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مركز رياض

رياض الصانع

نكررها للنصح واإلرشاد من عواقبها 
كعنوان حذرنا منه عالم االجتماع العربي 
املســلم «ابن خلدون» في مقدمته وثيقة 
لألمم سابقها والحقها ميكنكم عبر جوجل 
مراجعتها لإلفادة واالستفادة، ولتحاشي 
اللغط فيما نحن فيــه بالذات خالل هذه 

األوقات!.
وللتوســع التعليمي التربوي لألجيال 
احلالية والقادمة علينا تأكيد معنى الوطن 
والوطنية داخل نسيج األمم، وتفعيل كل ما 
يتعلق بواقعها اليومي والسنوي والقرون 
املتواصلة كما تطبقها األمم املتحضرة وتنجح 
بتميز في تفعيلهــا قوال وعمال ال ترهال 
بالشوارع والطرقات  واستباحة، وانفالتا 
بحجة احلرية، فال ميكن قبول الكلمة النابية! 
أو أن يبلغ التعامل املذموم بحق الطريق حد 
إزهاق األرواح الغالية، التي تزهق بأيديهم 
خالل قيادة البعض ملركباتهم من شــباب 

وبنات هذا الوطن الغالي!
وأخطر منها قيادة مركباتهم بحاالت 
اإلدمان للكحول واملخدرات، والتي يعتبرها 
اجلهلة من الفريقني «حرية شخصية ذاتية 
ال يبالي نتائجها الكارثيــة»!، رغم كثافة 
قوانني الدولة من ثواب للملتزم وعقاب بال 
واسطات للمستهتر لها وبها! وتواصال مع 
الفساد والرشاوى  ذلك، ضبط ومتابعات 
في تســليكات معامالت املرور بصفقات 
للمشاريع الكبيرة واملتوسطة واحملدودة! 
ووصفها لدى األشــرار بالشطارة وأنها 
جتارة لها ربح وخسارة رغم أنها ال ترضي 
اخلالق وال املخلوق! حصادها أرصدة تتعالى 
أرقامها احلرام ليــوم القيامة، نهايتها إما 
سجون مظلمة، داخلها مفقود وخارجها 
منبوذ، وال استقامة له ويظلم أهله الذين 
كان يشار لهم بالبنان، إنه نصف إنسان 

ملطخ بخيانة الذمم واألمان مهما كان! 
وشريحة أتعس بذلك امليدان من أقسم 
بــاهللا وكتابه وولي أمــره وتلوث بإغراء 
وإغراق منصبه ووظيفته وســمعته بأنه 
راش أومرتش، والعياذ باهللا، ونهاية مطافه 
سواد صحيفته عبر القانون وعصيان خالقه 

ال تبشروه خيرا بكثرتهم هذه األزمان!
من كل ما مضى بتجربة األوطان تأكل 
أطرافها كما تأكل النار احلطب، وتهرم الدولة 
كما هو حال أبدان اإلنسان، نهايتها ما لم 
املوت  تتسارع عالجها وتعديل أوضاعها 
احملقق ختامها الدفان! تدبروها يرحمكم اهللا.

ال تــزال اجلائحة تتمــدد وتعصف 
بالبشــرية في كل أبعادها اإلنســانية، 
فيروس كورونا املدمر أصبح يهدد الناس 
بعقد وأمراض نفسية جديدة بعدما أسهم 
في توقيف عجلــة االقتصاد والتجارة 
آمــال وطموحات املشــاريع  وحتطيم 
الصغيرة واملتوسطة، وقد قررت احلكومة 
جتديد احلظر اجلزئي ابتداء من الساعة 
لغاية اخلامسة صباحا،  اخلامسة مساء 
وذلك ضمن استراتيجيتها ملواجهة آثار 
اجلائحة، وذلك ابتداء من األحد املوافق ٧ 
مارس ٢٠٢١، مع إقرار إجراءات احترازية 
جديدة كلها شــكلت عالمات استفهام 
للشارع الكويتي الذي أجمع على وجود 
خلل في تلك القرارات، فكيف يعقل أن 
يفرض احلظر وتفتح النوادي الرياضية 
وصالونات احلالقة بالتزامن مع ارتفاع 
احلاالت؟ وكيف يقــرر إغالق احلدائق 
العامة فــي حني تفتح الصاالت واملراكز 
املغلقة؟ وما الغرض مــن إقرار احلظر 
إذا لم تطبق اإلجراءات االحترازية بقوة 
القانون؟ كما أن هذا احلظر سوف يفتح 
املجال لتســاؤالت عديدة حول مصير 

األنشطة في ظل االنغالق؟
منذ أن أعلنت احلكومة مساء اخلميس 
عــن إجراءاتها اجلديــدة، واملواطنون 
الكويتيون ال يزالون يعبرون عن سخطهم 
في وسائل التواصل االجتماعي منددين 
عبر العديد من «الهاشتاقات» عن امتعاضهم 
من احلظر واجلدوى منه، وكيف السبيل 
إلى تقليل عدد احلاالت بهذا اإلجراء! نعلم 
جيدا أن النفوس تعبت من االنغالق واحلظر 
وإغالق املطار والقيود الصارمة على العديد 
من األنشطة والقطاعات، والسؤال املطروح: 
هل هناك مجال الستثناء من طعموا وأخذوا 

املناعة الالزمة ضد كورونا؟
ال نعلم اجلدوى من كل هذه اإلجراءات 
والقيــود وال جدواها وأثرهــا، وللعلم 
فالصحة النفسية ال تقل أهمية عن الصحة 
العضوية، بل تعتبر أشد منها في األهمية، 
فهي املسؤولة عن التوازن في احلياة فإما 
اإلقبال عليها وإما اإلصابة باالكتئاب، لذلك 
ال يجب أن يكون احلظر اجلزئي هو احلل 
على املدى الطويل فهو كما يتسبب في 
خسارة املشاريع والتجارة واالقتصاد 
فأثره أقوى وأكبر عل النفوس البشرية.

واهللا من وراء القصد.

في الصميم

الشيخ
د.باسل الصباح 

بطل قومي
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

التدابير الوقائية ولكن بالتأكيد هنالك من يخالف القرارات إما جلهلهم أو 
االستهانة بالظروف االستثنائية وبتعمد ولم يجدوا لهم رادعا من عدم 
االلتزام بارتداء الكمامات أو إجراء التجمعات واملناســبات رغم تشكيل 
جلنة ملتابعة تنفيذ االشتراطات الصحية التي لم نشهدها إال على بعض 

احملالت واملجمعات التجارية. 
عندما تشاهد احلكومة زيادة حاالت اإلصابة وحاالت الوفيات وزيادة 
في نسبة إشغال غرف العناية املركزة يجب أن يقابل ذلك املبررات املقنعة، 
ال أن تخرج لنا فقط لتعلن عن وجوب االلتزام والتقيد باالشــتراطات 
الصحية، فتذكر على سبيل املثال لقد اتخذنا قرارا سابقا بإغالق األندية 

يقول املفكر والفيلسوف السياســي ميكافيلي مؤلف كتاب األمير 
«الغاية تبرر الوســيلة»، ومر علينا اآلن عام كامل والسلطات الصحية 
تتخــذ قرارات متعددة ال جند لها تفســيرا أحيانا في تعاملها مع أزمة 
كورونا، فهل هنا استقرار ومصلحة الدولة تبرر اتخاذ أي قرارات حتى 

لو لم تكن مقنعة؟
التأييد الشــعبي املطلق ألداء السلطات الصحية املعنية بقانون رقم 
٨ لســنة ١٩٦٩ باالحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية جاء 
بصالحيات استثنائية لوزير الصحة باحلظر ومنع التجول وعزل املناطق 
والتطعيــم اإلجباري ومعاونة وزارة الداخلية لفرض هيبة القانون ملنع 
الوباء، وتفشــي وباء كورونا يخضع لها، حيث كانت اخلطوات األولى 
كـ«القشة» التي متســكنا بها ووثقنا بكل اجلهود التي نشاهدها بكافة 
املراحل التي أعلنتها احلكومة رسميا ومن تدرج للحد من انتشار الوباء 

والسيطرة عليه حتى الوصول إلى مرحلة احلياة الطبيعية.
ولكن بعد مرور سنة كاملة وإصدار العديد من القرارات التي أعطت 
الكثير من املؤشرات القابلة للقياس وأثارت الرأي العام وسببت تراجعا 
لتأييد ما تتخذه السلطات الصحية من فرض حظر جزئي أو كلي ومنع 
أنشطة والسماح ألخرى واختالف إجراءات التعامل مع القادمني للكويت 
مــن اخلارج أو منعهم وتباين إجراءات احلجر كذلك مع املواطنني أيضا 
واستثناء حاالت أخرى، وإغالق ستاد جابر إلجراء املسحات وعدم توافر 

مواعيد مبا تبقى من مراكز أخرى للفحص.
تقبل الناس في البداية حجر حريتهم وااللتزام بالبقاء باملنزل واتخاذ 

الصحية وصالونات احلالق ورغم ذلك لم تقل األرقام لذلك نتراجع عن 
القرار ونعوض املتضررين من إغالق أنشطتهم. 

الشــفافية أيضا مطلوبة بإعالن عدد املصابــني وإيضاح إذا كانوا 
مواطنني مثال مجموعة مصابة بسبب جتمع عائلي أو مناسبة أو موظفني 
في مكان العمل، ليطلع املجتمع على مكامن اخللل والســبب في زيادة 
اإلصابات كما كانت تفعل السلطات الصحية في بداية األزمة من تقسيم 
اجلنسيات واملناطق ومصدر كل إصابة قادمة من خارج البالد او الداخل 
واملخالطني لها، لذلك كانت نســبة الثقة والرضا عن التعامل مع األزمة 

وقرارات السلطات الصحية أعلى بكثير من الوقت احلاضر. 
نعم كل دول العالم تتعامل مع نفس اجلائحة والظروف مبجتمعات 
مختلفة، وشاهدنا كثيرا من االعتراضات الشعبية على قرارات احلظر 
واملنع فيها ولكن في النهاية التعامل العلمي باألرقام واحلقائق بالقرارات 
املدروسة من كافة اجلوانب كفيل بامتصاص الغضب وأكثر إقناعا بإعالن 

احلقائق على تقليص أثر الوباء وصحة القرارات من عدمه.
أمتنى أال تكون بعض القرارات سياسية أو حلوال للمشاكل االقتصادية 

على حساب املخاطرة باألزمة الصحية. 
٭ باملختصر: من اخلطأ أن تتعامل مع املشاكل بنفس األسلوب واخلطوات 

وتنتظر نتائج مختلفة فتصبح كل الطرق تؤدي إلى كورونا. 
٭ رسالة: إلى اجليش األبيض من الكوادر الطبية لكم كل الشكر والتقدير 
جلهودكم املتواصلة لعام كامل حفاظا على سالمتنا وأرواحنا دون راحة، 

دمتم بخير.

هنا الكويت

كل الطرق 
تؤدي

إلى كورونا!
جاسم احلمر

وفضلها، فكانت هذه الرحلة راحة 
بال ولقاء رباني عظيم وعلم أخذه 
النبي مباشرة من ربه، فعاد ژ من 
هذه الرحلة منفتح السريرة داعيا 

الى احلق وصراط مستقيم.
تاريخاً  إن هذه احلادثة ليست 
يسطر للمهتمني به بل سيرة عطرة 
لنبي الرحمة يعتبر منها املسلمني 
وغيرهــم من قــدرة اهللا وعظم 
خلقه، كما يســتفيد املسلم وهو 
يقرؤها بثبــات اميانه ومصداقية 
عمله ومعرفة صبــره وقربه هللا 
عز وجل، فال يفوتنا أن نعيش مع 
حادثة االسراء واملعراج بكل فصولها 
ومعانيها ونأخذ من معينها الصافي 

قوة االميان وحبنا هللا ورسوله.

فتكونوا قد مهدمت الطريق ألدواتكم 
البرملانية.

٭ نقطة أخيرة:  أسوأ وقت في تاريخ 
البشــرية، ألن تكون وزيرا للصحة 
في أي بلد فــي العالم في منتصف 
هذا الوباء اخلبيث،  لكنك تســتطيع 
أن تصبح بطال قوميا إذا قدت بلدك 

ألقل األضرار منه.
 مؤمتر صحافي تعلن فيه وصول 
٥ ماليني جرعة من اللقاح ولن يتحرك 
أي بني آدم في أي اجتاه في هذا البلد 

ما لم يقم بالتطعيم.
القانون رقم ٨ لســنة ١٩٦٩ جاء 
فيه: «لوزير الصحة العامة أن يصدر 
قرارا بالتطعيم اإلجباري لوقاية جميع 
الســكان من أي «مرض ســاري». 
ويستعان بأفراد الشرطة إذا اقتضت 

الضرورة لذلك».
اعقلها وتوكل يا شــيخ باسل، 
وأخرجنا من هــذا النفق الذي طال 

بقاؤنا فيه.

والتقــى ببعض األنبيــاء، واطلع 
على اجلنة والنار الى ان وصل الى 
سدرة املنتهى في مكان لم يصل اليه 
مخلوق، فكتبت الصلوات اخلمس 

الستجواب وزير الصحة طلب اجتماع 
عاجل معه في جلنة الشؤون الصحية 
البرملانية والدعوة مفتوحة لكل باقي 
النواب وجعل االجتماع منقوال على 
الهواء مباشــرة لكافة أبناء الشعب، 
واطرحوا حججكم وهو يرد عليكم 
بحججه ليتبــني اخليط األبيض من 
األسود، فإما أن يقنعكم أو تشهدون 
الشعب على عدم كفاية حججه وردوده 

ضيق وغسل جبريل جوفه من كل 
شر ومأله حكمة وإميانا ثم أخذه 
بهذه الرحلة العجيبة وأراه معجزة 
الســماوات واألرض  اخلالق في 

أكمل وجــه. الهدف من هذه املقدمة 
أن املنصب الوزاري ليس مطمعا وال 
هو مكسب لطبيب في مقام ومكانة 
الشيخ د.باسل الصباح بالعكس هو 
جهد كبير نفسيا وبدنيا خاصة وأنت 
تشاهد الكل حتولوا خلبراء في الطب 
والڤيروسات يفتون وينتقدون كل 

أمر أو إجراء لوزارة الصحة.
وكان األولى بالنواب الذين تسابقوا 

حادثة اإلســراء واملعراج التي 
يصادف ذكراها هذا األسبوع هي 
حادثة وقعت في حياة الرسول ژ، 
فهي ليست عيدا يفرح به املسلمون 
وال تاريخا قدسيا في اإلسالم، امنا 
هــو عبرة ملن كان له قلب أو ألقى 
العبر  السمع وهو شهيد، بها من 
والعجب ما أثلج اهللا به قلب النبي 

ژ.
وقعت هذه املعجزة في السنة 
العاشرة من بعثة النبي عليه افضل 
الصالة والسالم بعد ما عانى النبي 
من سنوات عجاف تخللها حصار 
قريش وموت عمه ابي طالب وزوجته 
خديجة رضي اهللا عنها وطرده من 
الطائف، فطّهر الرحمن قلبه من كل 

الطبيب في أي تخصص عندما 
يصل إلى مرحلة االستشاري تكون 
حياته املادية رغيدة حيث يصل راتبه 
إلى ٥٠٠٠ دينار وكذلك تخف ساعات 
عمله وتصبح أكثر مرونة مع ساعات 
أقل، يعني حياة جميلة ومريحة، هذه 
بالضبط احلياة التي يستطيع وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح الرجوع 
لها ثاني يوم فور تقدميه اســتقالته 

من الوزارة.
طيب ما الذي يجعله يتحمل كل هذا 
الضغط النفسي واإلعالمي والبرملاني 
بل واإلعالمي ٢٤ ساعة وسبعة أيام 

في األسبوع؟!
برأيي الشخصي السبب هو حبه 
للكويت وطاعة ولي األمر، فبقاؤه في 
كرسي الصحة هو رغبة وطلب من 
ســمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد الذي وضع ثقته فيه وسلمه 
امللف الصحي بالكامل ووفر له الدعم 
ليــؤدي عمله على  الكامل  والغطاء 

كما يجب أن نلمس دعم الشباب 
وأصحــاب املشــروعات الصغيرة 
واملتوسطة الذين أصبحوا يشكلون 
الكويت  أبناء  شريحة واســعة من 
الطموحــني الذين اختــاروا العمل 
واملغامرة بعيدا عن العمل احلكومي 
وما فيه من ضمانات واســتقرار، 
واليوم وبعد مــا عانوه خالل أزمة 
«كورونا» على اجلميع الوقوف معهم 
ومساندتهم لعدم خسارة مشاريعهم 
املتنوعة ومستقبلهم وليكونوا قدوة 

لغيرهم من شبابنا.
الســادة الــوزراء.. لقــد نلتم 
ثقة صاحب الســمو وأديتم اليمني 
الدستورية أمام سموه، وقدمتم التعهد 
بالعمل كفريق واحد، وبالتعاون بني 
للدستور والقانون  السلطتني وفقا 
ومبا يخدم الكويت، فهل سنرى ذلك 

أو نلمسه على أرض الواقع؟
 ونقول لكم جميعا: هذا ما يتمناه 
جميع املواطنني، فكونوا أهال للثقة 
وابتعدوا عن املصالح اآلنية، واتقوا 
اهللا في أعمالكم وقراراتكم، واخدموا 

شعب الكويت الوفي.

موضوعيا لهــا بعيدا عن التخويف 
والترهيب من املستقبل.

أمــام حكومتنا اجلديــدة مهام 
ثقة  كبيرة وفرص كثيرة لكســب 
املواطنني، اقتصاديا وماليا وتعليميا، 
وفي مجاالت الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة ومشاريع الطرق واإلسكان 
والزراعــة والصناعــة والنهوض 
مبســتويات دعم الشباب ومكافحة 
الفساد، والتوظيف ورفع املستوى 
املعيشــي واالجتماعي للناس بعيدا 

عن اإلضرار بهم.

هو الضحيــة وتأخر التنمية وتأثر 
أعمارهم  الوطن على اختالف  أبناء 
ومستوياتهم سلبا وبشكل مخيف، 
خصوصا بعد الذي نسمعه ونشاهده 
من تصاريح سوداوية مليئة باإلحباط 
واليأس كالعجز عــن دفع الرواتب 
إلى صندوق األجيال، وما  واللجوء 
نلمســه من ضرائب مباشرة وغير 
مباشرة وارتفاع غير مبرر ألسعار 
الكثير من السلع، ووجود االحتكار في 
الكثير من املواد وغير ذلك من األمور 
التي يتمنى املواطن أن يلمس عالجا 

حظيت احلكومة اجلديدة برئاسة 
سمو الشيخ صباح اخلالد بثقة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وأدى أعضاؤها القسم أمام سموه، 
لتخرج إلينا هذه التشكيلة مبا صاحبها 
من تغييرات واستحداث حلقائب وزارية 
جديدة لعل أهمها فصل «التربية» عن 
«التعليم العالي»، ووزارتني جديدتني 
هما «شــؤون النزاهة» و«شــؤون 
املعلومات»  االتصاالت وتكنولوجيا 
وما طالها أيضا من تغيير للمسميات 
التي نرجو أن تكون في مكانها وأن 

حتقق الغايات املرجوة منها.
ومهما يكن عدد الوزارات والوزراء 
وما حتمله من أسماء،ع إال أن العمل 
واإلجناز هو ما ينتظره املواطنون، 
فقد تعب النــاس من غياب التعاون 
بني الســلطتني وما وصلنا إليه من 
أوضاع ســيئة ومترهلة في معظم 
املجــاالت، والتي تردهــا احلكومة 
إلى عــدم التعاون النيابي، ويصفها 
النواب بالفشــل احلكومي تارة أو 
بسبب الفســاد في بعض الوزارات 
أو اجلهات، وفي النهاية يكون املواطن 

مجرد رأي

حكومتنا اجلديدة.. 
نريد إجنازات 

حقيقية
عيسى أبوطفرة

وقفات

اإلسراء 
واملعراج

mqarawi@hotmail.comد.مطلق راشد القراوي تسعى نســاء الكويت حلل الكثير من املشاكل 
التي تواجههن في مسيرتهن باحلياة احلديثة، وتقع 
على عاتقنا كرجال مسؤولية اإلصغاء لهن والوقوف 

بجانبهن. 
وقد يستغرق األمر وقتا ملواجهة العديد من هذه 
التحديات املتجذرة، لكننــي أتطلع بتفاؤل لنجاح 

أخواتنا في جميع مساعيهن. 
وفي عالم األعمال الذي عايشته نادرا ما جند غير 
الرجال على طاوالت صنع القرار، وهذا بالرغم من أننا 
ندرك جميعا مدى التفوق العلمي للنساء في الكويت 
والعالم العربي بشكل عام. واحلملة التي قامت بها 
مؤخرا النساء على وسائل التواصل االجتماعي سلطت 
الضوء على تنوع ومتيز تخصصاتهن وإجنازاتهن. 
فأصبح واقعا ال ميكن إغفاله. وعلى مر السنني أثبتت 
املرأة بتوليها للمناصب اإلدارية بأنها أضافت قيمة 
عملية ناجحة ومتميزة. حيث أظهرت الدراســات 
امليدانية أنها أكثر وعيا وإحساسا بالقضايا والشؤون 
االجتماعيــة جلميع أصحاب املصلحة مما أدى إلى 

حتسني مستوى واستقرار العمل. 
ومن الدراسات التي أجريت قام بها أكادمييون 
من جامعة والية أيوا دراسة على ٨٣٩ شركة مدرجة 
في البورصة في الصني، وكانت الرســالة واضحة 
مفادها أن «التنوع بني اجلنسني في مجلس اإلدارة 
له تأثير هام وإيجابي على أداء املسؤولية االجتماعية 
للشركات». كما ورد تأكيد لهذا الرأي في دراسة من 
فرنسا، متت تغطيتها مجلة «أخالقيات العمل» والتي 
ذكــرت أن التنوع في القيم واخلبرات التي جتلبها 
النساء إلى مجالس اإلدارة تفيد في منو املؤسسات. 
وفي ندوة عبر اإلنترنت حول التنوع بني اجلنسني، 
استضافتها ناسداك وبيت التمويل السويدي أوضحت 
الرئيســة واملديرة التنفيذية لبورصة ناسداك أن 
الرأسمالية املستدامة يجب أن تشمل اجلميع وتعمل 
من أجل اجلميع في مجتمع متنوع. وعبرت إحدى 
أعضاء اللجنة فيفيكا هيردمان-رايربيرج عن أهمية 
املجالس املتنوعة بني اجلنسني لالستفادة من اخللفيات 
املتعددة والكفاءات املختلفة التي ميكن أن تؤدي إلى 
حتقيق أهداف طويلة املدى. وسلطت عضوة أخرى 
في اللجنة جولي تيجالند من EY الضوء على أهمية 
إشــراك النساء في مناصب صنع القرار ومناصب 
اإلدارة الوســطى وليس فقط في مجالس اإلدارة. 
من أهم النتائج املستفادة من الندوة والتي ميكننا 
تنفيذها بسهولة هنا في الكويت عندما قالت سيلينا 
ميلستام من شركة إريكســون «ميكن أن يحدث 
التغيير بني ليلة وضحاها، إذا كانت هناك حوافز». 
فأوروبا رائدة في التنوع بني اجلنسني، ووفقا 
لسبنسر وســتيوارت، متتلك فرنسا أعلى نسبة 
من الشــركات التي تضم نساء في مجالس إدارتها 
٤٧٪. تليها النرويج ٤٣٪ والسويد ٣٩٪ وإيطاليا ٣٥٪، 
واألرقام التزال تتزايد منذ عام ٢٠١٦. ووفقا ملؤشر 
٢٠١٩ MSCI، فإن ١٪ فقط من الشــركات األميركية 
املدرجة في املؤشر لم يكن لديها أي امرأة ممثلة في 
مجالس إدارتها. ومع ذلك، فإن بعض الدول العربية 
املدرجة في القائمة لم يكن لديها حتى امرأة واحدة 

في مجالس إدارة أكثر من ٩٣٪ من شركاتها.
أما في الكويت فغالبية الشركات مملوكة من قبل 
العوائل، ولألســف فإن هذه الشركات في أكثرها 
أيضا ليســت شاملة على توظيف اإلناث من أفراد 
أسرتها في املناصب املؤثرة. مع أن إشراك النساء 
في مجالس اإلدارة ســيجعلها أكثر إنصافا وعدال 

جلميع أفراد العائلة. 
وميكن القول أيضا إن املرأة ستضمن أن قيمة 
الشركة ال تكمن فقط في جناحها املالي ولكن أيضا 
في مسؤوليتها جتاه املجتمع ككل، ولو نظرنا للنجاح 
الذي أحرزته بعض الدول التي تترأســها النســاء 
وخصوصا فــي التعامل مع األزمات جند أن املرأة 
قادت بكل حكمة ونزاهة ومرونة ورحمة، ومثال لذلك 
تعاملهن األخير مع جائحة ١٩-COVID في نيوزيلندا 

وتايوان وفنلندا والنرويج وغيرها. 
وفي الكويــت لن يكون من الصعب زيادة عدد 
النساء في املناصب القيادية، فبالتأكيد ليس لدينا 
نقص من املرشــحات املؤهالت، ومن أجل كســر 
احلواجز، سيكون من املنطقي تخصيص كوتا على 

املدى القصير. 
هذا ليس مفهوم مستجد فقد أدخلت العديد من 
البلدان البنود اإللزامية للشركات بتعيني امرأة واحدة 
أو أكثر في مجالس اإلدارة منذ عام ١٩٩٩. كما هو 
موضح في مؤشر MSCI، تتطلب والية كاليفورنيا 
في الواليات املتحدة األميركية وجود امرأتني على 

األقل في مجالس اإلدارة. 
أما الوضع في فرنسا فقد جتاوزت احلد األدنى 

ملتطلبات متثيل املرأة في املجالس.
وفي منطقتنا العربية فإن اإلمارات العربية املتحدة 
تتطلب وجود عضو واحد على األقل من النســاء 

اعتبارا من عام ٢٠١٢.
بينما كنت أكتب هذا املقال، أعلن أن املجالس التي 
ال تشرك النســاء «All Male Board» انقرضت في 
شركات FTSE في اململكة املتحدة وذلك بعد تعيني 

امرأة ملجلس آستون مارتن هذا العام. 
مجالس اإلدارة فيما يقارب ثلث من شركات الـ١٠٠ 
FTSE تشارك بها النساء بنسبة الـ٤٠٪. وفي إحدى 
الشركات فالنساء تشكل ٦٠٪ من أعضاء املجلس. 
آمل أن نرى املزيد من النســاء في مجالس اإلدارة 
وفي املناصب القيادية في الفترة املقبلة في الكويت. 
بعيدا عن التحديات العديدة التي يواجهونها، ميكن 

حل هذا التحدي بسهولة وبجرة قلم.

رأي

مجالس اإلدارة 
مع النساء أجنح

بقلم: مساعد نوري الصالح


