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باسل الجاسر

»حماس« شرطي 
إسرائيل في غزة

تصدت حركة حماس في األيام 
القليلة املاضية لبعض القوى 
السلفية املتشددة وهي التي 

متسك بزمام حكم قطاع غزة.. 
التي أرادت إثبات وجودها 

من خالل إطالق بضعة 
صواريخ على املستوطنات 

اإلسرائيلية القريبة من القطاع 
وهو إن مر مرور الكرام فإنه 
سيضعف من سلطة حماس 

)فرع حركة اإلخوان املسلمني 
في فلسطني(، لذلك قامت 

حماس بعقابهم ووقفهم عند 
حدهم، فعاد األمن واألمان الى 
حدود الدولة الغاصبة لألرض 

الفلسطينية ومستوطناتها.
فصارت حماس شرطي 

إسرائيل األمني على احلدود، 
وهي التهمة التي طاملا اتهمت 

بها حماس طوال العقدين 
املاضيني السلطة الفلسطينية، 

التي جاءت لفلسطني وقامت 
كسلطة حاكمة مبوجب اتفاقات 
أوسلو بشكل مؤقت حلني قيام 

دولة فلسطني كاملة السيادة 
على حدود 1967، ومنذ مطلع 
التسعينيات من القرن املاضي 
وحماس لم تهدأ عن ممارسة 
العنف ضد إسرائيل، وكلما 
اقتربت السلطة الفلسطينية 

من الوصول حلل نهائي 
استعرت عمليات حماس ضد 

إسرائيل، األمر الذي حدا 
بالسيد القرضاوي على إصدار 
فتاوى تبيح استهداف النساء 
واألطفال اإلسرائيليني، وإفتاء 

بجواز العمليات االنتحارية 
وسماها استشهادية، وهي 

من ضمن الفتاوى التي تعتمد 
عليها اآلن اجلماعات اإلرهابية 
مثل داعش والنصرة وغيرهما 

من احلركات اإلرهابية التي 
حتولت جميعها عن جهاد 
الصهاينة الغاصبني لبيت 

املقدس واألراضي الفلسطينية 
والسورية، وحولوا جهادهم 

إلخوانهم في الدين والعروبة، 
والحول وال قوة إال باهلل..

املهم اليوم ان حماس متنع 
أي فصيل فلسطيني بل أي 

شخص فلسطيني من القيام 
بأي عملية تعكر صفو األمن 
اإلسرائيلي وتضرب بيد من 
حديد لتحقيق أمن إسرائيل، 

والغريب انهم حلسوا اتهاماتهم 
للسلطة الفلسطينية فيما 

مضى بالرغم من ان السلطة 
كان لديها اتفاقات والتزامات 

دولية تفرض عليها القيام مبا 
قامت به، بينما حماس ليس 
لديها أي التزامات دولية وال 

اتفاقات وحتى اتفاقات أوسلو 
لم يعترفوا بها، فلماذا يقومون 

بحماية امن اسرئيل وهي 
العدو..؟ بل ملاذا قامت حماس 
بإطالق الصواريخ وتسببت 
في ثالث هجمات إسرائيلية 

راح ضحيتها عشرات اآلالف 
من الغزاويني بني قتيل ومعاق 
وجريح، ولم تترك حجرا على 

حجر..؟ 
واألكثر غرابة هي األخبار التي 
تأتي هذه األيام من غزة، والتي 

تفيد باستذباح حماس لعقد 
اتفاق طويل األمد مع الكيان 

الصهيوني تتنازل حماس 
مبوجبه عن كل مكتسبات 

اتفاق أوسلو، في مقابل 
رفع احلظر عن منافذ قطاع 
غزة.. بالرغم من ان احلظر 

مرفوع مبوجب اتفاق أوسلو 
ولكن حتت رقابة السلطة 

الفلسطينية وهذا ما رفضته 
وترفضه حماس، مبعنى 

حماس تثق بالكيان الصهيوني 
ولكنها ال تثق بإخوانها 

الفلسطينيني في السلطة 
الفلسطينية..!

وهذا ما يجب أن يعيه أوال 
الشعب الفلسطيني ومن 

ثم الشعب العربي فحماس 
حريصة على إذكاء روح 

الفرقة بني الفلسطينيني، الن 
توحدهم سيقويهم ملواجهة 
إسرائيل ويضعف موقفها، 
فحماس من قدمت املبررات 

للكيان الصهيوني لتدمير 
اتفاقات أوسلو، وبناء اجلدار 

الصهيوني، وأخيرا جتويع 
شعب غزة وتدمير كل ما 

مت بناؤه في غزة عبر ثالث 
حروب عبثية، واآلن يريدون 

تدمير القضية الفلسطينية 
وألمد بعيد. فهل من مدكر؟
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د.نرمين يوسف الحوطي

خالد العرافة

ريم الوقيان

لم تكن الكويت في قدمي الزمان وسالف 
العصر واألوان تقع في استراليا أو كندا، 

ولم تنقلب اجلغرافيا او تتبدل، فجأة، 
لنجد أنفسنا نولد ونعيش في شمال 
غرب اخلليج. ذلك أن موقع الكويت 

احلالي قائم في املكان ذاته منذ قرون، 
بل ان الروايات التاريخية تشير إلى أن 
هذا املوقع اجلغرافي املتميز كان خيارا 

للكويتيني األوائل فهم الذين اختاروه 
حني قرروا النزول من سفائنهم وغرس 
رماحهم في رمل الشطآن وقالوا.. بسم 

اهلل.. هنا الكويت.
> > >

للجغرافيا أحكامها ومنطقها، فاملوقع 
االستراتيجي كان أحد عوامل ازدهار 

ميناء الكويت القدمية الذي يعتبر آخر 
نقطة بحرية تصلها السفن في شمال 
شرق اجلزيرة العربية. بيد أن املوقع 

»زين وشني« فهو أيضا عرضة لألخطار 
البرية والبحرية، رغم اختباء املدينة 

العتيقة خلف مرتفع »املرقاب« للقادمني 
من الصحراء ورغم تخفيها في الضفة 
اجلنوبية من اجلون عن عيون القادمني 

بحرا.
> > >

ليس في أرض الكويت حجارة صلبة، لذا 
كانت األسوار التي شيدها الكويتيون 

فيما مضى حول مدينتهم العتيقة، 
حتصينات محدودة الفعالية بطبيعة 

احلال، وزاد األمر حراجة احلياة البحرية 

لرجال املدينة التي كانت تفرض على 
العديد منهم )مبختلف مشاربهم( مغادرة 
وطنهم شهورا طويلة للعمل في الغوص 
والسفر التجاري. ومع حقائق اجلغرافيا 
تلك متكن التاريخ من كتابة حقائقه التي 

تشهد بأن الكويت استمرت وازدهرت 
ولم تعق املخاطر أهلها عن كتابة املجد 

املجيد.
> > >

في هذه األيام الهادرة باإلشاعات 
واحلقائق تهمني اإلشارة إلى ذلك التاريخ 

الذي يؤكد أن الكويت بالد منيعة متلك 
القدرة على التصدي للتحديات األمنية 

بفضل تالحم أهلها واملقيمني فيها 
وحكمة قيادتها.. واهلل خير احلافظني.

مسمى دكتور أصبح الكثيرون يلهثون 
وراء نيله في هذه اآلونة بأي وسيلة، 

وبعد أن كانت شهادة الدكتوراه من 
يريد احلصول عليها يسلك طريق 

السهر واملذاكرة واجلهد في جتميع 
املعلومات ليصبح كفؤا لها صار 

الوصول إليها اليوم له طرق كثيرة 
وملتوية لنيل لقب الدكتوراه دون عناء 

أو مثابرة، وهو ما ميكن أن نسميه 
طريق »مع سبق اإلصرار«.

باألمس كنت أجلس مع بعض سيدات 
املجتمع ممن يحملن من الكم العلمي 
والعملي الكثير دون امتالكهن حلرف 

»الدال«، ورغم عدم امتالكهن لذلك 
املسمى إال أنهن ميتلكن من العلم 

واملعلومات واخلبرة ما يجعلني أطلق 
على كل منهن لقب »األستاذ« وهو 

أعلى من درجة الدكتوراه، املهم أثناء 
حوارنا كن يتساءلن عن تردي مستوى 
بعض أعضاء هيئة التدريس وعدم إملام 

الكثير منهم باحلد األدنى من املعلومات 
الالزمة لهذا املسمى الرفيع، سواء فيما 

يخص مجالهم أو على الصعيد العام، 
وقامت إحدى اجلالسات بذكر اسم 

شخصية، سألتها ذات يوم عن قضية 
التعليم فكان رد هذه الشخصية أن 

الوضع التعليمي لألسف أصبح في تدن 
ملحوظ، وهنا قامت السيدة بسؤالي عن 
رأيي في تلك القضية، وإذا بي أقول لها 

بإجابة مختصرة: ألم تقل تلك السيدة 
إنها أحد عوامل هذا التدني؟

وهنا اندهشت احلاضرات مما قلته، 
وطلنب مني التوضيح، فقلت: إن سبب 

تدني التعليم أن بعض من يحملون 
حرف »الدال« ال ميلكون شهادتها، 
وقبل االستغراب والدهشة منكن 

وسؤالي: كيف؟ وهل أجهزة الدولة 
تعلم؟ 

سأقول نعم، أجهزة الدولة تعلم.. تعلم 
وديوان احملاسبة في كل عام يخبر 

اجلهات املعنية بذلك، ولألسف إلى اآلن 
»محلك سر«، وهذا ال يقتصر فقط 
على حاملي حرف »الدال« بل يوجد 

البعض ممن يحملون لقب األستاذية، 
وهي أعلى رتبة علمية في التخصص 
لم يقوموا بكتابة حرف في بحث ولم 

يقوموا بتجارب ميدانية لينالوا هذا 
املسمى، ولكن أخذوا الرتبة عن طريق 

التدرج الوظيفي أو حرف »الواو«، 
فعندما تتحدث تلك السيدة عن التدني 

أليست ممن ال يحملون شهادة 
الدكتوراه وهي تلقب باألستاذية؟

أليست من قامت بترقية الكثير برتبة 
األستاذية وهم ال ميتلكون من األبحاث 
والتجارب شيئا؟! هذا ال يقتصر على 

تلك السيدة بل الكثير أصبحوا يحملون 
الدكتوراه »مع سبق اإلصرار«.

٭ مسك اخلتام: »من قال أنا عالم فهو 
.ÿ جاهل«.. عمر بن اخلطاب

وزارة الصحة مشكورة قبل عقدين من 
الزمن دشنت نظام امللف اإللكتروني 

للمواطنني وبدأ الحقا العمل به في املراكز 
الصحية واملستشفيات، حيث يتضمن 

ملفا بكل األمور املتعلقة باملريض ولكن 
لألسف على الواقع جند ان املريض 

عند مراجعته للطبيب يحتاج الى إبالغه 
بتاريخ املرض ونوعية األدوية، وذلك 
لعدم وجود هذا امللف إلكترونيا مما 

يؤدي الى تأخر املريض عند مراجعته 
للطبيب، وذلك الحتياج احلالة للتشخيص 

لبيان حالته الصحية رغم انه يفترض 
ان تكون إلكترونيا أمام الطبيب لسهولة 

متابعة احلالة املرضية ومعرفة األدوية 
املستخدمة خاصة ان النظام إلكتروني 

كلف الدولة ماليني الدنانير من اجل تقدمي 
خدمة مميزة للمراجع، رغم ان الوزارة 
تعلم ان املريض في معظم املستشفيات 
واملراكز الصحية مازال يحمل بيده عند 

كل مراجعة نتائج التحاليل اخلاصة به 
وكذلك األشعة حتى يقدمها للطبيب، علما 

بان التطور التكنولوجي يحتم على الوزارة 

مواكبته من خالل ملفها اإللكتروني املعد 
لهذا الغرض لذلك بات من الضروري 

ان تعمل وزارة الصحة على تفعيل هذا 
النظام وتوقف نظام العمل الورقي في 

أروقتها ويتم بالفعل تطبيق امللف الطبي 
اإللكتروني الذي يشمل حالة املراجع 
واألدوية والتحاليل واألشعة اخلاصة 

باملريض
أسوة مبا هو معمول به في املستشفيات 

اخلاصة التي تقوم بهذا العمل رغم 
إمكانياتها البسيطة، ولكن بكل أمانة لديها 

هذا العمل الذي يسجل لصاحلها لذلك 
يجب على وزارة الصحة من خالل إدارتها 

املعنية بهذا النظام التشديد على األطباء 
لتسجيل التشخيص املرضي لكل حالة 
ووقت مراجعته من خالل الرقم املدني 

الذي ميكنه من مراجعة أي مستشفى دون 
احلاجة الى حمل ملفه بيده مثل ما هو 

معمول به حاليا ألن هذه العملية ستحد من 
أمور كثيرة منها التاريخ املرضي للمريض 
وكذلك آلية صرف العالج ستكون منتظمة 
بدال من صرفه بصورة عشوائية ومكررة 

من مستشفى آلخر والذي ينتج عنه هدر 
مالي كبير، ونتمنى من الوزارة االستعجال 

في تطبيق هذا العمل والذي سيكون من 
السهل تطبيقه مادامت كل اإلمكانيات 

وامليزانيات متوافرة في عهدة الوزارة، كما 
يجب على »الصحة« إعادة النظر في عدم 

العالج إال بناء على عنوان السكن علما بأن 
معظم املواطنني مؤجرين في معظم املناطق 

السكنية وال توجد لهم منازل وكل فترة 
وأخرى ينتقلون من منطقة ألخرى داخل 

حدود احملافظة التابعني لها، حيث يجب 
على الوزارة استثناء شرط العنوان التابع 
للمركز الصحي من املواطن وقت املراجعة 

ألنه من الصعب ان يقوم باستبدال 
سكنه عن طريق البطاقة املدنية بني فترة 

وأخرى، علما بان أغلبهم يقطنون في 
مناطق السكن اخلاص وليس االستثماري 

لذلك ال بد على املسؤولني بالصحة من 
إعادة النظر في هذا املوضوع واالستعجال 

بالتعميم على املراكز باستثناء املواطنني 
من شرط السكن ونأمل ان نشاهد هذا 

األمر في القريب العاجل.

كانت الكويت تعد من الدول السباقة في 
املشاريع الترفيهية والسياحية وكانت 
صناعة الترفيه هي السائدة منذ الزمن 
املاضي وكان اإلقبال عليها من الدول 

املجاورة بحد ذاتها مفخرة لدولة صغيرة 
استطاعت في فترة زمنية أن تنهض 

وتصبح الكويت درة اخلليج، ولكن لألسف 
النجاح لم يستمر ولم يستثمر بطريقة 

صحيحة وأصبحنا نخطو ببطء السلحفاة 
ألسباب كثيرة.

> > >
الكويت بحاجة إلى وزارة للسياحة لتقوم 

بدورها على أكمل وجه وإعادة احليوية إلى 
ما كانت عليه وتنفيذ رؤية صاحب السمو 

االمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي 
وجتاري عاملي، أفكار ومشاريع كثيرة لو 

طبقت فستصــبح الكويت جاذبة للسياحة 
سواء الداخلية أو اخلارجية، فالتخطيط 

األمثل االستراتيجي سيؤهلنا للوصول إلى 
ما نتمناه لكويت املستقبل.
> > >

وزرات السياحة حول العالم لها أثر 
كبير على تنشيط احلركة السياحة في 

بالدها بفضل املؤهالت البشرية املتطورة 

واخلطط البعيدة األمد، ونحن في الكويت 
لدينا املؤهالت البشرية واملادية والقدرة 

على تنشيط السياحة في الكويت وتذليل 
العقبات التي تعترض هذا القطاع وجذب 
السياح.. وأفكار ومشاريع كثيرة جاهزة 

لالنطالق.. لذا فإنني أطالب بإنشاء وزارة 
للسياحة لدورها الكبير واملهم في إحياء 

السياحة في بلدي الكويت.

٭ من الفرية: وزيرة أو وزير مناسب في 
الوزارة املناسبة = جناح وتطور وتنمية 

وإنتاجية كبيرة.

هنا الكويت

دكتوراه مع سبق 
اإلصرار!

امللف اإللكتروني 
بـ»الصحة« 
مشلول!

ليش ما عندنا 
وزارة للسياحة؟

السايرزم

محلك سر

إطاللة

رمييات

اجلندي الطيب

االنتماء للوطن

مع بداية اإلجازة الصيفية كانت رحلتي مع سطور 
رواية اجلندي الطيب، »شفيك« وما جرى له في 
احلرب العاملية األولى، وهي من الروايات العاملية 

التي يحسن باملثقف أن يضعها في قائمة الروايات 
التي تنبغي قراءتها.

وهي للروائي التشيكي ياروسالف هاشيك، لكنني 
هنا ال أنوي التعريف بها، وإمنا سأطلق العنان 
للقلم ليكتب ما يعن له من وحيها، وما علق في 

الوجدان منها تلك التضحيات التي يقدم فيها كثير 
من الناس، جندا ومهندسني وأطباء وجتارا ورجال 

دين، وغيرهم أغلى ما ميلكون في سبيل إبادة 
أمة أخرى دون أن يعلموا األسباب احلقيقية لتلك 
احلروب التي كانوا هم وقود نيرانها، وهل يعقل 

أن يقدم إنسان أغلى ما ميلك بسذاجة األطفال دون 
وعي باملسلسالت والعواقب.

ولوال ان هذا متحقق وأنه واقع مشاهد ملا اندلعت 
حربان عامليتان، ومن يدري كم سيكون عددها؟ إن 

اجلماهير الغفيرة الساذجة حلم كل الطغاة وغاية 
ما يأملون من الشعوب أن تكون، فلوال اجليوش 
اجلرارة من السذج ملا عرفت البشرية من الطغاة 

أحدا، وفي الوقت نفسه ان اجلماهير الغفيرة 
الواعية خطر يستوجب منهم السعي احلثيث لغسل 
تلك األدمغة باخلرافات والعواطف التي ال رابط لها 

من العقل فضال عن احلكمة.
وفي غمرة فوضى احلروب تضيع األصوات 

احلكيمة مع زمجرة القنابل فال تسمع، وتخبو 
احلروف الوضاءة في ظالم اجلهل الدامس فال 

ترى، ومن ثم يجب على أصحاب العقول احلكيمة 
والقلوب الرحيمة واألقالم احلرة أن ينقذوا 

البشرية من حكم الطغاة، وهذا لن يكون إال إذا 
أصبح احلب غاية القلوب، واملنطق غاية العقول وما 

أشق أن حتب ألخيك ما حتبه لنفسك، وأن يكون 
العقل منصفا وعادال وموضوعيا عند عامة البشر 

على هذا الكوكب لنعيش بسالم، غايتنا احلقيقة 
واخلير واجلمال.

احلمد هلل الذي أعطانا وطنا مثل الكويت واحلمد 
هلل الذي دعانا حلب هذا الوطن واالنتماء إليه فقد 
اعتبر اإلسالم حب الوطن واالنتماء إليه والدفاع 
عنه ضد أي عدوان خارجي أو داخلي من تعاليم 

ديننا اإلسالمي السمح. ومن مظاهر حب الوطن أن 
ندافع عنه ونضحي من أجله بكل ما منلك من غال 

ونفيس وتأمني حدوده والسمع والطاعة لوالة األمر 
وغرس شعور حب الوطن واالنتماء في نفوس 

الشباب. 
إن من واجبنا اآلن أن نلتف حول القيادة احلكيمة 
في ظل حكم صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد اجلابر الصباح- حفظه اهلل ورعاه- وأن 
نسعى للقضاء على الفرقة وكل ما ميكن أن 

يؤدي إلى عدم االستقرار ونحاول احلفاظ على 
األمن واألمان في وطننا احلبيب. إذ إن الوالء 

للوطن يتجلى في األفعال وليس في األقوال فقط 
للتضحية بالنفيس في سبيل استقرار الوطن 

واحلفاظ على كرامته وسيادته ويكون الوالء للوطن 
باحلفاظ على التماسك وتآزر املواطنني وااللتفاف 
حول القيادة احلكيمة ووالة األمر، والوالء للوطن 

يجعل املجتمع قادرا على حتقيق الغايات واألهداف 
ورقي الوطن وتطوره. إن حب الوطن هو غريزة 

فطرية وقد شجع اإلسالم على تنميتها فهو عقيدة 
راسخة ويتجسد ذلك احلب باملواطنة التي تقوم 

على مبادئ ومقومات يجب االلتزام بها ومراعاتها 
في كل األفعال واألقوال حتى يتحقق االستقرار 

واألمن والطمأنينة والتقدم والرخاء. 
لذلك يجب على جميع الهيئات واملؤسسات وكل 

فرد من أفراد املجتمع أن يقوم مبسئولياته وغرس 
حب الوطن في نفوس الشباب وتدريبهم على حل 

مشكالتهم وقضاياهم االجتماعية باحلكمة وتأصيل 
تعاليم اإلسالم في نفوسهم واحملافظة على قيم 

االنتماء واملشاركة واملواطنة والعمل واإلنتاج 
واإلجنازات وتعزيز ثقافة احلوار والتسامح 

والتعايش مع االختالف وتعزيز ثقتهم بأنفسهم 
وصقل مهارات الشباب في االجتاه الذي يؤدي إلى 
احلفاظ على متطلبات املواطنة واالنتماء والتضامن 

واملسؤولية، وكذلك يجب إعداد برامج مدرسية 
وجامعية لتعميق املفاهيم املرتبطة بتربية املواطنة 
والوحدة الوطنية والدفاع عن الوطن عند احلاجة 

سواء بالقول أو الفعل.
وكذلك غرس االنتماء اإليجابي للوطن في نفوس 
الشباب وبيان قيمته وكيفيته بالطرق املثلى من 

خالل جميع املؤسسات التربوية كالبيت واملدرسة 
واملسجد والنادي ومكان العمل وجميع وسائل 

اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية. وتربية األبناء 
على تقدير خيرات الوطن ومعطياته واحملافظة 

على املرافق العامة ومد جسور احملبة بني املواطنني 
باختالف فئاتهم والعمل على أن يكونوا جسدا 

واحدا في مواجهة الظروف املختلفة. 
إن أي شدة أو أي ظرف طارئ قد يتعرض له 

الوطن يزول بتضافر جهود اجلميع والتفافهم حول 
القيادة احلكيمة وبالتعاون معا لتحقيق استقرار 

الوطن، والكل من موقعه يستطيع حتقيق ذلك 
كما كنا أثناء الغزو اآلثم حيث إن هناك الكثير من 

الشباب الذين قاموا مبساعدة اآلخرين وتقدمي 
العون لكل محتاج والعمل في جميع الوظائف من 
أجل أن ينعم الوطن باألمن واألمان واالستقرار، 

فالوحدة الوطنية تقوم على حب الوطن واالنتماء 
إليه وتعاون اجلميع والتفافهم حول القيادة احلكيمة 

ونبذ الفرقة والكراهية، حفظ اهلل الكويت وشعبها 
وأميرها وقيادتها احلكيمة من كل مكروه. 

ملح الفكر

ألم وأمل


