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د.هند الشومر

ذعار الرشيدي

سيبدأ العام الدراسي اجلديد بعد أيام ومبا يعنيه ذلك 
من عودة آالف الطلبة واملدرسني والعاملني بالتربية والتعليم 
وجامعة الكويت واجلامعات اخلاصة وكليات ومراكز الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي إلى مقاعدهم التعليمية وستعود 
حركة اآلالف من الســيارات على الطرق وما يترتب عليه 
من اختناقات مرورية وملوثات للهواء من عوادم السيارات 

وحوادث مرورية وضحايا.
وتتكرر هذه املشكلة كل عام وقد تتفاقم بسبب اللجوء 
إلى املسكنات بدال من العالج الشافي والفعال والذي يحتاج 
إلى تغيير ثقافة النقــل واملواصالت واملزيد من التعاون 
والتنسيق على مستوى جميع أجهزة الدولة وفي مقدمتها 
اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية التي يجب أن تكون 
من اآلن على أهبة االستعداد بخطط مدروسة ومبنية على 
اخلبرات التراكمية وواضحة الرؤية واألهداف، وأن تكون 
اخلطة معلنة بشــفافية كاملة وال ننتظر حتى بداية العام 
الدراســي اجلديد ثم تكون ردة الفعل إرسال العديد من 
سيارات املرور إلى مناطق االختناقات املرورية أو حترير 
مخالفات ممنوع الوقوف داخل أو حول احلرم اجلامعي، 
إذ يجــب أن تكون اإلدارة العامة للمرور جاهزة من اآلن 
باجتماعات مكثفة مع الوزارات ذات الصلة وجامعة الكويت 
وال ننسى دور املجتمع املدني وجمعيات النفع العام وقد 
يكون من بني احللول نشر ثقافة النقل اجلماعي وتشجيعها 
بدال من الوضع احلالي لالستخدام املفرط للنقل الفردي 
اخلاص والذي يزيد من مشــكلة االزدحام واالختناقات 

املرورية وما يترتب عليها من تداعيات مختلفة.
وأرجو أن تضع وزارة الداخلية خطتها للعام الدراسي 
اجلديد وتكون جاهزة قبل بداية العام الدراسي ألن االزدحام 
املروري يفسد بهجة االحتفال والفرحة ببداية عام دراسي 
جديد وســعيد على اجلميع وخال من احلوادث املرورية 

والضحايا.
وال نغفل حماية التالميذ من احلوادث عند أبواب املدارس 
ورياض األطفال مــن خالل تنظيم جيد للمرور ومراقبة 

سرعة املركبات حول محيطها.
وختاما أتوجه بالتحية جلميع القيادات والعاملني باإلدارة 
العامة للمرور الذين سيتحملون أعباء ومسؤوليات مضاعفة 
مع بداية العام الدراســي لتسهيل انسيابية املرور ومنع 
وتخفيف االزدحام واحلوادث والسهر على سالمة مستخدمي 
الطرق وبصفة خاصة من األطفال والشــباب قرة أعيننا 
ومستقبل وطننا ولكل من يعمل باملرور باقة ورد مسبقة 
من اآلن تعبيرا عن العرفان واالمتنان وكل عام وأنتم بخير.

يحســب لرئيس مجلس األمة السابق، املغفور له بإذن 
اهلل، جاسم اخلرافي انه في العام 2003 كان أول من سمح 
بعقد جلسة برملانية شكلية لطلبة املرحلة الثانوية ليتقمصوا 
شخصيات النواب وأبدوا خالل تلك اجللسة آراءهم حول 
مختلف القضايا السياســية في ذلك الوقت منها تصويت 
املرأة ومنع االختالط وتخفيض سن الناخب، وهي الفكرة 
التي حتولت الحقا وبعد سنوات الى ما عرف ببرملان الطلبة، 
واذكر ان تلك الفكرة عرضها تلفزيون الكويت في ذلك العام 
عبر برنامج ستة على ستة وكان عنوان تلك احللقة »برملان 
الظل«، وهذه فكرة املذيع املخضرم يوســف عبداحلميد 
اجلاسم وأحد بنات أفكاره التي لطاملا كانت رائدة في مجال 

االعالم الكويتي.
> > >

ما يهمني هو مصطلــح »برملان الظل« الذي كان عنوان 
احللقة رغم بعد املصطلح عما حوته احللقة، ولكن مشاهدتي 
لتلك احللقة دفعتني للتساؤل لم ال يكون لدينا فعال »برملان 
ظل«؟! خاصة اننا وصلنا ملرحلة ســخط سياسي ازاء أداء 
املجلس الى درجة دفعتنا للتساؤل:»اذا كان املجلس يفترض 
بــه مراقبة احلكومة وال يؤدي عمله كما نطمح فمن يراقب 
اداء املجلس؟!« اجابة هذا السؤال هو انه يفترض ان يتشكل 
لدينا مجلس ظل وظيفته مراقبة املجلس احلالي وعقد ندوات 
دوريــة لرصد األداء، وحتى يكون مجلس الظل الذي ادعو 
له مقاربا في مفهومه للمفهوم السياســي العاملي »حكومة 
الظل« والتي تتشكل من احلزب املعارض الذي لم يشارك في 
احلكومة ملراقبة ادائها دون سلطة تنفيذية له كما في بريطانيا.

> > >
لذا اقترح ان يتشكل مجلس الظل من مرشحي االنتخابات 
األخيرة الذين حصلوا على املراكز اخلمسة التالية للمراكز 
العشــرة االولى، اي ممن حصلوا على املراكز من احلادي 
عشر حتى املركز اخلامس عشر، بحيث يكون لدينا ٥ من 
كل دائرة اي يكون لدينــا مجلس ظل مكون من 2٥ نائب 
ظل، وبالطبع كما أعضاء حكومة الظل فال سلطة تشريعية 
وال رقابية لديهم، ولكنهم يكونون رقباء سياسيني جتمعهم 
ندوات دورية لنقد أداء مجلس األمة بشكل عام وكل خمسة 
أعضاء ظل من كل دائرة يركــزون انتقادهم على أعضاء 
الدائرة العشرة، واعتقد ان هذا امر مشروع، كما ميكن ان 
تكون ندوات اصحاب املراكز من احلادي عشر الى اخلامس 
عشر من مرشحي االنتخابات السابقة ممن سيكونون أعضاء 
مجلس الظل الكويتي بابا انتخابيا لهم وهذا حق متاما كما 

يفعل أعضاء حكومات الظل.
> > >

هل ميكن ان تنجح الفكرة؟! حقيقة اعتقد انها مستحقة 
بغض النظر عما اذا كانت ســتنجح بالشكل الذي طرحته 
ولكن اعتقد ان تشكيل هذا املجلس ميكن ان يتم بدعوات 
الديوانيات الشبابية في كل دائرة ألصحاب املراكز من احلادي 
عشر الى اخلامس عشر من مرشحي االنتخابات السابقة، 
هنا سنخلق شكال سياسيا جديدا ورقابيا ميكن ان يحسن 
من أداء أعضاء مجلس األمة احلاليني كون النقد سيأتي من 
مرشحني متكنوا من احلصول على مراكز قريبة من النجاح.

> > >
توضيــح الواضح: قد تكون الفكرة مجــرد رأي كاتب وقد 
حتتمل الفشــل، ولكن حتى ولو، فهي افضل من الوضع 

الرقابي احلالي.

العام الدراسي اجلديد 
واالختناقات املرورية

جاسم اخلرافي
وبرملان الظل

ألم وأمل

احلرف ٢٩

بداية الصراع بني أردوغان وترامب 
بدأت بسبب اعتقال القس األميركي في 
تركيــا حيث أصر ترامب على إطالق 
سراحه فورا إال أن الرئيس أردوغان 
رفض االنصياع ألوامر ترامب.. وعلى 
أثرها هدد ترامب باحلصار االقتصادي 
لتركيا.. ونفذ تهديده وتســبب ذلك 
في هبوط ســعر الليرة التركية إلى 
أدنى سعر ومستوى، ولقد أربك هذا 
االقتصاد التركي الــذي بدأ يتجرع 
الصدمة حيث انهار االقتصاد التركي، 
والرئيس أردوغان قبل التحدي، وطالب 
األتراك باســتبدال العمالت األجنبية 
بالليرة التركية والذهب.. وأمر باستبدال 
التعامل التجاري بالعملة التركية وعدم 
التعامل بالدوالر األميركي.. وأعلن في 
الوقت نفسه عن إطالق سياسة جديدة 
لتركيا وهي البحث عن حلفاء جدد بدال 
من الواليــات املتحدة األميركية التي 
ترتبط بعالقات متينة معها والشريك 

معها في حلف الناتو العسكري.. وال 
أعتقد بأن حلفاء تركيا يســتطيعون 
إنقاذ تركيا مما يعانيه بسبب االنهيار 
االقتصادي.. وترامب لم يهتم بالعالقات 
املتينة مقابل إنقاذ مواطنه.. فقد حرص 
على الدفاع عن املواطن األميركي ألنه 
يشــعر بأن هذا من واجبات رئيس 

اجلمهورية..
الواليات املتحدة األميركية باشرت 
احلصار االقتصادي ضد تركيا ولقد 
أثر قــراره هذا في انحدار االقتصاد 
التركي وتهاوي الليرة التركية.. هذه 
هي البداية فماذا سيحدث لو استمر 
أردوغان في معاندة ترامب هل ستنقذه 
وقفة اجلماعة التي ترفع صوره وتعتبره 
اإلمام لإلسالم وعلى يده تعود الدولة 
العثمانية التي تسعى إلى قيامها اجلماعة 
اإلســالمية ؟ وهذا مــا يرددونه في 
الدواويــن دون أن يكون له أي تأثير 
على املستوى العام حيث ترامب ماض 

في الدفاع عن القس األميركي والدفاع 
عن مواطنه.. بينما يقف أردوغان حائرا 
ال يستطيع أن يواجه أو أن يتصدى 
للموقف األميركي.. وتروج اجلماعة 
اإلسالمية أصدقاء أردوغان بأن ترامب 
مكروه وال أحد يتعاون معه ونحن نقول 
إن ترامب رئيس دولة دميوقراطية ال 
يستطيع أن يخطو خطوة دون موافقة 
احلزبني اجلمهوري والدميوقراطي.. 
أما أردوغان فإنه ضايع فيما يتخذه 
من موقف ملجابهة ترامب.. وهل هؤالء 
الذين يدعون بأن ترامب ليســت له 
شعبية أن يؤكدوا صحة ادعاءاتهم أن 
ترامب استطاع أن ينهض باالقتصاد 
للدولة  الهيبة  األميركي ويســترجع 
التي أضاعها  الهيبــة  تلك  األميركية 

أوباما الرئيس السابق..
هل لدى اجلماعة اإلسالمية أي آراء 
تقنعنا بقدرة أردوغان على مصارعة 
ترامب؟.. ونصيحة إلخواننا أعضاء 

اجلماعة اإلسالمية بأن يهتموا بوطنهم 
الكويت وأن يكرسوا جهودهم للمساعدة 
في مشاريع التنمية التي تسعى الدولة 
أردوغان  أما وقوفكم مع  إلجنازها.. 
ووالؤكم له دون وطنكم فإن موقفكم 
هذا يعتبر خيانــة ألوطانكم.. يجب 
أن حترصوا علــى أن يكون والؤكم 
كامال وتاما للكويت دون غيرها، فال 
تعتقدون بأن أردوغــان أو اجلماعة 
اإلسالمية أكثر إخالصا واهتماما بكم 

وباملواطنني الكويتيني..
من أقوال جابر اخلير: »نحن جميعا 
شركاء في بناء الكويت.. وإن أي حب 
الكويت أن نحافظ على وحدتنا وأن 
نعمل على تقدمها.. ولنذكر أننا أهل 
ديرة واحدة صغيرة ال حتتمل االنقسام 
واخلالف.. ومن اليسير فيها االلتقاء 
على كلمة ســواء تعيننا فيها النوايا 

الطيبة وسالمة الصدور«. 
واهلل املوفق.

في املناسبات العاملية ككأس العالم أو 
األلعاب األوملبية تستعد الدول حوالي 
أربع أو ثالث سنوات من إعداد الفنادق 
اللوجستية ومع  واملالعب واخلدمات 
ذلك يطرأ طارئ من ظروف جوية أو 
إرهاب أو غيره من املنغصات فال تنجح 

الدولة املنظمة جناحا كبيرا في ذلك.
وعلى النقيض متاما نحن نرى أن 
موسم احلج السنوي ال يتعدى الشهر 
وأداء املناسك للحج فقط خمسة أيام، 
وجموع احلجيج ما ال يقل عن مليوني 
حاج يتنقلون في وقت واحد في بقعة 
صغيرة من األرض يجتمعون لطاعة اهلل 
وذكره ومع ذلك ال نرى شــغبا أو أي 
تعد، يساعد في ذلك اجلهود االستثنائية 
التي يقوم بها خادم احلرمني الشريفني 
وحكومته بتسهيل أداء هذه املشاعر، 
ونحن في كل عــام نرى ما ميكن أن 
نســميه بالعجائب مــن رجال األمن 

السعودية  الكشافة  السعودي وكذلك 
خلدمة احلجيج، فنرى من يحمل بعض 
احلجاج على ظهره، ومنهم من يلبسه 
نعله أعزكم اهلل، ومن يطفئ ظمأ احلاج 
بتوزيع املياه الباردة، ومن املشــاهد 
املؤثرة التي رأيناها في هذا العام حمل 

األطفال والتخفيف عن احلجاج.
فهل هم مطالبون بهــذه األعمال 
أم فقــط حفظ األمن؟ ان هذه األعمال 
التي يقوم بها هؤالء الرجال ما هي إال 
بتوجيهــات كرمية من خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
حفظه اهلل وقيادة اململكة واستشعارا 
من هؤالء باألجر العظيم خلدمة احلجيج.
وكذلك الالفــت للنظر ما يقوم به 
الهالل األحمر السعودي ووزارة الصحة 
السعودية من خدمات جبارة للحجيج 
ومما زاد تقديرنــا للدور الرائع الذي 
تقوم بــه اململكة هو نقل املرضى من 

املستشفيات إلى عرفة إلمتام حجهم، 
وهذا ينم عن اخللق العظيم الذي يتحلى 

به هؤالء الرجال.
وفي مشــعر مزدلفة هــذا املكان 
الصغير الذي يفد إليه أكثر من مليوني 
شخص خالل ساعات تكون السكينة هي 
العنوان، ناهيك عن احلرم املكي الشريف 
وهذه التوسعات العظيمة التي قامت بها 

حكومات خادم احلرمني عبر الزمان.
وفي »املرجم« وهذا الترتيب اخلرافي 
وتيسير حركة الدخول واخلروج التي 

تتم بيسر وسهولة.
وإذا أردنــا الوقوف على عظم هذا 
العمل باألرقام فسنجد ما يلي: 30000 
طبيب وممــرض، 18000 دفاع مدني، 
13000 رجل أمن، ٥000 موظف جوازات، 
4140 مســعفا، 2724 داعية ومرشدا 
دينيا، 2000 موظــف جمارك، 6000 
جمعية الكشافة، 10000 موظف شؤون 

احلرمني، 2170 موظف طيران مدني، 
1٥00 مهندس وفني كهرباء، 1٥000عامل 
نظافة، 136٥0 عربة لذوي االحتياجات 
اخلاصة، 2٥ مستشــفى بسعة ٥٥00 
سرير، 980 سيارة إسعاف، 100 غرفة 
عناية مركزة متنقلة، ٥ طائرات إسعاف، 
٥9741 معدة وآلية وجهازا، 79٥6 سيارة 
خدمات 280 مركز مرور، و٥2 مركز 

شرطة.
 وكل هذا يقدم باملجان للحجاج، فال 
يدفع احلاج أي مبلغ من ساعة دخوله 
إلى األراضي السعودية حتى املغادرة 

منها باستثناء أكله وشربه.
إن كلمة شــكرا تكون بسيطة في 

حق هؤالء.
لذا نقول إلخواننا في اململكة العربية 
السعودية: عملتم فأبدعتم بل ومتيزمت، 
وأديتم حق هــذه الفريضة العظيمة، 

فجزاكم اهلل خيرا لكل ما عملتم.

عبد المحسن محمد الحسيني

سعد النشوان

صراع اجلبابرة 
بني أردوغان 
وترامب..

التميز في خدمة 
احلجيج.. 
عنوان 
السعودية

املوقف السياسي

رؤية

انظــر إلى عقلــك كحديقة وأنت 
اجلنايني، فأنت من يقوم ببذر البذور 
»األفكار« في عقلك الباطن طوال اليوم 
وغالبا ما يكون هذا دون إدراك أو وعي 
منك، فهذه البذور أساســها تفكيرك 
املعتاد، فبــذر هذه البذور في عقلك 
النتائج في  الباطن سيجعلك حتصد 

حياتك وجسدك.
فمن يبذر األشــواك ال يتوقع أن 
يكون حصاده عنبا أو تينا، فالسبب 
هو من يخلق الفكرة، ولكل حالة نتيجة، 
إذن أنت من ميلك زمام أفكارك، وأنت 
أو أنت من يحدد األحوال التي يرغب 

أن يكون فيها.
ابدأ في زرع أفكار السعادة والسالم 
والسلوك الصحيح، فكر برضا وهدوء 
واقتنــاع، اجعل عقلــك الواعي يقر 
ويقتنع بها، استمر في بذر هذه األفكار 
الرائعة في حديقة عقلك الباطن أكيد 

انك سوف حتصد محصوال رائعا.
املهم أن تكون األفكار الرائعة املودعة 
في عقلك الباطن منسجمة خالية من 
االضطرابات فإن هذا االنسجام سوف 

يعطيك أفضل وأجمل النتائج.

التحكم في  وهنا عندما تستطيع 
قوى تفكيــرك فإنك تســتطيع أن 
تستخدم قوى عقلك الباطن في حل 
أي مشكلة وتتخطى أي عقبات تواجهك 

في حياتك.
إن األشــخاص الذين يتســمون 
بالفراســة والذكاء والتبصر ينصب 
تركيزهم علــى العالم الداخلي ألنهم 
يعلمــون جيدا أن العالم الداخلي هو 
الذي يخلــق العالم اخلارجي خالف 
الغالبية العظمى من البشر الذين ينصب 

اهتمامهم على العالم اخلارجي.
فعندما تعرف حقيقة تفاعل عقلك 
الواعي وعقلك الباطن فسوف تصبح 
قادرا على حتويل حياتك كلها، ولكي 
تغير ظروفك يتعــني عليك أن تغير 

السبب. 
»األسباب«.. إن تغيير السبب سوف 

يغير النتيجة، وهذا كل ما حتتاجه!
القالب بشكل  فحينما تشكل هذا 
إيجابي سيساعدك ذلك على توجيه 
طاقاتك الالمحدودة جتاه كل ما ينفعك 

ويحقق مصاحلك.
إن فهمك لبعض األساليب احملدودة 

وامللموسة لكيفية تطبيق قوانني العقل 
سوف يجعلك تعيش في جتربة تبدل 

كل السلبيات إلى إيجابيات.
وتتغير األمور لديك ويحل النجاح 
بدل الفشل والســعادة محل احلزن 
الفوضى  بــدل  ويكون االنســجام 
واإلميان بدل اخلــوف، نعم جميلة 

وكثيرة!
إن أغلب البارزين الذين تراهم في 
حياتك من علماء ومخترعني وكتاب 
وساسة وقادة، يتمتعون بفهم عميق 
للمهام التي يقــوم بها العقل الباطن 
والعقل الواعي وهو ما يعطيهم وإن 
شاء اهلل يعطيكم القوة لتحقيق أهدافكم 

وأحالمكم.
وأســتذكر هنا حادثة حصلت لي 
أنا شخصيا حينما أصبت بحالة من 
اخلــوف والرعب في أحــد اللقاءات 
التلفزيونية املهمة ملناقشة قضية كانت 
الكويتي  الشارع  أغلب  اهتمام  محل 
وفيها كثير من اخلالف واجلدل مما 
جعل عضالت معدتي تتقلص وتنقبض 
وظللت جالسا في استراحة الضيوف 
وأنا أتصبــب عرقا، وال أعرف كيف 

أخرج من هــذه احلالة.. وكيف راح 
أطلع على الهــواء وأواجه اآلالف بل 
مئات اآلالف من املشــاهدين.. فكان 
هناك قول يشدني بأال أخرج، سوف 
يسخر مني املشاهدون، ال أستطيع 
احلديث وأنا في هذه احلالة، وهناك 
شــيء آخر يقول: تغلب على خوفك 
وعلى نفسك الضعيفة، الزم نفسك 

القوية تتغلب على نفسك الضعيفة!
وبالفعل توكلت على اهلل، وانطلقت 
إلى االستوديو وغلبت نفسي القوية 
التي انطلقت بكل قوة وهزمت نفسي 
الضعيفة ومبجرد ما بدأت احللقة انطلق 
سراح القوة احليوية الكامنة بداخلي 
التقلصات وانطلقت ألؤدي  وذهبت 
توضيحا وحلوال للمسألة الدستورية 
والقانونية محل النقاش حازت إبهار 

املشاهدين وإعجاب اجلميع.
ولهــذا ال تستســلم »لنفســك 
الضعيفة«، عقلك الواعي حينما يشعرك 
باخلوف والتوتر والقلق، ركز وبهدوء 
في النفس القوية، فان عقلك الباطن 
سيتغلب على هذه االنفعاالت السلبية.

واهلل ولي التوفيق.
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العقل الواعي 
والعقل الباطن
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