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املصالح تقتضي
عاملًا متعدد األقطاب

الشيخة حصة احلمود
السالم الصباح

أيام قليلة وســيهل علينا «يوم املرأة العمانية» 
والذي حتتفل به سلطنة عمان الشقيقة في السابع 
عشر من أكتوبر كل عام منذ ٢٠٠٩، ويعود تخصيص 
هذا اليوم إلى أمر أصدره في ذلك العام املغفور له 
بإذن اهللا السلطان الراحل قابوس بن سعيد، رحمه 
اهللا وأســكنه فسيح جناته، في ختام ندوة أقيمت 
بسيح املكارم بوالية صحار، وذلك تكرميا للمرأة 
العمانية وتقديرا لدورها في الســلطنة، ومنذ ذلك 
العــام أصبح ذلك اليوم «أيقونــة» املرأة العمانية 
لتتويج العديد من نساء وفتيات السلطنة في ذلك 
اليوم ملا قدمنه من مســاهمات تساعد في النهضة 
والتنمية للسلطنة إضافة إلى دورهن الريادي في 

مؤسسات الدولة.
الـ ١٧ من أكتوبر أصبح يوما غير عادي للمرأة 
العمانية، فمنذ عام ٢٠٠٩ باتت سلطنة عمان بجانب 
احتفاالتها بهذا اليوم تقوم بتنظيم العديد والكثير 
من الفعاليات وورش العمل التي يتم خاللها مناقشة 
دور املرأة العمانية في النهضة والتنمية، وال تقتصر 
على هذا فقط بل أصبحت تلك الورش والفعاليات 
تســلط الضوء على الكثير من القضايا املجتمعية 
التي تهم املرأة العمانية وتبرز أيضا املعيقات التي 

تواجهها في تعزيز دورها باملجتمع.
الـ ١٧ من أكتوبر عام ٢٠٢٠ أكد جاللة السلطان 
هيثم بن طارق، حفظه اهللا ورعاه، عقب توليه مقاليد 
احلكم في ذاك العام، أكد أهمية مشاركة املرأة في 
صناعة حاضر البالد ومستقبلها، مشيرا جاللته إلى 
أن دور املرأة أصبح دعامة أساسية من دعامات العمل 
الوطني، وأكد أيضــا حرصه على أن تتمتع املرأة 
بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل 
جنبا إلى جنب في مختلف املجاالت.. حفظ اهللا جاللة 
السلطان هيثم بن طارق للسلطنة وللخليج العربي.

الـ ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٢ هذا العام يوم املرأة العمانية 
ال يقتصر فقط على املرأة العمانية! بل سيســلط 
الضوء هذا العام أيضا على دور املرأة اخلليجية من 
خالل «منتدى رؤى مستقبلية.. ومتكيننا اقتصاديا 
ومعرفيا ضمن رؤية عمــان ٢٠٤٠»، والذي تقوم 
بتنظيمه وزارة التنمية االجتماعية تعاونا مع جامعة 
السلطان قابوس مبناسبة يوم املرأة العمانية. وفي 
هذا املنتدى ستشــارك املرأة اخلليجية بنساء من 
جميع دول مجلــس التعاون لعرض جتاربهن في 
التنمية وطرح الرؤى املستقبلية للمرأة اخلليجية 

في يوم املرأة العمانية.
مسك اخلتام: كل عام والسيدة اجلليلة عهد بنت 
عبداهللا البوسعيدية، رمزا ومنارة للمرأة العمانية، كل 
عام واملرأة العمانية بعيدها الـ ١٧ من أكتوبر بخير.

إن للشــباب طاقة وقدرة وطموحا خلدمة الوطن 
واملجتمع، خاصة مع ارتفاع نسب التعليم واالزدياد 
املرتفع للجوانب الثقافية، وأيضا ارتفاع نسب احلاصلني 
على شهادات جامعية من كليات دولية معتبرة معترف 
بها، وارتباط تلك العوامل مع «حماس الشباب التقليدي» 
لصناعة تغيير إيجابي في احلياة وتطوير عجلة التنمية 
البشرية واالقتصادية واإلمنائية في مختلف املجاالت.
لذلك رفع كفاءة القطاع الشبابي واستثمارهم أمر 
مهم وحيوي، عن طريق تأهيلهم لدخول سوق العمل 
وتزويدهم باخلبرة املهنية واملهارات املعرفية والفنية 
والريادية والسلوكيات األساسية، وتلبية لضروريات 
املرحلة احلالية التي تستوجب الدفع بالكفاءات الوطنية 
الشابة للحصول على فرص عمل تناسب مؤهالتهم 
وقدراتهم، باإلضافة إلى متكينهم من تطوير أنفسهم 
وقدراتهم بطريقة فعالة واحترافية، ومن هنا يصبح 
«عامل اخلبرة» و«عامل السن» من األمور املهمة املفقودة 
لديهم، وهي أمور لها دورهــا وأهميتها في التقييم 
وتقليل األخطاء وضبط االندفاعات العاطفية احلماسية 
إذا صح التعبير، لذلك يجب عدم وضع جميع املناصب 
القيادية في يد الشباب «حصرا»، ألن عنصر اخلبرة 
والســن لهما أهمية ضرورية جدا وال يجب التفريط 
بهــا أو محاربتها لدواع تتعلق بـ «متكني الشــباب» 
فأصحاب اخلبرة وجودهم أساســي في كل األعمال 

وعطاؤهم مطلوب دائما.
وهذه األمور الحظتها على املســتوى التطبيقي 
العملي من خــالل جتربتي البريطانية، حيث تعلمت 
وتدربت على يد «البروفيســور الن ماكراجر» رائد 
طب الهرمونات في مستشفى كينج كولج وكان له من 
العمر ما يقارب الثمانني وظل نشيطا ومنتجا ومبدعا 
وضابطا لألمور في املستشفى واجلامعة، وأيضا ملست 
أهمية عامل الســن واخلبرة داخل الكويت من خالل 
االستشاري د.عبدالناصر العثمان من حيث معرفته 
الواسعة بالعمل اإلداري ناهيك عن طريقة تعامله مع 
أصعب احلاالت الطبية واعقدها في شكل حرفي مميز.
ومن اجلانب الشــبابي إذا صــح التعبير أتذكر 
االستشاري الشاب د.عرفات الطفيلي من مستشفى 
اجلامعة األمريكية في بيروت، حيث قدم تطويرا الفتا 
مهما في اخلدمة الصحية لعالج مرضى السرطان، وفي 
املقابل في اململكة العربية السعودية كان دور اخلبرة 
والعمر مع جناحات استشاري األمراض السرطانية 
د.محمد عصام الدين فوزي، من خالل اشتراكه خالل 
شبابه في تأســيس وحدة أمراض الدم واألورام في 
مستشفى امللك خالد اجلامعي في الرياض وكان الدينامو 
احملرك فيها وقبل تقاعده أســس وحدة أمراض الدم 
واألورام في مستشفى احلرس الوطني في األحساء، 
وحاليا هو بصدد تأسيس وحدة عالجية جديدة وهو 

بالسبعينيات من العمر في بلده األم «مصر».
ما أريد قوله إن العمر الكبير لم ولن يكون عائقا 
وأيضا الشــباب طاقاتهم مطلوبــة، لذلك نحن نؤيد 
مسألة وجود «خليط منسجم» يدمج بني االثنني معا 
حيث يتعلم الشــباب من الكبار والعكس صحيح مبا 
ميثل توازنا وضبطا في احلركة، وهذه كانت محصلة 
تطبيقية تنفيذية واقعية عشــتها وعايشتها مع كل 
سنوات عملي الطويلة في القطاع الطبي داخل وخارج 
الكويت وأتصور أن تلك املســألة اخلاصة في دمج 
الشــباب واخلبرة لديها مجالها الواسع وخاصة في 

اجلامعة والقانون والنشاط األكادميي.

«في السياســة ليس هناك عدو 
دائم أو صديق دائم!.. هناك مصالح 
دائمــة»... هذه املقولة السياســية 
الشهيرة سواء اتفقنا أو اختلفنا حول 
مدى صحتها فإنها تبقى حقيقة ثابتة 
منذ فجر التاريخ، فاإلنسان دائما وأبدا 
يبحث أوال عما يؤمن له بقاءه وأمنه 
ورخاء عيشه ثم يرتب بعدها أولوياته 
مبا تقتضيه أيضا مصلحته ولن يؤثر 
مصلحة اآلخرين عليه إال في مخيلة 
احلاملني باملدينة األفالطونية الفاضلة أو 
منشورات احلكم واملواعظ في العالم 

االفتراضي على شبكات اإلنترنت.
لذلك أصبحنا واقعيا نعيش في 
عالم لم ولن يعترف باملثالية خاصة 
في السياسة واالقتصاد نظرا لسرعة 
األحداث وتقلبها وما يتبعها من تقلب 
املواقف وفقا ملا يقتضيه الظرف الراهن 

من احلسابات املعقدة واملتقاطعة.
لقد جاء قرار منظمة «أوپيك بلس» 
بخفض إنتاج النفط مبقدار مليوني 
برميل يوميا، تعبيرا حقيقيا ملا سبق 
ذكره فــي مقدمة املقال، وهو القرار 
الذي تعتبره اإلدارة األميركية دعما 
من دول املنظمة لروسيا في احلرب 
األوكرانيــة، بل واعتبره أعضاء في 
الكونغرس األميركي عمال عدائيا ضد 
الواليات املتحدة وحلفائها الغربيني، إال 
أن ممثلي دول منظمة األوپيك يرون 
في هذا القرار خطوة استباقية لتأمني 
سعر النفط وخلق توازن بني العرض 
بالركود  والطلب في ظل توقعــات 
االقتصادي احملتمل في العام القادم 

على أقل تقدير.
ولكــن يرى بعــض احملللني أن 
القرار له بعد سياســي آخر وهو أن 
دول األوپيــك تريد إضعاف موقف 
الدميوقراطي  بايدن وحزبــه  إدارة 
قبل االنتخابات النصفية للكونغرس 
وتقوية جبهــة اجلمهوريني وأيضا 
إنهاء هيمنــة أميركا والنظام العاملي 
ذي القطب الواحد وخلق نظام عاملي 
جديد متعدد األقطاب تراعى فيه لعبة 
توازن املصالح، ويبرز في هذه األحداث 
موقف اململكة العربية السعودية التي 
اتهمتهــا اإلدارة األميركية صراحة 
باالنحياز للموقف الروســي وبالغ 
بعض أعضاء الكونغرس في رد الفعل 
بضرورة ســحب القوات األميركية 
من الشرق األوسط ووقف صفقات 
التسليح للمملكة العربية السعودية، 
ولكن الوضع احلالي يؤكد أن اململكة 
وأشقاءها من دول اخلليج وأعضاء 
لــن يلتفتوا كثيرا  منظمة األوپيك 
إلى صياح إدارة بايدن وتهديداتهم، 
وخاصــة أن الســعودية واإلمارات 
أصبحتا تتمتعان بثقل دولي ونفوذ 
سياســي واقتصادي ال يستهان به 
ومصــدر قوة ملــن يتحالف معهما 
وأصبحت منطقة اخلليج هي املنطقة 
اجلغرافية األهم، وأثناء كتابة هذا املقال 
يقوم رئيس دولة اإلمارات سمو الشيخ 
محمد بن زايد بزيارة إلى موســكو 
للتباحث مع الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني حملاولة التوصل حلل سياسي 
في األزمــة األوكرانية يجنب العالم 
كوارث احلروب، وأيضا هناك جهود 
ديبلوماسية قطرية في الشأن نفسه.
والسؤال املوجه للجبهة الداخلية 
في وطني العزيز الكويت واملتصارعني 
إلى  واملنقسمني حول مجلس األمة، 
متى ســنظل غارقني في مشــاكلنا 
بينما أشــقاؤنا يصنعون  الداخلية 
التاريخ على املستوى العاملي؟! ماذا 
جنينا من مناخ الدميوقراطية واحلرية 
إن كنا نسيء استغاللها بهذا الشكل 
الذي يؤخرنا كثيرا وال يقدمنا خطوة 
واحــدة لالســتقرار؟! ومتى نوحد 
الوطن لكى  جبهتنا ونعلي مصلحة 
املرموقة على  الكويت ملكانتها  نعيد 
املستويني اإلقليمي والعاملي ككيان 
فاعل في مســرح السياسة الدولية 

مبا يليق بظروف املرحلة الراهنة؟!
أشــقاؤنا في مملكــة البحرين 
وســلطنة عمان يعملون في صمت 
لنهضة أوطانهم، وقطر ستنظم كأس 
العالم الشهر املقبل كأول دولة عربية 
الكبير،  وإسالمية تنظم هذا احلدث 
أكثــر دول العالم اآلن توحد جبهتها 
الداخلية مــن أجل حتالفات إقليمية 
ودولية متهيدا لتحديات مستقبلية 

سياسية واقتصادية.
لطاملــا دافعنــا عــن احلريــة 
والدميوقراطية في مقاالتنا ولكن إن 
كانت احلرية بهذا الشكل الذي تتقدم 
فيه املصالح القبلية واحلزبية والطائفية 
على مصلحة الوطن وعموم الشعب 
الكويتي فلتذهب هذه الدميوقراطية 
غير مأسوف عليها لكي تخلو الساحة 
من االنتهازيني، نتمنى عودة الكويت 
إلى مسارها الطبيعي املعروف في هذه 

املرحلة التاريخية الدقيقة.
وفي ختام مقالنا هذا نتوجه بالدعاء 
إلى املولى عز وجل بأن ميتع مبوفور 
الصحة والعافية والدنا صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح، وسمو ولي عهده األمني سمو 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح، 
حفظهما اهللا ورعاهما، وأن يعينهما 
على والية أمرنا وقيادة سفينة الوطن 
إلى بر األمان وأن يرزقنا سبل الهداية 

والرشاد.

انتفضت األزمة وطفح الغضب ونقض 
البعض موقفه مــن خطاب التهدئة 

ورفض التشكيل احلكومي!
املعاجلة  بانتظار  اليــوم  ونحن 
السياسية بعد اللقاءات التشاورية بني 
احلكومة واملجلس كمبادرة لقاء رئيس 
البارز  السياســي  بالقطب  الوزراء 
والذي عاصر كل أزماتنا السياسية 
املناسب واملخرج من  إليجاد احلل 
أزمة أكتوبر ٢٠٢٢ فهل تنطفئ أزمة 
التدخل باالختصاصات بعد حتقيق 
للهدوء واالستقرار، ونعيد  العودة 
اآلمال للساحة السياسية والشعبية 
بكل تفاهــم ومحبة صادقة بتنفيذ 
واجباتنا الوطنية والتأكيد على أهمية 
ما حتقق مــن مصالح بعد اخلطاب 
األبوي السامي والذي صفق له اجلميع 
بعد أن وضع النقاط على احلروف؟!

فاللهم احفظ لنا الكويت مستقرة 
وآمنة، واهللا من وراء القصد واملنشود!

الطالب حتى لو كان مبقابل؟.
اجلميع مشــارك فــي حل تلك 
االختناقات املرورية، وإيجاد احللول 
املناسبة لها، ومن احللول املطروحة هي 
إمكانية تقسيم دوامات املدارس بفارق 
ربع ســاعة لكل مرحلة، مع مراعاة 
دوامات أولياء األمــور، وأن وزارة 
التربية اكتسبت خبرة كافية للتعامل 

مع طرق التدريس بها فلنعممها. 
ولنستغل حلوال نافعة وباستطاعة 
اجلميع العمل بها حتى نستطيع تغيير 
ثقافتنا باســتخدام مبدأ النقل العام 
حاليا ومترو األنفاق وسكك احلديد 
مستقبال مع شعار «كويت جديدة». 
وعلى ديوان اخلدمة املدنية تغيير 
طريقة وأسلوب البصمة إلثبات الدوام 
فعليا وحضوريــا دون إنتاجية إلى 
طرق أخــرى ذات النفع من اإلجناز 
الفعلي اإللكتروني للموظف عن بُعد 
دون اســتخدام الطرق للذهاب إلى 
جهة العمل وإشغال الطرق بال جدوى.

احللول كثيرة ونتمنى من القائمني 
املسؤولني أصحاب القرار التخطيط 
السليم للجهات املشاركة التي لها عالقة 
مباشرة للحد من االختناقات املرورية.

ويعطي غســل اليدين شعورا طيبا 
ويحسن املزاج أيضا. 

وقــد قامــت وزارة الصحــة 
بالكويت بإنشــاء إدارة خاصة ملنع 
العدوى باملستشــفيات لرفع الوعي 
بني أفراد الطاقم الطبي والتمريضي 
في املستشفيات متاشيا مع توصيات 
منظمة الصحة العاملية، حيث إن أهم 
الطرق ملنع العدوى هي غسل اليدين 
باملاء والصابون ملنع انتقال أي عدوى 
بني املرضى، وبذلك منع ظهور جراثيم 
مقاومة للمضادات احليوية، ومن ثم 
شفاء املرضى بدون مضاعفات العدوى.
وميكن للجميع حماية أنفســهم 
وأسرهم ومجتمعاتهم من خالل غسل 
اليدين بالصابون، فهو يتطلب موارد 
قليلة، ولكن فوائده الصحية ضخمة، 
وميكن للجميع االحتفال بهذا اليوم 
باملشاركة في أي نشاط أو وقفة توعوية 
في املدارس أو املنتديات اإللكترونية 
من خالل تبادل رسائل غسل اليدين 

عبر وسائل اإلعالم االجتماعية.

املادة السوداء (الظالم): وهي لطف 
اهللا في الكون وإحسانه الكبير - النسبية 

- التكرار - النظام.
فجميع خلق اهللا سواء أكان إنسانا، 
أو حيوانا، أو نباتا، أو جنما...إلخ، من 
أكبر خلــق اهللا إلى أصغر منظومة - 
يستمر عطاؤها بدورة حياة متجددة 
ما بني عمليتي النشأة والفناء كالتالي:

٭ يخلق في الظالم.
٭ ينشأ ويتفاعل بنسبة وتناسب.

٭ تتكرر العمليات احليوية من أجل 
استمرار العمل والبناء.

٭ كل فرد أو وحدة تعمل على أساس 
نظام متقن تبعا لقوانني وهدف.

٭ الفناء بأمر اهللا.
ومبعنى آخر:

٭ ظالم = نشأة حياة.
٭ نسبة وتناسب = تفاعل.

٭ تكرار = منو.

٭ نظام = عمل.
ويبدأ اخللق يافعا ومن ثم ينضج 
ومن ثم يهرم وفي آخر املطاف يفنى 
ويرجع للظالم وينشأ من صلبه حياة 
مخلوق جديد، فسبحان اهللا وبحمده 
سبحان اهللا العظيم - غفر اهللا لي ولكم.

صفا واحدا في دعم ما جاء باخلطاب 
السامي األخير من مواقف واعتبارات 
الهدوء  أعادت  سياسية واجتماعية 
واالستقرار للنفس الكويتية وطمأنة 

اجلميع.
من هنا نقول إن الشعب احترم 
إرادة السياسة العليا والعامة، ولكن 
ما إن تشــكلت حكومة ٢٠٢٢ حتى 

جامعاتهم؟.
ما مت ذكرة يجــب أن يخطط له 
أوال وإعطاء التراخيص لتلك املباني 
من املدارس واجلامعات هي مسؤولية 
التخطيط واملجلس البلدي، وما تقوم به 
بلدية الكويت ووزارة األشغال وجهات 
أخرى كاإلدارة العامة لإلطفاء ووزارة 
الكهرباء هي مشاركة بتلك الفوضى.

ماذا عن دور وسائل النقل اجلماعي 
للحافالت، أين دورها في نقل الطالب 
إلى مدارسهم مثلما كان سابقا؟ وأين 
دور وزارة التربية وشركة النقل العام 
الكويتية في إعادة ذلك األمر خلدمة 

اليدين بانتظام ميكن أن يقلل بشكل 
كبير من خطر اإلصابة باإلســهال 
وااللتهاب الرئوي أو األمراض اخلطيرة 
التي قد تؤدي إلــى الوفاة. إن تعلم 
غسل اليدين في سن مبكرة يساعد 
على حتسني منو األطفال في بعض 
البيئات، ويــؤدي إلى خفض الغياب 
املدرسة بسبب اإلصابة مبرض  عن 
اإلســهال، وكذلك خفض اإلصابات 
املكتسبة في أماكن الرعاية الصحية 

أما على الصعيد الكوني واألرضي، 
فتعني االستقامة على أنها: سير العمل 
ملنظومة حياتية تفاعلية على الصراط 

املستقيم.
كما أن مدلول االستقامة، يتضح في 
بيان القرآن الكرمي في تقدمي اجلبال على 
األقوات لسبب أنها سر دعم استقامة 
دوران األرض، في قوله تعالى: (وجعل 
فيها رواســي من فوقها وبارك فيها 
وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء 
للسائلني) «فصلت: ١٠»، كما أن اآلية 
السابقة محور االجتهاد في  الكرمية 
بيان اإلعجاز العلمي املرتبط باألسس 

الربانية.
حيث إن األسس الربانية في منظومة 
احلياة على األرض، تكمن في رباعية 

املراحل:

ثم بعدها مشــروع قانون اجلامعة 
احلكومية الثانية ومفارقات تداول تلك 
األزمات السياسية ونقاشاتها والتي 
تعتبر من املاضي، إال أننا دائما يجب 
علينا أن نتطرق الى الدروس والعبر 
حتى نعالج كل أزماتنا السياســية 
مستقبال من أحداث ودروس املاضي!
وهنــا نقــول إن اجلميع وقف 

خارج سكنهم حتى تصبح عندنا أزمة 
مرورية؟. وكذلك يســري هذا األمر 
على املعاهــد واجلامعات احلكومية 

واخلاصة.
الذين  املوظفــني  فيما يخــص 
يسلكون الطرقات من مساكنهم إلى 
مراكز أعمالهم، هل توجد إحصائية 

بأعداد اجتاهات الطرق من وإلى؟.
املدارس واجلامعــات احلكومية 
واخلاصة املكتظة بالسكن االستثماري 
والنموذجي، هل فكرت الدولة بأعداد 
الطــالب الذيــن يســلكون الطرق 
مبركباتهم يوميا من مساكنهم والى 

التنفسية احلادة. وشعار هذا العام هو 
«أيادي نظيفة للجميع» لرفع مستوى 
الوعي إزاء أهمية غسل اليدين سواء 
بعد األكل أو بعد اســتخدام دورات 
املياه بوصفها أهم الطرق للحفاظ على 
صحة جيدة وتفادي اإلصابة باألمراض.
اليدين هو أحد أهداف  إن غسل 
التنمية املستدامة ألنه يدافع عن حق 
اجلميع في اتباع عادات صحية وسليمة 
للحفاظ على احلياة اجليدة ألن غسل 

مهمة كقواعد األســاس على الصعيد 
األرضي مع اختالف املسميات، ولكن 
يبقى الهدف منها واحد لكال الكيانني 

«اإلنسان واألرض».
فاالســتقامة تفصل بــني الطاعة 
والعصيان، وهي النقطة الفاصلة في 
بيان الفارق بني عمل اإلنسان وعمل 
األرض الكامن في طاعة اهللا عز وجل.

 فعلى الصعيد اإلنســاني تعني 
االســتقامة: الصراط املستقيم - في 
املفهوم السيكولوجي االجتماعي الذي 
يرتكز على العقيدة اإلسالمية املتمثلة 
في االعتدال والوسطية، في قوله تعالى: 
«اهدنا الصراط املستقيم» فقد فرض 
على املؤمن أن يدعو بها كل يوم في 
صلواته املفروضة والنوافل، وذلك بيان 
ألهمية االستقامة في بناء اإلنسانية.

حالة الترقب السياســي التزال 
مســتمرة وال نزال ننتظر انفراجة 
السياسي  التاريخ  لنا األمل!  حتقق 
الكويتية ال  الدميوقراطية  للتجربة 
يخلو من األزمات بني فترة استقرار 
تداهمها فترة من أعاصير سياسية 
ملبــدة باملواقف التــي تنجلي بعد 
تفاهمات سياسية على أمل حتقيق 

املصلحة الوطنية العامة.
حالة الترقب التي نعيشها تعيد 
لنا ذكريات أزمات سابقة، فما أغربها 
من حالة سياســية متكررة لتاريخ 

دميوقراطيتنا الكويتية!
بالطبع نحن ال ننسى تلك األزمات 
وما نعيشــه اليوم من حالة ترقب 
سياسي ال تقل عن بعضها البعض 
ولكن اختلفت الظروف والشخوص! 
وهنا نذكر بانتخابات أمة ١٩٩٢ بعد 
التحرير والتي طفح على ســطحها 
مشــروع قانون «جمع الســالح» 

أعتقد أن املسؤولية الرئيسة في 
أزمة االختناقات املرورية للطرق املؤدية 
إلى مراكز العمل واملدارس في وقت 
واحد بشكل عام هي في الواقع تقع 
على عاتق عدة جهات، وحتى نتدرج 
قليال في حتديد اجلهات املســؤولة 
سنسلط الضوء على جهات رئيسة 
منها، أوال وزارة التخطيط واملجلس 
البلدي والبلدية مشتركني، واإلدارة 
العامة للمرور ووزارة األشغال وهيئة 
الطرق ثانيــا، ونخص هذه اجلهات 
كونها هي من تخطط واألخرى تقوم 

بإصدار واستخراج التراخيص.
السكانية وتوزيعها على  الكثافة 
مناطــق الكويت وطريقة وســائل 
النقل هي أســاس احللول للحد من 
االختناقات املرورية، على سبيل املثال 
لنأخذ املدارس، ملاذا لدينا اختناقات 
مرورية إذا كانت املدارس بنفس سكن 
املواطنني؟ ومن جهة أخرى كم عدد 
الطالب الذين يدرسون ويذهبون إلى 
أو بعيدة؟  مدارس مبناطق مجاورة 
هذا فيما يخص املدارس احلكومية.

أما فيما يخص املدارس اخلاصة 
فما أعداد الطالب الذين تقع مدارسهم 

اليوم العاملي لغسل اليدين واملوافق 
١٥ أكتوبر من كل عام هو حملة للحث 
باملاء والصابون،  اليدين  على غسل 
بأهمية  الوعي  لرفع  وتهدف احلملة 
غســل اليدين بالصابون باعتبارها 
عامال أساسيا في الوقاية من األمراض. 
واحتفل العالم باليوم العاملي لغســل 
اليدين للمــرة األولى في عام ٢٠٠٨
حيث قــام أكثر من ١٢٠ مليون طفل 
حول العالم بغسل أيديهم بالصابون 
في أكثر من ٧٠ بلدا واختارت اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة هذا اليوم بالتزامن 
مع إعالن األمم املتحــدة عام ٢٠٠٨
ليكون عاما دوليا للصرف الصحي.

وتشير األبحاث إلى أن غسل اليدين 
يخفض نســبة الوفيات الناجتة عن 
اإلسهال مبعدل النصف تقريبا، ولذلك 
يجب أن يكون غسل اليدين سلوكا 
تلقائيا للجميع ســواء في املنازل أو 
املدارس أو املستشــفيات ومختلف 
املجتمعات وهو أجنح الطرق وأقلها 
تكلفة للوقاية من اإلسهال والعدوى 

بفضل مــن اهللا وكرمه مت إجناز 
مشروع علمي جديد أطلق في املكتبات 
بعنوان األسس الربانية في العالقات 
اإلنسانية، ويهدف الكتاب بيان األسس 
الربانية وأهميتها في الصناعة اإلنسانية 
النفسية والتفاعل  التنشئة  من حيث 
االجتماعي للفرد من منظور قرآني إلى 
جانب بيان اإلعجاز العلمي والقرآني 
لها، واألســس الربانية الرباعية هي: 
اتزان عاطفي، اتزان انفعالي، التكرار، 
النظام - حيث عند تدبر جميع اآليات 
القرآنية التي تدعو لألخالقيات السلوكية 
إال واألسس األربعة كامنة في إعرابها 

وشرحها.
واحلكمة من وراء األسس الربانية 

تكمن في «االستقامة».
فاالستقامة الســبيل للتكامل في 
اجلوانب االحتياجية لالرتقاء في عبادة 
اهللا عز وجل، وعليه تعد األسس كقواعد 
األساس في البناء القوي، أو الوتد القوي 
في الثبات على االستقامة والتي هي 

الهدف السامي.
كما أن الكتاب يتحدث عن عالقة 
اإلنسان باألرض - وان األسس ليست 
فقط على الصعيد اإلنساني، بل أيضا 
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