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بداية، هناك واقع عربي 
وإسالمي في منحدر صعب 
وهوة خطيرة كما يصنفها 

البعض ويبررون ذلك بسبب 
البعد عن القيم وانتشار 

الديكتاتوريات، هل ترى أن 
هناك خالصا لهذه األمة من 

الواقع الذي تعيشه؟
٭ ال أحــب أن أطــرح األمر في 
صيغة محبطــة، ألننا نعيش 
حاليا وقد عشنا سابقا عصورا 
من االنحطاط والتردي، فاألمر 
باختصــار يعــود إلــى وجود 
حتديات تعانيها األمة ومخاطر 
حقيقية تتعلق بوجودها، ولكن 
ال ننســى اننا خالل السنوات 
السابقة كان لدينا حراك واسع 
فــي الشــعوب العربيــة التي 
انتزاع حريتها وانهاء مسارات 

االستبداد فيها.
وحتــى في الــدول التي لم 
الربيــع العربي  تشــهد حراك 
والتــي كانــت اكثر اســتقرارا 
وانفتاحا، كان من الواضح ان 
مستويات الوعي السياسي فيها 
زادت بشكل كبير وتنامت، فقد 
اصبح هناك وعي سياسي اكبر 
وإدراك للتوازن بني التحديات 
الداخلية واملخاطر اخلارجية.

وهذا برأيي مؤشــر إيجابي 
رمبا تكون األجيال اجلديدة اكثر 
قدرة على تصحيح املســارات 

وإنقاذ أوطانها.

هل ترى ان هذا احلراك انعكس 
سلبا على الشعوب العربية او 

على الدول التي حدث بها؟
٭ هــذا احلــراك كان إيجابيا 

حتى على الشــعوب التي لم 
تنخرط في هذا احلراك الشعبي 
والثوري، فالقضايا التي فجرها 
التعاطــي الدولي مع ما حدث 
لفت االنتباه وفجر وعيا غير 
مســبوق في أذهــان األجيال 

اجلديدة لم يحدث من قبل.
وباإلضافة إلى ذلك فإن هذا 
احلراك كشــف عــن األمراض 
اخلفيــة التــي كانــت حتــت 
سطح اجللد، واخرج الصديد 
من اجلسد العربي الذي اصبح 
قيحا وصديدا ورائحة بشعة 
وآالمــا ومتاعــب للشــعوب 
وأزمات سياسية واقتصادية 
وأمنية، ولكن كان البد من هذا 
حتى يتم التطهير بشكل جيد، 
وتتطور الشعوب على أسس 

صحية وسوية.

سنوات طويلة للوصول إلى 
حالــة النضج، ففــي غضون 
ســنوات قليلة ســنرى ثمار 
التحول إيجابيا على املنطقة 

العربية شعوبا ودوال.

أنت ضيف في مؤمتر العالقات 
العربية ـ التركية إلى أي 

مدى ترى كمحلل ومراقب 
للشؤون السياسية والعالقات 
الدولية النموذج التركي؟ وهل 

باإلمكان تطبيقه في بعض 
الدول؟

التركــي رائــد  النمــوذج  ٭ 
للغاية، فقد جنح حزب العدالة 
والتنمية في تركيا على مدى 
١5 ســنة تقريبا فــي صياغة 
منظومة جتاور فيها اإلسالم 
مع احلداثة، فتركيا باتت دولة 
عصرية حديثة أوروبية الشأن 
في بنيتهــا االساســية، وفي 
تطورها ومؤسساتها، وحتافظ 
على إســالمها فهــذا النموذج 
مثل نوعا من اجلاذبية ألنظار 

الشعوب العربية.
ال ننسى ان وجود مناذج 
حســنة وناضجــة ســيؤثر 
ويكون اكثر جدوى في تأثيره 
من الكالم النظري، فاإلسالم 
يتــزاوج مــع احلداثــة هــذه 
نظريــة ال تؤثر بقــدر تقدمي 
منوذج مضيء على الواقع.ر 
وهنا البد من أن أقول أن لكل 
منطقة خصوصيتها، وال يوجد 
منوذج منفرد ميكن نســخه، 
فتجربة تركيا احلديثة جيدة، 
ولكن أعتقد ان املنطقة العربية 
ميكن ان تثمر جتارب مشابهة 

من الرفاه املالي واالجتماعي، 
ولكن هناك العديد من القضايا 
امللحة في حياة اإلنسان التي 
البد من أخذها بعني االعتبار.

ولذلك أقول إن هذه النماذج 
ال حتتاج إلى استلهام جتارب، 
وإمنا إلى تطور طبيعي تفرزه 

البيئة واملجتمع.

كيف تنظر إلى الواقع اإلعالمي 
اخلليجي؟

التــي قدمتهــا  التقاريــر  ٭ 
الدولية األخيرة  املؤسســات 
في تقــدم الــدول وخصوصا 
الواقع اإلعالمي، كانت الكويت 
هي الرقــم واحد في احلريات 
الصحافية، ولكن على مستوى 
بقيــة الدولة العربيــة، هناك 
تبايــن ال نســتطيع ان نضع 
املنطقة العربية في رتبة واحدة 
حتى في داخل الدولة الواحدة، 
ففــي مرحلــة زمانية قد جند 
حالة من االنفتاح كما في مصر، 
وفي مرحلة أخرى جند شيئا 
من التضييق. وما يحدث في 
سورية اليوم فهو خارج سياق 
التاريخ كله واملنطق والعقل، 

وال تستطيع القياس عليه.
ولكــن حريــات الصحافة 
هــي جزء من حالة سياســية 
ومجتمعيــة، وال تتطــور من 
فــراغ وإمنــا من خــالل بيئة 
سياســية، فمثــال احلريــات 
السياســية قد ارتفع ســقفها 
في الكويت، والسبب في ذلك 
يعود لوجود سقف عال وبرملان 
نشــط وفعال، فكل القطاعات 

تدعم بعضها.

إلى أي مدى ميكننا التفاؤل 
وخصوصا أننا نرى آثارا 

تدميرية تصيب الدول وواقعا 
كارثيا في العديد منها؟

٭ هنــاك موازيــن تاريخية، 
فالسنة والســنتان واخلمس 
ســنوات هــي حلظــة عابــرة 
في الزمــن، ولكن احلقيقة ان 
الثورية كالبلشفية  التجارب 
والسوفييتية والفرنسية كان 
حجم الدماء واآلالم واخلراب 
والدمار في تلك السنوات كبيرا 
للغاية، ومع ذلك نرى أن أوروبا 
بنت هذه احلضارة ومت إفراز 

الدول احلديثة واملؤسسات.
وأعتقد أن تسارع احلياة في 
منطها احلديث سيجعل مسألة 
النمو والنهوض اسرع من قبل، 
فالدول العربية لن حتتاج إلى 

او مختلفــة ولكن على نفس 
املستوى او أكبر.

ما العائق األكبر الذي أحبط 
أحالم الشعوب العربية في 
الوصول إلى ما تطمح إليه؟

٭ هناك عوائق عديدة، ولكن 
اعتقد ان العائق السياسي هو 
االهم، فهنــاك إفراط كبير في 
تعميــق احلواجــز الوطنية، 
فالدولة الوطنية أصبحت واقعا 
جديدا يجب احترامه والتعامل 
معه بشكل إيجابي وغير مقلق. 
وتركيا منوذج ناجح، وال ميكن 
إعادة نسخ هذه التجربة على 

باقي الدول.

برأيك هل دولنا العربية 
واإلسالمية لديها مقومات 
النجاح مثل الدولة التركية؟

٭ الدولة احلديثة في اخلليج 
العربي ناجحة بكل املقاييس، 
وقــد ســاعدها علــى النجاح 
والتميز الوفرة املالية مع قلة 
عدد الســكان، وحتى في حال 
وجــود اي هدر فــي املقدرات 

جنحت في ذلك.
فنحن نرى الكويت والدوحة 
ودبي علــى ســبيل املثال قد 
وصلت ملرحلة عصرية متقدمة 
ومتطورة، ورمبا األمر يحتاج 
إلى تعزيز عملية توطني قدر 
معقول من الصناعات، وهناك 
أفكار تقدم لذلك، ومع االنفتاح 
السياسي والفكري رمبا تكون 

بحاجة أكثر إلى التطور.
أعلم ان هناك خصوصية 
لهذه الدول، فهي تعيش حالة 

)ريليش كومار( جمال سلطان متحدثاً للزميل محمد راتب 

احلراك السياسي 
الشعبي العربي 

إيجابي.. واألجيال 
القادمة قادرة 
على تصحيح 

املسار

العائق السياسي 
يشكل حتديا 
أمام احلداثة.. 
وهناك إفراط 

في تعميق احلواجز 
الوطنية

تركيا منوذج ناجح 
ال ميكن استنساخه 

على الدول كلها

سلطان لـ »األنباء«: دول اخلليج ال حتتاج 
الستنساخ  جتارب دولية.. وتطورها مرهون 
بتعزيز الصناعات واالنفتاح الفكري والسياسي

أكد الكاتب الصحافي رئيس حترير صحيفة املصريني جمال سلطان ان ما حدث في الدول العربية 
من حراك سياسي النتزاع احلرية قد أثر إيجابا، وذلك رغم اآلالم واخلسائر الكبرى، إال ان األجيال 
القادمة ستكون اكثر قدرة على تصحيح املسارات وإنقاذ األوطان. وقال في لقاء مع »األنباء« على 
هامش مشاركته في ملتقى العالقات العربية - التركية  ان القضايا التي فجرها التعاطي الدولي 
مع ما حدث في الربيع العربي لفت االنتباه وفجر وعيا غير مسبوق في أذهان هذه األجيال بصورة 
لم حتدث من قبل. ولفت إلى أن احلراك الثوري كشف عن أمراض خفية، واخرج الصديد من 
اجلســد العربي الذي أصبح قيحا ذات رائحة بشعة وآالما ومتاعب للشعوب وأزمات سياسية 

واقتصادية وأمنية ظهرت بصورتها احلقيقية، وكان البد من هذا حتى يتم التطهير بشكل جيد، 
وتتطور الشعوب على أسس صحيحة. وأعرب عن تفاؤله بنهضة عربية لن تطول، فتسارع احلياة 
في منطها احلديث سيجعل مسألة النمو والنهوض أسرع من قبل، وبسنوات قليلة سنرى ثمار 
التحول إيجابيا على املنطقة العربية شعوبا ودوال. وأشار إلى أن النموذج التركي رائد وجنح في 
صياغة منظومة جتاور فيها اإلسالم مع احلداثة، ولكن الدول العربية وخصوصا اخلليجية ليست 
بحاجة إلى نسخ هذا النموذج ألن لديها مقومات التطور وال يتطلب األمر سوى بعض التعديالت 

والدخول في ميدان الصناعات. »األنباء« التقت الكاتب جمال سلطان وفيما يلي التفاصيل:

جمال سلطان

محمد راتب

الدول البعيدة 
عن الربيع العربي 

تضاعفت لديها 
مستويات الوعي 

السياسي

برنامج لرصد إصابات العمل واألمراض املهنية بالكويت
حنان عبدالمعبود - 
عبدالكريم العبداهلل

أصدر املؤمتــر اخلليجي 
اخلامس للصحة والســالمة 
املهنيــة توصياتــه، حيــث 
مــن  أول  أعمالــه،  اختتــم 
التوصيات  أمس، وتضمنت 
أربعة محاور أساسية، هي: 
السياسات واالستراتيجيات 
واخلطط الوطنية، وتصميم 
وتطويــر وتطبيــق خدمات 
الصحــة املهنيــة، والتعاون 
والتنســيق، ونشــر مفاهيم 
الصحــة والســالمة املهنية. 
وأكــدت التوصيات ضرورة 

ربــط اســتراتيجية الصحة 
املهنيــة مع أهــداف التنمية 
املســتدامة ٢٠3٠، الصــادرة 
عــن األمم املتحــدة بهــدف 
قــدرات  وتطويــر  تنميــة 
املهنية  وإمكانــات الصحــة 
الوطنيــة، ووضــع خارطة 
مخاطــر الصحــة املهنيــة 
بالكويــت، ومتابعة تطبيق 
االســتراتيجية اخلليجيــة 
للصحــة والســالمة املهنية 
بشكل دوري، وتطبيق جميع 
بنــود وإرشــادات االتفاقات 
الدولية فيما يخص مكافحة 
األمراض املزمنة غير السارية، 
ومكافحة عوامــل اخلطورة 

املؤدية لها لعالقتها املباشرة 
باللياقة للعمل ووضع برنامج 
لتعزيــز الصحة فــي أماكن 

العمل.
كمــا طالــب املؤمتــر في 
توصياته مبد تغطية الصحة 
املهنية لتشــمل جميع املدن 
الصناعية فــي الكويت على 
أن تبدأ بإنشاء مراكز الطب 
الصناعي اخلمسة الواردة في 
اخلطة اإلمنائية الثانية )٢٠١5 
ـ ٢٠٢٠(، وكذلك تكوين فريق 
عمل في إدارات الصحة املهنية 
بدول مجلس التعاون لتحليل 
املخاطر في مجاالت الصحة 
املهنيــة وحتديــد أولويــات 

العمل ملواجهة هذه املشاكل.
التوصيــات،  وتضمنــت 
أيضــا، وضع برنامج لرصد 
إصابــات العمــل واألمراض 
املهنيــة في الكويــت وربط 
هذا البرنامــج بدول مجلس 
التعاون اخلليجي، واالتفاق 
اللياقة  على تطبيق معايير 
البدنية على مختلف العاملني 
في مجــاالت العمل البحري 
والغوص والطيران وقيادة 

املركبات.
التوصيــات  وشــددت 
على ضــرورة وضــع دالئل 
استرشــادية للتعامــل مــع 
العاملني فيما يخص حاالت 

العنــف اللفظي واجلســدي 
واإلداري والنفســي وإصدار 
اللوائح االسترشادية لتقييم 
اللياقــة البدنيــة للمتقدمني 

للعمل.
التوصيــات  أكــدت  كمــا 
أهمية ميكنة طرق حســاب 
نسب العجز املهني، وتنفيذ 
البرنامج في مختلف اجلهات 
التــي تقــوم بتقدير نســب 
العجز، والتعــاون مع إدارة 
اجلودة واالعتراف ومختلف 
اجلهات ذات العالقة بتطبيق 
برامج جودة واعتراف خاصة 
املهنية  بالصحة والســالمة 

والبيئية.

»الطوارئ الطبية« جنحت في تنفيذ عملية إخالء باألڤنيوز

حنان عبدالمعبود

قــال مديــر إدارة الطوارئ 
اجلســار  د.طــارق  الطبيــة 
انــه ضمــن اجلهــود املبذولة 
والتخطيط املسبق ألي حدث 
طارئ، نفــذت إدارة الطوارئ 
الطبيــة بالتعــاون مــع إدارة 
مجمع األڤنيــوز عملية إخالء 
مبنــى اإلدارة ومبنــى املجمع 
املرحلة الثانية، وكان التمرين 
عبارة عن حريــق في املبنى، 

ومت إخالء املبنى من املصابني 
اثنــان منهمــا   ،3 وعددهــم 
حاالتهمــا خطرة مت إخالؤهما 
الــى مستشــفى  وإســعافهما 
الصباح بعد تصنيفهما من قبل 
رجال الطوارئ الطبية حسب 

اخلطة املوضوعة لإلخالء. 
وأشــاد اجلســار بفنيــي 
الطبيــة والقائمني  الطــوارئ 
على هذه عملية من هيئة طبية 
وإدارية ومتريضية، وعملهم 
املميز بحادث اإلخالء الوهمي 

والدور املهم الذي يقومون به 
خلدمة بلدهم الكويت. 

كمــا أثنــى علــى تعــاون 
إدارة مجمع األڤنيوز واإلدارة 
العامة لإلطفاءـ  مركز الشويخ 
الصناعية، ووزارة الداخلية ـ 
مديرية امن الفروانية بقيادة 
اللواء ركن صالح مطر العنزي، 
واإلدارة العامة للدفاع املدني، 
واإلدارة العامة للقوات اخلاصة.
وقــد نفــذ التمرين قســم 
التخطيــط بــإدارة الطــوارئ 

الطبية برئاسة حامد العتيبي 
الفــودري  علــي  وتنســيق 
مبشاركة 3 ســيارات إسعاف 
بقيادة رئيس مركز إســعاف 
الري نواف الشــايجي ومركز 

إسعاف األميري.
وشكر اجلسار جميع وسائل 
اإلعالم علــى تغطيتهــم لهذا 
احلدث وتسليط الضوء على 
اخلطوات الثابتة التي تسير بها 
إدارة الطوارئ الطبية ووزارة 

الصحة بشكل عام.

نقل أحد املصابني

احلصان: مشروع طرق وجسور 
»صباح األحمد« يسير وفق املخطط

فرج ناصر

طالــب الوكيل املســاعد 
لقطاع هندسة الطرق بوزارة 
العامــة م.أحمــد  األشــغال 
احلصان من خالل اجتماعه 
مع جهــاز إشــراف الوزارة 
ومديرة املشــروع م.منيرة 
علي حسن ومقاول مشروع 
إنشاء وإجناز وصيانة طرق 
وجسور الطرق الرابطة بني 
مدينة صباح األحمد ومدينة 
اخليران الســكنية، بالسير 
بأعمال املشروع وفق البرنامج 
الزمنــي املعــد للمشــروع، 
حيث يحرص وزير األشغال 
العامــة عبدالرحمن املطوع 
علــى متابعــة كل مشــاريع 
الوزارة، الســيما مشــاريع 
قطاع هندســة الطرق ملا لها 
من أ هميــة قصوى ألحداث 
النهضة العمرانية املنشودة، 
موضحا ان املشــروع يهدف 
إلى تطوير الطرق الرابطة بني 
مدينة صباح األحمد ومدينة 
اخليران السكنية من خالل 
إعادة تأهيل الطرق القائمة 
وإنشــاء طرق حديثة وفق 
املعايير التصميمية للطرق 
السريعة. ويتضمن املشروع 
١٧ تقاطعا معظمها عبارة عن 

جسر علوي لتأمني انسيابية 
مرورية مع دوار على مستوى 
األرض لتأمني الربط بني املدن 
u-turn، وكذلــك يحتــوي 
علــى أطوال طرق بطول 5٢ 
كم، وحــث احلصان املقاول 
على تســليم mile ston١ في 
موعده وهي ضمن سياســة 
القطاع باالفتتاحات اجلزئية 
للمشروع ليتم االستفادة منه 
مــن مرتــادي الطريق دون 

م.أحمد احلصاناالنتظار لنهاية العقد.

»املواصالت«: جتديد البنية التحتية 
لشبكة الهاتف قريباً

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة 
املواصالت أنه سيتم جتديد 
البنيــة التحتيــة للشــبكة 
الهاتفية بالكويت قريبا وذلك 
بعد التوقيع مع الشركة املنفذة 
لهــذا املشــروع.  واضاف أن 

كلفة املشروع تبلغ نحو ١8٠ 
مليون دينار تشــمل جميع 
اعمال البنية التحتية والتي 
تضم جميع مناطق الكويت. 
وقال املصدر إن »املواصالت« 
خاطبت اجلهــات احلكومية 
والوزارات األخرى التنسيق 
معها إلزالة اخلدمات اخلاصة 

بها الواقعة على ســير عمل 
املشــروع. ومــن جانب اخر 
كشف مصدر بوزارة املواصالت 
عن بدء الوزارة بتنفيذ املرحلة 
الثالثة من مشــروع الفايبر 
)االليــاف الضوئية( ملناطق 
الكويت وخاصة املناطق التي 
تشتمل عليها املرحلة الثالثة.

إسعاف أحد املصابني أثناء احلريق

جانب من العمل بأحد الطرق

أكد على هامش مشاركته في ملتقى العالقات العربية - التركية ان الكويت األولى في حريات الصحافة


