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 تسعة أشهر مضت منذ فرض الحصار على 
دولـــة قــطــر فــي الــخــامــس مــن يــونــيــو /حــزيــران 
عـــام 2017، وانــشــغــل أصــحــاب الــقــلــم والـــرأي 
ــــقــــرار الــســيــاســي فـــي قــطــر بــهــذه املــســألــة،  وال
والكلمة عن  بالقلم  للدفاع  وانصرفنا جميعا 
قطر والرد على ما تنشره وتتفوه به وسائل 
الــهــدف من  الحصار، وقــد حققنا  إعــالم دول 
الــتــصــدي لــتــلــك األقـــــالم املــــأجــــورة وأصــحــاب 
املـــواقـــع االلــكــتــرونــيــة املـــوبـــوءة.لـــم يــعــد عندهم 
مــا يــقــولــون عــنــا وراحـــــوا يـــــرددون أكــاذيــبــهــم 

ويفترون على قطر في كل حني.
U

تعالوا معشر الكتاب واملفكرين في قطر نركز 
الــبــالد  مــكــانــة  تــرفــع  قــضــايــا مستقبلية  عــلــى 
الــقــيــادة السياسية  بــني األمـــم وتــعــظــم مــكــانــة 
االنساني ونورد  الدولي  املجال  وأدوارهـــا في 
حقائق ال نفاقا كما يفعل جوقة كتاب أعمدة 
صحف املارينز وأتباعهم في تل أبيب عندما 
فانهم  أي موضوع مثال «فلسطني»  يتناولون 
سرعان ما يزجون باسم الحاكم إلى الصدارة 
كالقول بان الزعيم العربي (ط) هو الذي أقنع 
ــلـــت بــعــدم الــســمــاح بــهــجــرة الــيــهــود إلــى  روزفـ

فلسطني وهي ليست الحقيقة التاريخية.
ــاراة كـــرة  ــبــ ــن مــ ــتـــى عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدثـــون عــ وحـ
الــقــدم مــثــال بــني الــبــرازيــل واألرجــنــتــني وتــفــوز 
ــأتـــون على  ــل هــنــا يـ ــرازيـ ــبـ األرجـــنـــتـــني عــلــى الـ
دولـــة قــطــر فــي غــيــر الــســيــاق الـــذي يتحدثون 
ــوز الـــبـــرازيـــل على  عــنــه فــيــقــولــون إن ســبــب فـ
األرجــنــتــني يــعــود إلـــى مــؤامــرة قــطــريــة مــؤيــدة 
لـــإلخـــوان املــســلــمــني وتــمــويــل اإلرهــــاب وهــكــذا 

دواليك.
عــتــبــي لــيــس عــلــى املــشــتــغــلــني بــالــصــحــافــة في 
بــعــض دول مــجــلــس الــتــعــاون النــهــم خــريــجــوا 
مــدرســة كــامــب ديــفــيــد لــالعــالم فــي الــقــاهــره، 
املبنية  االعالمية  االثـــارة  يعتمدون على  وهــم 
ــتــــمــــاد أســـلـــوب  عـــلـــى الـــجـــهـــل بـــالـــحـــقـــائـــق واعــ
ــكــــذب وتــضــلــيــل الـــــــرأي الــــعــــام، لـــكـــن عــتــبــي  ــ ال
عــلــى أولــئــك الــذيــن يــحــمــلــون مــؤهــالت علمية 
ثم  الجامعات  بالتعليم في  عالية ويشتغلون 

دولـــة قطر معالجة  يعالجون قضية حــصــار 
ــــي أمـــرهـــم  ــا يـــقـــولـــه ولـ ســطــحــيــة ويـــــــــرددون مــ
أو لــعــلــهــم يــزيــنــون لــه ســـوء أعــمــالــه وقـــراراتـــه 

الخاطئة. السياسية واالقتصادية 
تتركنا  لـــن  الــحــصــار  صــحــيــح، صــحــف دول 
الذباب  في حالنا ولن تكف عنا وكذلك جوقة 
ــة، وعلينا  ــ االلــكــتــرونــي املــنــتــشــر فــي كــل زاويـ
حق الرد على كل قول يمس البالد أو القيادة 
ــا يــرتــكــز عــلــى حــقــائــق موثقة  الــســيــاســيــة ردنـ
أكــاذيــب، نتعالى على كل قــول تافه أو قول  ال 
حقود بذئ، فمكانتنا عالية ال تسمح بالنزول 
الى مستوى النذالة والحقارة ونهش األعراض 

وتلفيق التهم ألي طرف كان.
Z

تــعــالــوا نــلــتــفــت إلـــى املــســتــقــبــل ونـــتـــرك جــوقــة 
كتاب دول الحصار في غيهم يعمهون، تعالوا 
نــعــمــل جــمــيــعــا مـــن أجـــل تــعــلــيــم يــرقــى بجيل 

املستقبل إلى املكانة العاملية.
لن  العاملية،  الجيل في معراج  بهذا  لكي نحلق 
الــتــدريــس  يــكــون ذلــك إال إذا تــم اخــتــيــار هيئة 
العالية  الــكــفــاءات  مــن ذوي  الــعــام  التعليم  فــي 
نبخل عليهم  واملتمكنة في تخصصاتها وال 
بــاملــال والــســكــن املــريــح، ونمنحهم حــق األمــن 
الوظيفي طاملا يؤدون تلك الرسالة على افضل 
ما يكون. وهنا البيت عليه دور يجب ان يؤديه 
تجاه األبــنــاء ذكــرانــا وإنــاثــا فــي حضهم على 
إال عن  لهم  بانه ال مستقبل  وإقناعهم  التعلم 

طريق التفوق العلمي واإلصرار عليه.
االنــتــقــال  الــجــامــعــي، مهمتها  الــتــدريــس  هــيــئــة 
ــة فــــي مــرحــلــة  ــ ــــدراسـ بـــالـــطـــالـــب مــــن مـــرحـــلـــة الـ
التعليم العام الى مرحلة التفكير وحرث العقل 
ليكون عقال منتجا، لن يكون ذلك إال إذا كان 
عضو هيئة التدريس له سلطة القاضي التي ال 
والخوف  العدل  إال  يعلو على سلطته سلطان 
لكي يكون عضو هيئة  األمــانــة،  وأداء  الله  من 
التدريس بتلك الصفة أو أفضل البد أن يتمتع 
الــعــقــود مفتوحة  تــكــون  وأن  الوظيفي  بــاألمــن 
الــعــقــد تعسفا  كــي ال يــقــع تــحــت سلطة إنــهــاء 
أن  وأقترح  الدراسي،  العام  قلقا طوال  أو يظل 

أعضاء  مــن  العلمي  وأداءه  مــهــارتــه  يثبت  مــن 
أو  الــعــام  التعليم  فــي  كـــان  إن  الــتــدريــس  هيئة 
البالد،  فــي  الدائمة  االقــامــة  يمنح  أن  الجامعي 
إلى جانب مهنة التعليم الجامعي، فان البحث 
الجامعة، وعلى  املقياس الســتــاذ  هــو  العلمي 
ذلك حددت الجامعات في الغرب عدد ساعات 
ــتـــدريـــس الــجــامــعــي  مــــحــــدودا لــعــضــو هــيــئــة الـ
ليقدم محاضراته وبقية الزمن يكرس للبحث 
العلمي وتشجيع طالبه على ذلك وال ينشغل 

بغير البحث العلمي تحت أي سبب كان.
Ð

ــتــطــبــيــب، تـــعـــالـــوا نجعل  ــي مـــجـــال الـــطـــب وال فـ
قطر قبلة لكل من يبحث عن االستشفاء من 
خــــارج قــطــر، الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي هـــذا املــجــال 
تكاد تكون مكتملة، وكان آخرها مستشفى 
سدرة أو «سدرة للطب» إذ يعمل سدرة للطب 
عــلــى اســتــقــطــاب أمــهــر االطـــبـــاء وأمــهــر جــهــاز 
ولــهــم خبرة  تــأهــيــال علميا  تــمــريــضــي مــؤهــل 
في هذا املجال، هذا النمط مطلوب تعميمه في 
األمــر  ذلــك  يكتمل  الــدولــة، ال  كــل مستشفيات 
إدارة علمية حــديــثــة محصنة من  بــتــوفــر  اال 

التدخالت في شأنها بعيدة عن املحسوبية.
الــجــامــعــات تكتسب  املــســتــشــفــيــات كــمــا هـــي 
شــهــرتــهــا بــاألطــبــاء / الــعــلــمــاء كــل فــي مجاله 
االنسانية  العلوم  فــي  بــاع واســع  لها  بأسماء 
يقال  االطــبــاء فمثال  بجميع حقولها، وكــذلــك 
فــــي جــامــعــة  وبـــرجـــنـــســـكـــي  ادوارد ســـعـــيـــد 
كــولــومــبــيــا، وهــنــس مـــورغـــن ثـــاو فـــي جــامــعــة 
نيويورك ومونتقمري في مستشفى نيويورك 
وغيرهم من مشاهير الطب والعلوم االنسانية 
التمريضي في  األطباء وجهازهم  أمهر  نريد 
قبلة  البلد  تعالوا نجعله  جميع مستشفياتنا 
للسياحة الطبية، وبذلك نحقق نهضة في هذا 

املجال يشار إليها بالبنان.
الــقــيــادة السياسية أن  الــقــول: أرجـــو مــن  آخــر 
ــادة  تـــشـــرع الن تـــكـــون «الـــخـــدمـــة الـــوطـــنـــيـــة» مـ
إجبارية في كل مدارس الدولة للبنني والبنات 
نظريا وعمليا، وبذلك نخلق مجتمعا متكامل 

البناء.. والله ولي التوفيق. 

تعالوا ننظر إلى املستقبل ونجعل الحصار خلفنا

كاتب قطري
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