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ســعود كما يعرفه مشاهدو تلفزيون الكويت هو املشرف العام 
ومخرج برنامج «ليالي الكويت» الذي يعرض يوم اخلميس بالسهرة 

بعد نشرة األخبار.
لكن ما أعرفه عن سعود يختلف، فهو ابن صديقي ورفيقي وزميلي 
راشد أحمد الراشد الرمح، يرحمه اهللا، في اخلمسينيات كنا تالميذ 
مبدرسة األحمدية االبتدائية مبنطقة القبلة (موقعها اآلن مكتبة الكويت 
الوطنية) كان العم أحمد (أبو راشــد) يرحمهما اهللا يوصلنا أنا وابنه 
راشد إلى املدرسة بسيارته الڤولكس واجن احلمراء. أنهينا املرحلة 
االبتدائية، ثم فرقتنا سياسة الدولة باستمالك بيوتنا (التثمني) للمنفعة 
العامة، وكل ذهب بجهة، ويشاء اهللا أن جتمعنا اجليرة مرة ثانية، في 
منطقــة الروضة ونحن في املرحلة الثانوية، وكان ما يجمعنا يوميا 
هو لعب كرة القدم «فريق احملول»، ثم فرقتنا الدراسة اجلامعية، ثم 
العمل والزواج واألســرة، ثم غيب املوت رفيق عمري راشد الرمح 

(أبو أحمد) يرحمه اهللا.
واملثل يقول «من خلف ما مات» وهذا ما شــعرت به وأنا أشاهد 
التلفزيون وأقرأ «سعود راشد الرمح» مشرف ومخرج برنامج مهم 
جدا بتلفزيون الكويت، أعاد لي هذا االسم ما ذكرته من ذكريات، وألني 
أعرف صفات املرحوم راشد من ذكاء وإبداع وجرأة أهلته أن يكون 
من أعمدة اإلدارة في اخلطوط اجلوية الكويتية وفي مركز حساس، 
ملا ميلكه من فطنة ودقة، وجدت ذلك في ابنه ســعود، ففي إشرافه 
وإخراجه لبرنامج «ليالي الكويت» ليوم اخلميس أبدع باستضافة شاب 
ذي موهبة غنائية عجيبة، لم يتجاوز عمره عشرين عاما لكنه أذهل 
املشاهدين بصوته العذب وبأدائه املذهل، إنه املطرب «خلف املشعوف» 
تبارك اهللا، رزقه اهللا عذوبة الصــوت وميلك موهبة األداء بامتياز، 
جعل املشاهدين يطالبون بتمديد البرنامج فتم متديده ساعة إضافية.

 ابني سعود أهنئك على هذا العمل واشكر كل زمالئك بهذا العمل 
املميــز، فأنت ومن معك كالغواص الذي يبحث عن اللؤلؤ في أعماق 

البحر لتتزين بها ليالي الكويت.
يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم:

(أنا البحر في أحشائه الدر كامن 
فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي)

فأنت يا ســعود الغواص ابن الغواص ابن الغواص أخرجتم لنا 
الدانات واللؤلؤ والقماش … بارك اهللا فيكم.

أتيحت لي الفرصة منذ عدة شــهور للعمل في جامعة برنستون 
Princeton University والتــي تعد واحدة من أعــرق اجلامعات على 
The Times Higher Education مستوى العالم، حيث وضعها تصنيف

في املرتبة السادسة محليا والسابعة عامليا في عام ٢٠٢٢، كما وضعها 
تصنيف شنغهاي ٢٠٢٢ في املرتبة اخلامسة محليا والسادسة عامليا!

أحاول - حتى قبل االنضمام إليها، واآلن أثناء السير في أروقتها 
واملشاركة في أنشطتها وحضور أكبر قدر ممكن من فعالياتها والعيش 
في رحابها- أن أقترب من حقيقة متيزها دون غيرها من جهات أكادميية 

ارتبطت بأذهان الناس منذ عقود!
ســيتبع هذه املقالة الوصفية التمهيدية سلسلة مقاالت توثق هذه 
التجربة، مبا فيها من إيجابيات وســلبيات، بنظــرة الباحث احملايد 
والنظرة املتزنة، في ظل نقاش مستمر حول هيمنة اجلامعات األميركية 
وتربعها علــى تصنيف اجلامعات العاملي، وعســى اهللا أن ينفع مبا 

سينشر إن شاء اهللا.
برنستون جامعة خاصة بحثية متعددة االختصاصات، - سأعود 
مســتقبال ملعنى بحثية - تقع بوالية نيوجيرسي، وتعتبر رابع أقدم 
مؤسســة للتعليم العالي في الواليات املتحدة، تأسست في عام ١٧٤٦

باســم كلية نيوجيرسي، ثم مت تغيير اسمها إلى جامعة برنستون في 
عام ١٨٩٦.

تضم اجلامعة ١٢٩٥ من أعضاء هيئة التدريس، وتعد نسبة أعضاء 
طالب أســتاذ! ولكن ذلك ال  هيئة التدريس الى الطالب قليلة، فلكل ٥
يعني أن كل الدروس تسير على منط واحد وبهذا العدد القليل، فالبد 
أن يعايش الطالب أمناطا مختلفة من جلســات التعليم، ومنها النمط 
اجلماهيــري في املدرجات والقاعات الكبيرة التي تتيح للطلبة جتربة 

جديدة، كما قالت لنا طالبة أثناء جولة تعريفية باجلامعة.
حصلت اجلامعة على ١٢٩٥ منحة لتمويل األبحاث، وهناك ٣١ من 
أعضاء هيئة التدريس في برنستون سبق أن حازوا جائزة نوبل، ويبلغ 
عدد الطالب امللتحقني باجلامعــة حاليا ٥٢٩٦ يتوزعون مناصفة بني 
اجلنسني، وهم ينتظمون في ٥٠٠ من املنظمات الطالبية، من بني هؤالء 
الطلبة يوجد ٦٣٥ طالبا دوليا، و٣٠٦٥ مسجلون كخريجني، يكاد يكون 
كل طالب جامعة برنستون يسكنون في اجلامعة وما حولها، السيما 
طالب املراحل اجلامعية األولى بنسبة ٩٦٪ ولذا فإن احلياة اجلامعية 
ال تقف مع نهاية احملاضرات، وإمنا متتد لنشاطات متنوعة في املساء، 
السيما الرياضة وحلواتها ويتاح لهم استغالل أوقاتهم في العديد من 
اجلوانب، وهو ما سنعود للتحدث عن كيفيته في مقال تفصيلي آخر.

أمــا خريجو اجلامعة، فيقدر عدد األحياء منهم بأكثر من ٩٧ ألف 
جمعية إقليمية  خريج، يعيشــون في ١٤٠ دولة، وينتظمون في ١٦٥
للخريجني على امتداد أنحاء العالم، ومن بني خريجي برنستون حصل 
٢٤ على جوائز نوبل، وتقلد اثنان: جيمس ماديسون وودرو ويلسون 
منصــب رئيس الواليات املتحدة األميركيــة، كما عمل ٣ كقضاة في 

احملكمة الفيدرالية العليا بالواليات املتحدة.
وتضم اجلامعة ٣٦ من األقسام األكادميية، والتي تطرح ٥٤ برنامجا 
متعدد االختصاصات فــي مرحلة البكالوريوس، و١٨ برنامجا لدرجة 
املاجستير، باإلضافة إلى ٤٢ قسما للدكتوراة تطرح برامجها اخلاصة، 
و٣٣ من برامج الدكتوراة متعددة التخصصات فضال على عشــرات 
البرامج واملراكز التي لها كيانها اخلاص وخطتها وفريقها، ومنها مركز 
The Mamdouha S. Bobst Center for Peace بوبست للسالم والعدالة
Workshop on Arab وبرنامج التطورات السياسية العربية and Justice
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الرياضة من بني املجاالت التي تنال اهتمام اجلامعة، وهناك ٣٨ من 
الفرق اجلامعية بني الكليات، و٣٧ ناديا ألنواع مختلفة من الرياضات، 
كما ميتد تاريخ لعبة القدم في برنستون إلى ١٥٢ عاما، وقد فاز رياضيو 
برنستون بـ ٢١٥ بطولة وطنية، كما شارك ١٣٠ منهم في األلعاب األوملبية.
وميتد احلرم اجلامعي لبرنســتون على مساحة ٦٠٠ فدان، تضم 
أكثــر من ٢٠٠ من األبنية اجلامعية، من بينها ٩ مواقع مختلفة ملكتبة 
اجلامعة، و٧ كليات تضم مســاكن داخلية للطالب، وتقدر مســاهمة 

اجلامعة في اقتصاد املنطقة احمللية بأكثر من ٢ مليار دوالر سنويا!
تنفذ اجلامعة مشاريع بحثية نوعية في أنحاء العالم، مما قد ال تقدم 
عليه الكثير من املؤسسات البحثية واألكادميية األخرى، ومن أبرز هذه 
املشــاريع استطالع البارومتر العربي، منذ عام ٢٠٠٦، والذي نفذ في 
١٥ دولة عربية، ويعتبر األول واألكبر من نوعه لقياس آراء املواطنني 
في الدول العربية جتاه قضايا متنوعة، وقد تشرفت باإلشراف على 
تنفيذ دورتيه اخلامسة ٢٠١٨ والسابعة ٢٠٢٢ في الكويت واالطالع على 

تفاصيل إدارة هذا املشروع النوعي وفريقه.
في مقابل اجلوانب املضيئة التي ذكرت هنا وستذكر الحقا، ستكون 
هناك نقاط غير مضيئة سنذكرها أيضا الحقا، حتى ال نكون متحيزين 
ومغرقني في النظــرة الوردية فقط، في محاولــة إليضاح الصورة 
وكشــف النقاب عن حقيقة متيز هذه املؤسسات األكادميية و«كيفية 

االستفادة منه»!

العربية  هكذا متــر تواريخ األمــة 
لتســتعيد ذكرى انتصاراتها في شهر 
أكتوبر والذي شهد رفع رايتها بالعبور 
العظيم ليكون رمزا عربيا وإقليميا وعامليا 
ألحداثها الالمعة حربا وســالما، تعرفه 
أجيالها ومخلصو األمة اإلسالمية والعربية.

متر تلك الذكرى وأحوال أمتنا تتداخل 
ظروفها كما هو حال العالم سياسة، وما 
نعانيه من ضعف إجنازات في ظل حروب 
عاملية وتصفيات وعداوات واجتماعات 
تعني الكثير للعالم أجمع بتحذيراته، لذا 
يجب علينا االنتباه ملا ال حتمد عواقبه!

وتبقى مصر العروبة رمزا عامليا تعنيه 
شهادة األمم لدور مصر عامليا بحضورها 
املرصود بالــذات ألحوال قضية العرب 
والعروبة األولى «فلسطني اجلريحة بني 
عداوات تقليدية، وتسويات غير منطقية 
ألمة تشردت عن وطنها وخارطة كيانها!».

لتتجه األنظار كما هو األحوال احلالية 
بانتظار قرار مصر العروبة جتاه كل ما 
يدور من عدو صهيوني شرس وحقود، 
عدو لدود لكل معاني اإلنســانية صوتا 
وصورة كما تشــهد بذلك حال القدس 
وأديانها الثالثة.  وتبقى مصر قلعة القرار 
للحســم وحتقيق االستقرار ملا يتطلبه 
وضع فلسطني وتركيبة أهلها الشرعيني 

بال تأخير.
مصر الكبيــرة متلك القرار األرجح 
لالنتصار لكلمة احلــق اليقني للعروبة 
وأديانها العاملية مركزها القدس الشريف 

ولو كره املعتدون كل ذلك.
لتبقى مصر هي القرار الصعب أمام 
عدو جائر بحســبة ربانية لنبذ العدوان 

مهما تعددت ألوانه.
 فلسطني ومصر قرار أكيد للنصر 

القادم، بإذن اهللا.

لعل احلديث عــن التعليم وهمومه 
يطفو الى الســطح مــع بداية كل عام 
دراسي جديد والعودة إلى مقاعد الدراسة. 
ويأتي حديثنا اليوم املتصل بالسياق ذاته 
ليصب في املضمون نفســه، لكن هذه 
املرة على طلبتنا املبتعثني في اخلارج 
وحتديدا بريطانيا التي تعرضت للكثير 
من التغييرات خالل الفترة املاضية من 
الناحية االقتصادية واملالية وما ينسحب 
على ذلك من تكاليف احلياة املعيشية فيها  
والتي يكون فيها طلبتنا املبتعثون بها 
عنصرا أساسيا فيها من خالل معيشتهم 
اليومية لتلك احلياة االقتصادية وأثرها 
على مسار مستقبلهم وحتصيلهم العلمي، 
والذين تغربوا وابتعدوا عن وطنهم األم 
لالستفادة من العلوم في دول بعيدة ألجل 
أن يعودوا إلى بلدهم الكويت متسلحني 
بشهاداتهم األكادميية العليا، ويسهموا 
في بنــاء وطنهم على أســاس علمهم 
وحتصيلهم خالل سنوات الغربة تلك.

 وبالتالي، فإنه من الطبيعي أن يتم 
إيالؤهم اهتماما أكبر على صعيد مهم 
املالية  للغاية، وهو زيادة املخصصات 
ليتمكنوا من مواجهة الظروف املتغيرة 
اجلديدة التي طــرأت على تلك الدولة، 
ونقول إن املخصصات املالية لطلبتنا في 
اململكة املتحدة مازالت على وضعها منذ 
فترة ما قبل التغييرات التي حصلت في 
تلك الدولة، األمر الذي يستلزم مراعاة 
تلك التغيرات من الناحية املادية أو املالية، 
إذ كيف ميكــن للطالب أن يتعايش مع 
الظروف املالية احلالية بنفس املخصصات 
القدمية التي لم يطرأ عليها أي تغيير، 
لذا فاألمر يحتاج الوقوف عنده بشكل 
جدي من قبل املســؤولني في الدولة، 
وعلى رأســهم وزير التربية والتعليم 
العالي ليقوم بإجراء ما إلعادة النظر في 
تلك املخصصات املالية ومراعاة ظروف 

املعيشة الباهظة في اخلارج.
من ناحية أخرى، نقول إن الفيزا التي 
يقوم الطالب باستخراجها تكلف تقريبا 
١٥٠٠ دينــار لكي متكنه من اإلقامة في 
أوروبا طوال فترة دراسته فيها، والتي 
متتد إلى ست ســنوات وزيادة، والتي 
يتكبدها الطالب، فضال عن مشكلة نزول 
تذكرة السفر، باإلضافة الى عدم وجود 

مستحقات سنوية، وال تأمني صحي.
 وبناء على كل ما مت تناوله في مقالنا 
هذا نقول إن الدولة مطالبة بإعادة النظر 
في هذه القضية التي تشكل عائقا كبيرا 
ألبنائنا الطلبة، وقد تؤثر على حتصيلهم 
العلمي في بالد الغربة، األمر الذي يشكل 
قلقا يجب معاجلته من املعنيني في الدولة، 
فهم بالنهاية أبناؤنا وفلذات أكبادنا الذين 

سيبنون بلدهم، واهللا املوفق.

املنطقة  أهل  املنطقة يتصرف فيه 
كما يشاءون لصالح جمال ونظافة 

منطقتهم.
بعد فترة يتم تطوير عمله ليدخل 
البيئة،  التدوير واحلفاظ علي  في 
فيتم وضع مخلفات البيوت القابلة 
للتدوير في أكياس ذات لون مميز 
وليكن أخضر مثال. تأخذ شاحنات 
تلك األكياس وتضعها في  البلدية 
تلك احلاوية ليتم بيعها فورا ويودع 
ثمنها في حساب (صندوق املنطقة).
* نقطة أخيرة: اخواني، هناك 
عالم خفي تبلغ قيمته عشرات املاليني 
«عايش» على األشياء التي ترمونها 
أنها ال قيمة  من بيوتكم معتقدين 
لها وهي بالفعل وحدها ال قيمة لها 
لكن ان جمعتهــا وتراكمت مع ما 
يخرجه أهل املنطقة كلهم لتكونت 
لديك بضاعة قابلة للبيع بسعر معني 

أهل املنطقة أولى به من غيرهم.
هذا االقتراح موجه ملعالي وزير 

البلدية القادم.

وفازت األمم املتحدة ووكاالتها 
بالعديد من جوائز نوبل للســالم 
على الرغم مــن تباين التقييمات 
األخرى لفعالياتها إذ يعتقد البعض 
أن املنظمة تعد قوة مهمة للسالم 
والتنمية البشــرية بينما وصفها 
البعــض اآلخر بأنها غير فعالة أو 

متحيزة.
إلى  املتحــدة  وتســعى األمم 
حتقيق السالم والكرامة واملساواة 
على كوكب ينعم بالصحة من خالل 
األهداف العاملية للتنمية املستدامة 
للقضاء على  وهي دعوة عامليــة 
الفقر وحماية البيئة واملناخ وعقد 

الشراكات لتحقيق تلك األهداف.
واآلن وبعــد أكثر من ٧٥ عاما 
املتحــدة تعمل على  التزال األمم 
احلفاظ على السالم واألمن الدوليني 
وتقدمي املســاعدات اإلنســانية 
للمحتاجني وحماية حقوق اإلنسان 
والتمسك بالقانون الدولي وتتطلع 

إلى إجنازات عديدة مستقبال.

«شــمر»، وملن ميعن النظر بقانون 
الفرعيات فسيجد أن القانون تطرق 
إلى انتخابات مجلس األمة، في حني 
أنه لم يلتفت إلى االنتخابات اخلاصة 
باجلمعيات وغيرها في حني أنها تعد 
أمرا متصال بالشأن العام، وذات تأثير 

مثلها مثل انتخابات مجلس األمة.
أرى أنه يجب على اجلميع الوقوف 
والتأمل فيما أحدثه هذا القانون من 
شــقاق باحلياة السياسية بكويتنا 
الغالية، وجعله رموزا سياسية تقبع 
خلف القضبان، ونعيد النظر بقانون 

إلغاء جترمي الفرعيات.
وقد ظهرت بارقة أمل في اللقاءات 
التي أجراها ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح مع عدد من أعضاء مجلس 
األمة اجلدد، ومطالبة البعض منهم 
بإصدار عفو عــن املتهمني بقضية 
تشاورية «شمر»، وننتظر جميعا منه 
أن يأتي لنا ببشائر اخلير ويصدر 
العفو، ويعيد النظر في قانون جترمي 
الفرعيات لكون ضرره أكثر من نفعه.

فالبد لك أيها القارئ الكرمي من 
التريث والتأنــي بإطالق األحكام 
وأال تسيء الظن، وأن تأخذ األمور 
واملواقف على محمل حســن، وأن 
تضفي عليها طابع حسن الظن والظن 
اجلميل وعدم التسرع بقطع العالقة، 
ألن ذلك من الود وحسن العشرة بني 
اإلخوة، فالناس صنفان، إما أخ لك 

في الدين أو نظير لك في اخللق.
ونستشهد في ذلك بقوله سبحانه 
وتعالى في محكم كتابه: بســم اهللا 
الرحمن الرحيم: (يا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيــرا من الظن إن بعض 
الظن إثم وال جتسســوا وال يغتب 
بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل 
حلم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اهللا 

إن اهللا تواب رحيم) ڈ.
فكتــاب اهللا وتوجيهاتــه هما 
النبراس والنور الذي يضيء ظلمة 

األفكار والظنون.
دمتم بحفظ اهللا ورعايته.

األشــياء كل ما يتم جمعه من أمام 
ليتم  الزبالة  أكيــاس  البيوت غير 
فلترتها كل يوم باالتفاق مع جتار 
اخلردة والسكراب ليشتروها سواء 
بشكل يومي أو مببلغ شهري مقطوع 
يتم االستفادة منه لصالح املنطقة 
أهل  التي يراها  بالشكل والصيغة 
املنطقة.الزبــدة راح يتكون عندك 
في نهاية كل شهر مبلغ وقدره يتم 
حتويله حلساب بنكي باسم صندوق 

فيها جميع الدول األعضاء بتمثيل 
متساو وهي اجلهاز الرئيسي للتداول 
وصنع السياسات والتمثيل في األمم 
املتحــدة إذ تتمثل صالحياتها في 
اإلشراف على ميزانية األمم املتحدة 
وتعيني األعضاء غير الدائمني في 
مجلس األمن وتلقــي تقارير من 
أجــزاء أخرى مــن األمم املتحدة 
وتقدمي التوصيات في شكل قرارات 

اجلمعية العامة. 

مرسوم الدعوة فقط وما قبل ذلك ال 
يعد جرمية يحاسب عليها القانون. في 
حني أن الرأي الثاني ذكر أن التجرمي 
يقــع حتى قبل صدور املرســوم، 
وبسبب التفسيرين املتغايرين جند 
أن هنــاك اختالفا أيضــا باألحكام 
القضائية التي صدرت بحق أشخاص 
وجهت إليهم تهمة تنظيم الفرعيات، 
فنسبة كبيرة من تلك القضايا انتهت 
بالبراءة والبعض اآلخر واجه أحكاما 
بالســجن مثلما حدث في تشاورية 

ملاذا ال تضع نفسك في موضع 
صديقك أو قريبك وتبحث عن السبب 

الذي جعله يقوم بهذا الفعل؟!
فســوء الظن إساءة لك قبل أن 
تكون لغيرك لقول اإلمام علي بن أبي 
طالب ے وأرضاه: «سوء الظن يدل 
على مرض القلب»، «سوء الظن يدوي 
القلوب ويتهــم املأمون، ويوحش 
املستأنس، ويغير مودة اإلخوان».

اغلب تلك األشــياء التي التقطتها 
البلدية جتــد طريقها  ســيارات 
أثمان، صحيح  للســكراب مقابل 
أنها بخســة في كثير من األحيان، 
لكنه دخل مستمر إذا جمعته آخر 
الشــهر أو آخر السنة يكون لديك 

مبلغ محترم.
لذلك أقترح قيام البلدية بوضع 
حاويــات عمالقة في منتصف كل 
ضاحية ترمي فيها شاحنات البلدية 

االقتصادي واالجتماعي ومجلس 
الوصاية ومحكمــة العدل الدولية 
العامــة. وتضم منظومة  واألمانة 
الوكاالت  العديد من  املتحدة  األمم 
املتخصصة والصناديق والبرامج 
مثل مجموعة البنك الدولي ومنظمة 
الصحة العاملية وبرنامج الغذاء العاملي 

واليونيسكو واليونيسيف.
وتعــد اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحدة الهيئة الوحيدة التي تتمتع 

على الواقع، بل هي مبنزلة استطالع 
للرأي فقــط، ويبقــى للصندوق 
االنتخابي وتنظيمات الدولة كلمتهما 
االنتخابية واحلياة  بالعملية  األولى 

السياسية.
ولكن دعوني أعرض عليكم ما جاء 
به خبراء دستوريون والذين أكدوا 
أن قانون «التجرمي» يحمل أكثر من 
إلى أن  تفسير، فالرأي األول ذهب 
القانونية والتجرمي يحدث  املخالفة 
في حالة إقامة الفرعيات بعد صدور 

هل وجدت عــذرا له بتقصيره 
عن أداء هذا الواجب والتمســت له 

العذر بذلك؟
هل بحثت عن األسباب من وراء 

هذا الفعل؟
هل تيقنت وتقصيت والتمست 

العذر له؟
هل طلبت توضيحا من صديقك 

أو قريبك عن سبب هذا الفعل؟

فكرة قدمية عمرها سنوات، كنت 
سأقدمها إلى الوزير املختص، لكن 
مضت معها السنون وضعفت الذاكرة 

فنسيتها.
لكن تذكرتهــا أمس حني رأيت 
إحدى شركات التنظيف تنزل حاوية 
البيوت  أمام أحد  مخلفات عمالقة 
قيد اإلنشاء لتكون مكبا لألنقاض 

اإلنشائية.
الفكرة ببساطة أتتني وأنا أرى 
شــاحنات البلديــة الصفراء ذات 
احلوض اخللفي الكبير حتمل كل 
ما يرميه األهالي سواء أثاث أو أجهزة 

وأشياء أخرى كثيرة. 
في إحدى املرات تتبعت إحدى 
تلك الشاحنات ووجدتها تركن خلف 
حائط مدرسة ورأيت شيئا بدا لي 
كأنه مساومة أو عملية بيع، طبعا 

اجلميع أنكر كل شيء. 
لكنني سألت عن املوضوع عند 
عمالة النظافة فــي اجلمعية وفي 
دوامــي. وأتوني باخلبر اليقني أن 

العامة لألمم  قررت اجلمعيــة 
املتحدة منذ عــام ١٩٤٧ أن يكون 
الرابع والعشرين من أكتوبر  يوم 
كل ســنة يوما لالحتفال بذكرى 
املتحدة بهدف  إعالن ميثاق األمم 
الشــعوب وتوعيتهم  كسب دعم 
وتعريفهم بأهداف وإجنازات األمم 
املتحــدة ولتعزيز التعاون الدولي 
مبا يعود على النفع على كل األمم 
والشعوب مبا يحقق الغاية في بناء 
مستقبل مسالم ومزدهر للجميع. 
وقد تأسست األمم املتحدة في عام 
١٩٤٥ بهدف منع احلروب مستقبال 
وللحفاظ على السلم واألمن الدوليني 
وحفــظ حقوق اإلنســان وتقدمي 
املساعدات اإلنسانية وتعزيز التنمية 

املستدامة ودعم القانون الدولي.
الدول األعضاء ١٩٣ وبلغ عدد 

دولة وهم ميثلون تقريبا جميع الدول 
ذات السيادة في العالم، وتتكون األمم 
املتحدة من ستة أجهزة وهي اجلمعية 
العامة ومجلس األمــن واملجلس 

ال شك أن الدولة تسعى إلى ترتيب 
أوراقها وتنظيم جميع أشكال احلياة 
فيها، وألن السياسة هي عصب الدولة 
ووقودها نحو املستقبل، نالت تلك 
التنظيمات أهمية كبيرة في احلياة 
السياسية في كويتنا الغالية، وعلى 
الرغم من إيجابية األمر إال أن هناك 
التــي يجب على  بعض املالحظات 
احلكومة واملشرع الكويتي االلتفات 
إليها والعمل بها، فمنذ أن صدرت املادة 
اخلاصة بتعديل قانون مجلس األمة 
وجترمي إقامة الفرعيات بني القبائل 
حدثت الكثير مــن األمور املختلفة 
النتائج والتي تسببت في حدوث إرباك 

للواقع السياسي.
قانون جترمي الفرعيات كان يعد 
أمرا شائكا ويصعب التعامل معه في 
بادئ األمر، في ظل أن نص القانون 
أيضا يحمل أكثر من معنى للفهم، 
أكده مستشارون  وذلك بحسب ما 
قانونيون، فالفرعيات في األساس 
هي شأن تنظيمي داخلي بالعائالت 
ونتائجها ذات نتائج ال تفرض نفسها 

كثير مــن العالقات االجتماعية 
واألخويــة والعالقــات احلميمية 
تستحق منا التريث والتأني وعدم 
التســرع بإطالق األحكام، فهناك 
بعض املواقف واألفعال قد تصدر 
من الطرف اآلخر قد تسيء لنا أو 
تؤثر في عالقاتنــا وتؤدي بنا إلى 

قطع هذه العالقة.
فالبد لنا في جميع املواقف التي 
تواجهنا في كل عالقاتنا من التريث 
والتأني وعدم التسرع بإطالق احلكم 

على هذا املوقف أو هذا الفعل!
البد لنــا أن نعذر أخانا فلرمبا 
هناك سبب أو عذر أدى به إلى عمل 

هذا الفعل أو اتخاذ هذا املوقف!
أو أنه يواجه ظرفا صعبا أدى به 

إلى التقصير بأداء واجبه جتاهك!
الكرمي، هل  القارئ  أيها   وأنت 
واجهتــك مثل هــذه املواقف مع 
أصدقائك وأقربائــك ومن هم في 

محيطك؟

ملن يهمه األمر

شكرًا... 
يا سعود

 s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم السبيعي

عالم اآلراء
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