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تتكرر بني الفينة واألخرى مشكلة التركيبة السكانية في الكويت، 
وارتفاع نسبة الوافدين إلى ٧٠٪ بشكل سريع دون دراسة طبوغرافية 
وال اجتماعية وال اقتصادية، مما تسبب في مشاكل انتشار األمراض 
بينهم بشــكل كبير جدا مع جائحة كورونا، للكثافة السكانية التي 

يعيشونها.
وكانت ردة فعل املواطنني عنيفة جتاه العمالة السائبة، حيث تبني 
أن هناك عشرات اآلالف منهم هاربني من كفالئهم، ويعيشون وسط 
بيئة سكنية سيئة وتكدس بشري غير مقبول وأحياء غير نظيفة.

وال يوجد بلد رأســمالي في العالم يستغني عن العمالة الوافدة، 
إما بسبب قلة عدد املواطنني، أو ارتفاع دخل املواطن نسبيا، وذلك 
على مختلف الوظائف، ففي بريطانيا مثال ال يقل عن ٥٠٪ من األطباء 
واملمرضني والفنيني وافدون، فإذا كان ذلك على مستوى الوظائف 

العليا، فما بالك بالوظائف املتوسطة والدنيا؟!
ولألمانة.. فقد ساهمت وفرة العمالة املتوسطة والدنيا لدينا في 
استقرار األجور بشكل عام، وخصوصا البناء واحلدادة والنجارة 
وإعادة التدوير والتوزيع واخلدمات العامة، وكسر احتكار املصانع 
الكبرى واخلدمات اللوجستية، وسيسهم نقصهم في رفع األسعار 
من جانب، ونقص وفرتها من جانب آخر، وهذا ما ال يشعر به البعض 

وردود الفعل الغاضبة جتاه العمالة الوافدة الهامشية.
وينبغي هنا عدم اخللط بني جتار اإلقامات والعمالة الشــريفة، 
وعدم دمج من استغلوا وظائفهم أو جتاوزوا القانون مع امللتزمني، 
ومن عني مستشارين برواتب باهظة، ووضع النقاط على احلروف، 
بل ينبغي النظر للموضوع بشمولية وعلمية وإنسانية، حفاظا على 

مستقبل واستقرار البلد.
نحن بحاجــة حقيقية للعمالة الوافــدة، مبختلف تخصصاتها 
ومستوياتها، وباملقابل نحتاج إلى تنظيم احلاجة وعقود التوظيف 
والرقابة على األداء، وتوزيع األعداد على احملافظات الكويت نسبة 
وتناســبا، وخصوصا الســكن ومرافقه وخدماته، لتحقيق األمن 

االجتماعي والصحي والغذائي والكرامة للوافدين.
وحتى أكون عمليا، سأطرح مناذج لتجمعات سكانية ميكن تدمج 
مع أفكار أخرى من أصحــاب االختصاص في التخطيط العمراني 

والسكاني واالجتماعي والصحي واألمني.
أوال: منطقة منوذجية للنخبة:

يوجد في املدينة اجلامعية بالشويخ سكن خاص ألعضاء هيئة 
التدريس، وهو ســكن فاخر، إال أن املنطقة تفتقر للخدمات العامة، 
سوى فرع جمعية صغير، مما جعل إدارة اجلامعة تصرف بدل إيجار 
لهم، ليخرجوا ويسكنوا اختياريا بأماكن خارجية، ففرغت نصف 
املباني مما اضطرهم إلسكان موظفني عاديني فيها، فاختلط احلابل 

بالنابل، وشكوى الدكاترة من الروائح واإلزعاج.
واألفضل أن يكون لدينا ٣ مجمعات سكنية، بإيجارات رمزية أو 
متوسطة حسب عقد التوظيف، األول فاخر مخصص ألعضاء هيئة 
التدريس، والثاني متوســط لعموم املوظفني وفق ضوابط صحية 
وبيئيــة راقية، وفصل العوائل عن العزاب، وحتديد عدد الســكان 
في كل شــقة، والثالث للطلبة، وتكون بينهم مسافات كبيرة، ولكل 

مسجده اخلاص.
وتبنى حول تلك املباني الثالثة مراكز جتارية (موالت) متوسطة 
حتوي محالت وخدمات عامة مثل: ســوبر ماركت فاخر، مصبغة، 
حالق، صالون نسائي، ناد صحي، خدمات طباعة وتغليف وتصوير، 
سفريات، خياط رجالي، خياط نسائي، أقمشة، مالبس شعبية، حلويات، 
مخبز ومعجنات، مقاه، مطاعم، بنوك.. وغيرها من اخلدمات التي تلبي 
جميع الطلبات ملختلف املستويات، وكل ذلك سيحقق إيراد للدولة 
حتى ولو بنظام اخلصخصة، ويوفر اخلدمات للمباني الثالثة وغيرها.
ويلزم ذلك االستقرار توفير مركز صحي، ومركز أمن، ومركز 
خدمات حكومية، وإن تيســر توفير أفرع مدارس خاصة مصغرة 
لــكل املراحل، أو توفير مدارس في مناطــق قريبة منهم، ومراكز 

صيانة سيارات.
كما ميكن االستفادة من مرافق اجلامعة كاملالعب واملسارح وحمام 

السباحة واملكتبة العامة واحلدائق وفق نظم محددة.
وللحديث بقية..

اســتيقظ الشــعب اللبناني قبل أيام على فاجعة انفجار مرفأ 
بيروت الذي خلف على اثره عددا كبيرا من القتلى جتاوز١٥٠ قتيال 

و أكثر من ٦ آالف مصاب 
الفاجعة لم تقتصر على اللبنانيني وإمنا شملت جميع دول العالم 
التي خيم عليها احلزن،وتداعت على الفور إلى مد يد العون وتقدمي 

املساعدات بشكل عاجل لهذا الشعب العربي الشقيق. 
الكويت كعادتها كانت من أول الدول التي أطلقت جسرها اجلوي، 
وبتوجيهات ســامية من نائب األمير سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، حفظــه اهللا، عبر طائرات القوة اجلوية التي حّملت باملواد 
الطبية والغذائية واإلنســانية إلى األشقاء في لبنان ودعمهم بكل 

احتياجاتهم بشكل عاجل منذ الساعات األولى للحادثة. 
كما قامت جمعية الهالل األحمر الكويتي أيضا بإرســال طائرة 
دعم لألشــقاء قدرت بنحو ٣٦ طنا مــن األدوية واألجهزة الطبية 
والكراسي املتحركة وحليب األطفال وأكياس الدم وعيادات متنقلة 
فــي ضواحي بيروت خلدمة املصابــني واملرضى في تلك املناطق 
إضافة إلى ذلك أطلقت اجلمعية حملة جلمع التبرعات النقدية لتوفير 
االحتياجات اخلاصة واألدويــة وكذلك احلال لوزارة التجارة التي 
قامت على الفور بتنفيذ توجهيات ســموه بإرسال السلع الغذائية 

بكافة أنواعها للشعب اللبناني. 
كذلك قامت هيئات خيرية كويتية على الفور بالدعوة للتسابق 
لدعم الشعب اللبناني ومد يد العون له للخروج من هذه األزمة التي 
خلفت قتلى وجرحى وتدميرا للممتلكات والتنســيق لعمل حملة 

تبرعات لدعم هذا الشعب. 
الفزعة الكويتية على مختلف األصعدة ليست بغريبة على بلد 
اإلنســانية ممثلة بقيادتنا احلكيمة بصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظة اهللا وأدام عليه موفور الصحة والعافية، ونائبه 
سمو ولي العهد والشعب الكويتي الكرمي والعظيم الذي جندهم دائما 
متصدرين في تقدمي يد العون واملساعدة لكل متضرر ومحتاج في 

مختلف دول العالم. 
لبنان العظيم سيعود بهمة رجاله وشبابه وبناته ألفضل ما كان 
عليه بالسابق بتعاضدهم وتكاتفهم للنهوض ببلدهم بتجاوز هذه 

احملنة بدعم من األشقاء واألصدقاء. 
لبنان بالنسبة لي كمواطن كويتي ال ينسى دوره وموقفه العربي 
العظيم ابان الغزو العراقي الغاشم على بالدنا في دعمهم واصطفافهم 
مع احلق الكويتي واملطالبة بانســحاب العراق من الكويت وعودة 

احلق الكويتي إلى أهله. 
نحن على يقــني بأن كل أزمة في لبنان حتــدث جتعلها قويا 

وصامدا مهما تعددت احملن. 
املتطوعون نزلوا ألرض امليدان من شــباب وبنات في املناطق 
املتضررة لرفــع األنقاض واأللواح الزجاجية املتناثرة التي جنمت 
عن االنفجار، والعمل على تنظيف املناطق، ومد يد العون لألســر 

احملتاجة التي فقدت مساكنها. 
هؤالء هم اللبنانيون متحدون دائما في وجه األزمات واحملن.

بأن رأسمال  يخطئ من يظن 
البنوك،  اإلنسان هو رصيده في 
بل الرصيد احلقيقي لإلنسان هو 
سمعته، فرأس مال اإلنسان يكون 
من خالل مغادرته ألي مكان بذكر 

حسن وسيرة عطرة.
الكفاءات  ولطاملا نســمع عن 
واخلبرات الوطنية الكويتية، أضع 
بني أيديكم عبر هذه السطور احد 
رجاالت الكويــت التي تعمل بال 

ضوضاء وبعيدا عن األضواء.
شخصية هذا املقال هو أستاذ 
جامعي ال جتد طالبا أو عضوا من 
أعضاء هيئة التدريس إال ويذكره 
بخير ويثني عليــه، وعلى رقي 

أخالقه وعلمه.
إنه أ.د.حسني اخلياط عميد كلية 
الهندسة والبترول السابق، والذي 
املبادرين والداعمني  كان من أول 
ألكادميية «هندس» إلعداد القيادات 
الهندســية والســاعني إلجنازها 
وتنفيذها، فكان منوذجا للقيادي 
املبادر واملشجع لألفكار اإليجابية 
والتنموية التي ترســم مستقبال 
مهنيا مميزا خلريجي كلية الهندسة 
والبترول واحلريص على تطوير 

الكويت.
لم يحصل لي الشرف أن أكون 
طالبا عنده في قسم الهندسة املدنية 
ولكن حصل لي الشرف مبزاملته 
في احليــاة العملية فتعلمت منه 
الكثير، فهو مثاال لألخ الكبير واألب 
الداعم واملشجع، تعلمت منه املهنية 
املواعيد  العمل، والدقة فــي  في 
والرقي في التعامل، والتركيز على 
الرؤية، واالجتهاد لتذليل العقوبات، 
وبذل السبب بعد التوكل على اهللا 
لتحقيق األهداف، والرضى بالنتائج.

قدم استقالته من جامعة الكويت 
األســبوع املاضي بعد أكثر من ٤ 
عقود من العطــاء تخرج خاللها 
اآلالف من املهندسني من حتت يديه.

الكويت فيها  أعتقد أن جامعة 
الكثيــر من الكــوادر والكفاءات 
الشبابية القادمة، إال انها خسرت 
خبرة وقامة هندسية أكادميية راقية 

وهو د.حسني اخلياط (بوعلي).
املقــال حول هذه  كتبت هذا 
التي تعيش  الوطنية،  الشخصية 
بيننا لكونه نبراسا وقدوة عملية 
نســتلهم منها الــدروس والعبر 
العملية  للمقبلــني على احليــاة 

والقيادية.
وأسأل اهللا أن يوفقه في حياته 
القادمــة ويبارك له فــي عطائه 

وصحته وأن يطيل في عمره.

نصمد أمام ما هو ثقيل، وثقيل 
جدا دون التأثر باملوقف محاولة منا 
بالتظاهر بالقوة والصبر، وأحيانا 
خوفا منا على من هو أمامنا كي ال 

ينهار أو تضعف عزميته.
ونسقط أمام البسيط ونهوي، 
بالرغم من التفــاوت الكبير بني 
املوقــف األول الثقيــل واألخير 
البسيط، البسيط جدا. ال شك أن 
البسيط جاء وأكمل مسيرة  هذا 
األول الثقيل، قشة على ظهر بعير.
توجهنا أنــا وزوجتي إلجراء 
عمليــة في أحد املستشــفيات، 
ومن واجباتي بالطبع القيام بذلك 
وحني جاء وقت الدخول إلى غرفة 
العمليات رافقتها إلى الباب الذي 
العمليات عن بقية  يفصل غرف 
العيادات، كون تلك املنطقة حتتاج 
إلى عناية فائقة وإجراءات احترازية 

عديدة.
متالكت نفسي حتى ال تسقط 
دموعي أمامها حتى آخر حلظة حني 
أغلق الباب، لكن حني رجعت إلى 
الغرفة التي تركت فيها حاجياتها، 
وجدت حذاءها األخضر الصغير، 
فلم أمتالك نفســي. صمدت أمام 
غرفة العمليات وقد أكون ظهرت 
مبنظر القاسي، وسقطت أمام ذلك 

األخضر الصغير.
أيها اإلنسان،  كم أنت عجيب 
حني ظننت أنني تغلبت على املوقف 
الكبيــر، جاءني ما هو خارج عن 
حســاباتي وأبكاني «حذاء»، بل 
شعرت بأنه ينتظرها، تركت الغرفة 
هاربا منه، لكن ظلت صورته في 

خيالي.

الظروف مهما بلغت قسوتها ومهما 
كانت حدتها، حيث ميكن للطالب أن 
يتفاعل عن بعد مع جميع احملاضرات 
يشارك ويناقش دون أن يترك للظروف 

فرصة حتول دون ذلك.
شكرا معالي الوزير وشكرا سعادة 
الناجحة،  اإلدارة  املدير، هكذا تكون 
هكذا يستفيد الناجحون من الظروف، 
يخرجون من املشكالت بفوائد إضافية، 
يحولون الصعاب الى ساللم يصعدون 
مــن خاللها إلى األعلــى، ولعل من 
ميتلكون تلك اإلمكانات والقدرات ال 
خوف عليهم وال هم يحزنون، هي إذن 
نقلة نوعية وإجناز جديد في خزائن 
معالي الوزير وسعادة املدير وجميع 

من شارك في هذا اإلجناز العظيم.
أرجوحة أخيرة: إلى رئيس احلكومة 
التربية نقول: مازلنا ننتظر  ووزير 
عيديتنــا منكم «تعيــني فايزنا» فال 
تخذلونــا. وإلــى زمالئــي وجميع 
العامة  للجامعة والهيئة  املنتســبني 
التطبيقي والتدريب وجميع  للتعليم 
الهيئات التعليمية وجميع الطالب في 
دولتنا احلبيبة نقول: «عدنا والعود 

أحمد»، وكل عام وأنتم بخير.

قياس ريختر للزالزل قبل يومني من 
ذكرى مأساة هيروشيما وناجازاكي. 
يقف الشعب اللبناني اآلن مصدوما 
بعد انفجار مرفأ بيروت وال يدري كيف 
يخرج من أزماته املتالحقة، وهو يحتاج 
إلى مساعدة دولية صادقة تعينه على 
اخلروج من صدمته ومن أزماته وال 
بديل عن البدء بتحقيق دولي للكشف 
عن أبعاد هذا االنفجار الذي ال يخفى 
علــى املراقبني خفاياه واملتســببني 
الرئيســيني له منذ تخزين شــحنة 
٢٧٥٠ طنا من مادة نترات األمونيوم 
القابلة لالنفجار طيلة السنوات الست 
املاضية في مينــاء بيروت الذي كان 
في تصرف ما يسمى بحزب اهللا ذراع 

النظام اإليراني في لبنان.
مثل هذا التحقيق الدولي لن ميس 
اللبنانية ألنه تدخل دولي  الســيادة 
قانوني ملساعدة لبنان، كما أن السيادة 
اللبنانية مفقودة منذ سيطرة النظام 
اإليراني عبر احلزب الطائفي على الدولة 

اللبنانية واستالبها لسيادته.

أي  تنقسم تنشــئة األطفال في 
مجتمــع إلى تنشــئة مقصودة وال 
مقصودة، أما األولى فيقصد بها كل 
ما يتم تعليمه للطفل بشــكل مباشر 
الطبيعية  العلــوم  ومقصود مثــل 
اللغات  كالفيزياء والكيميــاء وحتى 
وخالفه بهدف تطوير مهارات الطفل، 
والثانية يقصد بها األعراف والعادات 
االجتماعية التي يكتسبها الطفل من 
املجتمع بشكل غير مباشر، فاحتكاك 
الطفل مع أقرانه باملدرسة ويتعلم منهم 
إيجابية  مصطلحات وأفعاال ســواء 
أوســلبية هذا نوع من التنشئة غير 
املقصودة، وتعلم الطفل بشكل مباشر 
في مادة الرياضيات مثال هذه تنشئة 

مقصودة.
أفضل طرق التعليــم في وقتنا 
احلالي هي الطــرق التي تعتمد على 
التنشــئة املقصودة وتكون بإطار ال 
مقصودة، فيتم توجيه األطفال للتنشئة 
الصحيحة بطرق غير مباشرة حتى ال 
التنشئة املقصودة  ميل األطفال ألن 
مثيرة للضجــر، ومفعولها أقل من 

الالمقصودة.

دار األيتام أو دور رعاية املسنني ورعاية 
املعاقني وأقسام التأهيل ورعاية اليوم 
الواحد التابعة للهيئة العامة لشــؤون 
ذوي اإلعاقة ووزارة الشــؤون ممن 
يراعون ويعتنون ويالطفون نزالءهم 
بحب وتفان، ال ينتظرون شــكرا من 
أحدهم أو تقديــر من آخر، أو كاميرا 
جتوب به العالم وتكشف عن إنسانيته 
وروحه الطيبة إال اجلزاء من رب زرع 
في قلوبهم احملبة والرحمة جتاه هؤالء 
النزالء واملرضى، فتحية سالم ملالئكة 
الرحمة الذين ترفرف أجنحتهم فوق 
كل مريض ضعيف مد إليهم يد احلاجة 

فتلقفوها بحب وإقدام. 
دونت كتب التاريخ بطوالت بعضهم 
في أبرز صفحاته حروف اإلنســانية 
مبعناها احلرفي، وألبستهم احلرفية 
املهنية تاج املهارة واإلنسانية وكرمتهم 
اإلنسانية العاملية بلقب مالئكة الرحمة 
قبلة على جبني كل ممرض وممرضة 
ضحى بوقته وراحته في سبيل راحة 
مريــض يحتــاج إليه شــكرا جنود 

اإلنسانية.

الدراسي وجندهم أغلبهم مستذكرين 
الكثير من الدروس واملعلومات التي 
كانت تطرح وتناقش آنذاك، ونستذكر 
املاضي ونستمع إلى ما فاتنا من أخبار 
في فترة االنقطاع، ولعل أجمل ما في 
ذلك أيضا أن جند بعضهم قد دخل 

القفص الذهبي.
ما أجمل أن جند أنفسنا قد حققنا 
تلك النقلة النوعية لنتيح من خاللها 
فرصة جلميــع الطلبة االطالع على 
الدروس واحملاضرات دون اشتراط 
التواجد في حرم اجلامعة، إنها ببساطة 
خطوة جتسد القدرة على التغلب على 

حدث العكس وشاهد العالم السحابة 
العظيمة البيضاء (املشروم) وهي تلف 
مرفأ بيروت وتدمره بالكامل لتزحف 
ريحها بضعة كيلو مترات داخل املدينة 
وتصيب املباني بأضرار كبيرة ويسقط 
من جرائها آالف املصابني ومئات القتلى 
واملفقودين وتضيف إلى لبنان مأساة 
جديدة تفوق مآسيه التي يعاني منها 
منذ عقود، ولألســف يأتي االنفجار 
الذي تبلغ قوته ٤٫٥ درجات على جهاز 

واملجتمع، يجب أن نقف عنده فسواء 
أدينوا بذلك فهم مجرمون، وال يوجد 
مجتمع يسمح ملجرمني بأن ينشروا 
فكرهم ويصبحوا قدوات لألطفال، وإن 
لم يدانوا فالفكر السطحي واالستهالكي 
الذي يروج له نســبة كبيرة منهم ال 
ميكن أن يشــكل أجياال واعية ذات 
فكر تطوري، ثم نسمع انتقادات بأن 
األجيال القادمة أجيال اتكالية، بسيطة 
التفكير، أليس اجليل القادم بذرة اجليل 
احلالي، فكيف نصنع جيال واعيا دون 
أن نبني لهم البيئة الفكرية السليمة.

الروحية واجلسدية واالجتماعية، سواء 
كان ذلك خالل مرض الفرد أو صحته.

وقد شاهدنا جميعا الڤيديو املتداول 
ملمرض عربي يقــوم بالتخفيف عن 
مرضاه بالغناء لهم وخلق جو من البهجة 
ليســاعدهم على رفع الروح املعنوية 
ومواجهة املرض بقوة وإرادة ولم يكن 
هذا املالك اإلنساني وحده من فعل ذلك 
بل هناك كثيرون لم ترصدهم الكاميرات 
سواء في أقسام وزارة الصحة على وجه 
اخلصوص قسم الرعاية التلطيفية أو 

وهو طالب على مقاعد اجلامعة لقب 
(صالح كمبيوتر)، حيث برزت مالمح 
عبقريتــه. نعم من يراقب كل هؤالء 
اجلنود في ســاحة التعليم الكويتية 
خالل هذه الفترة الوجيزة ويرى ما مت 
إجنازه يدرك ما يتمتع به كل هؤالء من 
قدرات وإمكانات، ويسعدني ويشرفني 
أن أذكر اجلهود اجلبارة لقياديي كلية 
اآلداب وأخص العميدة د.سعاد ومساعد 

العميد د.عبداهللا الهاجري.
ال شــك أن اللقاء مع الطلبة بعد 
هذه الفترة من االنقطاع كان من أجمل 
املشاعر، وأن نستذكر معا بداية الفصل 

التخلص من محطاتها النووية املولدة 
للطاقة الكهربائية رغم نظافتها البيئية، 
إال أنها مرشحة حلادث تسرب نووي 
أو انفجار كانفجار مفاعل شرنوبل في 
مدينة كييڤ األوكرانية التي حتولت 
إلى مدينة أشباح منكوبة في ثمانينيات 

القرن املاضي.
لم يكن أحــد يتوقع أن يرى بأّم 
عينه منوذجا مصغرا شبيها بتفجير 
نووي في مدينة عربية لكن لسوء احلظ 

الشــهوات لدى  التي تخاطب  العقل 
الفكر  البشر، واإلقبال على مروجي 
والعلم أشبه بسيط جدا مقارنة باألول، 
فقامت الدول املتطورة بالترويج إعالميا 
وفكريا للعلماء، فبريطانيا مثال لديها 
فريق الرؤى الســلوكية وهي إدارة 
حكومية، وأميركا لديها مكتب سياسات 
العلوم والتقنية، وهما مختصان بدراسة 

سلوك املجتمع وتطويره.
انتشار شــبهات غسيل األموال 
التواصل االجتماعي  بني مشــاهير 
الذين كانوا ومازالوا قدوات لألطفال 

فيصبح املمرضــون واملمرضات هم 
عائلته اجلديدة أو األخرى حيث يقومون 

مبالزمته ومداواته والتخفيف عنه. 
وتتمثل منهجية التمريض بالدور 
الذي يؤديه املمرض ويقدمه للمجتمع، 
وبالتزامن مع عصــر الثورة العلمية 
القطاع الصحي  والتكنولوجية فــي 
اتسع الدور الذي يؤديه املمرض ليمتد 
ويتشعب ويشمل عددا من األدوار إلى 
جانب الرعاية اجلسدية فشملت الرعاية 
الشاملة ألفراد املجتمع من خالل الرعاية 

يعد يوم األحد املاضي بالنســبة 
للتعليم يومــا تاريخيا ونقلة نوعية 
بجميع املقاييس في دولتنا احلبيبة 
الكويت، وستبقى ذكرى جسارة وزير 
التربية ووزير التعليم العالي د.سعود 
احلربي وشجاعة مدير جامعة الكويت 
د.فايز الظفيــري ومدير عام الهيئة 
العامة للتعليــم التطبيقي والتدريب 
الكويتي،  التعليم  تاريــخ  عالقة في 
وسيسجل التاريخ هذه األسماء التي 
لعبت دورا كبيرا في تدشني هذا اليوم 
الذي يعد باستمرار العملية التعليمية 
بجهود عظيمة ومتضافرة بذلت في 
وقت قصير جــدا، رغم ما تتعرض 
إليــه البالد من ظروف صحية جراء 

جائحة كورونا.
ولعل مــن يراقب العمل الدؤوب 
ويالحــظ الوقــت القصيــر الذي 
التمســناه جميعا ومــا قدمه مدير 
اجلامعة ونوابه األفاضل السيما عميد 
القبول والتســجيل األستاذ د.علي 
الكويتي  الكمبيوتر  املطيري وعراب 
د.صــالح الناجم الذي أصبح بدوره 
جنما لهذه املرحلــة، وهو جنم منذ 
السنوات، حيث أطلق عليه  عشرات 

لتدمير  الذكرى ٧٥  باألمس  مّرت 
اجليش األميركي مدينتي هيروشيما 
وجنازاكي بقنبلتني نوويتني حصدتا 
أكثر من ٣٠٠ ألف ياباني مدني، وشوهت 
أعداد ال حصر لها من األطفال اليابانيني 
على مدى عقود. كان املبرر هو إنهاء 
احلرب العاملية الثانية بأســرع وقت 
رغم مؤشرات هزمية اليابان القريبة 
وتدهور قواتها أمام اجليش األميركي 
وخروج أملانيا مهزومة في احلرب. لم 
تستخدم الواليات املتحدة نفس احلجة 
في حربها مع ڤيتنام رغم هزمية اجليش 
األميركي وتكبده خسائر فادحة في 
احلرب وانسحابه من ڤيتنام، مما يؤكد 
أن استخدام األميركان للسالح النووي 
ضد اليابان كان قرارا غير عقالني وال 
يستند إلى احلكمة. وخلطورة السالح 
النووية توقيع  الدول  النووي قررت 
اتفاقيات حلظر انتشار السالح النووي 
والتخلص منه ما أمكن، ألنه يهدد حياة 
البشرية والكائنات احلية على كوكبنا 
األرضي ودفع ذلك العديد من الدول إلى 

البحث عن القدوة طبيعة متأصلة 
لدى اإلنسان الذي فطر على أن يكون 
كائنا اجتماعيا، التقليد جزء ال يتجزأ 
من الكيان البشري، فتجد من يقتدي 
بوالديه أو مفكر، وآخر يقتدي مبجرم 
أو مهرج، كل حســب ظروفه وبيئته 
وجيناته، وال شــك أن ثروة املجتمع 
الفكرية تكون بعلمائه ومفكريه، وهم 
موجودون فــي كل املجتمعات، متى 
ما كان لهم الرأي واملشورة وتسويق 
أفكارهم لدى اجلمهــور ليصبحوا 
قدوات كان املجتمع أقرب للتطور منه 
للتدهور، املجتمعات احلية تصنع من 
هؤالء العلماء واملفكرين قدوة ألطفالهم، 
بشــكل موجه ومقصود، عن طريق 
خطط تهدف لغرس األفكار التطورية 

للنهضة.
وسائل التواصل االجتماعي سهلت 
الوصول لألشخاص املشهورين بشكل 
عام، سواء كانوا مشهورين بالعلم أو 
بالفكر أو بعرض األزياء واملكياج، وألن 
اإلنسان كسول ال يحب التفكير بطبعه، 
أصبح أغلب الناس يتابعون األشخاص 
الذين يروجون لألمور اخلفيفة على 

مهنة ال توجد في قاموسها الفوارق 
واالختالفات واللون والعرق أو اجلنس 
واملذهــب، وجتســد فــي ممتهنيها 
اإلنسانية مبعناها احلرفي، حيث عرفت 
على أنها: مســاعدة الفرد سواء كان 
مريضا أو سليما على االرتقاء بصحته، 
أو استعادتها في حالة املرض، أو مغادرة 
احلياة بسالم، وتوجت على رأس املهن 
الســامية الرتباطها بصحة اإلنسان، 
واحملافظة على حياته، وتخفيف معاناته 
وإحساسه باأللم. ويسمى كل من ميتهن 
تلك املهنة مبالك الرحمة، وذلك للدور 
اإلنســاني الذي يؤديه املمرض جتاه 
املريض بوفاء وإخالص وعدم اختزال 
جهد في أداء دوره جتاهه واالهتمام به 
من كل اجلوانب منها الطبية والنفسية 
واالجتماعية ويسانده ويتحمله حتى 
في أعلى درجات غضبه أو أمله ويحافظ 

عليه حتى من إيذائه لنفسه. 
في بعــض احلاالت عندما يصاب 
شخص ما مبرض وتكون حالته حتتاج 
لرعاية تفوق قدرات األهل يودعه ذووه 
في املشفى أو دار الرعاية لالهتمام به 
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