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منذ أن أعلنت وزارة الصحة انطالق خدمات بطاقة 
عافيــة للتأمني الصحي في أكتوبر للعام 2016، طرأت 

على التأمني الصحي )عافية( العديد من التحديثات.
حسبما هو مذكور في املوقع الرسمي لتأمني عافية 
)https://www.afya-health.com( فإن هذا التأمني يغطي 
182 صيدلية، 12 مستشفى، 79 عيادة أسنان و80 عيادة 
طبية خاصة، ولكن تبقى هناك مالحظات، فحســب 
اإلحصائيات املذكورة في موقع الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية، يبلغ عدد الكويتيني/ الكويتيات ذووا الـ 64 عاما 
فما فوق، يبلغ عددهم 58063 شخصا )حسب زيارتي 
بتاريخ 25 مارس: والذي يفتقر لتفصيل األعمار التي 

تتجاوز 64(.
في العام 1911 بدأ التعليم النظامي في الكويت، حيث 
كان مقتصرا على الذكور، وفي ثالثينيات القرن املاضي 
بدأت مســيرة التعليم النظامي لالناث في الكويت، ثم 
استقلت الكويت في العام 1961، وفي العام 1965 صدر 
القانون رقم 11 بشــأن التعليم اإللزامي في الكويت، 
هــذا يعني أن التعليم قبل العام 1965 لم يكن إلزاميا، 
والذي كان يتزامن مع فترة احلياة ما قبل التمدن، حيث 
الكثير من الظروف كانت حتول دون التعليم السيما 
لإلناث والتي منها محدودية عدد مدارس اإلناث، عدم 
توافر وسائل النقل املالئمة لإلناث، باإلضافة إلى عدم 
اهتمام الكثير من أولياء األمور بأهمية التعليم لإلناث، 
بل وحتى إن حظيت األنثى بالتعليم، كان العرف السائد 
آنذاك بأنها بعدما تتزوج تكون ربة منزل تقوم بأعمال 
املنزل، مما يجعل شريحة من كبار السن السيما النساء 

خارج تغطية تأمني »عافية«.
لك أن تتخيل عزيزي املسؤول أن من بني الـ 58 ألف 
شخص الذين يتجاوزون 64 عاما عدد من األشخاص 
املهمشني قد تتجاوز أعمارهم الـ 80 عاما، ليس لشيء 
إال ألنهن لسن متقاعدات، على الرغم من أن العمل الذي 
كن يقمن به في رعاية املنزل وتهيئة األسرة املناسبة 
لرجل منتج، وتنشئة أجيال منتجة، هو أشق من العمل 
الذي يقوم به العديد ممن يعملون السيما في أيامنا هذه.
على الرغم من تصريح مسؤول في الصحة صدر 
بتاريخ 2017/1/18 بدراسة ضم ربات البيوت إلى برنامج 
عافية، إال أننا مازلنا لم نشــاهد تطبيق هذا التصريح 
على أرض الواقع، والتزال العديد من األمهات واجلدات 
ممن أنشأن أجياال كانت ولم تزل منتجة في الكويت، 
إال أنهن لسن مشموالت في تأمني عافية الصحي الذي 

يشمل/ سيشمل بناتهن وحفيداتهن.
لذا، نتمنى من العاملني في قطاع تأمني عافية إيجاد 

حل فوري لكبيرات السن في نظام عافية.
همسة في أذن القائمني على موقع عافية في شبكة 
اإلنترنــت، نرجو حتديث املوقــع بحيث تكون هناك 
طريقة بأن يضغط املســتخدم على املراكز املشمولة 
في »عافية« )صيدليات/ مستشفيات/ عيادات أسنان/ 
عيادات طبية( لتظهر للمســتخدم قائمة بأسماء تلك 
املراكز بدال من االكتفاء بعرض عدد املراكز الطبية التي 

يغطيها تأمني »عافية«.

في مجتمعنا عندما يكبر الرجل وينضج يصبح 
من حوله يعززون فقدانه لألهلية واحلرية، ويقيدونه 
بجمل حتبط أي شخص مثل: انت ختيار، ما يصير 
قول للزمان ارجع يا زمان، وغيرها من الكلمات التي 
ال تورث سوى عقلية فقيرة من كل حياة.. حتى إنهم 
يتدخلون في طريقة لبسه، وكيف ينظر لألمور وكيف 
ينظــر إلى ذاته كل يوم وحتى خياراته، وكيف يريد 
أن يعيش حياته، وما الذي يريد أن يفعله. أمر غريب 
أن نختصر احلياة في ســن معينة ونبدأ بالنظر إلى 
أنفسنا على أننا كلما زدنا بالعمر فقدنا صالحية أي 
خيار. ال يوجد شخص نستطيع القول انه عاش حياته، 
ألن كل يوم هو فرصة جديدة. لألسف برمجة العمر 
عندنا تقتضي دوما اخلجل والشعور بأن القطار فات 
والعمر ذهب وتصورات سلبية حتبط اإلنسان والعقل 
فتجد املسرحية املعتادة: رجل يكبر في العمر يشعر 
بأنه فاته الكثير لتحقيق ما يريد فيستســلم للنظرة 
السائدة: أنت ال تستطيع، راحت عليك! في حني أن العمر 
أرقام تخبرك بأنك كلما زاد الرقم زدت حياة وإشراقة 
وخبرة وظفها جيدا. جتد الرجل في مجتمعنا محاطا 
بأسس منذ أن يخط شاربه مرسومة أمامه تعيقه عن 
االستمتاع بوقته وحتقيق هدفه، فعندهم لكل مرحلة 
زمنية قواعد ثابتة غير متغيرة ستصل للعمر الفالني 
وستكون أقل نشــاطا، أقل عطاء، وهذا غير منطقي 
وسلبي ألنه يعزز صورا ذهنية تؤكد ما يقال، فيصبح 
اإلنسان مستعدا لذلك فيكون كذلك اخلروج من املعتاد 
أمرا مطلوبا في احلياة مهما وصلت من عمر. إياك أن 
تقول: راحت علي أو تشعر بأنه ال معنى ملا تفعله. تذكر 
أن األرقام مجرد أرقام، قد جتعل اإلنسان مرة أكثر 
عمرا وأخرى أقل، وذلك بحسب ما تعتقده عن ذاتك 
وما تقوله في صباحك وما تواظب عليه من عاداتك. 
لألسف في مجتمعنا، الذي توارث جيال بعد جيل كأنه 
يسلم إرثا عظيما، حني يصل الرجل واملرأة عند سن 
معينة فالبد أن يعتزلوا احلياة ويعيشوا خارج إطارها، 
مجرد متفرجني، وقد يكونون متحسرين على ربيع 
العمر الذي لو نظــرت إليه لوجدت أنه مادام النفس 

موجودا فالعمر ربيع على طول.
قد جتد صاحب العشرين قلبه مثقال بالهموم ويبدو 
كأنه أكبر من عمره وقد جتد صاحب الســتني يضخ 
شبابا وتألقا، إذن كيف ننظر إلى تلك املفارقة؟ اجلواب 

أدلى به رميوند فرانسيس حني يقول:
عمري 82 سنة وال أعاني أي أمراض ولدي شرايني 
قلب لشــخص عمره 22 سنة، أطفال اليوم ميلكون 
شرايني سن 22 وعمر الطفل 10 سنوات، فكم سيكون 

عمر شرايينه إذا أصبح 35 سنة؟ 
زبدة احلچي: ما دام قلبك وعقلك شبابا فجسدك 

أيضا شاب. 

النائــب األول لرئيس مجلس  كالم 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد في القناة األولى بتلفزيون الكويت 
نقول عنه كما نقول بالكويتي »حچي يبرد 
الچبد«، فهو حتدث عن مشروع »كويت 
جديــدة 2035«، وتطوير اجلزر وميناء 
مبارك وحتويل املنطقة الشــمالية كلها 
إلى نقطة التقاء جتارية اقتصادية دولية، 
وذكر أن حجم االستثمارات املتوقعة بني 
400 و650 مليار دوالر، بشرط أن يتم 
تخفيف الضرائب وإلغاء البيروقراطية.

وأما الذي يثلج الصدر أو مثل ما نقول 
بالكويتي »يبرد الچبد« فهو أن الشــيخ 
ناصر صباح األحمد حتدث في املقابلة 
التلفزيونية عن ضرورة إصالح التعليم 
وقال إن التعليم مت إعطاؤه األولوية العاجلة 
في مجلس التخطيط ومت منحه وقتا أكثر 
من غيره من املواضيع، ألن التعليم الصالح 
هو أعظم شيء تقدمه حلفظ كرامة اإلنسان 
وهذا يحتاج إلى استثمار كبير في الطالب 
واملعلم واهتمام كبير من املجتمع وأولياء 
األمــور، وهو من الروافد املهمة التي مت 
وضعها في »رؤية 2035« من أجل االرتقاء 

إلى املجتمعات املتقدمة.
نعم، التعليم برأيي هو قاعدة أساسية 
ألي تنمية مستدامة تسعى أي دولة لبنائها، 
ألن التعليم هو االستثمار األهم باإلنسان 
وهو ما يجعل اإلنسان العنصر األساسي 

في تطور البلد.
والكالم اللــي »يبرد الچبد« بعد هو 
حديث الشيخ ناصر صباح األحمد عن 
خطر العمالة الهامشية وضرورة تعديل 
التركيبة السكانية وكان كالمه مختصرا 
وشافيا عندما قال: »إن التركيبة السكانية 
مهمة في قضية التنمية مع محاربة العمالة 
الهامشية التي تشكل ثقال على خدمات 
الدولة وبنيتها التحتية دون فائدة كبيرة، 
وهذه املشكلة لن تكون في مشروع احلرير 

مع استقدام العمالة املنتجة«.
املشــروع هو رؤية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، ومن يقوم 
بتنفيذ املشروع هو الشيخ ناصر صباح 
األحمد، ونحن كلنا ثقة وعلى يقني بأن 
املشروع سيكون نقطة حتول كبيرة في 
البالد إلى عصر جديد، بعيدا عن االعتماد 
على النفط ويكون فيه اإلنسان العنصر 

األهم. 

سعدت كثيرا عند زيارتي لثانوية سالم 
املبارك الصباح ولقاء املربي الفاضل مدير 
املدرسة هاشم علي الهاشمي، الذي يتميز 
بإدارته املميزة ونشاطه واهتمامه بتطبيق 
األبوية ألبنائه  النظام واللوائح ورعايته 
الطلبة والذي اطلعني مشكورا على أهم 
نشاطات املدرسة باملشاركة في »برنامج 
بريق« وهو برنامج مميز وناجح برعاية 
شركة النوير الكويتية غير الربحية التي 
ترأستها الفاضلة الشيخة انتصار سالم 
العلي وهو برنامج تأهيلي للطلبة يعتمد 
على رفع الثقة بالنفس ويهدف إلى إعداد 
جيل مؤهل ومســؤول ونشر اإليجابية 

والسعادة في املجتمع.
الفاضل هاشــم  املربي  وقد أوضح 
الهاشمي أن البرنامج حقق إضافات إيجابية 
ألبنائه الطلبة ما ساعد على ارتفاع نسبة 
النجاح والتميز وســاعد في نبذ العنف 

والعادات السيئة.
عند دخولــي الى املدرســة التقيت 
مجموعة من الطلبة بإشراف املعلم سامح 
اجلبيلي مدرس مادة األحياء، الذي تطرق 
إلى أهمية املشاركة الطالبية في برنامج 
»بريق« الذي أضاف ثقافة التفكير اإليجابي 
والرفاهية النفسية املتكاملة التي يبعثها 
البرنامج في نفوسهم ونشر االيجابية بني 
الطالب وقد استمعت الى توجيهات مشرف 
البرنامج إلى الطلبة املشاركني بضرورة 
الثقة بالنفس والهــدوء وإبراز املهارات 
بشــكل جيد. وقد قابلت احد الطلبة في 
لقاء مصور وسألني سؤاال محددا وهو 
»متى تشعر بالسعادة«؟ وأعجبت كثيرا 
بهدوئه وثقته بنفسه أثناء اللقاء مع زمالئه 

الطلبة املصورين املميزين.
كل الشكر والتقدير الدارة ثانوية سالم 
املبارك وللســيد املربي الفاضل هاشم 
الهاشمي وللمشرف على برنامج بريق 
الطلبة متمنيا  سامح اجلبيلي، والبنائي 
لهم مزيدا من اإلبداع والتميز والنجاح.

هؤالء خيانة عظمى، لقد خان هؤالء 
واجباتهم الوطنية وسقط الضمير ثم 

ضاعت احلقوق.
ينبغي على الدولة أال تتساهل مع 
املزيفني، وأن جتردهم فورا من كل 
منصب استولوا عليه بواسطة هذه 
التزييفات، وأن تتعامل بحزم وطبقا 
للقانون مع من سهل لهؤالء االستفادة 
من هذه الشهادات واالستيالء على 
القيادية والريادية،  املناصب  بعض 
ان نتحاور  لنا كمواطنــني  ينبغي 
لنتدارك تبعــات هذا االنحدار على 
مجتمعنا، كما انــه من الواجب أن 
يقوم رئيس مجلس الوزراء بوقف 
هؤالء عن األعمال التي أوكلت اليهم، 
وتكليف وزير العدل بتشكيل جلنة 
عليا من قضاة محكمة التمييز وخبراء 
املجال الستبعاد  متميزين في هذا 
أمثال هؤالء املزيفني، وإحالتهم إلى 
اجلهات املعنيــة بالتحقيق وتوقيع 

العقوبة عليهم لردعهم.

اقتراح واستفسار، وتتعلم من هذه 
املراسالت واحملتويات تطوير الصورة 
الذهنية لها، فطاملا يتكرر سؤال معني 
ال يبرز املؤسسة وال خدماتها بالشكل 
املطلوب فإن ذلــك يعني بقدر ما أن 
هناك خلال يجــب معاجلته وتوجيه 
اجلمهور للتوجه الصحيح الذي أنشئت 

املؤسسة ألجله.
التحديات التي تواجه إدارة منصات 
اإلعــالم االجتماعي عديــدة، وقد 
خصصت جزءا من مقاالتي في معاجلة 
بعض التحديات الثقافية والتقنية في 
املؤسسات مسبقا، لكن لنسأل سؤاال 
آخر هو: ملاذا تتهــرب اإلدارات من 
هذه املسؤولية؟ اجلواب ألن اإلعالم 
االجتماعي يأخــذ الكثير من الوقت 
واجلهد وال ميكــن إلدارة أخرى أن 
تستوعب هذا الكم من اجلهود املستمرة 
إال إدارة االتصال في املؤسسة، فمنها 
يقبل التحدي ومنها تتوسع املؤسسات 

لتحقيق أهدافها املرجوة.

شعارات وتطلق تصريحات صاروخية 
بشــأن أراضيها احملتلة، إال أنها لم 
تتقدم خطوة لتحرير أراضيها احملتلة، 
وكذلك الفلســطينيون كانوا دائما 
يخرجون مبظاهرات احتجاجية ضد 
االحتالل اإلسرائيلي وهذا منذ خمسني 
عاما، إال أن املظاهرات واالحتجاجات 
لم تتقدم خطوة نحو حترير التراب 
الشعب  السوري واستعادة حقوق 
الفلسطيني.. والفلسطينيون الذين 
ينبغي عليهم أن يكرسوا كل جهدهم 
على مختلف األصعدة فهم مازالوا 
يعيشون خالفات ال تفيد قضيتهم إنها 
خالفات من أجل الزعامة والسلطة.. 
أعتقد اخلطــوة املصرية لو أخذت 
بها بقية الــدول العربية التي تعاني 
من االحتالل اإلسرائيلي لكان أفضل 

مما هم فيه..
فمتى يفيق العرب من ســباتهم 
العميق حتى يســتعدوا كما ينبغي 

لتحرير كامل التراب العربي.
واهلل املوفق.

توماس كارليل هو من أشــهره من 
خالل كتابه »األبطال وعبادة البطل« 
)عام 1841( حني اقتبس عبارات للكاتب 
اإليرلندي إدموند بيرك والذي أشار 
فيه إلى األحزاب الثالثة أو الطبقات 
التي حتكم البالد آنذاك، رجال الدين 
والنبالء والعوام، وقال إن املراسلني 
الصحافيني هم احلزب الرابع »السلطة 
الرابعة« األكثر تأثيرا في كافة األحزاب 

األخرى.
أما الروائــي اإلجنليزي هنري 
فيلدجن فبرز باعتباره أول مستخدم 
معروف لتعبير »السلطة الرابعة« في 

كتابه عام 1752.
وال نغفل الدور املؤثر لوســائل 
اإلعالم ليــس في املعرفة والتوعية 
والتنوير فقط بل في تشكيل الرأي 
وتوجيه الرأي العام واإلفصاح عن 
املعلومــات وخلق القضايا ومتثيل 
احلكومة لدى الشعب ومتثيل الشعب 
لدى احلكومــة ومتثيل األمم لدى 

بعضها البعض.

مجتمع متطور متقدم؟ ثم أين الرقابة 
احلكومية الصارمة التي يفترض بها 
أن تهدف إلــى حتقيق أجود أنواع 
التعليم ألبنائنا؟ أليس حب الوطن في 
قلوبنا جميعا وهو يفرض علينا أن 
نلتزم مبسؤوليتنا األكادميية بصدق 
ونزاهة وأمانة والتي هي بوابة تقدمنا 
وتطورنا؟ إن خيانة الوطن تكون في 
أشــياء كثيرة وال ريب أن ما فعله 

وتختار احملتوى الذي يناسب اجلمهور 
واملؤسسة في آن واحد والتفاعل مع 
اجلمهور والرد عليه بشــكل سريع، 
وتبني اآلراء واملقترحات التي تصل إلى 
املؤسسة، وكل هذه األمناط االتصالية 
تعطي الفرصة لنؤكد أن إدارة االتصال 
هي املسؤولة عن هذه املنصات ويجب 
أن توفر جــوا من التواصل الداخلي 
تضمن فيه ســرعة االستجابة ألي 

وواصلت جهودها سياســيا خالل 
املفاوضات، أيضا رفض الســادات 
ومبارك تلك األطماع الصهيونية.. 
وها هي مصر اســتعادت أراضيها 
في سيناء وحتى طابا التي استكمل 
حتريرها الرئيس حســني مبارك.. 
كان املوقف املصري صلب بشــأن 
استرجاع كامل التراب املصري وعدم 
السماح إلسرائيل الحتالل أي بقعة 
من التراب املصري.. ولكن سورية 
لم تفعل ما فعلت مصر وظلت ترفع 

ثمن ذلك.
ويجــب على كبار ومســؤولي 
أي سلطة أن يكرسوا هذه املبادئ 
واملفاهيــم بــني من ينتمــون لها 
وميثلونها فال ميكن قبول أي تدخالت 
وعلى أي مســتوى حتى ال تختلط 
األمور وحتدث التجاوزات بســبب 
املجامالت البعيدة عن املصلحة العامة.
ويدور اجلدل حــول من أطلق 
الرابعة« وكان  مصطلح »الســلطة 
االتفــاق أن املؤرخ االســكتلندي 

قبل هؤالء الذين أخذوا من املناصب 
فيها الشــيء الكثير، باإلضافة إلى 
التدريس األكادميي الذي بات ضحية 
البعض من غير األكفاء أو غير املؤهلني 
لهذه املهمة اإلنسانية الراقية من أولئك 
املزيفني، ان ذلك كله يجعلني أتساءل 
كيف تقبل هؤالء أن يخونوا وطنهم 
الذي اكرمهم وأن يساهموا في تخلف 
أبنائنا وبناتنا الذين نذخرهم إلنشاء 

أن تلحق بآخر األخبار والتحديثات 
حتى تتضمنها في رسائلها اإلعالمية 
وحمالتها التسويقية على اإلنترنت.

باعتقادي ان السؤال الذي وضعته 
عنوانا ملقالي يجعل من أي مؤسسة 
تتجه للتوسع واالنتشار في ضرورة 
االهتمام باإلعالم االجتماعي عبر طرح 
املوازنات التسويقية لإلعالم الرقمي 
واالجتماعي بالشــكل املناســب لها 

تواصل إســرائيل تنفيذ مخططاتها 
إلجناز مشــروعها التوسعي إلقامة 
دولة إسرائيل الكبرى.. وها هي جتني 
ثمار مساعيها إلجناز مشروعها دون 
التردد او التأثــر باملواقف الدولية 
الرافضة لكل مخططاتها، هذا ما تقوم 
به إســرائيل ولكن ماذا فعلت دولنا 
العربية السترداد أراضيها احملتلة..

مصر في عهد السادات ثم حسني 
مبارك رفضا كل محاوالت إسرائيل 
لالحتفــاظ باألراضي التي احتلت.. 

املجتمعات وهــذا ما حرصت عليه 
دساتير الدول وهو ما تتابعه سلطات 
الرابعة وهي  أخرى مثل الســلطة 
اإلعالم املوضوعي واحلر والنزيه 
الذي يعبر عن ضمير املواطن ويسهر 
على عرض همومه وتطلعاته املشروعة 
وعلى أي مجتمع يتطلع إلى التقدم 
وإلى الرقي أن يحافظ على عدم جتاوز 
السلطات على األخرى وأن  إحدى 
يحافظ على حرية اإلعالم ونزاهته 
منعا للفوضى حتى ال تدفع الشعوب 

في عام 2016 صرح أحد املديرين 
)السابقني( إلحدى الهيئات التعليمية 
بأن اجلامعة األمريكية في أثينا تعادل 
في مستواها جامعة هارفارد، تذكرت 
هذا التصريح القدمي في هذه األيام 
التي تشهد فضائح شبه يومية تتعلق 
بتزوير الشهادات العلمية وتزييفها، 
والتي باتت متثل العناوين الرئيسية 
اليومية، وال أخفيكم  في الصحف 
خبرا فإنني أشعر بغضب شديد عندما 
نكتشف أن املزيفني من أصحاب هذه 
الشهادات هم من القياديني في الدولة 
ممن يتشدقون ليال ونهارا باألمانة 
وهم بعيدون عنها بعد املشــرقني 
ولألسف، فلقد استشرى هذا الزيف 
والتزوير واخليانة العلمية في كافة 
املجاالت احلياتية مثل االعمال الطبية 
واالستشارات النفسية واالجتماعية، 
بل حتى املجاالت الدينية لم تسلم من 
الكذب والتزوير، ناهيك عن  سعار 
الصروح األكادميية التي غزيت من 

ألتقي فيها شــخصا  كل مــرة 
يعمل مبجال اإلعالم يسألني: ما هي 
اإلدارة املعنية بإدارة منصات التواصل 
االجتماعي؟ ويكــون اجلواب عميقا 
لدرجة ال تكاد تتصورها فاملســألة 
تختلف من مؤسســة ألخرى ومن 
تخصص آلخر لكــن بطبيعة احلال 
سيرجع القرار واملسؤولية إلى إدارة 
االتصال املعنيــة بالتواصل الداخلي 
مع املوظفــني وبالتواصل اخلارجي 
مع الزبائن والعمالء، وإذا اعتبرنا أن 
إلدارة االتصال مسؤوليات أساسية 
فــي التعامل مــع وســائل اإلعالم 
املختلفــة والنشــر الصحافي عن 
تغطيات املؤسسة وفعالياتها وأيضا 
نضيف إلى ذلك مســؤولية الرد في 
حال وجود أي استفسارات أو أزمات 
إعالمية قد تطرأ، لذا نعتبر أن جزءا 
من القنوات اإلعالمية املسؤولة عنها 
إدارة االتصــال هي قنوات التواصل 
االجتماعي مبختلف مجاالتها، ويجب 

الرئيس األميركي ترامب يواصل 
التي يتحدى فيها  قراراته اخلاطئة 
الدولي وقــرارات مجلس  املجتمع 
األمن الدولــي.. كان قد اتخذ قرارا 
القدس إسرائيلية  باعترافه مبدينة 
واليوم يتخذ قرارا خاطئا أخر مبنح 
السورية  إسرائيل منطقة اجلوالن 
أثناء حــرب 1967،  التــي احتلتها 
وكان مجلــس األمن قد اتخذ قرارا 
مينع ضم أيــة أراض محتلة لدولة 
إسرائيل.. إال أن ترامب الذي يعد نفسه 
لوالية ثانية لرئاسة الواليات املتحدة 
األميركيــة يواصل قرارته اخلاطئة 
لدعم الصهيونية العاملية املتمثلة بدولة 
إسرائيل ودعم املشروع الصهيوني 
املتعلق بالتوسع على حساب الدول 
العربية، فإسرائيل التي احتلت أراضي 
عربية في مصر وسورية وفلسطني 
من قبل تسعى في مخططاتها لضم 
األراضي التي اغتصبتها في حرب 
1967.. ورغم الضغط العاملي واملطالبة 
باالنســحاب من األراضي احملتلة 

عندما تطورت املجتمعات وتشكلت 
الدول وظهرت نظم احلكم احلديثة 
عرفت الدول تعدد السلطات لتنظيم 
احلياة ومنفعة البشر في كل مكان 
فظهرت السلطة القضائية والتشريعية 
والتنفيذية ولكل منها استقاللية عن 

السلطات األخرى.
وال ميكن أن يجلس نائب مجلس 
األمة على منصــة القضاء ليحكم 
في قضية بذريعة أنه هو من وضع 
التشريع والقانون، وال ميكن للقاضي 
أن يقبل التدخل من أي سلطة بالقضاء 
حتى ال يختل ميــزان العدل وتعم 

الفوضى.
وينعكس ذلك على األمم وحياة 
البشر جلميع األجيال وبنفس املنطق.

وإن الفصل بني السلطات ال يغلق 
أبواب احلوار والتعاون والتنسيق 
للمصلحة العامة أما تدخل ســلطة 
أو ممثليها في أعمال سلطة أخرى 
دون حدوث وقفــة جادة فإن ذلك 
يؤدي إلى الفوضى بأي مجتمع من 
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