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اخلبرة ال ُتدّرس
حمد بدر األذينة

من للهيئة 
التمريضية؟

حديث اجلمعة

محمد العويصي

يقول ابن منظور في «اللســان»: الوطن هو املنزل الذي 
تقيم فيه، وهو وطن اإلنسان ومحله، وأقول إن الوطن هو 
املاء والهواء الذي نتنفسه وهو دم النظر والسمع والبصر، 
واحلقيقة أن اإلنســان بال وطن ال قيمة له، وال يعرف وال 
يدرك ذلك إال من سلب منه وطنه أو فارقه رغما عنه أو احتل، 
والعالقة بني الوطن واملواطن عالقة تكاملية فال غنى للوطن 
عن املواطــن وال غنى للمواطن عن الوطن ولكن هناك أمرا 
مهمــا للغاية يجب أن نضعه نصب أعيننا وهو الوعي بأمن 
الوطن واســتقراره فوطن بال أمن واستقرار وطن ال تدور 

فيه عجلة التنمية وال يتحقق االزدهار.
ومن األهمية مبكان أن تكون اجلبهة الداخلية قوية فهي 
حجر األساس، والركيزة التي يبنى عليها أي وطن، وكذلك 
الوعي الصحيح بأهمية العالقة بــني الوطن واملواطن ألنه 
يصب في مصلحتنا جميعا، وهذا ما يجب أن نغرســه في 
نفوس وقلوب أجيالنا القادمة، ونزرع فيهم الوطنية اخلالصة، 
ثم إن املواطن الصالح فخر للوطن ومنوذج رائع للمواطنة 
الصحيحة، فالوطن ليس لألكل والنوم وتسلم الرواتب وليس 
بشماعة نضع عليها أخطاءنا وإمنا في معرفة أهميته القصوى 

بالنسبة لنا، فهو أغلى ما ميلكه اإلنسان.
ســئل حكيم: من هم خونة الوطن؟ فقال: من ازدهرت 
أحوالهم يوم جاعت أوطانهــم، إن حب الوطن فطرة جبلنا 
عليها ومن حقه علينا أن نخلص له، وإذا كان املواطن إيجابيا 
تكون النتيجة وطنا متقدما مزدهرا، واملواطن اإليجابي هو من 
يشعر مبسؤوليته جتاه وطنه، نعم لنا حقوق ولكن باملقابل 
علينا مسؤولية وواجبات وال ميكن لوطن أن ينهض في ظل 
نعرات قبلية وطائفية وحزبية ألنه أكبر وأســمى وأنبل من 
كل هذا، ومتى قدمنا هــذه التوجهات على الوطن أصبحنا 
مواطنني بال وطنية، صفرا على الشــمال بالنسبة للكويت، 
فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار شاء من شاء وأبى من أبى، 
وما هي حياتنا بغير هذه األرض العزيزة، وهللا در ابن األبار 

حيث يقول وهو بعيد عن وطنه:
أبيــــــن واشتيـــــاق وارتيـــاع

لقـد حملـت مـا ال يسـتطاع
وروعني الفراق على احتمالي

يـراع ال  بالتفـرق  ذا  ومـن 

كان أهــل األندلس في رغد عيش وأمــن وأمان ثمانية 
قرون حتى اختلفت كلمتهم فتشتت شملهم وفقدوا أوطانهم 
وصاروا عبرة لكل من يفــرط بوطنه فاهللا اهللا بهذا الوطن 
وبأمنه واستقراره، فلنحافظ على الوطن ونكون يدا واحدة 
ضد من تسول له نفسه إيذائه، أو ان يكون حجر عثرة في 

نهضته، ودمتم ساملني.

منذ عدة سنوات والعالقات اخلليجيةـ  األميركية ليست 
في أفضل حاالتها، فبالرغم من التحالف املعلن بني اجلانبني، 
إال أن السياســات األميركية في املنطقة تتناقض مع بعض 

السياسات اخلليجية.
من القضايا اإلستراتيجية املختلف حولها، هو االنسحاب 
من العراق بعد احتالله عام ٢٠٠٣ دون وجود خطة واضحة 

ما أدى إلى سيطرة إيران عليه.
وكذلك املفاوضات السرية بني الواليات املتحدة األميركية 
وإيران والتي أدت إلى اإلعالن املفاجئ عن االتفاق النووي 
اإليراني عام ٢٠١٥ دون أخذ رأي احللفاء اخلليجيني ووضع 
مخاوفهم في االعتبار، باإلضافة إلى التناقض في املواقف 
األميركية جتاه احلركات االحتجاجية أو ما يسمى بحركات 
«الربيع العربي» منذ ٢٠١١ـ  ٢٠١٥، لم متنع الواليات املتحدة 
قمع الشعب السوري ولم تنتصر له، وبينما دافعت روسيا عن 
حليفها «النظام السوري»، تخلت أميركا عن حليفها الرئيس 
املصري، وعارضت دعم قوات درع اجلزيرة لالســتقرار 

في البحرين.
ورمبا التنافر الشــديد وقع في عام ٢٠١٥ عندما تدخل 
اخلليجيون وخاصة الســعودية ليدعموا الشرعية اليمنية 
مقابل احلوثيني وملنع هيمنة إيران على اجلزء اجلنوبي من 
شبه اجلزيرة العربية، فقد عارضت إدارة أوباما الدميوقراطية 
احلرب وأوقفت إمدادات التســليح والدعم االســتخباري 
للســعودية، وعادت تلك اإلمدادات جزئيا مع إدارة ترامب 
اجلمهورية، وأوقفت مرة أخرى مع عودة اإلدارة الدميوقراطية 
ممثله في الرئيس بايدن، إال انه استأنفها مرة أخرى مجبرا 

كما سنوضح.
يبــدو أن توتر العالقات اخلليجيةـ  األميركية عاد مرة 
أخرى حتت وقع احلرب الروسية - األوكرانية، فبعد حظر 
أوروبا للبترول والغاز الروســي ارتفعت األسعار واحتاج 
الغرب إلى حلفائهم في اخلليج الستقرار األسواق، مما حدا 
بالرئيس األميركي بايــدن والذي هدد بعض دول املنطقة 
بســبب مزاعم بشأن حقوق اإلنســان إلى زيارة اخلليج 
ومقابلة زعمائه والطلب منهم بذل جهودهم لتأمني النقص 

في إمدادات الطاقة.
من الواضح أن تدخل اإلدارة األميركية تارة والكونغرس 
تارة أخرى في شؤون حلفائهم الداخلية كالسعودية، تركيا 
واتخاذ إجراءات اقتصادية أحيانا كرفع التعرفة اجلمركية 
للواردات من تركيا أو وقف صفقات التسليح للسعودية أفقد 
الواليات املتحدة األميركية مصداقيتها كحليف وخاصة بعد 
إهمال منطقة اخلليج في أواخر إدارة أوباما وفق إستراتيجية 
أمنية تهدف «لالجتاه شرقا» نحو محاصرة الصني ودعم 
تواجدها بجانب حلفائها اآلسيويني، حيث اعتقدت أن املنطقة 
اخلليجية لم تعد مهمة ألميركا بعد أن اكتفت من الغاز والبترول 
بعد ثورة النفط احلجري، ولكن احلقيقة االستراتيجية أن 
منطقة اخلليج مهمة للواليات املتحدة لعدة أسباب منها: أن 
إنتاج النفط اخلليجي يذهب إلى حلفاء أميركا اآلســيويني 
(الهند وكوريا اجلنوبية واليابان) وفي الوقت نفسه يذهب 
إلى أعداء أو منافسي أميركا وعلى رأسهم الصني، فبالتالي 
وبحسب رأي اخلبراء األميركيني فإن تواجدهم في املنطقة 
مهم جــدا حيث ميكنه تأمني وصول النفط حللفائهم وقت 
السلم وحرمان أعدائهم الصني في وقت احلرب، باإلضافة 
إلى أهمية دول املنطقة في استقرار أسعار النفط كما تبني 
مؤخرا وخاصة بعد حتالف «أوپيك+»، وإمكانية اخلليجيني 

من زيادة اإلنتاج أو تخفيضه والتأثير على أسعاره.
ختاما، رغم اعتبار الواليات املتحدة أن قرار «أوپيك+» 
األخير واخلاص بتخفيض اإلنتــاج مليوني برميل يوميا 
أنــه عمل عدائي، إال أنه وفق املنطق وحتت تأثير التضخم 
وقلة الطلب كان يجب اتخاذه للمحافظة على ســعر عادل 
للبترول، وبالتأكيد أثبت أن مخاوف ومطالب دول املنطقة 
يجب أن تؤخذ في االعتبار من احلليف األميركي، وإال كما 
اجتهت أميركا شرقا بإمكان اخلليجيني االجتاه شرقا أيضا.

من واقع أمارســه بشــكل 
يومي سواء في العمل أو احلياة 
أثبتت  التجارب  الشخصية، كل 
أن اخلبرة أساس العمل والنجاح، 
الكثيــر من حملة  فقد واجهت 
التخصصات واملؤهالت الذين ومع 
األسف ال ميلكون اخلبرات في 
جوانب معينة سواء كان اجلانب 
الفني أو اإلداري، وهو ما يتسبب 
في التأثير السلبي على القرارات 

املصيرية منها أو حتى العادية.
يعلم اجلميع أنه ال يوجد قرار 
صحيح بنسبة ١٠٠٪، ولكن مجرد 
أن يحقق القرار ما يتجاوز الـ٥٠٪ 
من غرضــه املطلوب يعتبر في 
مفهــوم اإلدارة قرارا صحيحا، 
وهذا حال واقعنا املرير، إن أهم 
القرارات تبنى على آراء قانونية 
ولكن اجلانب الفني أو التجارب 
السابقة وأقصد بها اخلبرات ال 
يتم االلتفات لها علما أنها هي التي 
برأيي تعتبر الفيصل في القرارات، 
فمع األسف االجتهادات الشخصية 
املزاجية جعلت واقع  والفتاوى 
احلال بتراجع مستمر لعدم النظر 
بشكل جدي للخبرة أو االستشهاد 

بوقائع أو قضايا سابقة.
علمت مســبقا أن الواليات 
املتحدة أصبحت خالل السنوات 
األخيرة تعطــي أولوية التعيني 
للمؤهالت  النظر  للخبرات دون 
كأساس للتعيني، كما أنها رفعت 
سن التقاعد وذلك لالستفادة قدر 
اإلمكان من اخلبرات، لعلمهم التام 
أن هذه اخلبرات ال ميكن تدريسها 
أو تعويضهــا في املؤسســات 

التعليمية.
إضافة إلــى كل ذلك اختيار 
التوقيت املناسب للقرارات أصبح 
القرارات  إن إصدار  أمر مغيب، 
بالوقت  القوانني  تنفيذ  أو حتى 
اخلاطئ ال يتسبب إال بأزمة أو 
تعقيد األمور، وهناك شــواهد 
كثيرة على جميع األصعدة، سواء 
السياســية أو اإلدارية أو حتى 

الرياضية.
من جانب آخر املترددون في 
اتخاذ القرار، وهذه الفئة بالنسبة 
لي حتتاج لسرد ال يسعه العمود 

في مقالنا هذا.
لذلك نتمنى أن تصل الرسالة 
القرار  القياديني وأصحاب  لكل 
ألخذ آراء اخلبرات بعني االعتبار 
وجعلها أولوية وتغليفها باإلطار 
القانوني واإلداري قبل اتخاذها 

ال العكس.
ودمتم.

املمرضني  أخبرنــي أحــد 
عن اســتقالة بعض املمرضني 
الوافديــن فــي وزارة الصحة 
الكويتية، وعندما ســألته عن 
سبب اســتقاالتهم أجاب قائال: 
تدني الراتب ٦١٠ دنانير شهريا، 
فهذا املبلغ ال يتناسب مع ظروف 
املعيشة الصعبة من ارتفاع في 
إيجار الشقق والغالء الفاحش في 

كل مستلزمات احلياة.
يضيف املمرض قائال: في 
دولة قطر الشقيقة وحتديدا في 
مستشفى حمد يتقاضى املمرض 
الوافد هناك راتبا شهريا يُعادل 

ألفي دينار كويتي!
وفي كندا يتســلم املمرض 
الوافد راتبا شهريا يُعادل ١٥٠٠

دينار كويتي، إضافة إلى مميزات 
أخرى كالسكن واحلصول على 

اجلنسية الكندية.
وللعلــم املمــرض املتعاقد 
خارجياً مع وزارة الصحة يُعطى 

راتبا شهريا وسكنا مجانيا.
أما املمرض املتعاقد محليا مع 
وزارة الصحة ومن مواليد دولة 
الكويت، فيُعطى راتبا شهريا فقط 

من دون سكن مجاني.
لذا أناشــد وزيــر الصحة 
املوقر النظر في موضوع هيئة 
التمريض الوافــدة من مواليد 
املتعاقدين محليا  الكويت  دولة 
مع وزارة الصحة العامة بتوفير 
باملتعاقدين  لهم أســوة  سكن 
خارجيا، أو إعطاؤهم بدل سكن.

فهل وصلت رســالتي لكم 
يا معالي وزير الصحة املوقر؟ 

آمل ذلك. 

ال شــك أن األصعب من األلم أن 
نعيش بألم ويأس ملا فيه هذا الزمن 
من إحباطــات وحدوث أزمات يومية 
متكررة نحن نعيشها ونتلمسها كل 
يوم، وال نقوى علــى الوقوف ضد 
تياراتها اجلارفة واحملزنة التي حتيل 
حياتنا إلى زوبعات تدمر كل ما لدينا 
من خلجات نفسية إنسانية وفكرية 
تاركة لنا ذكريات أليمة ترتبط بأذهاننا 
مدى احلياة، حقيقة نقولها ملاذا نحن 
هائمون في هذه احلياة ونحن ال نقوى 
حتى الدفاع عن أنفسنا، إن صرخات 
الظلم تشــق عنان السماء وتهيم في 
تقال  اليائسة، وحقيقة  بحور احلياه 
نحن البشر من الصعوبة أن نحيا بال 
عمل ألننا بال عمل تصبح عقولنا في 
بالدة دائمة والنشــاط والعمل الدائم 
يحرك كل هذه الطاقات والطموحات 
والفلسفات التي تبدد كل سلبيات هذه 
احلياة الروتينية التي نعيشها وحتى 

نحقق طموحاتنا البد لنا أن نتثقف 
وأن نرتقي بعيدا عن كل الغرور الذي 
يحطم كل مبادئنا السمحة التي تدرجنا 

عليها في كويت اخلير.
ومن الصعب أن من يسقط منا في 
وادي احلياة السحيق الذي لن تسمع 
أنينه ولن يستطيع أحد منا إنقاذه، ومما 
ال شــك فيه أن أصعب ما في احلياة 

هو أن جند أنفسنا سجناء اآلخرين 
الذين يجروننا وراء أفكارهم العفنة 
ويزجون بنا في أنفاق مظلمة بدعوة 
أنها الدميوقراطية وحتى نخرج جمعيا 
من هذا النفق املظلم فالبد أن نتخلص 
لنا  الذي أوجده  الرهيب  من السجن 
آخرون وهم ممن ال يحبون الوطن، 
ألن من سار على دروبهم الوعرة إما 

مجنون أو أن يكــون معتوها، لذلك 
دعونا نترك أخطاءنا في أدران املاضي 
ونودع اجلهل الذي عشعش في عقول 
بعض اجلهالء من أعضاء مجلس أمتنا 
ودعونا نفتح صفحة جديدة بيضاء في 
حياة قادمة مضيئة وأن نوقف نزيف 
جروحنا التي سببها لنا أعضاء التأزمي 
لشارعنا الذي كان ردحا من الزمن من 

أنظف الشوارع هدوءا.
دعونا مرة أخرى يا أبناء وطني 
احلبيب نطوى آالمنا وأحزاننا ونتكاتف 
الرشيدة بعيدين عن  وراء حكومتنا 
التوترات واملهاترات، وبعيدا عمن ال 
يهمهم جرح الوطن وشق وحدة الصف، 
وهؤالء نقول «هذا محال، فالكويت 
ستبقى وتعلو حتت راية صاحب السمو 
الشيخ نواف األحمد، وسمو  األمير 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

أحمد نواف األحمد الصباح».

دائما ما جتدد ذكريات نصر أكتوبر 
مشاعر الفخر والعزة في نفوسنا، ولم 
ال فقد سطرت اجليوش العربية ملحمة 
أبهرت العالم أجمع، وكان النصر مبنزلة 
معجزة عسكرية بكل املقاييس بعد أن أكد 
اخلبراء العسكريون في أنحاء العالم أن 
خط بارليف احلصني يحتاج إلى قنبلة 
نووية إلزالته، ومع ذلك متكن جنود مصر 
املزعومة  العظام من حتطيم األسطورة 
إلسرائيل وعبور أكبر مانع مائي في تاريخ 
احلروب وحتويل خط بارليف إلى شالالت 
من املياه والرمال واألتربة، والقيام برفع 
راية النصر ولواء العزة والكرامة واإلباء 

فوق أرضنا احلبيبة.
(األربعاء)، وبعد  أمــس األول  يوم 
سعادتي باالنتهاء من إعداد صفحة احتفال 
الكويت  العسكري املصري في  املكتب 
بالذكرى الـ ٤٩ لنصر أكتوبر املجيد، ذلك 
االحتفال الذي جسد التالحم العربي في 
أبهى صوره وجمع شخصيات سياسية 
وديبلوماسية وعسكرية إضافة إلى كوكبة 
من املثقفني واإلعالميني واجلمهور من 
مختلف الدول العربية، كنت على موعد 
مع سعادة أخرى بإعالن قادم من مصرنا 
احلبيبة مفاده أن مجلس الوزراء وافق على 
مشروع قانون للتيسير على املصريني 
في اخلارج فيما يخص اإلعفاء من رسوم 
وجمارك إدخال سياراتهم اخلاصة من 

اخلارج، فقد حمل هذا املشــروع مدى 
باحتياجات  السياسية  القيادة  إحساس 
وتطلعات املصريني في اخلارج، كما أنه 
تزامن مع مناســبة غالية علينا جميعا 

فكانت الفرحة به مضاعفة.
الشروط التي أعلنت لالستفادة من 
هذا القانون جاءت ميسرة للغاية، وكما 
أنها تقدم فائدة كبيرة للمواطنني العاملني 
في اخلارج فهي أيضا ترســم خارطة 
واضحة لدعم االقتصاد الوطني بالعمالت 
األجنبية، وهذا األمر يهمنا جميعا خاصة 
مع التحديات الكبيرة التي تواجه االقتصاد 
املصري في ظــل أزمات عاملية متتالية 

تفرضها األوضاع الدولية واإلقليمية.
وهنا ال بد أن نشيد بجهود وزيرة 
الدولة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج 

السفيرة سها جندي التي تواصل العمل 
منذ تسلمها احلقيبة الوزارية، وعقدت 
عدة لقاءات مباشرة وعبر «األونالين» 
مع ممثلي اجلاليات املصرية في اخلارج 
للوقوف على املشاكل والتحديات التي 
تواجههم، واستطالع رؤاهم وتطلعاتهم 
للمساهمة بفاعلية في العملية التنموية 
في ربوع مصر، كما عقدت لقاءات عدة 
مع مختلف اجلهات املعنية التخاذ خطوات 
فعلية في تنفيذ ما ميكن تنفيذه من هذه 

املطالبات على وجه السرعة.
ورغم فرحتنا بهذا القرار، إال أنه فتح 
شهيتنا ألن يتم االلتفات إلى جميع ما 
يعانيه املصريون في اخلارج من مشكالت 
تنغص عليهم حياتهم، وتصيبهم في كثير 
من األحيان بالضيق عندما يشعرون بأن 

هناك نوعا مــن التمييز ضدهم، فماذا 
يعني أن يحصل طالب على ٩٩٫٧٪ في 
الثانوية العامة وال يجد مقعدا في إحدى 
كليات الطب احلكومية، ويضطر ألخذ 
«كعب داير» بني اجلامعات اخلاصة ويقدم 
فروض الطاعة لطلباتهم وشروطهم من 
أجل التسجيل، ومع ذلك قد تبوء محاوالته 

بالفشل؟
ملاذا ال تراعي اجلهات املعنية ظروف 
العاملني في اخلارج عند حتديد فترات 
مواعيد التنسيق والقبول ألبنائهم؟ وأين 
هي التســهيالت الالزمة في املعامالت 
احلكومية املختلفة، السيما في إجراءات 
املعامالت  جتديد اإلجــازات وإجنــاز 
احلكومية املختلفة التي قد تتطلب وقتا 
طويال، فتنتهي فترة إجازة املواطن دون 

أن يتمكن من إجنازها كاملة؟ 
ملاذا ال تكون هناك نشــرة واضحة 
بالفرص االستثمارية والعقارية، تضمن 
حقوق الدولة وتشجع املواطن على الدخول 
فيها دون أي مخــاوف من دخول في 
دهاليز الروتني أو الوقوع فريسة لعمليات 

نصب؟
هذه األمــور وغيرها من املطالبات، 
ندرك أنها ستحظى باالهتمام من وزارة 
شؤون الهجرة واملصريني في اخلارج وكل 
اجلهات املعنية، وبالتالي ال بد أن نذكر 
أنفسنا مبقولة «األلف ميل يبدأ بخطوة».

تتوجه حشود املعزين في املقبرة 
إلى صالة معّدة الســتقبالهم لتقدمي 
واجب العزاء لذوي امليت بعد أن انتهوا 
من املشاركة في تشييع ميتهم ملثواه 
األخير، وآخــرون يقدمون تعازيهم 
على فتــرة يومني متتاليني في مكان 
العزاء املقرر(ديوانية، صالة، خيمة... 
الخ، للرجال مواقع مستقلة عن مواقع 
النساء)، يتوجهون لتقدمي واجب العزاء 
املأمول  التعاطف  بأسلوب يبرز ذلك 
واملستحسن، مغلفة بعبارات كبيرة 
مبعانيها، عظيمة بســحرها املطمئن 
«عّظم اهللا أجرك.. كلنا لها.. شد حيلك 
يا خوي.. وهكذا، ويرد أهل املتوفى 
أجرنا وأجرك جزاك اهللا خيرا»، معان 
لها أثر بالغ في تخفيف وطأة احلزن، 
فمثل هــذا النوع من املشــاركة لها 
وقع خاص بنفــوس وذوي املتوفى 
وأقربائهم، تتصف أحينا مبشاعر تبادل 
األلم واحلزن، مبنطق رزين، وتعاطف 
بعيد عن املجامالت والنفاق إال ما ندر.
يقول أحدهم: تدري وأنا أستقبل 
املعزين، انتابني شعور غريب ممزوج 
باأللم والنشوة معا! ازددت معه حيرة 
دون أن أحتسب، فعندما أمد ناظري 

عمدا ألشــاهد ذلك الطابور الطويل 
خارج الديوانية وقد اصطف املعزون 
بشكل منتظم ينتظرون دورهم للدخول 
العزاء، يستبدل حزني  لتقدمي  علينا 
حينها بالفخر واالعتزاز ملكانة أهلي، 
أبناء عمومتي،  عشــيرتي، عزوتي، 
أقربائي البعيدين منهم قبل القريبني. 
فلوال مكانتنا وتقدير هذه احلشود لنا، 
ملا اهتم أحد مبصابنا ومشاركتنا أحزاننا 
كمــا هو احلال عليه في أفراحنا، لقد 
خفف عنا هذا املوقف األلم بفقد عزيز.
أقول حتى لو  ويكمل: ســاعات 
حضورهم ومشاركتهم من باب النفاق 

والواجب االجتماعي املتبادل!
فهذا ال يهم، ألنهم ســاهموا في 
تخفيف احلزن عنــا، وطبطبوا على 
أكتافنــا، املثقلة بلوعــة الفراق، إنها 
املشــاركة احلقة بإظهار املشــاعر 
واألحاســيس اجلياشــة، من خالل 
إبراز قــدر من الوجدان الصادق، كم 
كنت محتاجــا حينها لتعاطف الناس 
معنا؟ تعاطفا أستجديه وال أشحذه من 
املطلوب  الصادق  اآلخرين، والتعبير 
حينها، كفيل باملشــاركة بحمل ثقل 
الدموع، والتئام  الهموم، وجتفيــف 
جــروح الفــراق، إن تفريغ موجات 

اعتراني همها وجراحها  حزن سالبة 
كبيرة جدا.

قاطعتــه:.. وإذا غادركم املعزون 
وخلت الصالة منهم، أال تشعر حينها 
بعودة احلزن مضاعفا وتتسع مساحة 

األلم بعد أن كان املشيعون بلسمه؟
قال: ال يا أخي، يتبقى يومان من 
استقبال املعزين، يزهو ديوان العائلة 
بهم ومبشاركتهم أحزاننا، ومبساعدتنا 
على النسيان وجتاهل األلم! وهو كما 
تعرف «املشاركة الوجدانية» من وسائل 
تخفيف احلزن، مع دعم األشــخاص 
تأثير إيجابي كبير  له  الذي  اآلخرين 
ويسهم في تخفيف وطأة الضغوط 

النفسية علينا.
ذلك هو أحد أساليب عالج احلزن 
واملواساة بفقد عزيز، أضعناها بفضل 
كورونا وتداعياتهــا، ليقتصر العزاء 
على دقائق معدوده في املقبرة فقط، 
بعــد أن كان ثالثة أيام، وتذيل عبارة 
النعي «نظرا لألوضاع الصحية الراهنة 
يقتصر العــزاء باملقبرة أو االتصال 
هاتفيا أو عبر الرسائل النصية»! عادات 
وتقاليد أصيلة أضاعتها كورونا مثلما 

أضاعت فينا جماليات عدة!
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د. ناصر أحمد العمار

مكتوب انتصارات حرب أكتوبر التي قادها 
الرئيس الراحل محمد أنور السادات، 
أسقطت أسطورة اجليش اإلسرائيلي 
الــذي كان يعتبر أقوى جيوش دول 
الشرق األوسط والذي ال يهزم، ونحن 
الكويتيــني نفتخر كما تفتخر مصر 
بانتصارات أكتوبر العظيمة، ألن اجليش 
الكويتي شارك في حرب أكتوبر إلى 
جانب اجليش املصري وجيوش دول 
عربية أخرى، وقد قدم اجليش الكويتي 
خالل حرب أكتوبر العديد من الشهداء، 
وكذلك نحن الكويتيني لنفتخر بشهداء 
أكتوبر من اجليــش الكويتي. وهذا 
التعاون املصري - الكويتي في اجلانب 
العســكري يعود إلى زمن بعيد فقد 
ساهمت وحدات من اجليش الكويتي 

في حرب يونيو ١٩٦٧.
ولو عدنا بالتاريخ إلى الوراء فإن 
اجليش املصري أرسل قوات في عهد 
الراحل جمــال عبدالناصر  الرئيس 
حلماية حــدود الكويت من تهديدات 

قاسم العراق الذي حاول غزو الكويت 
عام ١٩٦١. وكذلك ساهم اجليش املصري 
في حرب حترير الكويت من االحتالل 

العراقي عام ١٩٩٠.
العســكري بني  التعاون  إن هذا 
البلدين الشقيقني لهو داللة على عمق 
العالقة احلميمة بني القطرين الشقيقني، 
وال بد هنا أن نستذكر مواقف الرئيس 
الراحل محمد حســني مبارك، طيب 

اهللا ثراه.. فهــو الذي حترك حملاولة 
منع صدام من غــزو الكويت، حيث 
أجرى العديد من املباحثات مع صدام 
حسني إلقناعه بعدم االعتداء على البلد 
العربي الذي ساهم في الدعم املادي 
واملعنوي للعراق أثناء حربه مع إيران 
وذكره بأن العرب يجب أن يكرسوا 
جهودهم لتحرير فلسطني والقدس 
ولم يتوقف الرئيس مبارك بل ساهم 

في حترير الكويت حيث شــارك مع 
قوات دول العالم لطرد قوات صدام 

حسني من الكويت.
التاريخية للعالقة  النبذة  إن هذه 
احلميمة بني القطرين الشقيقني مصر 
والكويت يجب أن تكون حافزا للمزيد 
من التعاون بني البلدين الشقيقني في 

مختلف القطاعات.
وال بد هنا أن نحيي القادة الذين 
ساهموا في الدفاع عن الكويت وأن 
القوات املصريــة والكويتية  نحيي 

مبناسبة انتصارات أكتوبر املجيدة.
٭ في اخلتام: قال الصحفي املصري مأمون 
فندي: «وجود الكويــت ككيان دولي 
وعاملي، لــم يعد فقط مرتبطا باألرض 
وإمنا تخطت كدولة احلدود اجليوسياسية 
إلى حدود مالية وإعالمية، متددت الدولة 
وخلقت أمنها خارج حدودها، هذا ما جعل 
الكويت محل اهتمام الدول العظمى التي 
حركت جيوشها من أجل حتريرها».. 

واهللا املوفق.

الكويت شاركت
في انتصارات أكتوبر


