
آراء
اخلميس 13 أغسطس 2015

23

قلما يجهل أحد من هذا اجليل اسم أشهر 
األندية الرياضية اإلسبانية ونادرا ما جتد 

فيهم من ال يعرف أسماء أشهر العبي كرة 
القدم في تلك األندية وال سيما ريال مدريد 
وبرشلونة، بل إن كثيرا منهم من املمكن أن 
يعطيك محاضرات عن تاريخ النادي وأشهر 
الالعبني تتضمن إحصاءات دقيقة عن عدد 

البطوالت والصفقات وعدد املشجعني، كما أن 
عددا غير قليل من هذا اجليل يتعصب ألحد 

الفريقني وأبرز الالعبني فيهما لدرجة قد تفوق 
تعصبه ملنتخبه الوطني، إن ما سلف شائع 

ومشاهد للجميع حتى تكاد تكون مسلمة مثل 
»النار حارقة«، و»السماء فوقنا«، و»أن الدجاجة 

تبيض وال تلد.
ولكنك حني تعلم أن هذه اآلالف - سوى 
نسبة ال تكاد تذكر - ال تعرف شيئا عن 

عصر هو من أزهى العصور وأروعها في 
تاريخ أمتنا يوم كان للحضارة اإلسالمية 
في األندلس أثرها الساحر على العالم كله 

إذ كانت منارة للفكر والعلم والفن ألوروبا 
في العصور الوسطى، ما الذي يعرفه جيل 
الدوري اإلسباني عن األندلس وكيف بدء 

الوجود العربي اإلسالمي فيها وكيف استمر 
عبر قرون طويلة ثم كيف انكسر ذلك املجد 

بعدما أصاب تلك احلضارة العريقة االنحسار 
واالندثار؟

إن تاريخ األندلس ينبغي أن يكون موضوعا 
يثير فضول هذا اجليل وأن تدفعهم صلتهم 

بها دفعا للنهل من آثار تلك احلضارة من 
مصادرها الرئيسية وأيضا من كتابات 

املؤرخني واملفكرين واألدباء املعاصرين لكي 
ينظروا بأعينهم كيف كانت األندلس صفحة 

مشرقة في التاريخ اإلنساني، كما أن هذا 
التاريخ خير شاهد على خطورة الصراعات 
الداخلية والغفلة عن اخلطر اخلارجي، فقد 

كانت احلروب بني ملوك األندلس السبب 
الرئيسي في ضياع األندلس كلها، وهذا بال 

شك كانت متسك بخيوطه الدول التي آل إليها 
حكم األندلس بعدما ساموا املسلمني فيها سوء 

العذاب. 
ليت هذا اجليل يقرأ بني الشوطني شيئا عن 

طارق بن زياد، أو معركة الزالقة، أو أن يحاول 
أن يحلل هذه العبارة: »نعم.. لك أن تبكي أيها 
»امللك الساقط«، على ملكك بكاء النساء. فإنك 

لم حتتفظ به احتفاظ الرجال«. 
من قالها وملن قيلت وما مناسبتها؟

إن كرة القدم في الدوري اإلسباني رائعة 
جدا كإسبانيا بلد اجلمال، ال ينكر ذلك إال من 
يعيش في كوكب آخر، ولكن من املعيب جدا 

أن جنهل تاريخنا واألسوأ من ذلك أن نكتفي 
مبشاهدة إجنازات اآلخرين ونحن نسير إلى 

الوراء! 

اشتهرت مجتمعاتنا العربية بكثرة تبادل 
السالم والتحية بني أفرادها، حيث ال يكتفي 

الشخص بالسؤال عن صحة املرء الذي يلتقيه 
بل يضيف سؤاال عن أخباره ثم يسأل عن 

األهل وبعد أن يطمئن عليهم )وعلى أخبارهم( 
يدخل في التفصيل اململ )كيف حال الوالد؟ 

والوالدة؟ واإلخوان؟ األخ فالن؟ وفالن؟( 
وسرعان ما تتسع مظلة التحية لتشمل أخبار 
أبناء العمومة واخلؤولة وسائر أبناء احملافظة.

>>>
في مجتمعاتنا يتحول تبادل التحية إلى »نشرة 

أخبار« والتي بدورها تتجاوز اللغة الصوتية 
إلى استعمال لغة اجلسد، من خالل املصافحة 

التي تأخذ أشكاال مختلفة. فالبعض يقبض 
بيديه االثنتني على كف الشخص املراد السالم 
عليه وكأنه على وشك الهروب، وبعضهم يضع 

كفه على صدره بعد املصافحة، وأخطرهم 
الذي يهز يدك هزاً عنيفاً وكأنه يرغب بخلع 

كتفك من موضعها.
 

>>>
عندما نتبادل السالم ال نكتفي بالكالم، 

وال باستعمال األيادي، بل نضيف الشفاه 
ونستخدمها بتبادل الُقبل النسوية والرجالية 
والتي تختلف من مجتمع إلى آخر، فبعضها 

يتم بتقبيل اجلباه، وبعضها األنوف، وأشهرها 
التقبيل على اخلدود، وتلك أيضا تختلف 

بأعدادها، وكم »بوسة« على كل خد، وأشهرها 
القبالت التي تتم بني النساء فبعضها تأتي 

سريعة الطلقات ويسمع لها طرقعات واضحة.

>>>
التحية العربية هي التحية الوحيدة التي تشتهر 
بتوابعها، فبعد ان يفرغ الرجالن من السالمات 

واالستفسار عن الصحة واألخبار وبعد أن 
ميشي كل منهما في طريقه وسط ضوضاء 

السيارات، يلتفت أحدهما باجتاه اآلخر صارخا 
من بعيد »ال تنسى تسلم على فالن« فيرد 

عليه الثاني وهو يصرخ بدوره »تارنسا 
صمصم فيوان« أو أي كلمة أخرى ال معنى لها 

)!( ألنه لم يسمع ما قاله األول بوضوح، فرد 
عليه بأي كالم! 

www.salahsayer.com
@salah_sayer
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من بني األوراق القدمية 
وجدت تلك السطور وعند 
قراءتها وجدت أنها ليست 

فقط من عبق املاضي ولكنها 
تعيش معنا إلى اآلن، تقول 

تلك الكلمات التي تنتمي 
إلى كاتبتها الروائية منال 

علي: »شعرت بغصة تكتم 
أنفاسي.. وآهات تأبى أن 

تغادر قلبي.. دمعة ساخنة 
فرت من بني أجفاني حطمت 

آخر حلظة صمود في 
نفسي.. حدثت نفسي.. ماذا 

فعلت ألستحق ذلك؟ ملاذا 
يعاملني بهذه الطريقة؟ ملاذا 

ال أعجبه؟ ملاذا ال أستطيع 
إرضاءه؟ ملاذا يعمد إلى 

تكسيري وكأني قطعة زجاج 
هشة بالية ليس بحاجة إليها؟ 
ملاذا يهمشني وكأنه ال وجود 
لي؟ ملاذا جمعني القدر به؟ لم 

أعد أشعر بأنوثتي.. لم أعد 
أحب نفسي.. لم أعد أحبه.. 

ولم أعد أرغب في العيش 
معه«.

تلك الكلمات كانت خامتة 
رواية »لم أعد أرغب في 

العيش معه« قد تكون 
الرواية قدمية وبرغم ذلك 
إال أن تيمة الرواية قضية 
ممتدة ال حتكمها األزمنة 

والعصور وهي حتطيم الذات 
اإلنسانية، اليوم لن أخص 

املرأة ولكن سنطرح قضيتنا 
بوجه عام يشمل اجلنسني 

»الرجل واملرأة«، ألن حتطيم 
الذات والشعور به شعور 
يكمن في الذات اإلنسانية 
وال يقتصر على اجلنس.
حتطيم الذات والتجاهل 

هي قضية متشعبة الطرق 
ومختلفة األساليب وتبقى 
النتيجة املوحدة »اإلحباط 

النفسي«، باألمس كانت 
القضية التي من املمكن أن 

تقتصر على الزوج والزوجة 
أو في إطار ضيق في األسرة 

أو العمل، واليوم جند أن 
األغلبية ميتلكون شعور 
اإلحباط النفسي والسبب 
الرئيسي التجاهل وعدم 
املباالة ملا يقوم به الفرد 

سواء على الصعيد املهني أو 
العائلي أو العاطفي أيضا.

أصبحت مجتمعاتنا تعيش 
في قوالب مثلجة برغم من 

شدة احلرارة إال أن مشاعرنا 
متبلدة جتاه اآلخر، فإذا قمنا 

بتلخيص روايتنا لكم لتلك 
املرأة التي كانت تفني عمرها 

من أجل زوجها وتسعى 
بشتى الطرق إلسعاده 

والعمل بشتى الطرق إلدخال 
الفرح الى قلبه كانت ما جتده 
من سلبية من زوجها جتعلها 

تنهي حياتها بقرار بعدم 
الرغبة في العيش معه.

إذا نظرنا للقصة فسنجد 
أن الرواية متكررة سواء 

في األمس أو في حاضرنا، 
فباألمس كانت بطلتنا نورا 

في بيت الدمية ألبسن واليوم 
لكاتبتنا منال علي وحاضرنا 
أصبح البرود يسكن أغلبية 

منازلنا وأصبح احلب في 
بيات شتوي وأصبحت 

الالمباالة عامال أساسيا في 
مجتمعنا إلى أن أصبحت 

تربيتنا للجيل القادم حتمل 
تلك اجلينات التي تورثت من 
جتاهل الزوج أو الزوجة ومن 

املمكن العكس.
ذلك كان مثاال لتيمة روايتنا 

وقد جندها في العمل بني 
املوظف ورئيسه أو بني 

الطالب ومدرسه فكما قلنا 
قضيتنا ال تتعلق بأزمنة 
وال بشخوص بل تنتمي 

لشخوص ومجتمعات تفقد 
معني احلب وأصبحت 

األغلبية تقول: لم أعد أرغب؟
٭ مسك اخلتام: الزمن ال 
يغير أحدا.. الزمن يكشف 

كل إنسان على حقيقته.

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمين يوسف الحوطي

لم أعد أرغب
في العيش معه

محلك سر

baselaljaser@hotmail.com 
@ baselaljaser

gstmb123@hotmail.com
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باسل الجاسر

طارق بورسلي

تقاس حيوية املجتمعات بالنسب العمرية 
فيها، ففي الوقت الذي تتسع فيه شريحة 

الشباب يجري احلديث عن مجتمعات 
فتية قادرة على البناء وحتسني ظروف 
احلياة، وبانحسار هذه الشريحة تشيخ 

التجمعات البشرية ويبدأ البحث عن 
حلول إلحداث توازنات.

في شرق الكوكب وغربه رصيد وافر 
من التجارب لتصويب اختالالت املعادلة، 

بدءا من تشجيع العائالت على اإلجناب 
ومرورا بفتح الباب أمام الهجرات من 

البلدان النامية، السيما ان البلدان 
املستقبلة للمهاجرين تتوفر على ظروف 
حياة افضل من البلدان الطاردة للشباب.

جرت العادة ان تركز الدول املستقبلة 
للمهاجرين الشباب على املتعلمني منهم 
وأصحاب الكفاءات لسهولة دمجهم في 
املجتمعات واالستفادة من خبراتهم في 

شتى املجاالت.
ووفق هذه اآللية يكون هناك طرف 

مستقبل وآخر طارد للكفاءات الشبابية 
املعول عليها في التنمية والبناء، بحيث 

يستطيع القادر على االستقطاب اخلروج 
من أزماته، مقابل تفاقم أزمات الطرف 

الطارد للفئات العمرية القادرة على 
اإلبداع والعمل.

في السنوات التي أعقبت أحداث 11 

سبتمبر تكونت معادلة جديدة، جرى 
حتول في نظرة الدول املستقبلة 

للمهاجرين الشباب القادمني من البالد 
العربية واإلسالمية، وأصبحت هذه 

الطاقات الشابة من وجهة نظر حكومات 
البلدان املستقبلة قوة دمار، يتم 

تخصيص املوارد وجتييش عناصر 
األمن وابتكار الوسائل األجنح للحد من 

خطرها.
أحداث ما بعد تدمير برجي التجارة في 
منهاتن لم تكن عنصر التنبيه الوحيد 

لهذه الدول التي تتابع كل شاردة وواردة 
في هذا العالم للحفاظ على رفاهية 

وأمن شعوبها، فمن أحداث منطقتنا 
التقطت ما يكفي من الشواهد على صحة 
استنتاجاتها، وفي احملصلة صار للشاب 

العربي الراغب باالندماج في حياة تلك 
املجتمعات صورة الباحث عن املوت من 

أجل إحلاق األذى باآلخرين او العمالة 
الرثة التي تركب سفن املوت بحثا عن 

األمن في عالم آخر.
وبقدر ما أفسد شذوذ فعل اإلرهاب 
احلياة في مجتمعاتنا، وشوه صورة 

العرب واملسلمني أمام اآلخر، حرمنا من 
نعمة التفاعل مع احلضارات املعاصرة، 

واالستفادة من نتاجاتها وإجنازاتها.
تفرض علينا هذه املنعطفات البحث عن 

تفكير مختلف، يتيح لنا اخلروج من 
دائرة ندب احلظوظ العاثرة، ببناء شباب 
سوي يوفر ضمانات األمن واالستقرار 

والتنمية والبناء ملجتمعه، ويجعلنا 
اكثر تصاحلا مع أنفسنا ومجتمعاتنا 

ومستقبلنا وأجيالنا.
ندرك اننا نبدأ متأخرين بعد ضياع ما 

يزيد عن العقدين في دوامات العنف 
والعنف املضاد، فقدان ظروف ومقومات 
التنمية، وتنامي ثقافة اخلراب والعدم بني 

أبنائنا، ونعلم ان الطريق طويل أمامنا، 
لكن ان نصل متأخرين أفضل من أال 

نصل.
الزمن ال يتوقف، وال ينتظر املتباطئني، 

ال يرحم العاجزين عن قراءة أزماتهم، 
وال مجال أمامنا سوى التقاط زمام 

املبادرة بفعل تنويري، يعيد االعتبار لقيم 
التسامح في ديننا، وثقافات من سبقونا، 
يعلي من شأن العلم في نفوس األجيال 

الشابة باعتباره طريقا للنهوض من 
كبوات متالحقة، يبعد أبناءنا عن اآلفات 
الفكرية التي حتولهم الى قوة تدميرية، 

ويدفعهم الى ميادين اإلبداع والعمل، مثل 
هذا الفعل ال تقوم به احلكومات وحدها 
وال تستطيع النخب إجنازه مبعزل عن 
رعاية الدول، اجلميع مطالب بالتفكير، 

واإلدالء بدلوه، وعلى اهلل االتكال.

شهدت العاصمة العراقية بغداد مبختلف 
تنوعاتها سنة وشيعة وأكراد فزعة 

شعبية بعدما ضاق الشعب ذرعا بفساد 
مؤسسات الدولة، وبعد صمت تواصل 

لسنوات بسبب اخلالفات املصطنعة بني 
مكونات الشعب العراقي، وهي التي كان 

يصطنعها الفاسدون واملفسدون الشغال 
الشارع بترهات، عما يقومون به من سرقة 

ألموال الشعب العراقي، فتوقفت التنمية 
وتخلفت اخلدمات حلد أن العراقيني باتوا 
يحرمون من الكهرباء ألكثر من 20 ساعة 
يوميا في الصيف الالهب.. وبالرغم من 

أن عشرات مليارات الدوالرات نهبت حتت 
بند الكهرباء.. واحملصلة الرقمية تؤكد ان 

العراق ينتج 10االف ميغاوات بينما يحتاج 
إلى 30 ألف ميغاوات.

فحكاية الفساد في العراق بدأت حلقاتها 
بالدستور الذي وضعه برمير وأسسه على 

الفئوية )ويبدو انه جاء بشكل مقصود 
لتمزيق العراق وتفكيكه على االمد البعيد( 

وبدأت املناصب القيادية بالدولة توزع 
باحملاصصة فبدأت من رئاسة اجلمهورية 

ونوابه ورئاسة الوزراء ونوابه وصوال 
ملدير عام وإلى غاية التعينات في الوظائف 

البسيطة بالدولة، وكبرت دولة الفساد 
وتضخمت في عهد السيد املالكي الذي 

بدأ في استخدام أموال الدولة وأراضيها 
لشراء الوالءات ومحاربة اخلصوم، لذلك 
وجدناه أقوى من كل التيارات السياسية 

التي أجمعت على عدم التمديد له، اال انه 
قاوم حتى اخر حلظة ولم يترك املنصب اال 
بترضية حصل مبوجبها على منصب نائب 

رئيس اجلمهورية.. فجاء السيد العبادي 
فوجد نفسه والدولة غارقتني في مستنقع 

ضخم من الفساد، ورغم ثقتي بصالح 
هذا الرجل وخطواته االصالحية التي كان 

ابرزها وقف مرتبات االالف من العسكريني 
املسجلني في سجالت الدولة ويقبضون 

رواتب وهم في بيوتهم. 
وخطواته التوفيقية بني فئات املجتمع 
والتي كان أبرزها دمج السنة واألكراد 

ضمن قوات احلشد الشعبي، الذي حصر 
املالكي منتسبيه على فئة واحدة من الشعب 

العراقي.. ورغم هذه اخلطوات اال انه 
كان بحاجة لدعم شعبي كبير ليتمكن من 

حتقيق إصالح ملموس ناجز، فجاءه الدعم 
من أهل بغداد في البداية وتوسع الدعم 
بشكل غير مسبوق من كل احملافظات 

وخصوصا الشيعية في االسبوع الفائت، 
فتعهد باجناز االصالح وفي اجتماع طارئ 

ملجلس الوزراء اعتمد املجلس حزمة 
العبادي األولى التي جاء على رأسها إلغاء 

مناصب نواب الرئاسات الثالث وفتح ملفات 
الفساد، ما جعل املالكي يسجل اعتراضه، 
ولكن مت اعتماد احلزمة االولى في مجلس 
النواب العراقي بسهولة ويسر وباإلجماع، 

بعدما اعلن رئيس مجلس النواب بأن 
املجلس سيناقش حزمة اإلصالح األولى 

في جلسة علنية وأن املعترضني ستعلن 
أسماؤهم للشعب العراقي.

وهنا يسجل للشعب العراقي بأن مطالبته 
احلقة عرضها برقي وحتضر فلم يطالب 
بهدم الدولة او أركانها او عبر الفوضى، 

وإمنا حدد مطالبته بتحقيق اإلصالح 
ومحاسبة الفاسدين ووقف احملاصصة، 

فدعمته باقي قطاعات املجتمع ممن 
ضاقوا بالفساد فكانت البداية من املرجعية 

بالنجف الشريف، وتبعها السيد الصدر 
الذي بادر وبدأ باملطالبة مبحاسبة بهاء 

األعرجي ممثل التيار الصدري باحلكومة 
العراقية والذي حامت حوله شبهات 

فساد.. وجاء دعم قوي من الوقف السني 
وكذلك من جهات كردية، كل هذا بالرغم 
من احتالل وتهديدات »داعش«، ولم يقل 

احد ال يجوز املطالبة مبحاربة الفساد 
لوجود »داعش« فمواجهة األخطار تكون 

اكثر فاعلية بوقف الفساد والفاسدين وبه 
يشد من عضد الوحدة الوطنية.

عموما انطلقت جولة جديدة من حرب دعا 
لها الشعب العراقي على مختلف أطيافه 
حملاربة الفساد والفاسدين، ومنح السيد 

حيدر العبادي تفويضا كامال لقيادتها، 
وأراه سينجح في إنزال هزمية ساحقة 
بالفساد والفاسدين وسيحقق اإلصالح 

الذي ينشده العراقيون.. دعائي لهم 
بالتوفيق والعقبى لنا إن شاء اهلل العلي 

القدير.

ال توجد فترة أطول في نظر املوظف سوى 
االنتظار لأليام العشرة السابقة لنزول 

الراتب، فما بالكم إذا كان االنتظار 45 يوما؟! 
هذه املدة التي تساوي شهرا ونصف الشهر 
والتي يعيشها املوظفون في الكويت منذ 12 

يوليو املاضي عندما صرفت الرواتب قبل 
عيد الفطر، وبالطبع بال حساب وال طرح 

وال جمع، فقد طار الراتب يوم نزوله نظرا 
اللتزامات العيد.

وقد أثار الزميل غنيم الزعبي في زاويته 
»في الصميم« هذا األمر، وأنه تسبب في 

مشكالت كبيرة لألسر في اختالل ميزانيتها 
بشكل مأساوي.

الزميل الزعبي دعا إلى أال يصرف الراتب 
للموظف ال متأخرا وال مبكرا كونه مكافأة 

شهرية للموظف، ومن حقه أال يتم العبث 
مبوعد صرف راتبه، ولكن األمر قد مت، 

وصرف راتب يونيو قبل رمضان مبكرا، 
وكذلك صرف راتب يوليو مبكرا قبل 

العيد، ووقعت الفأس بالرأس، لذا البد على 
احلكومة أن تعالج هذا اخلطأ ولو بشكل 

استثنائي وملرة واحدة، كأن تقوم بصرف 
راتب أغسطس احلالي في الثامن عشر منه، 

كنوع من احللول، على أن يعود صرف 
الرواتب في موعدها في شهر سبتمبر 

املقبل، وذلك من أجل أن تعدل احلكومة من 
خطأ تبكيرها بصرف الراتب والذي بينه 
وبني أخيه الراتب التالي 45 يوما تقريبا.

نعم، هي مطالبة مستحقة، إما أال تصرفوا 
الرواتب مبكرا حتت اي ظرف كما دعا 

الزميل الزعبي أو أن تقوموا بتعديل صرف 
الرواتب بالتدريج، فبما أنكم صرفتم راتب 
يونيو مبكرا ويوليو في الـ 12 من الشهر 
ذاته، فعليكم في الشهر التالي أن تقوموا 
بصرف راتبه بني 18 و19 أي قبل موعده 

بأسبوع على أن يعود الصرف إلى موعده 
احملدد في راتب سبتمبر.

وأعتقد أنه من واجب وزارة املالية اإلعالن 
عن هذا األمر هذا األسبوع لتدراك خطأ 

صرف راتب يوليو مبكرا عن موعده 
بأسبوعني، وهو كما ذكرت أنه وإن كان 

قد حل أزمة مستلزمات العيد في وقته إال 
أن فترة انتظار 45 يوما بالنسبة ملوظف 

صرف كل راتبه على مستلزمات العيد 
تعتبر فترة كارثية.

شبابنا طاقتنا 
مستقبلنا

فزعة العراقيني 
على الفساد 
والفاسدين..

راتب أغسطس.. 
الغائب

رأي

رؤى كويتية

سلطنة حرف


