانت عليه في الســابق، 
وأدعو اهللا أن يوفق اجلميع ملا فيه 
الشــعب  البالد ومصلحة  مصلحة 

بأكمله.

وهناك بعض املرشــحني الذين 
يســتعينون بالشــركات اإلعالنية 
لوضع برامجهم االنتخابية، إذ يقوم 
الشركات بوضع  العاملون في تلك 
بعض املطالــب العامة ذات الصدى 
في نفوس الناخبني مثل حل مشاكل 
الصحة والتعليم واإلسكان وطلب 
عالوات على الرواتب وزيادات مالية 
وغير ذلك مما يهم املواطن وتتردد 
تلك الشعارات في الدواوين وفي املقار 

املرشحني فإن الوفاء بالوعد أو الصدق 
في إطالق التصريحات هو ما يبحث 
عنه الناخب قبل اإلدالء بصوته بأمانة 
ونزاهة ودون أي مؤثرات مهما كانت. 
وإن الصدق من املرشــح هو جواز 
السفر الذهبي للنجاح والفوز بشرف 
متثيل األمة في مجلسها التشريعي 
القادم أما الوعود التسويقية والهشة 
فإنها تنكشف بسرعة أمام الناخب 
الذي يتمتع بالنضج الدميوقراطي.

مع االستعداد للعرس الدميوقراطي، 
تزدحم املواقع بتصريحات ووعود 
املرشحني، وهي بالطبع تعتبر الدعاية 
االنتخابية لهم وأملهم بالفوز بأكبر 
عدد من األصــوات وتطبيق الغاية 
تبرر الوسيلة، وال يوجد سقف لتلك 
التصريحات حتى لو كان بعضها ال 
يتفق مع املنطق أو أن بعضها قد ال 
يليق بقيم وتراث املجتمع وقد يكون 

بعضها لالستهالك احمللي.
ولكــن بعــد انتهــاء العــرس 
الدميوقراطي فإنه من السهل تناسي 
آثار وتداعيات بعض تلك التصريحات، 
سواء فاز املرشح أو لم يحالفه احلظ، 
وســيكون أمام حتدي التعامل مع 
تداعيات تصريحاته، فإن كانت وعودا 
فإن عليه أن يتبنى تنفيذها من خالل 

موقعه وعدم نسيانها.
ولكن إن لم ترق إلى مرتبة الوعد 
فإن النسيان هو املالذ للبعض، واحلل 
وإن كان من الصعب على الناخبني أن 
ينسوا أو يتغاضوا عن تصريحات 
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