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مفرح النومس العنزي
في سبتمبر عام 2013 قامت الواليات املتحدة بحشد 

أسطولها العسكري البحري واجلوي أمام سورية 
استعدادا للضربة اجلوية ضد نظام بشار، إال ان هذا 

التوجه لم يكن مرحبا به من قبل روسيا وإسرائيل 
ألنه يتعارض مع مصاحلهما في املنطقة إذ اتضح 

من خالل الثورة السورية أن النظام السوري تعتبره 
إسرائيل احلارس األمني حلدودها مع سورية، وقد 

وجدت ذلك واضحا عندما قمت بجولة سياحية 
بسيارتي الكويتية هناك.

ففي البداية منعتنا القوات السورية املتواجدة بهذه 
املنطقة من املرور عبر حاجز القنيطرة إال بتصريح 

من جهاز األمن العسكري إال أنني استطعت أن 
أتخطى هذا احلاجز من خالل طرق فرعية يعرفها 

مرافقي السوري وهو من أهل القنيطرة ذهبت 
خاللها إلى جبل الشيخ وخان أرنبه ومجدل شمس 
وبئر عجم وغيرها من القرى. الغريب أنني عندما 
اقتربت من قرية مجدل شمس ظهرت لي عناصر 
مسلحة من اجليش السوري وطلبوا مني اخلروج 

من هذه املنطقة وعدم االقتراب من احلدود 
اإلسرائيلية وأنا ال أعلم أنني وصلت احلدود 

اإلسرائيلية. 
وعليه فإنني ال ألوم إسرائيل على التمسك ببشار، 

أما روسيا فإنها تريد من بشار ثروات الشعب 
السوري من النفط والغاز املتواجدة على الساحل 
السوري وبكميات هائلة مقابل حماية نظامه من 
الزوال وهذا نوع من أنواع »السلبطة الروسية 

الدولية«.
وهذا التضارب السياسي والعسكري جزء مهم 
في منع أميركا من توجيه ضربة عسكرية إلى 

نظام األسد كذلك جنده أدى إلى تعليق حل األزمة 
السورية وسيستمر هذا التعليق الى ان ينقرض 

الشعب السوري أو الى أن يصل عدده إلى أقل من 
عدد سكان باب توما بدمشق. إال أن هذا األمر ال 

ميكن أن يقبله أي ضمير إنساني حي بهذا العالم.
لكن احلل الوحيد الذي ميكن االعتماد عليه إلنهاء 

حالة تعليق ملف الثورة السورية وهو يتميز بكلفة 
بسيطة وأرباح عالية وميكن استخالصه ورؤيته 
بصورة واضحة من خالل مشاهدات شاهد عيان 

لشخص صديق لي وهو سوري اجلنسية التقيت به 
مؤخرا في الرياض، حيث ذكر لي أن الضربة اجلوية 

األميركية التي يفترض أن تقع قبل عام كادت 
ان تسقط النظام من دون أن تقع فقلت له كيف؟ 

فقال لي يا أخي لقد جتولت في دمشق وهي مليئة 
باحلواجز األمنية ورأيت بنفسي معنويات جيش 

النظام وأمنه وهي منهارة، وقد زادت معدالت حاالت 
االنشقاق في صفوف اجليش السوري وانضمامهم 

للجيش احلر ويقول انه انتشرت أخبار كثيرة 
مفادها أن قيادات كبيرة في اجليش السوري هربت 

إلى تركيا واألردن وقبرص وإلى أوروبا وأميركا 
خوفا من الضربة األميركية، ويقول أيضا »بينما 
كنت أجتول في شوارع دمشق صادف مروري 
بحاجز عسكري به مجموعة من أبناء عشيرتي 

فقلت لهم ماذا أعددمت للضربة األميركية؟ فقالوا: لم 
نعد لها إال الهروب إلى أي مكان آمن شأننا في ذلك 

شأن الكثير من عناصر اجليش السوري«.
وقالوا أيضا: إن اليوم مير علينا كسنة بسبب 

الرعب الذي أصابنا ونحن نعيش في أحوال معيشية 
سيئة ومعنويات منهارة نريد أي سبب للخالص، 
وأكد لي أيضا انه لو استمرت أميركا في التلويح 

بالضربة ملدة أسبوعني على األقل فإنني أراهن على 
أن النظام سيسقط تلقائيا بسبب هذا الرعب الذي 

امتلك عقول وقلوب أفراد وضباط قوات النظام 
السوري. 

فإن كانت أميركا تريد إسقاط النظام السوري 
القمعي واستبداله بدميوقراطيتها الراقية دون 
أن تخسر طلقة واحدة ودون ان حترج روسيا 

وإسرائيل معها فليس لها سوى هذا احلل البارع 
الذي أكده مواطن سوري بسيط أعرفه جيدا وأعرف 

عنه احلنكة والرأي السديد وهو أيضا يعرف 
سيكولوجية أبناء شعبه وطريقة تفكيرهم وردود 

أفعالهم.
ومن وجهة نظري يجب ان يكون هناك حترك دولي 
لسد فراغ احلكم في سورية قبل وصول »داعش« 
لدمشق أو أن ينتظر العالم حكم »داعش« احلتمي 

لسورية وغرب العراق ثم ينتظر العالم وصول 
االنتحاريني الدواعش من األوروبيني واألميركان 

وستكون بداية مرحلة جديدة ومعقدة من اإلرهاب 
الدولي، وحتما سيكون لها ضحايا كثيرون. 

هل ستحكم 
»داعش« أوروبا 
وأميركا؟

جوهر احلديث

سرقة دينار واحد، وسرقة مليون دينار 
من املال العام، جتعل صاحب أي من الفعلني 

يحمل لقب »حرامي« باقتدار بغض النظر 
عما تقول مواد القانون ونصوصه من جترمي 

الفعل وتكييف اجلرمية، فهنا »حرامي« وهناك 
»حرامي«، الكفتان متساويتان في الفعل، 

الفارق فقط في قيمة املسروقات، أو يفترض 
أن يكون هذا هو الفارق، أما على أرض الواقع 
فإن حجم الفوارق بني الفعلني أكثر بكثير من 

مجرد فارق واحد.
>>>

إذا كنت موظفا عاما مكلفا بخزينة، وتبني 
عجز في عهدتك يبلغ 37 دينارا فـ »يا ويلك 

يا سواد ليلك.. إن لم يتسامح معك مسؤولوك 
ويكتفون بإجراء تنبيهك وإعادتك للمبلغ من 

جيبك اخلاص، فيمكن أن حتال بهذا املبلغ 
البسيط بتهمة تبديد أموال عامة، أما إذا كنت 

موظفا عاما مكلفا مبشروع مليوني حيوي 
وتسببت عن قصد أو سوء إدارة منك في 

ضياع مليون دينار فنسبة مساءلتك لن 
تتجاوز الـ 1%، وسيكتفي مسؤولوك في حالة 

ثبتت إدانتك بتدويرك أو جتميدك أو حتى 
تسليمك مشروعا آخر غير املشروع األول، 

عقابا لك على فعلتك الشنيعة، مع تعهد شفوي 
منك بأال تكرر الفعلة وحتلف أمامهم بأنك لن 
تكررها، ولكن في حال تكرارك لذات اخلطأ، 

سيقومون بنقلك من املشروع الثاني إلى 
الثالث.

>>>
ما ذكرته حالة أشبه بالعامة، ولكن الوضع ليس 
سيئا لهذه الدرجة خاصة أن احلملة احلكومية 

األخيرة على املتجاوزين من بعض القياديني 
في الوزارات أصبحت تعلن بشكل رسمي، 

وهناك إحاالت فعلية للمتجاوزين أو املتسببني 
في هدر املال العام إلى النيابة، وهذه خطوة 

جيدة، بل خطوة مباركة في االجتاه الصحيح.
>>>

احلكومة ليست لديها مشكلة وتخلت عن 
»حساسيتها« في إحالة أي قيادي يثبت 

جتاوزه للقانون، وهذا نهج حميد، ولكن 
املشكلة ليست في احلكومة التي بدأت تسلك 

طريق تطبيق القانون، ولكن املشكلة في 
الواسطات واللوبيات التي حتاول أن تضغط 
على الوزراء أو على احلكومة لوقف بعض 

من تلك اإلحاالت، وهنا على الوزراء بل على 
احلكومة أال تلتفت لتلك املطالبات وأن تكمل 

مسيرة تطبيق القانون التي ركب قطارها 
السكة وأصبحت واقعا.

توضيح الواضح: حاول أن تتصل على 135 وأن 
تتقدم بشكوى.. ولألسف ـ إن ردوا ـ 
فستستخير وتعدل عن تقدمي شكواك.

عدنا وعاد العام الدراسي بتطلعات وأمان 
بأن تكون سنة أفضل من التي كانت قبلها، 

وبتطلعات بأن يجتهد املتعثر من أبنائنا 
الطالب ليكون العام السابق ماض غير قابل 
للرجوع مبجهود أولياء أمورهم ومدارسهم، 

فأولياء األمور في هذا الزمان هم الطالب 
واملعلم وأحيانا اإلدارة املدرسية ولهم العذر 

في هذا األمر بسبب أمنياتهم بأن يكون 
أبناؤهم أفضل الناس، وهو حق غريزي من 
الطبيعي أن يكون في أولياء األمور، فجميلة 
األمنيات واألجمل حتقيقها، وهنا يأتي مربط 

الفرس بالسبيل إلى حتقيق تلك األمنيات 
بجعل االبن أفضل الناس »فعليا« سواء كان 

خلقا أو أدبا أو دراسيا أو جميع ما سبق 
ذكره. 

وفي سياق أولياء األمور وأمنياتهم تذكرت 
زميال عندما كنت طالبا وحتديدا في املرحلة 
املتوسطة - وذلك من سنني طويلة مضت - 

مبشهده وهيأته املاثلة أمامي اآلن، حيث كان 
الوحيد الذي يحمل حقيبة »األطبة« واضعا 

بها كتبه بدل احلقائب االعتيادية أو الشريط 
املطاطي »سير الكتب« الذي يتميز به الطالب 

املشاغبون أو من يريد أن يحذو حذوهم. 
وتدور األيام حتى علمت أن زميلنا صاحب 

احلقيبة الطبية أصبح طبيبا، بل من املتميزين 
اليوم في تخصصه.

وبعد كل هذه السنني واأليام علمت أن 
صاحبنا لم يصبح طبيبا في يوم وليلة، بل 

كان بغرس من ذويه ال شعوريا كبر وتأصل 
فيه فكان من املرحلة االبتدائية غرس ذويه 

فيه الغاية فقط تكون بنيل الدرجات النهائية 
وفي املرحلة املتوسطة والثانوية حب التميز 

عن أقرانه. 
أما احلقيبة الطبية فكان لغرس حب الطب 

لتتقاطع أمنياتهم مبجهوده ليصلوا إلى غاية 
أمنياتهم ليتوج جهد سنني طويلة بتحقيق 

األمنية.
٭ على الهامش: املعادلة التي لم ولن تتحقق 

إلى اآلن هي بالتمني والوصول إلى أعلى 
املستويات دون جهد أو عمل.

waha2waha@hotmail.com

saadbinalharbi@gmail.com

ذعار الرشيدي

سعد عطية الحربي

من الكويت.. 
املليون يساوي 

واحداً!

غرس املاضي
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مجرد رؤية

www.leeesh.com
م.غنيم الزعبي 

مطلق الوهيدة

اشتهرت الكويت بالعمل اإلنساني والخيري 
على مدى عشرات السنين من تاريخها الحديث 

وكان هناك بعض التقدير الدولي له لكن لم 
تحظ الكويت بمثل ما حصلت عليه في األسابيع 

الماضية من اعتراف دولي بدورها اإلنساني 
الكبير وتثمين لكل ما قامت به من عمل إنساني 

للبشرية جمعاء.
وسيتوج هذا التكريم واالعتراف باحتفال تاريخي 

في مقر منظمة األمم المتحدة بتسمية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل 

ورعاه، كقائد إنساني عالمي، وهو لقب يليق 
بسموه، فاألرقام واألفعال تتحدث خالل السنوات 
القليلة الماضية استضافت الكويت بدعوة كريمة 

من سمو األمير عدة مؤتمرات وقمم لتقديم المنح 
والمساعدات للعديد من دول العالم المحتاجة 
وأبرزها كان مؤتمر المانحين الذي جمع عدة 

مليارات من الدوالرات للتخفيف من أزمة الشعب 
السوري الذي ابتلي بحرب أهلية طاحنة شردت 

نصف الشعب.
وكان التبرع الكويتي السخي بنصف مليار دوالر 

هو األكبر واألضخم من الدول المانحة لصالح 
الشعب السوري، وهو أمر تناقلته كل وسائل 

اإلعالم العالمية وكان له أكبر األثر في إثراء سمعة 
الكويت الدولية كبلد خير وعطاء لإلنسانية جمعاء 
والفضل في هذا كله بعد اهلل هو لصاحب السمو 

حفظه اهلل ورعاه.

فأخيرا حصلت الكويت على ما تستحقه من 
احتفاء وتقدير كبلد صغير كان يقتطع من قوت 

شعبه ويمنحه لكافة الشعوب المستحقة في كافة 
أنحاء المعمورة.. فشكرا يا سمو األمير وهنيئا 

للشعب الكويتي بهذا اإلنجاز العظيم الذي ستدور 
تفاصيله في مبنى هيئة األمم المتحدة ليشاهد 

العالم كافة هذا البلد الصغير الذي حباه اهلل بقائد 
إنساني عظيم.

إنه ملن توفيق اهلل ودواعي الفخر واالعتزاز للكويت 
وجلميع القاطنني على أرضها، بل على املستوى 

العربي والعاملي، ان يتوج صاحب السمو األمير بهيئة 
األمم املتحدة قائدا إنسانيا عامليا، وهو املسمى الذي 
لم يسبق ان ناله أحد بهذه الصفة الشمولية منذ ان 
تأسست هذه املنظومة األممية والتي تعرف صاحب 
السمو منذ رفع علمها على قمتها، وتعرف وقوفه 
في قضاياها املتعددة منذ أكثر من نصف قرن، ما 

جعل هذا اللقب مكتمل األركان وهذا االختيار مبررا، 
وتعرف تلك املواقف التي يعرفها من كان عنده ضمير 

حي، والتي كان سموه مؤيدا فيها من نظام الدولة 
وأركان احلكم والشعب الكويتي األصيل، وتلك املواقف 

التي تتمثل في احلكمة والرؤية واملواقف الوسطية 
واالعتدال، وتبذل الكويت في ذلك جهدا ديبلوماسيا 
توفيقيا جنحت فيه كثيرا، وتبذل ايضا هي وشعبها 

املساهمات املالية دون منة ملؤازرة من حدثت له أحداث 
صعبة في محيطها االقليمي دون استثناء في جميع 

بقاع األرض أيضا.
وهذا االختيار يعطي فكرة واضحة وهي ان عمل 

اخلير ال يجحد فاعله وخصوصا في هذه الظروف 
التي اختلط حابلها بنابلها وأصبح فيها العقالء حيارى 

والشباب كثير منهم ضللتهم بعض وسائل اإلعالم 
احلديثة التي وجد فيها أصحاب السوء ومروجو الفتنة 

ضالتهم اخلبيثة ليسوقوا أفكارهم. وبعد ما سلف 
ذكره آنفا فالبد من تقدير هذه املناسبة واالحتفال بها 

محليا، كما يحتفل بها اآلخرون في اخلارج، والبد كذلك 
من شكر من ساهم في إبرازها اقليميا وعامليا، وإبراز 

اننا شعب نستحق ونهتم بهذه املناسبة وشرفية 
التقدير، كما ينبغي ان ننطلق بهذا املسمى في األفق 
للحاضر واملستقبل ونحل جميع خالفاتنا ان وجدت 
حتى نكون مطبقني ملسوغات هذا التكرمي قوال وفعال.

ان أبصار العالم توجهت اليكم يا سادة بعد ان اصبحتم 
مركزا مهما للمؤمترات االقليمية والعاملية التي عقدت 
على أرضكم الطيبة، والتي حباكم اهلل بها وبنعمه التي 

تنعمون بها ولم تبخلوا بها، وهذا ما جبلتم عليه فيما 
بينكم وفي تعاملكم مع اآلخرين منذ ان تواجدمت على 

هذه التربة اآلمنة واألمينة بإذن اهلل.
عز وفخر بأميرنا عز وفخر

يا بالدنا بني األمم اسمك سطع مثل القمر
يا مرحبا بأميرنا يا نوخذة جاب املسمى وانتصر

كويتنا وخليجنا نال املسمى والشرف واحلمد هلل 
واحلمد هلل

أخيرا، أقول: »صدق من قال رضا الناس غاية ال 
تدرك«، فلم جند منذ عقد من الزمن ان هناك وزيرا نال 

رضا أغلب األعضاء، وهذه الظاهرة زادت في اآلونة 
األخيرة، والدليل على ذلك التهديد لوزير التجارة 

د.عبداحملسن املدعج ووزيرة الشؤون هند الصبيح، 
وهما املعروفان بإخالصهما ومواقفهما الوطنية نحو 

البالد وخدمة العباد، وهذه الظاهرة عند بعض األعضاء 
حتتاج الى إعادة نظر حتى تكون مصلحة الكويت هي 

املقدمة ال أي شيء آخر.

صباح الكويت
هو صباح 
اإلنسانية كلها

األمير »قائدًا 
إنسانيًا« والكويت 
»مركزاً عاملياً«

في الصميم

رأي


