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كل املؤشرات توكد أن وزارة الداخلية ماضية بخطى 
متسارعة نحو التصدي بكل حزم وقوة ألخطر قضية 
تعاني منها الكويت منذ عقود اال وهي قضية املخدرات 
من بني املؤشرات التي تعجل باحلد منها وتداعياتها تركيز 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد، على تشديد وتعزيز الرقابة 
علــى املنافذ ألنه متى ما احكمنا الســيطرة على منافذ 
اجللب جففــت منابع هذه اآلفة في الداخل مبا ال ميكن 
الفئة الضالة من مهربي املخدرات تدمير «مستقبل عيالنا».
 مواجهة املخدرات والى جانب ما ذكره معالي الوزير 
تستلزم من وزارات التربية واألوقاف واإلعالم والصحف 
وجمعيات النفع العام العمل كفريق واحد وهدف مشترك 
بإقناع املتعاطني بالتوقف، واالنخراط في البرامج العالجية 
والتأهيلية والترغيب في العالج لكل من سقط في براثن 
اآلفة املدمرة، كما حتتاج من أرباب األســر التدقيق في 
سلوكيات األوالد، خاصة املراهقني والشاب من اجلنسني 
واكتشــاف أي تغييرات قد تطرأ عليها ترتبط بتعاطي 
املخدرات وال بأس من االقتراب منهم اكثر ومعرفة من 
يصاحبون ألن الصاحب ساحب كما تتطلب التوسع في 
الرعاية الطبية للمدمنني على أن يخرج الشاب أو الفتاة 
بكامل التعافي، هذا إلى جانب تكثيف احلمالت األمنية ضد 
مهربي ومروجي وجتار املخدرات وضبطهم وتقدميهم 
للعدالة وسرعة إصدار األحكام وتنفيذها خاصة اإلعدام 
للمدانني باجللب، كما تتطلــب التحصني الوقائي لكافة 

أفراد املجتمع.
 وهذا الدور يجب إن تسهم فيه االدارة العامة للعالقات 
العامة في الداخلية بحكم دورها اإلعالمي الريادي بتنظيم 
حملة شــعبية كبرى للتوعية واإلرشاد وحجب املواقع 
اإللكترونية التي يستغلها جتار املخدرات خارج البالد في 
التهريب والترويج وتكثيف الرقابة على برامج التواصل 
االجتماعي داخل البالد للحد من بيع وترويج املخدرات 
واملؤثرات العقلية باعتبار أن جتارة املخدرات شــهدت 
تطورا ســريعا خالل السنوات القليلة املاضية، ولم يعد 
الترويــج لها مقتصرا على الوســائل التقليدية، ورفع 
كفاءة التجهيز والتدريب والرقابة بني املفتشني واملدققني 
اجلمركيني للحد من تهريب املمنوعات وأخيرا من املهم 
االهتمام باســتغالل وقت الفراغ لدى أبنائنا فكلما زاد 
وقت الفراغ  زاد امللل والرغبة في جتربة جديدة، حفظ 

اهللا الكويت من  كل مكروه.
٭ آخر الكالم: ليس غريبا على وزارة الداخلية تأكيدها أنها 
ستقدم التسهيالت للضيوف املشاركني في جائزة الكويت 
الدولية حلفظ القرآن الكرمي املقامة حتت رعاية صاحب 

السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه.
 تصريحات األخ فواز املشعان خالل لقائه مع منظمني 
لهذه الفعالية بحضور العقيد صالح السهيل رسالة جناح 
مبكرة لفعالية تقام حتت رعاية أميرنا، حفظه اهللا ورعاه 

وسدد على طريق اخلير خطاه.

وفقا لتقاليد العائلة امللكية البريطانية التي تعود لعام 
١٩٢٠، ســيتم حفظ وصية امللكة إليزابيث الثانية داخل 
خزانة ملــا ال يقل عن ٩٠ عاما. وبحســب التقاليد فإنه 
وبعد وفاة فرد مهم من أفراد العائلة امللكية، يتقدم منفذ 
وصيته بطلب إلى رئيس قسم األسرة امللكية في احملكمة 
العليا في لندن حلفظها، إال إذا تسنى للعامة من املواطنني 
االطالع عليها، فمن شــأن هذه الوصية أن تعطي ضوءا 

بسيطا عن ثروة امللكة الراحلة.
يرجع تقليد االحتفاظ بوصايــا أفراد العائلة امللكية 
املتوفني احملكمة اإلغــالق، عندما حفظت وصية األمير 
فرنسيس، ووضعت في خزانة في مكان سري مجهول 
في لندن، وذلك حتت إشراف أحد القضاة، لينضم إليها 

بعد ذلك أكثر من ٣٠ وصية ملكية.
رحلة الوداع األخيرة: وبالنظر للوضع الراهن اليزال يتدفق 
آالف من محبي امللكة الراحلة اليزابيث الثانية، إللقاء نظرة 
الوداع األخيرة على جثمان امللكة، داخل قاعة وستمنستر 
القدمية في لندن، والذي تتطلب الوقوف من املودعني في 
طابور يســتمر ١٣ ساعة تقريبا، قبل جنازتها املقرر لها 
يوم االثنني. وستقام اجلنازة الوطنية للملكة في كاتدرائية 
وستمنستر بحضور امللوك واألمراء والقادة، إذ يرتقب 
أن يكون احلشــد األكبر هذه املرة خالل «جنازة القرن» 
التي تعد األكبر وطنيا منذ جنازة رئيس الوزراء األسبق 

ونستون تشرشل سنة ١٩٦٥.
والية العرش امللكي: تعد العائلة امللكية البريطانية واحدة من 
أشهر وأعرق العائالت امللكية في العالم، لذا فإن تسلسل 
وراثة العرش امللكي يتضمن األشخاص املؤهلني لوراثة 
العرش، ويكون الوريث األول هو االبن األكبر للملك أو 
امللكة، وطبقا لهذه القواعد فإن الوريث احلالي هو امللك 
تشالز الثالث، يأتي بعد ذلك ولي العهد البريطاني األمير 

وليام دوق كامبريدج.
أصول القصر امللكي: وفقا للتقارير والدراســات البريطانية 
والعاملية، التي تناولت حجم وقيمة األصول للعائلة امللكية، 
حيث تشمل تلك األصول امللكية أراضي وممتلكات مختلفة 
في اململكة املتحدة واسكتلندا، بقيمة إجمالية قدرها ٤٢

مليار دوالر، منها قصر باكينغهام، دوقية كورنوال، دوقية 
النكستر، وقصر كنسينغتون، كراون استيت االسكتلندي، 
تقدر ثروة امللكة إليزابيث اخلاصة بـ ٥٠٠ مليون دوالر 
من األصول املختلفة، التي تشمل بشكل أساسي محفظتها 
االستثمارية، من املجوهرات واألصول العقارية ومجموعة 
من األعمال الفنية التي ال تقدر بثمن منها لوحة «دراسة 
كلود مونيه للصخور»، مبا في ذلك قصر ساندرينغهام 

(شرق إجنلترا)، وقلعة باملورال (اسكتلندا).
التاج البريطاني: األصل الوحيد األكثر قيمة بعهدة امللك تشالز 
هو ملكية أراضي وعقارات التاج البريطاني، وهي محفظة 
عقاريــة مترامية األطراف مع أصول صافية بقيمة ١٧٫٥

مليار دوالر. وتشمل هذه العقارات شارع ريجنت، وكذلك 
مضمار أسكوت، وقاع البحر االسكتلندي، وعقارات ريفية.

التي يئن منها  «إن املشكالت 
املجتمع الدولي هي نتيجة صمت 
العالــم املتحضر، وال مباالته مبا 
يلحق الفقراء والبائسني، ومن ال 
حول لهم وال قوة، من جتاوزات 
الطغــاة والظلمة واملتغطرســني 
واملســتكبرين في األرض، وإن 
رسالة األديان لن تبلغ هدفها ما 
لم تتحد، وما لم يتحد أهلها، وما 
لــم يكونوا قوة تعمل على تنقية 
الشــعور الديني مــن الضغائن 
واألحقاد...» بهذه الكلمات البليغة 
فــي مؤمتر زعمــاء األديان في 
دورته الســابعة والذي انعقد في 
الكازاخية نور سلطان  العاصمة 
أوجز فضيلة د.أحمد الطيب شيخ 
الشريف ورئيس مجلس  األزهر 
حكماء املسلمني أزمة غياب القيم 
األخالقية اإلنسانية، وهي السبب 
احلقيقي املباشر ملا يواجهه املجتمع 
الدولي من تهديدات متس األمن 

والسالم الدوليني.
وقد شارك في مؤمتر زعماء 
األديان العديد من قيادات وزعماء 
العاملية والتقليدية وعلى  األديان 
البابا فرنسيس رئيس  رأســهم 
الكاثوليكية، والذي كان  الكنيسة 
قد اجتمــع مع د.أحمــد الطيب 
في ٤ فبرايــر ٢٠١٩ في أبوظبي 
لتوقيع الوثيقة التاريخية لألخوة 
اإلنســانية برعاية دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، هذه الوثيقة كانت 
مبنزلة ثمرة الصداقة واألخوة التي 
جتمع شيخ األزهر بالبابا فرنسيس 
تاريخية وأمانة حمل  كمسؤولية 
الرسالة اإلنسانية لألجيال للقادمة.
وقــد اعتمد مؤمتــر زعماء 
األديان وثيقة األخوة اإلنســانية 
والتــي احتوت على بنود عظيمة 
في قضايا حقوق اإلنسان من أجل 
تعزيز ثقافة االحترام املتبادل بني 
أفراد األسرة اإلنسانية الواحدة.

واحلقيقة أنني لم ولن أتوقف 
عن الكتابة واحلديث فيما يتعلق 
املتبادل بني  بالتعايش واالحترام 
جميع البشر على اختالف أديانهم 
ومذاهبهــم وأعراقهم وثقافاتهم 
األديان  التــي كفلتها  وحرياتهم 
القانونية  السماوية والدســاتير 
التطرف  القدم، وأن  العريقة منذ 
بكل صوره ما هــو إال انعكاس 
النحراف أنفس خبيثة عن الفطرة 
اإلنسانية السوية، وكم أسعدني هذا 
املؤمتر العظيم وخطابه احلضاري 
الراقي من احلضور الكرمي، وإن 
كنا نرجو أن يتم تفعيل مخرجاته 
على أرض الواقع رغم أنف الطغاة 

واملستكبرين في األرض.
والشيء بالشيء يذكر فإن هذا 
املؤمتر جــاء موافقا حلدث آخر 
محليا داخل الكويت، وهو دعوة 
بعض مرشحي مجلس األمة باقي 
إخوانهم املرشحني للتوقيع على 
«وثيقة القيــم» والتي لن أناقش 
بنودها ألن ما فيها من قيم تتناسب 
وطبيعة مجتمعنا احملافظ بالفعل 
والتي ال حتتــاج لتعريف، ولكن 
حتتاج إلى آليــة تفعيل ال تنتهك 
خصوصية األفراد فيما ال يضر 

الشأن العام.
ولدي بعض األسئلة املشروعة 
حول التطبيق وليس النظرية، فما 
التطبيق  التنظير وأصعب  أسهل 
في زمننــا هذا الــذي اختلطت 
فيه األمور، والســؤال هل جميع 
بنود هــذه الوثيقة تتفق وأحكام 
العريق؟ كيف  الكويتي  الدستور 
يتم تفعيل بنود هذه الوثيقة في 
األديان  مجتمع يضم مزيجا من 
املختلفة في  واملذاهب والثقافات 
إطار االحترام املتبادل الذي نتحدث 
عنه واحلريات املشــروعة؟ وهل 
التطبيق املباشر لبنود هذه الوثيقة 
لضبط بعض التجاوزات سيصلح 

من املجتمع أم يعقد األمور؟.
احلقيقة أننا جميعا نعتز بقيمنا 
وتقاليدنا التي تربينا عليها ونرفض 
ثقافة التغريب املستوردة، ومع منع 
االختالط بني اجلنسني فقط في سن 
مبكرة حتى ينشأ أطفالنا أسوياء، 
ولكن أؤكد مرارا وتكرارا أن دور 
األسرة والرقابة األسرية على األبناء 
هو أساس إصالح املجتمع، ويأتي 
دور املدرسة والدولة بعدها، وأنا 
التي تواجه  القوانــني  مع فرض 
االنحرافات األخالقية، ولكن أرفض 
الدينية  الناس  استغالل عواطف 
واالجتار بها ملصالح حزبية انتخابية 
حفاظا على نزاهة العملية االنتخابية 
واملكتسبات الدميوقراطية لوطننا 
احلبيب وأيضا حفاظا على احلريات 
العامة من تسلط متطرف يسيء 
استخدام بنود الوثيقة اتباعا لهوى 

في نفسه.
نتمنــى كل اخليــر واألمن 
والســالم للعالم أجمع، ولوطننا 
احلبيب كل اخليــر واألمان في 
اختيار من يحارب الفساد وسرقة 
املال العام، واحلفاظ على مكتسبات 
اآلباء واألجداد من عبث العابثني، 

حفظنا اهللا وإياكم من كل سوء.

مصلحة، والتعاون املثمر، فكالهما في 
سفينة واحدة تتالطمها األمواج من كل 
ناحية والبد من العبور بالسفينة إلى بر 
األمان وال ميكن لها العبور إال بسواعد 

أبنائها املخلصني.
إن التعاون بني السلطتني هو الطريق 
الشعب،  آمال وطموح  املمهد لتحقيق 
وحينما يختار الشعب الكويتي نوابه إمنا 
يعقد األمل على اهللا وعليهم فقد حملهم 
األمانة وينتظر منهم العمل واإلجناز، 
وأن يكون عند حسن ظن الشعب، لقد 
جربنا التشرذم والتفرق والتناحر فلم 
جنن منه إال اخليبة، ونتمنى صادقني 
أن نرى مجلس أمــة ومجلس وزراء 
متعاونــني كما نتمنى أن نرى مجلس 
أمة متماسكا ومجلس وزراء متحدا وال 
نريد أن نعود إلى ما كنا عليه وليس هذا 
األمر بعسير إذا صدقت النوايا ومهما 
بذلنا فالكويت تســتحق أكثر، فعلينا 
أن نشارك بكثافة في هذه االنتخابات 
املفصلية وأن نختار بعيدا عن العواطف 
من يستحق أن ميثلنا دون محاباة خاصة 
وأن لدينا الكثير من املشاكل التي نتمنى 

أن حتل دون تأخير.

سياحية تستحق الزيارة.
إلى جانب هذه الصور اجلميلة جلبال 
صاللة فإن هناك مشاريع سياحية تقوم 
حكومة سلطنة عمان بإنشائها لتوفير 
الفنادق واملطاعم واملقاهي واالستراحات 
واحلدائق اجلميلة الستقبال زوار هذه 
املناطق اجلميلة يا جماعة جربوا زيارة 
صاللة وستجدون فيها جمال الطبيعة 
التي ال تقل عما نشــاهده في الدول 
األوربية، دعونا نشــجع بلدا شقيقا 
أمنا  وخليجيا فهي األقــرب واألكثر 
وســالمة وال يسعنا في اخلتام إال أن 
نحيي سلطان عمان السلطان هيثم بن 
طارق وحتية للشعب العماني احلبيب 
الذي يتميز بطيبة القلب وحسن املعاملة 
وحب إخوانه أهالي اخلليج والشعوب 

العربية واإلسالمية.
يقول املولى عــز وجل في محكم 
التنزيل: (ما عندكم ينفد وما عند اهللا 
باق ولنجزين الذيــن صبروا أجرهم 

بأحسن ما كانوا يعملون).
واهللا املوفق.

أحوجنــا ونحن علــى أبواب عرس 
دميوقراطــي أن نحافظ على إعالم 
حر نزيه وموضوعي ومداد لألقالم 
هويته الوطن واملصلحة العامة وإعالء 
مصالح الشعب والوطن بأقالم حرة 
يكتب بها كتاب والؤهم للوطن وليس 
ألي تكتل أو جماعة أو مصلحة، وعندئذ 
ميكــن أن تكون القرارات للمصلحة 

العامة ومصلحة الوطن. 
إن روائح الكتل أو املجموعات التي 
مييل مداد بعض األقالم لها وترجع إليها 
هوية املداد تفوح دائما قبل أن يستخدم 
املداد أو فور اســتخدامه مهما كانت 
احملاوالت إلخفاء انتماء املداد، فلنعمل 
على جتنيد مداد أقالمنا ملصلحة الوطن 
ومصلحة الشعب لنتمكن من حتقيق 
التنمية الشاملة لوطننا احلبيب الكويت، 
وأن نسعى جميعا لنرى بالدنا تواكب 
التطور والتقدم في جميع املجاالت.

واستمراره مرهون بتجانسه وتعاونه 
مع مجلس الوزراء وإن كان األمر عكس 
ذلك فستتخذ إجراءات ثقيلة واللبيب 
باإلشارة يفهم، فمصلحة الوطن فوق 
كل اعتبار، فقد ولى زمن املشــاحنات 
والتالسن وتعطيل عمل أجهزة الدولة، 

مثلما ولى زمن نائب اخلدمات.
والبد أن نتعلم من أخطائنا كي ال 
نكررها، وحتى ال يفهم كالمي خطأ فأنا 
ال أخص مجلس األمة فقط وإمنا مجلس 
الوزراء أيضا، فكالهما مطلوب منه العمل 
الدؤوب وتقدمي مصلحة الكويت على كل 

إليه حياته السابقة.
وفي اليوم الثاني زرت وادي دربات 
حيث الشــالالت اجلميلة وبرك املياه 
الصافية واجلبال احمليطة بالوادي كلها 

خضراء.
كذلك قمت بزيارة شــالالت وعني 
أثوم اجلميلة إنها صور جميلة من صنع 
ربي نعتقد بأنها لوحات ملونة جميلة، 
وهناك أيضا نوافير شاطئ املغسيل، 
مدينــة صاللة جميلة وبها عدة مواقع 

أقرب إلــى احللم صعب التحقيق إن 
القلم على حياده  لم يحافظ صاحب 
ونزاهته بالرغم من هوية مداد القلم.

 وهذه مسؤولية جسيمة ألصحاب 
األقالم لبناء دميوقراطية حقيقية ترتكز 
على حرية الرأي والنزاهة واملوضوعية 
في جميع الظــروف واألوقات. وما 

الســلطة  املنتخــب، وجلس أعضاء 
التنفيذية وأعضاء السلطة التشريعية 
في قبة البرملــان وجها لوجه، فاأليام 
يسابق بعضها بعضا تسير بنا سريعا، 

ال تلوي على شيء.
 من هنا أقول إنه البد أن يكون بني 
أعيننا خطاب سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، حفظه اهللا، وأن نسير 
على نهجه ونطبق على أرض الواقع ما 
طلبه منا، وأال منيل ميينا ويسارا عما 
ذكره في خطابه ومن تأمل ما بني السطور 
علم متام العلم أن جناح مجلس األمة 

وفي جبال أتني هناك ضريح للنبي أيوب 
گ وزيارة الضريح مسموحة للجميع 
دون اإلجراءات املتبعة في بعض الدول 
حيث استغالل الضريح للتكسب املالي.

ومن ضمن املواقع السياحية اجلميلة 
عني جرزيز وشالالتها اجلميلة، وهناك 
موضع العني التي فجرها رب العاملني 
بعد أن تاب على النبي أيوب فاغتسل 
من مياه هذه العني وقام يصلي ويشكر 
ربه على ما أنعم عليه بأن شفاه وأعاد 

من ينتمي إليه هوية مداد القلم، حيث 
إنه إن جف املــداد فإنه من الصعب 
طمس الهويــة أو الترويج على غير 
الواقع إلعالم محايد وموضوعي وسط 
أجواء منافســات ساخنة لها أبعادها 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
ويصبح احلديث عــن إعالم محايد 

هذا مثل مشهور له قصة في تاريخ 
اإلسالم تعود إلى ســنة ٥٥ للهجرة، 
واملثل كامال: «أعذر من أنذر وأنصف 
من حذر»، وأول مــن قاله معاوية بن 
أبي سفيان اخلليفة األموي األول بعد 
اخلالفة الراشــدة، وقد قال هذا املثل 
عندما أراد البيعــة بوالية العهد البنه 
يزيد وكان األمر جديدا على املسلمني 
ألن اخلالفة كانت بالشورى، فقبل من 
قبل وأبى من أبــى، فقال ملن أبى هذا 
املثل، ثم كان ملعاوية ما أراد فبايع البنه 
فعد معاوية أول ملوك اإلسالم وعد ابنه 
يزيد أول ولي عهد، وتولى اخلالفة بعد 
أبيه إال أنها سنوات قليلة إذا ما قورنت 
بخالفة أبيه، الذي كان أميرا لعشرين 

سنة وخليفة مثلها.
وقد ســقت لكم هذا املثل كمقدمة 
للموضوع الذي سأحدثكم به والشيء 
بالشيء يذكر، فنحن اليوم على أبواب 
االنتخابات املزمع إجراؤها وال يفصلنا 
عنها إال أيام قليلة تعد على األصابع، 
وكأني هنا قد انتهت االنتخابات وجنح 
من جنح وأخفق مــن أخفق وأعلنت 
األمة برئيســه  النتائج وعقد مجلس 

مدينة صاللــة العمانية تعتبر من 
املدن اجلميلة بطبيعتها، فهناك جبال 
خضراء وعيون مياه عذبة هنا وهناك 

وشالالت طبيعية.
إن ما شاهدته في جبال صاللة هي 
األجمل مما شاهدت من قبل في لبنان 
وسورية وتركيا وأوروبا وأدعوكم لزيارة 
تلك املناطق اجلميلة في صاللة لتشاهدوا 
بعيونكم جمال الطبيعة في مدينة صاللة 
التي تقع في اجلنوب وعلى ساحل احمليط 

الهندي املخيف بهيجانه املستمر.
لقد قمــت بزيــارة صاللة خالل 
األسبوع املاضي حيث نظمت جوالت 
ورحالت ملشــاهدة جمال الطبيعة في 
جبالها وكانت البداية جبل أتني فهو جبل 
كبير وواسع وكلها تكسوها األشجار 
اخلضراء والنباتــات الطبيعية وفيها 
شاهدت عيون وشالالت مياه صافية 
تتدفق في مجاريها بصورة سريعة ال 
امللونة  تلك الصخور  تعترض سيرها 
التي تتناثر علــى جانبي مجرى املياه 
املتدفقة من منابعها في أعالي اجلبال، 

هل للمداد في قلم اإلعالمي هوية؟ 
وما تأثير تلك الهوية على حرية القلم 
وما يسطر به من آراء؟ هكذا يواجه 
أصحاب األقالم اإليحاءات عن هوية 
مداد أقالمهم. وهل الهوية تتبع احلكومة 
أو أصحاب مصلحة إن كانت تخدم 
توجها معينا؟ وكل تلك اإلرهاصات تؤثر 
على حرية التعبير، ومن ثم على تشكيل 
الرأي العام وعلى اتخاذ القرارات. ومن 
املستحيل تصور أن مداد قلم الكاتب أو 
صاحب الرأي ليس له هوية معروفة، 
بل إن مداد األقالم بال هوية قد يؤثر 

على دور القلم وصاحبه. 
وفــي أوقــات االنتخابات يلعب 
اإلعــالم دورا محوريا فــي اتخاذ 
بالتصويت ملرشــح دون  القرارات 
الســؤال  اآلخريــن وعندئذ يظهر 
املنطقــي وامللح عــن مكانة اإلعالم 
احملايــد املوضوعي غير املنحاز إلى 

املوقف السياسي

زوروا صاللة.. 
هي األجمل

عبداحملسن محمد احلسيني

ألم وأمل

هوية املداد 
وحرية القلم

د.هند الشومر

بسبب الشحن والضغط والنفسي الذي 
كان يدور بينهم، وفي النهاية سينجح 
أشــخاص ويصلون إلى املجلس ولن 
يهتموا مبا كان يدور من خالفات بني 
مؤيديهم وأقاربهم وغيرهم من مؤيدي 

اخلاسر.
في النهاية هم الذين تأثرت عالقتهم 
سواء كانوا  أقرباء أو أصدقاء أو زمالء، 
لذلك نتمنى على الناخبني أال ينجرفوا 
وراء الشائعات واألقاويل واملمارسات 
التي تتم في تويتر وانستغرام وغيرهما، 
والتي بدورها تتسبب في مثل هذا اجلو 
غير الصحي وغير الدميوقراطي وغير 

األخالقي.
لنحافظ على عالقتنا والود والتسامح 
فيما بيننا  ونختار الشخص الصالح 
والقوي واألمني، ونبر بالشهادة واألمانة 
التي وكلت لنا بعيدا عن كل هذه املؤثرات 
السلبية ونعبر بوطننا إلى بر األمان.

جتربة جديدة لم يعتد عليها الناس، أما 
وإن الدميوقراطية واالنتخابات مضى 
عليها ســتون عاما فهذا يجعل عندنا 
الكافية في طريقة  اخلبرة والدرايــة 
التعامل وطريقة اختيار الكلمات التي 
ال تؤدي إلى أذية الناس وجرح مشاعرهم 
وينتج عنها القطيعة بني بعضهم البعض 

اآلخر يبادله نفس الشعور.
هنــاك من يدافع عن مرشــح من 
قبيلتــه  أو عائلتــه أو طائفته، وآخر 
يدافع ويتحدى ويتجاوز على اآلخرين 
بالشتم والقذف والبهتان، رمبا لو أن 
هذه األمور كانت حتدث قبل ثالثني أو 
أربعني سنة لوجدنا لهم العذر بسبب أنها 

في هذه األيام نعيش فترة العرس 
الدميوقراطي، ولعل معظم أحاديثنا  تدور 
االنتخابية  االنتخابات والبرامج  حول 
وما يطرحه املرشحون  في ندواتهم، 
لكن في املقابــل هناك أمور في العلن 
وفي اخلفــاء حتدث رمبا تعكر صفو 
العملية االنتخابية، خصوصا أن الوضع 
اختلف كثيرا بعد دخول وسائل التواصل 
االجتماعي وسرعتها في نقل اخلبر ونقل 
اإلساءة ونقل اإلشاعة، كل هذه األمور 
مجتمعة البد أن يكون لها تأثير ليس 
فقط على املرشحني ونسب جناحهم 
أو وصولهــم للمجلس، وإمنا تأثيرها 
يكون أكبر وأشمل وأوسع وأضرارها 
تكون ممتدة إلــى فترات طويلة على 
الناس أنفســهم بسبب ما يحدث من 
خالفات وتشنجات في الدواوين واملقاهي 
واألماكن العامة، كل شخص جتده متزمتا 
برأيه ومؤيــدا لطرف معني، والطرف 
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