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ذعار الرشيدي

حديث 
»األصفار التسعة«

الواقع السياسي اليوم 
ينبئ عن أن تغييرات 
حصلت في التحالفات 

السياسية في البالد خالل 
عطلة الصيف، وأغلبها 

حتالفات شكلتها مصالح 
اقتصادية ال سياسية، 

ويبدو أن تلك التحالفات 
دخلت منذ األسبوع ما 

قبل املاضي بصراع غير 
معلن، سنرى آثاره مع 

بداية دور االنعقاد القادم، 
لينكشف كل شيء.

>>>
وقبل أسبوعني ذكرت أن 

صراع »الغرف املغلقة« 
أخطر وبكثير من الصراع 

املفتوح بني األطراف 
السياسية املعروفة، ولكن 

هذا ال يهم اآلن، كون 
الصراع الذي سنشهده 
خالل أيام قليلة قادمة 

سيكشف كثيرا من 
التحالفات السياسية 

املعلنة وغير املعلنة ومعه 
ستتضح كامل الصورة 

لألحداث األخيرة.
>>>

كثير من احملللني 
السياسيني إما بواقع 

»أماني« أو واقع »تشفي« 
يرون أن املجلس احلالي 
لن يكمل مدته، وهو أمر 

صحيح فقط في حال 
استمر الصراع القائم 

اآلن يأخذ منحى سياسيا 
ماليا بالتوازي، ألن هذا 

هو ما سيؤدي إلى صدام 
داخل وخارج املجلس 
بانعكاسات قد تؤدي 
إلى احلل، بل وتعجل 

بحله قبل نهاية العام، أما 
واقعيا ومن حيث املواءمة 

السياسية فاملجلس 
مستمر وسيستمر 

ويفترض أن يكمل مدته، 
ذلك شريطة أن تبقى 
الصراعات »املليارية« 

بعيدا عنه.
>>>

الصراع اآلن ليس 
كصراع العام املاضي، 

فصراع األعوام املاضية 
كان صراع أشخاص، ومن 

السهل السيطرة عليه 
واحتواؤه بل وإخماده 

وإنهاؤه متاما، أما صراع 
اليوم فهو صراع حتالفات 

أو باألصح صراع قوى 
متحالفة سياسيا وماليا 

و»مصلحيا«، وهو ما 
يعني أن أدوات الصراع 

ستكون من النوع الثقيل 
جدا، ولن يتورع اي من 
التحالفات عن استخدام 

كل ما لديه لضرب الطرف 
املضاد، وهنا تكمن 

اخلطورة.
>>>

صراع التحالفات اليوم 
بدأ يأخذ شكال واضحا، 
ومعه اتضحت الصورة 
الكاملة لشكله وأسماء 

األطراف املتورطة، أغلب 
تلك التحالفات مؤقتة، 

وستنتهي ما إن تنتهي 
نقطة التقاء املصالح.

>>>
توضيح الواضح: الصراع 

اليوم هو حديث األصفار 
التسعة.

>>>
توضيح األوضح: املعارضة 

ستكون املستفيد األكبر 
من هذا الصراع ألن أي 

خطأ في هذا الصراع 
القائم اليوم إذا ما أخذ 

منحى خطيرا فسيكون 
الباب الذي تدخل منه 

املعارضة وتعود كما كانت 
ورمبا أقوى مما كانت.

almesfer@hotmail.com
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عبداهلل المسفر العدواني 

مطلق الوهيدة

مشروع توسعة مستشفى الفروانية 
الذي أعلنت عنه وزارة الصحة أخيرا 
والذي وقعت عقد تصميمه وإنشائه 

وجتهيزه وصيانته أوائل الشهر 
اجلاري مشروع في اعتقادي ينم عن 

عدم تخطيط جيد أو محاوالت رمبا 
للتنفيع والتربح.

هنا ال أشكك في نوايا أحد ولكن 
قراءة تفاصيل املشروع هي التي 

جتعلنا نقول إن هذا املشروع أشبه 
باحلرث في املاء ولن يفيد شيئا 

حقيقيا على أرض الواقع بل رمبا 
يزيد األمور تعقيدا.

املشروع لتوسعة مستشفى أصال في 
األساس مزدحم ورقعة األرض املقام 
عليها ضيقة ال تستوعب املزيد من 

األسّرة التي ستجلب األعداد الغفيرة 
من املرضى وأسرهم وزائريهم ما 

يزيد الطني بلة ويتحول االزدحام إلى 
كارثة قد تتسبب في مشاكل كثيرة.

هذا ناهيك عن أن تكلفة املشروع 

للتوسعة فقط مبلغ خيالي وهو 265 
مليون دينار أي ما يقارب  مليار 

دوالر أميركي!! فهل التوسعة تتكلف 
كل هذا املبلغ؟! وملاذا ال نستغل نفس 

املبلغ الضخم في بناء مستشفى 
جديد يكون بداية ملستشفيات تقام 
للمواطنني فقط جتعلهم يستقلون 

بأنفسهم عن االزدحام احلاصل 
في مستشفى الفروانية املتكدس 

بالوافدين من كل جنس وشكل ولون؟ 
أين التخطيط هنا، وهل التوسعة 

تستحق كل هذا املبلغ وملاذا ال 
تستغل املساحات الفضاء وما أكثرها 

في الدائرة الرابعة التي تقع فيها 
مستشفى الفروانية كتلك املساحات 

املقابلة في صباح الناصر مثال.
ملاذا ال تكون هناك خطة للفصل بني 

املواطنني والوافدين والتسهيل عليهم 
في كل شيء.

مع األسف عجلة التوسعة تلف على 
كل املستشفيات مببالغ خيالية كفيلة 

بأن تنقل الكويت نقلة نوعية في 
اخلدمات الصحية لكن مع األسف كل 
ذلك بناء على قدمي متهالك وبناء على 

أساس عقيم.
الغريب أن هذا املشروع الضخم 

وبالكلفة املرتفعة سيرى النور بعد 
4 سنوات أليست هي كفيلة ببناء 

مستشفى جديد؟!
نريد من الوزير العبيدي أن يعيد 
النظر في املشروعات التي تقوم 

عليها وزارته وأن يكون التخطيط 
لها تخطيطا طليعيا ناجزا وباحتراف 

ومهنية عالية.
٭ خارج نطاق املوضوع: حتية وشكر 
وتقدير للدكتور محمد الهاجري 
رئيس مركز سالم العلي للسمع 

والنطق على تعامله الراقي مع 
املرضى.. حقيقة كم نحتاج إلى مثل 

هذا النموذج املشرف الذي يحنو على 
املريض ويخفف عليه وطأة املرض.. 

شكرا د.محمد. 

منذ بضع سنوات ونحن نحذر من 
العبث في مكامن الطاقة، والتي تشمل 

على سبيل املثال وليس احلصر الطاقة 
البترولية والغازية، كما بينا أن جغرافية 

األحداث بدأت تتحرك من اجلزائر إلى 
باكستان ومن تركيا إلى اليمن وعمان، 

وحذرنا كذلك من حتول النزاع إلى هذه 
املكامن التي يتصل بعضها بالبعض 
اآلخر بني دول اجلوار والتي حتدث 
نتيجة اهتزازات أرضية أو اتصاالت 

باطنية جغرافية ال متنعها قوانني 
الهجرة على مسطحاتها اخلارجية. 
كما ذكرنا أن األحداث على األرض 

الليبية ستكون بؤرة انطالق في 
خاصرة اجلزائر ومصر وأن أقطابا 

ستغيب عن ساحة األحداث، ولكن يبدو 
لنا أن هناك من ال يفقهون دينيا وال 
علمانيا وال يتتبعون حركة التاريخ 

ليستفيدوا ويتجنبوا عبث من سبقهم 
بتلك احلروب والنزاعات والتي ُصرفت 

عليها املليارات وقدمت إليها غرابيل 
البشرية والتي لو ُصرفت على التنمية 

في مجال العلم والنواحي الصحية 
والغذائية لكسبت حب ووالء هذه 

املعمورة حكاما ومحكومني.
>>>

االتفاق اإلسرائيلي والفلسطيني 
املؤقت والذي حدث بعد حرب استمرت 

51 يوما تسببت في مقتل أكثر من 
2000 بريء وإصابة أكثر من 10 آالف 

وشردت ودمرت حدث وال حرج، ال 
ميكن لهذا االتفاق أن يصمد، خصوصا 

أن هذا النزاع على أرض ال ميكن أن 
يصيبها الهدوء واالستقرار إال حتت 
مظلة واحدة تعيش في جميع األديان 

واألعراق وليس من قبل أناس آتية من 
أصقاع األرض وطردوا أصحاب الدار 

وأباحوا التشريد والدمار ألصحاب 
الدار األصليني من مسلمني ومسيحيني 

ويهود من أصحاب األرض األصليني 
ومن يصدق بغير ذلك فهو يجهل الدين 

والتاريخ وإن غدا لناظره قريب.
من بني حوثي جنوبي

وداعش ونصرة شمالية
اهلل يستر من االثنني
على الديار اخلليجية

النفط والغاز واجد زين
ألهل الديار األوروبية

والبرد والثلج واجد شني
ال تقطع السبل موليه

>>>
* واعتبروا يا أولي األبصار: هناك 
فرق كبير بني أعمال إنسانية تدعم 

احلياة مبفاهيمها اإلنسانية والعامة، 
وأعمال سيئة ال تعتني باحلياة 

البشرية بل وتخيم على أفكارها 

وضمائرها بظلمات داكنة السواد 
همها القتل وتشريد وتدمير احلياة 

البيئية بجميع مفاهيمها، ويتمثل هذا 
الفرق جليا عندما نتأمل تاريخني، 
أحدهما تاريخ 9 سبتمبر لتكرمي 

اإلنسانية وإعطاء من سعى فيها وإليها 
حق التقدير وهو ما حصل لقائد 

اإلنسانية، حفظه اهلل ورعاه، والساعني 
على خطاه اإلنسانية، والثاني هو 11 

سبتمبر مبا يحمله من أحداث دمرت 
األبراج األميركية وما فيهما من 

بشر من جنسيات مختلفة والتي ال 
تزال مضامينها الشيطانية ونواياها 
وأهدافها اخلفية طي الكتمان والتي 

سيسفر عنها القادم من األيام والتي 
عسى أال يكون القاتل من املاشني 
في اجلنازة، فهل هناك من عقول 

نيرة تستفيد من الفارق بني هذين 
التاريخني وما جلب من أحداث تلت 

وتتالت فيما بعد والتزال تتأرجح في 
منطقة الشرق األوسط والتي ال نعلم 
الى أين سترسو سفنها، ولكننا نعلم 

حق اليقني أن اهلل ميهل وال يهمل.
صدق من قال »يا حافر حفرة السوء 
طحت فيها«.. هل بدأ نفس االنفصال 

والتجزئة في اجلسم األوروبي قبل 
الشرق األوسط؟، وهذا ما نراه أفقيا يا 

لها من قدرة إلهية.

الصحة 
بعافية!

األحداث.. 
وخصومة الشرق 
األوسط

دلو صباحي

رأي

إن اللحظة التي يبلغ فيها املرء أعلى مراتب 
اإلنسانية هي تلك التي يسير فيها نحو التكرمي 

من أجل اإلنسانية، والتكرمي ليس امتيازا بل 
مسؤولية، ومسؤولية القيادة هي في االرتقاء 

إلى مستوى األحداث والهموم اإلنسانية، ولعله 
من حسن حظ الكويت أن يكون من بني أفرادها 

من ينير ألبنائه درب اإلنسانية واملعرفة، ومن 
يفتح أمام أعينهم آفاق اخلير ويرتقي بهم إلى 

مصاف العالم املتحضر ويضعهم على عتبة 
املستقبل.

ومن هنا حتتفل الكويت في هذه األيام مبناسبة 
منح األمم املتحدة لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد لقب قائد للعمل اإلنساني 
وتسمية الكويت مركزا للعمل اإلنساني تقديرا 

جلهود سمو األمير الكبيرة التي يبذلها على 
الصعيد اإلنساني من خالل مبادراته اإلنسانية 
ودعمه املتواصل للتخفيف عن معاناة الشعوب 

املنكوبة في العالم.
ولقد عرفت الكويت في تاريخها املعاصر، بل 
في كل مراحل تاريخها، كيف تكتب العناوين 

الكبيرة وهي جتارب عديدة ومتنوعة على 
مستوى الفرح واألعياد الوطنية الكويتية 

وفي كل املناسبات هي دفقات حارة في اجتاه 
الشروق ليوم التكرمي العاملي لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وفي هذا االجتاه 
سارت قوافل اخلير املباركة في الكويت دائما 

لتتويج املسيرة اإلنسانية على املستوى العربي 
واإلقليمي والدولي، كما كانت في أيام سبقت 

هذا التتويج، أو جاءت من بعده.
إن يوم التكرمي العاملي للكويت هو يوم األمير، 

هو الفخر والكبرياء، هو يوم االعتزاز، يوم 
املواطن الكويتي، كبيرا كان أو صغيرا، رجال 

كان أو امرأة، وألنه كذلك فقد ارتقى إلى 
مستوى األيام املشرقة في تاريخ الكويت.

وقد جاء منح لقب قائد العمل اإلنساني لصاحب 
السمو األمير الشيخ ليجّسد الكويت مركزا 
إقليميا للعمل اإلنساني، ألن اإلنسانية هي 

العطاء الذي ال ينتظر الثمن، وهي من العناوين 
احلضارية البارزة من أجل الكويت كوطن، 

ومن أجل الواجب اإلنساني أينما كان في سبيل 
خدمة اإلنسانية والسالم في كل بقاع العالم.

هكذا يكون العطاء، عندما تكون اإلنسانية 
نقطة االرتكاز فيه، ليسمو العطاء إلى درجة 

حمل الرسالة، فتصبح الكلمة الفصل في هذه 
احلياة ملن سار على درب العطاء من دون منة 

أو ترقب لثمن، وهي باحملصلة النهائية انتصار 
إلرادة أبناء الكويت بكل ما حتمله اإلنسانية من 
قيم احلب والسالم والعدل والتسامح والصفاء 

واإلحساس باالخوة بني البشر.
لقد آمن صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد باإلنسانية رسالة وأصالة وفكرا، ومن 
أجل هذا كانت بصماته الواضحة في املجاالت 

املختلفة التي تتصل باإلنسانية واإلنسان. 
وفي كل هذه الصور الناصعة يعد التكرمي 
األممي حدثا تاريخيا مهما له بعد حضاري 

يرتقي بالكويت إلى مصاف الدول احلضارية 
الداعمة للسلم الدولي والعمل اإلنساني 

واالغاثي.
ومن هنا فإن تكرمي سمو األمير الشيخ صباح 

االحمد يعد التزاما وطنيا وجب على الشعب 
الكويتي أن يتخذه املثال الساطع الذي يقتدي به 

في حياته والدفاع عنه، واملشعل املتوهج الذي 
يهتدي بنوره، ألن العمل اإلنساني واإلنسانية 

استمرار لسيادة اخلير على عنصر الشر 
في احلياة، وجائزة قائد العمل اإلنساني هي 

خارطة الطريق الكويتية التي وضعت الكويت 
في الوقوف إلى جانب السالم العادل كسمة 

متيز بها حكم آل الصباح في الكويت من خالل 
اتباع سياسة الوسطية واحلوار إلبراز الصورة 

املشرقة لإلسالم. 
أجل، فإن تسمية الكويت مركزا للعمل اإلنساني 

من قبل هيئة األمم املتحدة تأتي متاشيا مع 
أسس رسالة اإلسالم السمحة في نشر اخلير، 
ما مكن من إيجاد احلضارة اإلسالمية الراسخة 
التي كانت جسر التواصل بني الغرب والشرق، 
باعتبارها حضارة إنسانية شاملة ساهمت في 

انتقال الغرب إلى عالم احلداثة.
هكذا يترسخ العطاء اإلنساني الكويتي متاشيا 

مع هدي اإلسالم العظيم الذي نتشرف 
باالنتساب إليه، األمر الذي يدعونا إلى املشاركة 

الفاعلة في املجتمع اإلنساني واإلسهام في 
رقيه وتطوره وتقدمه متعاونني مع قوى اخلير 
ومحبي العدل والسالم في العالم، ونتطلع إلى 

نهوض علماء األمة العربية واإلسالمية إلى 
اإلسهام في تفعيل مسيرة الكويت في اجلهد 

اإلنساني ليكون القدوة واملثل األعلى في الدين 
واخللق والسلوك واخلطاب الراشد املستنير.
لهذا كله فإن التكرمي األممي لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد رمزا لإلنسانية 

يبقي الشعلة في موقدها ويبث بني أفراد األمة 
العربية واإلسالمية وفي أرجاء العالم اخلير 

والسالم واحملبة واإلنسانية برشد السياسة 
وبصيرة احلكمة الثاقبة، وأخيرا نسأل اهلل 

العلي القدير أن يهيئ ألمتنا العربية واإلسالمية 
سبل التقدم واالزدهار، ويجنبها شرور 

اإلرهاب والفكر املتطرف والغلو، ويحفظ لها 
مكانتها، ويدمي مجدها، ويرسخ عزتها، إنه نعم 

املولى ونعم النصير.

مؤرخ وأكاديمي من األردن  ٭

د.هايل الدهيسات

األمير الشيخ 
صباح األحمد 

رمزاً لإلنسانية

alharmal@hotmail.comبوضوح
twitter@Al7armal
سعد فهد الحرمل

جرت العادة أن يقوم فريق علمي أو 
طبي أو رياضي بتحقيق نصر أو 

إجنار يكرم عليه وبالتالي ينسب هذا 
التكرمي إلى الدولة رئيسا وحكومة 

وشعبا، وهو ما يجعل الدول ممثلة 
برؤسائها يحرصون على دعم 

وتشجيع شعوبهم لتحقيق النصر 
في أي مسابقة أو منافسة رياضية 
أو علمية أو أدبية يشاركون فيها، 

فتجد على سبيل املثال رؤساء الدول 
وحكامها يحرصون كل احلرص على 

حضور مباريات كرة القدم أو أي 
رياضة أخرى خاصة في البطوالت 
الدولية من أجل دعم فريق بالدهم 

لتحقيق فوز أو نصر يضاف 
لبلدانهم وهو أمر طبيعي بات في 

حكم املألوف لدى العالم اجمع، لكن 
األمر غير املألوف والفريد من نوعه 
هو ان يحقق رئيس الدولة وقائدها 
البطولة منفردا وأن ينسب اإلجناز 

لبلده وشعبه، وهو ما حدث مع 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، حينما مت 
تكرميه من قبل األمم املتحدة كقائد 

للعمل اإلنساني وهو حدث فريد من 
نوعه على مستوى العالم لم يسبق 
ان حصل عليه أي رئيس دولة من 

قبل وبتسمية الكويت مركزا إنسانيا 
عامليا وهو اجناز آخر يضاف الى 

سجل إجنازات صاحب السمو 
الديبلوماسية جتاه بلده. 

اإلنسانية درجات وكونك إنسانا 

ال يعني انك تتصف باإلنسانية 
بالتبعية، فكم من شخص يحمل 

لقب إنسان اال أنه يفتقد احلد األدنى 
من اإلنسانية، ولكن أعلى درجات 
اإلنسانية وأسماها هو ان تشعر 

مبعاناة أخيك اإلنسان بغض النظر 
عن عرقه ولونه ودينه وان تسعى 

لتفريج كربته وهو ما اتصف به 
صاحب السمو واألساس الذي مت 

تكرميه بناء عليه وما أوصى به ديننا 
احلنيف وأمرنا به.

صاحب السمو، ان تكرمي األمم 
املتحدة لك إلنسانيتك التي لم تعرف 

احلدود إمنا هو تكرمي لشعبك وبلدك، 
فشكرا لك أن جعلتنا نزداد بك فخرا 

وبانتمائنا لبلدنا الكويت. 

األمير اإلنسان

حتت املجهر


