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د.هند الشومر

جهاد أو املالزم جهاد من كتيبة اجلرمق أو السرية الطالبية في وقت 
النضال والكفاح الفلسطيني املسلح في لبنان إبان احلرب األهلية اللبنانية.

جهاد ذاك االسم احلركي للمناضل الفلسطيني الكويتي األخ والصديق 
والزميل والفقيد والراحل الكبير د.شفيق ناظم الغبرا.

< < <
جهاد، ذاك املناضل الرافض لالحتالل واإلذالل، ذاك االمتداد التاريخي 
لنهر العطاء والوفاء الهادر من حيفا إلى طبريا وحتى اجلنوب اللبناني.

د.شفيق الغبرا
هذا املواطن الكويتي األصيل أســتاذ العلوم السياسية في جامعة 
الكويت، الذي أعطى الكثير حتى آخر يوم في حياته، والذي سيستمر 
بالعطاء حتى بعد مماته بفضل اإلرث الثقافي واملعرفي الذي خلفه بعده 

من مؤلفات وندوات وحلقات نقاشية ومحاضرات.
< < <

جهاد.. الذي مأل األرض والفضاء صخبا وضجيجا ثوريا منقطع النظير.
د.شفيق الغبرا.. الذي مأل السمع والبصر واأللسن ذكرا طيبا عطرا 

وعلما أكادمييا مجردا وعلوما أخالقية وثقافية وسياسية.
كان عالمة فارقة في ميادين النضال احلقيقي والنزيه والشــريف 

وكان غيمة بارقة في سماء الدميوقراطية واحلرية وحقوق اإلنسان.
< < <

جهاد.. كان مناضال فلسطينيا بامتياز، استطاع استخالص حقوقه 
أدبيــا ورمزيا رغم انف من لم يريدوا ان يعطوه حقه من أيتام وأزالم 

االنتهازية الثورية.
د.شفيق الغبرا كان مواطنا كويتيا باستحقاق، وقف طودا شامخا 

في وجه من أرادوا أن يسلبوه حقه من الزمرة العنصرية الطبقية.
< < <

جهاد.. كان أيقونة نضال وكان حجر زاوية في مشــروع نضالي 
تصحيحي عميق جدا وكان صادقا وحقيقيا إلى أبعد مدى.

د.شفيق الغبرا كان منارة للهدى في األفكار والثقافة والدميقراطية 
واحلريات والعلوم السياسية النظرية وكان أسا أساسيا في التطبيقات 

العملية.
< < <

اإلنسان (جهاد الغبرا) كان مجموعة قيم ومبادئ، أرضيتها احلق 
وانطالقتها الصــدق، ديدنها الوضوح في الرؤية واألهداف ووقودها 

اإلصرار واالستمرار.
املالزم جهاد والدكتور شــفيق الغبرا، صنعا معاً مزيجا إنســانيا 
متجانسا ومتســقا ومتوافقا جدا، خلقا فرداً مزدوجاً بأجنح أشكال 
ومناذج االزدواجية املثالية. أوجدا معا تناغما وتكامال فريدا بني النظرية 

والتطبيق.
املالزم جهاد والدكتور شفيق الغبرا أحدثا خصوصية عامة قلما حتدث.
د.شــفيق الغبرا بكل ما يحتويه من جهاد وجهات وصفات أخرى 

كثيرة بعضها نعلمه وبعضها اهللا يعلمه ونحن ال نعلمه.
هو حالة إنســانية معبرة عن واقعها ومقررة لطريقها املأمول بكل 

واقعية أيضا.
ذو غزارة فكرية وإنتاجية عملية غير مسبوقة. 

لو أردت احلديث عن هكذا قامة سأحتاج إلى مجلدات كل مجموعة 
منها ستحكي جانبا وهامشا وجزءا من هذا الكل املترامي األطراف.

< < <
ختاماً، ال يسعني إال أن أنعي الصديق والزميل الدكتور شفيق ناظم 
الغبرا، الذي تشرفت مبزاملته في العديد من الندوات واحللقات النقاشية 
والفعاليات املتنوعات في شتى صنوف وأبواب املعرفة والفكر والثقافة.
أعزي نفســي وأبناءه يزن وحنني شفيق الغبرا وزوجته الفاضلة 
د.تغريد القدسي وكافة أسرة الغبرا الكرمية وجميع محبي الدكتور الفقيد.
رحمك اهللا رحمة واســعه يا أبا يزن وغفر لك وجعل مثواك اجلنة، 
قد تكون كلماتي مرتبكة بفعل هول الصدمة ووقع الفاجعة ولكنني ال 

أقول إال ما يرضي اهللا «إنا هللا وأنا إليه راجعون».
وداعا جهاد.

تعتبر الشــيخة انتصار السالم العلي الصباح من أكثر املؤثرين 
حقيقة في مواقــع التواصل االجتماعي، فهي علــى الرغم من كل 
الظروف التي اعترتها بحياتها والصدمات التي تلقتها متكنت بإميانها 
بــاهللا عز وجل من ان تتعدى تلك املرحلة، وليس هذا فحســب فقد 
أصبحت تبعث اإليجابية في املجتمع من خالل ما تبثه في صفحاتها 
في اإلنستغرام، فهي حترص على نشر التفاؤل في املجتمع، ونتمنى 
أن يحــدث ذلك حقا في ظل مجتمع يعاني الكثير من االكتئاب حتى 
ان اغلب املجتمع يعاني من التشاؤم والسلبية وهذا بالتأكيد بسبب 

اإلعالم وما يبث فيه.
وفي مبادرة جديدة من الشيخة انتصار السالم تقترح ان تكون 
هناك وزيرة للســعادة وأنا أؤيد هــذا وخصوصا ما قالته برغبتها 
في منع نشر األخبار السلبية في املجتمع، وهنا نقدم كل الدعم لها 
حتى تتمكن من حتقيق مرادها، ألننا فعال نعاني من األخبار السلبية 

واملشؤومة والقيل والقال وكلها إزعاج في إزعاج ليس إال.
حقيقة، إن فكرة وزارة السعادة طبقتها اإلمارات منذ فترة إال أننا 
لم نسمع عن معدالت ارتفاع اإليجابية لديهم، فإذا كانت حقيقة لوزارة 
الســعادة في اإلمارات آثار إيجابية على املجتمع وحققت قفزة في 
املجتمع اإلماراتي، فنتمنى ان تعمم الفكرة على دول مجلس التعاون 
اخلليجي؛ لعلها تنخفض لدينا حاالت االكتئاب التي معدالتها في ازدياد.

فنشر اإليجابية ومحاولة بحث ودراسة ما حتتاجه الشعوب حتى 
تنعم بالراحة واالطمئنان أمور مهمة، فليس املال وحده يجلب السعادة، 
والدليل ان أغلب املكتئبني هم من األثرياء وأصحاب الطبقة الوسطى؛ 

ألن هناك أمورا ال يستطيع اإلنسان شراءها باملال.
لذا، فأنا من أشد املؤيدين ألن نعمم فكرة وزارة السعادة إذا كانت 
حقا أثمرت نتائجها في اإلمارات، نريد أن نطلع في اإلعالم على نتائج 
الدراســات وكيف تغيرت احلالة النفسية للمجتمع اإلماراتي بعد ان 

تشكلت وزارة السعادة لديهم.
وأنا أدعو سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد إلى أن 
يأخذ باقتراح الشيخة انتصار السالم على محمل اجلد، ألن مجتمعنا 
يعاني الكثير، فكل األخبار التي تبث سلبية، فإما يبث مشاكل البرملان 
وتصريحاتهم السيئة واملستفزة ملشاعر الغيارى على هذا الوطن أو 

أخبار جرائم القتل واملخدرات.
فال توجد أخبار مفرحة وهذا ما دفع باملجتمع ألن يقوم مبتابعة 
الناس الســطحيني على وســائل التواصل االجتماعي ألن ال يوجد 

شيء إيجابي يتابعونه.
إن حقيقة ما نحتاجه من وزارة اإلعالم أن تعاود التدقيق على ما 
ينشر في اإلعالم ككل، فليس من املجدي ان كل جرمية بشعة ترتكب 
تنشر تفاصيلها، وليس من الضروري أال نقرأ في املواقع اإلخبارية 
ســوى آراء املعارضة من النواب، فهنــاك أناس طيبون وإيجابيون 
حتجب هذه املواقع اإلخبارية آراءهم، وهذا أمره مرفوض في دولة 

الدميوقراطية.
فلعل رأي املعارضة يواجهه آالف اآلراء املؤيدة والتي تبث األمل 
والتفاؤل، فنحن بحاجة ماسة ألن نغير العقلية اإلعالمية لدينا وإحضار 
أناس متخصصني يعملون على صياغة برامج متنوعة ونشر أخبار 

تبعث على األمل في املجتمع.
ونتمنى حقيقة أنه إذا ما مت تأييد الفكرة أن تكون الشيخة انتصار 
الســالم هي وزيرة الســعادة ألنها هي من بادرت، هذا فضال عن 
دورها في نشر اإليجابية في املجتمع، أعرف أن أغلب النساء لدينا 
مضطهــدات وال يتم تقليدهن مناصب وال حتى فتح املجال أمامهن 
للبروز إال لفئة قليلة، ولكن الســواد األعظم من النســاء الكفؤات 
والذكيات مهمشات في املجتمع وال تنفع معهن الواسطة، لذا نتمنى 

أن تأخذ هذه املبادرة باالعتبار.

«كفشــة» باللهجة الكويتية هي 
ملعقة الطعام، واملقاومة الفلسطينية 
«الكفشــة» شــرف  أعطــت هذه 
العدو اإلسرائيلي، بتحطيم  هزمية 
التكنولوجيا اإللكترونية التي حتصن 

أقوى سجن لديهم «جلبوع».
الشرفاء الستة الذين قاموا بحقهم 
في الفرار من هذا السجن عبر النفق 
األسطورة الذي حير اإلسرائيليني، 
أدخلوا السجن ثمنا ملقاومتهم للمحتل 
لوطنهم، وتطهيرا للقدس الشريف 

من رجس الصهاينة.
والفرحة بهؤالء األبطال التي عمت 
الشعوب اإلسالمية والعربية وأحرار 
العالم يؤكد على شعبية املقاومة ضد 

التطبيع املذل.
إنهم قد جنحوا في توجيه رسالة 
لألمة أن الهزمية ممكن إحلاقها بالعدو 
الصهيوني ولو بأبســط اإلمكانات 
املتوافرة، وأن أكبر وأقوى ترسانة 
عسكرية لن حتقق النصر، إذا القرار 
تقوده الروح االنهزامية، التي نرجو أال 
يعمل أصحابها مبساعدة اإلسرائيليني 
في القبض عليهم وإعادتهم إلى املعتقل 
- ال سمح اهللا تعالى. ولقد قالها اإلمام 
اخلميني الراحل: «إسرائيل تقف في 
إذا اجتمعوا  الذين  مواجه املسلمني 
وقام كل واحد منهم بســكب سطل 
ماء فإن إسرائيل سيأخذها الطوفان»!

وعلينا كذلك أال نقلل من املوقف 
الكويتي الشجاع الذي ال يزال صامدا 
ضــد التطبيع، رغم صغــر بالدنا 
وتواضــع اإلمكانــات. فهو موقف 

الفخر واالعتزاز.

من املثير أن نرى العربة واحلصان 
بقرب بعضهما، ولكن كيف يستطيع 
أن يجــر احلصان العربة إن لم تكن 
هناك وسيلة الرتباطهما؟ وهذا هو 
واقع الكثير من الوزارات والهيئات 
واملؤسسات حيث جتد لديها شعارات 
تنطلق عن إعادة الهيكلة دون إدراك 
معنى ووظيفة الهيكل التنظيمي ومتى 
يجب التفكير فــي تعديله أو إعادة 

هيكلته.
إن الهيكل التنظيمي ألي وزارة أو 
هيئة أو مؤسسة هو إدارتها لتحقيق 
رسالتها واختصاصاتها فكيف نعيد 
الهيكلة لها دون وجود استراتيجية 
وخطط مكتوبة ورؤية مســتقبلية 
واضحة؟ وعنــد احلديث عن إعادة 
الهيكلة يجب على من يطلق هذا الشعار 
أن تتوافر لديه املبررات واحلجج املبنية 
على دراسات علمية إذ أنه ال ميكن 
إعادة الهيكلة ألسباب شخصية ألن 
ذلك هو قمة الفشل والتخطيط له إذ 
ال ميكن إصالح خلل الهيكل التنظيمي 
في أي وزارة أو هيئة أو مؤسســة 
دون تشــخيص اخللل وأسبابه ثم 
وضع الوصفة العالجية والتأهيل لذلك.
ولنتعلم من دروس غيرنا سواء 
بإعادة الهيكلة أو بإصالح األورام غير 
احلميدة ببعــض الهياكل التنظيمية 
املدنية  والتي يثيرها ديوان اخلدمة 
وتقارير اجلهات الرقابية وما أضيف 
إليها من كيانات غير شرعية من حني 
آلخر. ومما ال شــك فيه أن العبث 
غير املدروس في الهياكل التنظيمية 
ستكون له تداعيات يصعب التنبؤ بها 
وأهمها استحداث وظائف إشرافية 

مكلفة على املال العام.
وأمتنــى أال يفتح البــاب على 
مصراعيه إلعادة الهيكلة ببعض املواقع 
بعد أن أصبحت آيلة للسقوط وغير 
آمنة، وإنني أثق أن اجلهات الرقابية 
بالدولة لن تقف موقف املتفرج من 
الدعوات بإعادة الهيكلة غير املستندة 
إلى دراســات ومبررات للترضيات 
واملجامالت واإلسقاط اجلوي باملظالت. 
وهناك العديد من األمثلة احلية عن 
عربات ال ميكن للحصان جرها في 
هياكل تنظيمية بوزارات امتدت إليها 
أيــدي العابثني في غفلة من اجلهات 
الرقابيــة بالدولة وهي أخطاء يجب 
أن نتعلم منها وأال تتكرر مهما كانت 
الضغوط واملصالح وجميعها ليست 
خافية على أحد بدليل تسجيلها املتكرر 
بتقارير اجلهــات الرقابية منذ عدة 

سنوات.
وإن اســتمر أســلوب العربــة 
واحلصان فإنه من الطبيعي أن يكون 
اجتاه احلركة عشوائيا ولن نستطيع 
حتقيق التقدم املطلوب لتحقيق رؤية 

كويت املستقبل.

ومساعدة الفقراء وحب اخلير للجيران 
واألهل واألقارب، فالقصص متعددة 
واحلكايات كثيرة وطبيعة أهل الكويت 
من زمان متمسكون بهذه القيمة وهذا 

اخللق.
إن اإلنسانية أصبحت من سمات 
الكويــت، فقــد كان األجداد  أهل 
ميارسونها واآلن ميارسها الشباب 

حتى أصبحت صفة مالزمة لهم.
لقد اهتمت الكويت بدعم الوسطية 
ونشر اإلنسانية فساهمت في الكثير 
من املؤسسات التي تعمل بهذا االجتاه، 
فاجتهت األنظار إلى الكويت ملعرفة 
هذه القيمــة العظيمة وااللتزام بها، 
وهذا هــو الدور الرائد التي متيزت 

به الكويت.

أما الفــار املنزلي وتربعه بزوايا 
املواد  إتالف  املنازل فيتســبب في 
الغذائية واملالبس واألثاث والسجاد 
وأســالك األجهزة ومخازن التمور 
واملطابخ وغيرها وصوال إلى األوراق 
املالية وما شابهها من خصوصيات 
الداخلية  بسبب تكاثره في مناطقنا 
واخلارجية ملواقع طعامه وســكونه 
ومنامه، يتخفى نهارا ويتحرك ليال 
مع ما سبقه من صراصير وجرذان، 
العريص..ولكل وطن  «بالكويتي بو 

له تسمية»!.
الفزعة لوقف  أبطال  يا  املطلوب 
اللي  زحف الصراصيــر والفئران 
اشتكى منه «العتوي» وقطط املنازل 
واملزارع والصحاري والسواحل بني 

صخورها عمالقة األحجام!
نخوتكم وفزعتكم العاجلة مطلوبة، 
طالت أعماركم لنجدة عباد اهللا ببالدكم 

اآلمنني بفضل خالقنا العظيم.

العسكرية واالقتصادية  التطورات 
املتراكمة كما كانت احلالة في أواخر 
احلرب الباردة التي انتهت في بروز 
الواليات املتحــدة األميركية كدول 
عظمي وحيــدة (superpower) بعد 

انهيار االحتاد السوڤييتي.
الوضع الدولي احلالي كما يؤكد 
الكثير من املختصني بأن العالم يتجه 
من نظام أحادي القوىـ  القطب الواحد 
إلى نظام متعدد األقطاب (أميركا ـ 
روسيا ـ الصني)، وبالتالي ستتغير 
الترتيبات األمنية  التحالفات ومعها 
اإلقليميــة والتي قــد تصبح اكثر 
خطورة في اغلب األقاليم حول العالم.
٭ اخلالصــة: أفضل إســتراتيجية 
ميكــن أن يتبعه حلفــاء الواليات 
املتحدة األميركية حاليا وسط التغير 
في السياســة اخلارجية األميركية، 
والتغيــرات احلاصلة فــي ميزان 
القوى العاملي، هو سياسة «التحوط 
االســتراتيجي»، والتي تعتمد على 
موازنة التهديدات اإلقليمية عن طريق 
الديبلوماسي واملشاركة  االنخراط 
االقتصادية مع القوى املهددة إقليميا 
مع االحتفاظ بعالقة استراتيجية مع 

القوة العاملية (الواليات املتحدة).

فاإلنسان هو املسؤول عن تلوث 
البيئــة البحرية والبريــة، ولعالج 
املشاكل البيئية نحتاج إلى مشاركة 
مجتمعية ومع سكان العالم بحماية 
البيئة واحملافظة على مواردها ورفع 
مســتوى الوعي البيئي لدى الناس 
لتفادي مخاطر اجلهل بأهمية احلفاظ 
على البيئــة وإدخال التربية البيئية 
في املناهج املدرسية وتوعية النشء 
مبخاطر مشــكالت البيئة وتطوير 
مراكز البحث العلمي وسن القوانني 
الالزمــة كتحديد فتحات شــبكات 
الصيد حلماية البيئة من االعتداءات 
والصيد اجلائر ودور وسائل اإلعالم 
واملؤسسات التربوية العلمية للتصدي 

لكل مشكالت البيئة.
وتخصيص أكياس قمامة سوداء 
خاصة لفضالت الطعام وأكياس قمامة 
لونها برتقالي خاصة لألوراق وأوراق 
الكارتون وأكياس قمامة لونها شفاف 
للعلب املعدنية واملواد الصلبة وعبوات 
املياه. وبفضل تكاتف اجلهود مشكوره 
متت إزالة إطارات «ارحية» خلطورتها 
الســكنية وخطورتها  املنطقة  على 
بتلويث التربة والهــواء، ومت نقلها 
الساملي إلعادة تدويرها  إلى منطقة 

وتصنيعها بطرق آمنه وصحية.
نظافة البيئة دليل على رقي وثقافة 
النظافة من  بأهمية  املجتمع ووعيه 
بيئته ومالئمة  أجل صحته وصحة 

للعيش بكل أمن وسالمة.

حيث قال تعالــى: (وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا)، فالوسطية هي من صفات 
أهــل الكويت منذ القدم، كما أن من 
عاداتهم تقدير اإلنسان وإعانة احملتاج 

عليه داخل جحوره مبواد مدروسة 
تعنيه بالذات لتحاشــي جيفته بعد 
تصفيته وما ينقله من جراثيم مضرة 
لإلنسان والعياذ باهللا كما تقول تقارير 
املختصني! فهو دمار لألخضر واليابس 
إنسانا وحيوانات وطيورا وأعالفا كما 
تقول شكاوى أهالي مزارعنا والعالم 

الزراعي الواسع علميا!

تغيرات جذرية لتمركز قواته ملواجهة 
الشرق،  القادمة من  التهديدات  تلك 
وصوال إلى الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب والذي وضع الصني 
الناشئة نصب عينيه  العاملية  القوة 
ومواجهتهــا اقتصاديا مع التراجع 
عن ضمان األمن في مناطق عديدة 
من العالم، ومنها الشــرق األوسط 
وأفغانستان، والبدء باتخاذ االنسحاب 
أو التقليل من الوجود العسكري فيها.
ختاما، عادة يتغير ميزان القوى 
العاملي سريعا بعد احلروب الكبرى 
كاحلربني العامليتني األولى والثانية، 
ولكن أيضا ميكنه التبدل بهدوء نتيجة 

السدر.
وحتى تتكاثر األسماك حتتاج إلى 
مياه صاحلة نقية خالية من امللوثات 
ويتخللها ضوء الشمس الالزم لنمو 
البالنكتون التي تتغذى عليه األسماك 
ويحتاج إلى أرصفة قارية. والنباتات 
البحرية تتباين في أنواعها وكثافتها 
حسب البعد عن الساحل وعمق املياه 
ودرجــة صفائها وتــزداد النباتات 
البحرية في امليــاه الضحلة وتوفر 
ضوء الشمس. ومياه اخلليج العربي 
مصدر رزق لسكان اخلليج العربي 
ومصدر حيــاه يجب احملافظة على 
تلك البيئة من التلوث ودمارها وهي 
تزخر بالعديد من األسماك والقشريات. 
ونباتات املاجنروف تساهم في توفير 
نطاقات بيئة مقاومة للملوحه وتساهم 
في تخفيف حركة املياه وترســيب 
املواد العالقة في املياه وفلترة املياه. 

ونتعامل معه بالتي هي أحسن.
إن اإلنســانية هــي وســطية 
اإلسالم والتي خص اهللا بها عباده 
الصاحلــني ووصفهــم بأوصافها، 

مشــكلة بيئية أوصافها ال تقل عما 
نراه في مسلســل «توم آند جيري 
الكرتوني»، أغرب احلكايات للفئران 
بنوعيها املنزلي واملزرعي، وفي مرادم 
إذ  باملناطــق الصحراوية،  النفايات 
يظهر منها «املتوحش» جالب الطاعون 
وأمراضه، فعلى فرسان البيئة عندنا 
العمل على سرعة مكافحته والقضاء 

اقتصادية  إستراتيجي، فمن ناحية 
يتفق بعض اجلمهوريني من أصحاب 
«أميركا أوال» مع بعض الدميوقراطيني 
من دعاة البناء والتنمية داخل الواليات 
املتحدة، واللذين يحبذان عدم التورط 
بعالقات استراتيجية مكلفة مادية في 

مناطق عديدة من العالم.
أما من الناحية االستراتيجية فهناك 
تبدل في الرؤية األميركية للمخاطر 
األمنية العاملية، فمنذ اســتراتيجية 
األمــن الوطني في عهــد الرئيس 
األميركي األسبق باراك أوباما والتي 
وضعت روسيا والصني على قائمة 
التهديدات احملتملة مما جعله يتبنى 

املعاجلة والتخلص منها برميها في 
البحار قد يؤدي إلى حدوث تغيير في 
اخلواص الطبيعية الكيميائية للمياه، 
مما أدى إلــى موت األحياء البحرية 
«الربيان -  كاألسماك والقشــريات 
القبقب» وممــا يحافظ على جودة 
املياه كمية األوكســجني الذائب في 
املياه هــام جدا وأن يخصص مكان 
يلقى فيه املخلفات املعدنية والكيميائية 
وإعــادة تصنيعها ويخصص مكان 
للمجاري الصحية وإعادة تشــجير 
املدينة بأشجار مالئمة تتحمل األجواء 
املناخيــة والتخلص من األشــجار 
الضارة مثل شــجر الكونوكاربس 
لضررها على البنية التحية واستبدالها 
بأشجار ذات فائدة مريحة وصديقة 
للبيئة ومالئمة لألجواء كشجر األثل 
والنخل والسدر وجهد تشكر عليه 
هيئة الزراعة بتشجير املدينة بأشجار 

يصادف اخلميس ٩ ســبتمبر 
ذكرى تســمية الكويت احلبيبة بلد 
اإلنســانية وذلك في حفل أقيم في 
األمم املتحــدة للمغفور له بإذن اهللا 
ســمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، رحمه اهللا، عام، ٢٠١٤ وقد 
لقب رحمة اهللا عليه بقائد اإلنسانية، 
فاإلنسانية ليست شعارا وال مسمى، 
إمنا هي قيمة إنسانية سامية انبثقت 
من تكرمي اإلنسان والذي كرمه رب 
العزة في كتابه الكرمي حني قال في 
سورة اإلسراء: (ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم 
الطيبات وفضلناهم على كثير  من 
ممن خلقنا تفضيال)، فحري بنا أن 
نكرم هذا اإلنسان العظيم ونحترمه 

لوزارتــي الصحــة والبلديــة 
وتســاندهما وزارة األشغال وهيئة 
تاريخ عريــق في مكافحة  الزراعة 
القوارض وصراصير املجاري (أجلكم 
اهللا)، وذلك باستنفار قواتهم ومعداتهم 
املجاري كافة مببيدات  لرش مواقع 
حاسمة، بينما تقوم معدات الصحة 
بتبخير وتعقيم وتطعيم شوارع املدن 
والقرى الزراعية ملكافحة حشــرات 
البيئة الطائــرة والزاحفة واملتحولة 
خالل مواسم تكاثرها إلراحة الناس 
اآلمنني من شرور وأخطار أمراضها 
ووقف انتشارها عبر شبكة املجاري 
إلى املنازل، ومنع فرص تكاثرها في 
هذه املوسم لدرجة تسربها إلى أجهزة 
املنزلي وتربعها في زوايا  التكييف 
الغرف وبيوت الراحة، وذلك في موسم 

ارتفاع درجات احلرارة.
هذا باإلضافة إلى الذباب املتلون 
القارص هذه األيام! وما يسببه من 

احلرب األفغانيةـ  األميركية تعد 
احلرب األطول من حيث املدة الزمنية 
واألكثر كلفــة مادية التي قامت بها 
الواليات املتحدة خارج أراضيها، إذ 
اســتمرت من عام ٢٠٠١ إلى ٢٠٢١، 
خرج بعدها األميركان تاركني وراءهم 
بعض عتادهم العسكري والكثير من 
حلفائهم احملليني وبقايا من التنظيم 
اإلرهابي (القاعدة) الذي بدأت احلرب 

إلزالته من أفغانستان.
مشــهد االنســحاب الســريع 
والفوضوي كان مخيفــا، فالدولة 
األقوى في العالم لم تستطع التنبؤ 
مبوعد استيالء تنظيم عدد مقاتليه 
بعشرات اآلالف على العاصمة كابول 
التي حتتلها، بل ولم تستطع تنظيم 
انسحاب مشرف لقواتها وحلفائهم.

مما جعل الكثيرون يتساءلون عن 
مدى القدرة األميركية على التحليل 
الدقيق حلالة حلفائهم والقوى املناوئة 
لهم في عدد من األقاليم، ناهيك عن 
االلتزام األميركي بأمن هؤالء احللفاء.
من الواضح أن الواليات املتحدة 
أصبحت تتبنى سياسة عدم االنخراط 
املباشــر بضمــان األمــن العاملي 
ألسباب عديدة منها اقتصادي وآخر 

أهمية التربية البيئية في تكوين 
املواطن القادر على خدمة وطنه ووعيه 
باملسؤولية، وهناك الكثير من املشكالت 
البيئية املعاصرة، ومثال على ذلك تلوث 
الهواء واملياه واألطعمة والضوضاء 
وتلوث البحار والقمامة وتلوث األرض 
والتربة ومشكلة زحف الرمال واألتربة 
الصحراوية على حســاب األراضي 
الزراعية ومشــكلة االستخدام غير 
للمبيدات احلشرية قد يؤثر  املنظم 
على صحة اإلنسان ويسبب له اإلزعاج 

واألضرار واألمراض.
ومشكلة تلوث املاء والهواء والتربة، 
مما يجعلها غير صاحلة لالستخدامات 
احملددة لها، وبرزت مشكلة التلوث 
البيئي فــي العصر احلاضر نتيجة 
الزدياد الكثافة الســكانية والتقدم 
احلضاري وتطور وســائل املعيشة 
والتطور العلمي املتســارع وتزايد 
النشاط البشرى وتعدد املواد املصنعة، 
ما استدعى استخدام العديد من املواد 
الكيماوية واملبيدات احلشرية والتي 
أدت إلى تلوث البحار وتلوث البيئية 
البرية والتلــوث يؤثر على عناصر 
البيئة من إنســان ونبات وحيوان 
واحتياجها إلى الهواء النقي الصحي 
ثاني أكسيد  أو  النيتروجني  وزيادة 
الكربون عن معدالتهما العادية يعتبر 
تلوثا وتلوث املياه واملسطحات املائية 
بإلقاء املخلفــات والفضالت باملياه 
وتسرب مياه املجاري واملصارف غير 
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