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خذلوني قبلك يا 
صديقي ال تتوقع 

منهم الكثير
كنت أمشي في أحد أروقة 
جريدة القبس حني حملت 

وجهه كان يجلس على 
مكتب متواضع قريب من 

املمر. لم أر في حياتي 
أحزن من ذلك الوجه. 
أنه ناجي العلي رسام 

الكاريكاتير الفلسطيني 
املشهور والذي يعد من 

أفضل من رسم الكاريكاتير 
في الوطن العربي وحملت 

جميع رسوماته رسائل 
سياسية واجتماعية وأغلبها 

عن قضية فلسطني وفي 
آواخر حياته اخترع 

شخصية »حنظلة« وهو 
طفل فلسطيني ال يتجاوز 
عمره الست سنوات وكان 
يضعه في جميع رسوماته 

مرات صامتا ومراقبا 
ومرات مشاركا وفاعال في 

موضوع الرسمة.
مات ناجي العلي ولم 

يحصل »حنظلة« على وطن 
بل مازال مشردا من مرفأ 

إلى مرفأ هذا إذا لم يتم 
إكرامه برصاصة رحمة من 

احدى املنظمات الثورية 
كما حصل ملخترعه ناجي 

العلي.
تذكرت شخصية حنظلة 

أمس عندما شاهدت صورة 
الطفل السوري املستلقي 
جثة هامدة على وجهه في 

أحد شواطئ أوروبا، وكذلك 
تذكرت كمية الشهرة 

التي حصل عليها حنظلة 
والتعاطف العظيم الذي ناله 

من أمته العربية وقارنتها 
باملوج الهائل لصور ذلك 

الطفل السوري التي 
اجتاحت وسائل التواصل 

االجتماعي العربية وكلمات 
التعاطف الكثيرة التي 

رافقتها. خذلنا حنظلة 60 
سنة ومع األسف سنخذل 

ذلك الرضيع السوري حتى 
لو امتدت مأساته 60 سنة 

قادمة!
بلغ بنا العجز أننا حتى لم 

نرسل وفودا وموظفني 
من جمعيات الهالل األحمر 
العربية للتواجد في مناطق 

وصول أولئك الالجئني 
املنكوبني إلغاثتهم سواء 

ببطانية دافئة تخفف بللهم 
أو وجبة ساخنة تسد 

رمقهم بعد أيام طويلة 
وعصيبة في البحر أو 

حتى غذاء ألطفالهم الرضع 
الذين ال تتحمل أجسامهم 

الضعيفة أهوال تلك الرحلة. 
عيب علينا أن يعيش 

إخواننا وأشقاؤنا على 
صدقات وتبرعات أهلية من 
أهالي الدول التي وصلوها 
والتي في كثير من األحيان 

ال تكفيهم.
املطلوب هو عقد اجتماع 

طارئ جلمعيات الهالل 
األحمر العربية لبحث بند 

واحد وهو كيف نغيث 
الالجئني العرب الذين 

يتدفقون باملئات واآلالف 
على شواطئ أوروبا 
ويفترشون أرضيات 
محطات القطار فيها. 

الشعب السوري شعب 
كرمي وعزيز جارت عليه 

األيام وال يستحق ما 
يحدث له بل يستحق 

فزعتنا وعوننا.
فلتبادر جمعية الهالل 

األحمر الكويتية ورئيسها 
د.هالل الساير باملبادرة 

بتلك الدعوة ولتكن عاجلة 
فنحن على بعد عدة أسابيع 

من فصل الشتاء، حيث 
ستكون األوضاع أكثر 

سوءا وبشاعة من احلاصلة 
حاليا.

نقطة أخيرة:
 كإجراء عاجل باإلمكان 

مراسلة جمعيات الصليب 
األحمر في الدول التي 
يتواجد فيها الالجئون 

وتقدمي دعم مادي مناسب 
لها لكي تتوافر لها إمكانيات 
أكبر ويكون دافعا أكبر لها 

إلغاثة أولئك الالجئني.

baselaljaser@hotmail.com 
@ baselaljaser

hassankuw@hotmail.com

@abdulsalam_maqbul

في الصميم

باسل الجاسر 

حسن الهداد 

عبدالسالم مقبول

الشركة الوطنية لألوفست هي شركة 
مقفلة مملوكة للدولة باشرت أعمالها في 

العام 2006 وقد كانت مهمتها إدارة األموال 
التي فرضها القانون على الشركات العاملية 
الكبرى التي تفوز مبناقصات الدولة التي 
تبلغ قيمتها 10ماليني دينار واكثر، وذلك 
بإلزام هذه الشركات باستثمار 30% من 

قيمة التعاقد داخل الكويت من خالل اقامة 
شراكات مع القطاع اخلاص، وخصوصا في 

مجاالت التدريب والتطوير والتكنولوجيا، 
وقد توافرت لهذه الشركة مبالغ ضخمة 
الستثمارها في الكويت لدعم االقتصاد 

الوطني وكان اقل تقدير لها هو مائة مليون 
دينار ومتوسطها بلغ بضع مئات من املاليني، 

ولكن املؤسف ان الشركة فشلت في إدارة 
أعمالها كنتيجة لعدم اإلحساس بعظم 

املسؤولية فتجمدت ماليني البرنامج دون 
ضخها في مفاصل االقتصاد الوطني لسنوات 
ما ادى لشكاوى تراكمت عبر السنني من قبل 
الشركات صاحبة األموال ووكالئها الكويتيني، 
فقامت احلكومة في سبتمبر املاضي بتجميد 

برنامج األوفست، وفي اجتماع مجلس 
الوزراء قررت احلكومة تصفية الشركة 
الوطنية لألوفست.! ففرحت الشركات 

ووكالؤها باإلفراج عن أموالهم التي احتبسها 
برنامج األوفست، وحرم االقتصاد الوطني 
من ماليني الدنانير وحرم من فرص عظيمة 

لالستفادة من جتارب وخبرات شركات عاملية 

للتطوير والتدريب، وحرم شبابنا من فرص 
وظيفية وتدريبية وتطوير قدراتهم..!! 

وهذا لم يكن فقط بسبب ضعف احلكومة 
وسوء إدارتها املعتاد، وإمنا أجزم بأنه جاء 

حتت وطأة ضغط شديد مارسه وكالء هذه 
الشركات العاملية، فهم املستفيدون من قرار 
وقف وجتميد نظام االوفست وهم وحدهم 
من جنوا ثماره، وال عزاء لالقتصاد الوطني 

وال ألبنائنا البحاثني عن فرص عمل.. وما 
يزيد احلزن ان نظام األوفست مطبق في 

اكثر من 120 دولة حول العالم، بل هو مطبق 
بفاعلية وجناح في اكثر من دولة خليجية.. اال 
الكويت فهي الدولة الوحيدة التي يفشل فيها 

نظام االوفست..! فهل من مدكر..؟

ذكرنا من قبل ومازلنا نكرر دائما أن أمن 
الكويت مستهدف، واحلالة املضطربة في 

املنطقة تؤكد ذلك وهي خير شاهد على أننا 
لسنا مبنأى عن اخلطر، وتفجير مسجد 

االمام الصادق وكشف خلية العبدلي 
واألسلحة خير دليل على ذلك خاصة أن 

اللعبة تكمن في حتالفات دولية كبرى ضد 
حتالفات أخرى، والكويت دائما جتد أمنها 

من أمن اخلليج وهذا أمر طبيعي وحكيم في 
ظل دخول دول املنطقة في دائرة التحالفات 
املسلحة والتي تشكلت بقوة وبشكل واضح 
إبان الربيع الدموي الذي جاء باسم الثورات، 
ولألسف اجلميع أكل الطعم الصهيوني في 

تفجير املنطقة العربية وإدخالها في صراعات 
مذهبية قذرة تشكلت من خلفها مجاميع 

وأحزاب إرهابية كل ضحاياها من األبرياء 
ومعظمهم من املسلمني وكأن األمر مدروس 

بعناية.

اآلن علينا مسؤولية وطنية من خالل قراءة 
األوضاع السياسية واألمنية في املنطقة 

بشكل جيد حتى نتمكن من تشكيل جبهة 
داخلية حتمي بلدنا من األشرار الذين جاءوا 

باسم التعصب املذهبي والذي يكمن في 
كراهية اآلخرين وحمل األحقاد وسياسة 

إقصاء من يخالفونهم، قد نسأل انفسنا في 
مثل هذه الظروف ما املسؤولية التي يجب 

علينا حتملها؟
علينا أن نبعد تعصب املذاهب على جانب 

أمام أمن وسيادة الوطن وال جنامل وال 
نتعاطف وال نبرر ألي شخص كان يسعى 
لتدمير الوطن من قام بتفجير مساجد اهلل 

بحجة التكفير ونصرة الدين، ألن هؤالء 
املجرمني وقودهم دائما هم املتعاطفون معهم 

حتت راية الدين وهذا اخلطر األكبر الذي 
قد يهز بلدنا ويدخلها في مصائب تدميرية 

تشل أمن الوطن. 

واحلقيقة هي من يريد بقاء الكويت آمنة 
فعليه أن يتحمل مسؤوليته الوطنية وان 

يعتبر الكويت هي حزبه الوحيد فحسب، أما 
التعاطف مع أحزاب ومجاميع إرهابية فقد 

يعرض الوطن إلى الدمار والسبب قد يكون 
مجرد تعاطف جاء من باب الطائفية والغرام 
املذهبي األعمى، نعود مرة أخرى ونكرر أن 
الكويت مستهدفة في ظل األوضاع الراهنة، 
واألعداء يسعون إلى تخريب الكويت بأيدي 

بعض أبنائها وهنا يكمن اخلطر خاصة 
إذا كان من باب نصرة الدين أو املذهب أو 

املرجع.
 نهاية الكالم: إما أن تختاروا لكم وألبنائكم 
الكويت وأمنها أو أحزاب سياسية ودينية 
ال تعرف إال مصاحلها ومتددها السياسي 
لفرض قوتها من خالل اتباعها.. والنهاية 

ستكون مأساوية على الكل وخير برهان ما 
نشاهده من حولنا من فوضى كارثية.

يوم اجلمعة املبارك، مت دفن جثمان الطفل 
السوري »إيالن«، وشقيقه وأمه، في مسقط 

رأسهم، مدينة عني العرب ـ كوباني، داخل 
األراضي السورية، ومبوكب مهيب كما قيل!

األراضي السورية وغيرها من أراضي 
العرب األخرى مثل العراق وليبيا واليمن 
ودول من افريقيا وآسيا، أصبحت تطرد 

األحياء من أبنائها وتذلهم، وتستقبلهم 
باألحضان عندما ميوتون في املنافي 

وتكرمهم مبواكب مهيبة وتدفنهم!
تبا ملن يتحكم بهذه األراضي الواسعة، 

يحكمون ويتحكمون وهم على دين 
سلطاتهم الفاحشة وتوابعها، ويرتكبون 

الفواحش واملوبقات بحق اإلنسان 
وإنسانيته، والعالم كله ـ ونحن معهم ـ 

نتفرج عليهم.. ساكتني!
العالم أصبح يفتخر وهو يودع جثامني 
الضحايا املشردين، في مواكب مهيبة، 

بالوقت الذي يرفض فيه استقبال الضحايا 
املطرودين، ويذلهم على احلدود املترامية 

األطراف، ليموتوا من القهر، ثم يودعونهم 
مبواكبهم املهيبة، عندما ميوتون!

صورة الطفل »ايالن« هزت العالم كله عندما 
رآها، وقال عنها انها صورة مفزعة، وأنا 
أقول له: انها صورة طبيعية لشيء غير 
طبيعي يحصل يوميا في عاملنا العربي، 

ونحن نيام، انها فقط ـ هذه املرة ـ رّجت 
ضمائر كل من فيه ذرة من اإلنسانية، 
وفضحت من ال ميتلكها، انها صورة 

واضحة وصادقة ال غير!

الصورة، كانت زلزاال هز أركان الدنيا، 
وخلقت بركانا ثائرا انفجر بوجوه طغاة 

األرض ليعريهم، وكانت مرآة ساطعة امام 
وجوه النائمني على أعقابهم، لتظهرهم على 

حقيقتهم العارية!
من أصداف القدر وبقدرة القادر، ان املدينة 

السورية التي دفن فيها الطفل، اسمها 
عني العرب ـ كوباني، الطفل دفن في »عني 
العرب« ليكون شوكة مؤملة في عيون كل 

العرب، الذين سكتوا وتخلوا عنه!
وان الشاطئ التركي الذي احتضن جثمان 

»ايالن« اسمه كان شاطئ اجلنة لتنطلق منه 
روحه الطاهرة وتصعد الى جنة اهلل اخلالدة 

لتستقر وتسعد فيها، ولتقول للعالم كله.. 
حسبنا اهلل ونعم الوكيل!

بعد التجميد.. 
احلكومة تصفي 
األوفست؟!

اختر وطنك.. 
على عاطفتك!

شوكة
 في »عني العرب«!

رؤى كويتية

شرارة قلم

شيء من القلب

كثير من أفكار اإلعالنات التجارية مت استنباطها 
من الكلمات الشعبية، وال زلت أذكر ذلك اإلعالن 
عن الفول الذي يقول »مش معقول« ويذكر فيه 

عن املنتج الغذائي إلى أن يصل إلى جملة »إن 
خلص الفول أنا مش مسؤول« فكلما شاهدت 

طبق فول قفز ذلك اإلعالن للذاكرة ورددت تلك 
اجلملة اإلعالنية.

اليوم لم أشاهد طبق فول ألتذكر اإلعالن ولكن 
تذكرت كلمة »مش معقول« وأنا أتابع إحدى 

القنوات اإلخبارية التي تعتبر نفسها محترمة 
على حد زعمها وهي تتناول بعض األخبار عن 

الكويت بطريقة مش معقولة.
فهل يعقل أن تعتمد القنوات بأخبارها على 

هاشتاق في مواقع التواصل االجتماعي ليكون 
أحد أخبارها الرئيسية وتتجاهل كثيرا من 

األخبار احلقيقية التي تخص بلد املمول لها 
وكأنهم بلد الفضيلة وكل من فيها مالئكة.

حبايبي وأقولها بطريقة االستهزاء أمتنى أن 
تعرفوا حجمكم الطبيعي وأن تتركوا الكويت 

بحالها لسببني األول أننا قادرون على حل 
مشاكلنا بطريقتنا ودون أي تدخل منكم ومن 

إعالمكم الذي نعرف أنه خلق إلشغال الناس عما 
يدور في بلدكم، فاحذروا، فأنتم تعرفون أننا 
نعرف عنكم الكثير ولن تستطيعوا أن تقفوا 

أمامنا.
ومبا أننا نتكلم عن طريقة اإلعالن باألسلوب 
الشعبي فإنني سأستخدم لفظا شعبيا كويتيا 
نقوله ملن يريد وضع نفسه كناصح بأن أقول 

له »يا أخي اطلع من مخنا« فأنت وإمبراطوريتك 
اإلعالمية لن تصمد يوما واحدا إذا »حطيناك« 

في مخنا.
أدام اهلل من كانت مسطرته واحدة في تغطيته 

اإلعالمية وال دام من يريدنا أن نضعه في 
مخنا...

هل تعلم أن الدين اإلسالمي ينبذ االتكالية 
والتكليف، ويحبذ الكدح والعمل، فعن ابن أعبد 

قال: قال لي علي رضي اهلل عنه: أال أحدثك 
عني وعن فاطمة بنت رسول اهلل ژ، وكانت 
من أحب أهله إليه؟ إنها جرت بالرحى )لطحن 

احلب( حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى 
أثر في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت 
ثيابها، فأتى النبي ژ خدم، فقلت: لو أتيت 

أباك فسألتيه خادما؟، فأتته فوجدت عنده حداثا 
)ناس( فرجعت، فأتاها من الغد ژ، فقال: » ما 

كان حاجتك؟ « فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا 
رسول اهلل، جرت فاطمة بالرحى حتى أثرت في 

يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها 
)رقبتها(، فلما جاءك اخلدم أمرتها أن تأتيك 

فتستخدمها )تعطيها( خادما يقيها حر )مشقة( 
ما هي فيه، فقال عليه الصالة والسالم: » اتقي 

اهلل يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي 
عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبحي ثالثا 
وثالثني، واحمدي ثالثا وثالثني، وكبري أربعا 
وثالثني، فتلك مائة خير لك من خدم «، قالت 
رضي اهلل عنها: »رضيت عن اهلل عز وجل، 

وعن رسوله ژ، فقال علي: ولم يخدمها )أي لم 
يعطها خادما(.هل تعلم أن اإلسالم ينبذ الترف 
والرفاهية الزائدة، ويحث على خشونة املعيشة 
وقوة التحمل، فما يحصل اليوم لشبابنا ينبذه 

الدين من سلوكيات ومظاهر وأفكار، فعن 
عبداهلل بن بريدة: أن رجال من أصحاب النبي 

ژ، رحل إلى فضالة بن عبيد وهو مبصر 
فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني 

سمعت أنا وأنت حديثا من رسول اهلل ژ، 
رجوت أن يكون عندك منه علم، قال: ما هو؟ 

قال: كذا وكذا.
قال: وما لي أراك شعثا وأنت أمير األرض؟ قال: 

إن رسول اهلل ژ كان ينهانا عن كثرة اإلرفاه.
قال: فمالي ال أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي 

ژ يأمر أن نحتفي أحيانا.
هل تعلم أن الدين اإلسالمي ينبذ التنعم 

والتشدق باحلال، ويحث على االعتدال في 
كل شيء والتواضع والبساطة، فعن أبي أمامه 
قال: ذكر أصحاب رسول اهلل ژ يوما عنده 

الدنيا، فقال رسول اهلل عليه الصالة والسالم: 
« أال تسمعون،؟ أال تسمعون،؟ إن البذاذة من 

اإلميان، إن البذاذة من اإلميان "، والبذاذة تعني 
التواضع في اللباس وترك الزينة والرضا 

بالقليل، وذلك بالنسبة لألبناء الذكور، كذلك 
بالنسبة لإلناث ولكن تبقى األنثى لها الزينة 
واجبة لزوجها فقط، وال مانع من االهتمام 

بنفسها لكونها أنثى بحدود الشرع والدين، 
وأال يتعدى ذلك إلى التبرج واملغاالة في اللباس، 
واملظهر امللفت، واتباع املوضة، وهوس الشراء 
والذهاب لألسواق، فيجب أن تربى على قناعة 

املظهر وبساطته وحشمته عند اخلروج من 
املنزل، خاصة في زمننا الذي تكثر به الفنت 

واملغريات، وصراع كسب املال من أجل الزيادة 
في الرفاه.

هل تعلم أننا أمه نائمة، ال تفقه في الدين إال 
القليل، وال تتعدى في تنشئتها ألبنائها أبواب 

املوالت واألسواق.
هل تعلم أننا أمة مريضة مبرض خطير ال عالج 

منه اسمه )الترف(، أعراضه مميته لكيان األمة 
اإلسالمية، فقد قتل فينا الغيرة على أعراضنا 
وديننا وأصالتنا، وجعلنا ال مبالني فيما يحدث 

في أقطار الوطن العربي من جوع وفقر وخوف 
وخراب، مند أيدينا ملن سعى وراء زعزعة ديننا 
وإضعافه وإضعاف كيان أمتنا، ونبجله ونقتدي 

به، كاملنافقني واألفاكني، فقد ملئت املعاصي 
أركان حياتنا، وال نزال نائمني.

saad.almotish@hotmail.com

family_sciences@hotmail.com
@family_sciences

سعد المعطش

شيخة العصفور

اخلروج
 من املخ

هل تعلم؟!

رماح

للسطور عنوان

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

سامي عبداللطيف النصف 
هناك مقاربات وتشابهات )لألسف( بني 

لبنان 1975 ولبنان 2015 وكأن أربعة عقود 
طوال لم جتعل احدا يقرأ التاريخ ويتعلم من 
دروسه، في أبريل 75 لم تبدأ احلرب األهلية 

كما يشاع بل بدأت الشرارة األولى التي 
كان باإلمكان أن تطفأ سريعا وتصبح لبنان 
محجا للبترودوالر اخلليجي الكفيل بجعلها 

احدى اغنى دول العالم قاطبة، بعد حادثة عني 
الرمانة انتشرت اخلروقات االمنية املتفرقة 

هنا وهناك فيما سمي بـ »األحداث اللبنانية« 
ونسي كبار الساسة حقيقة ان النار تكبر إذا 

لم يتم اطفاء شررها.
> > >

رفض آنذاك رئيس احلكومة رشيد الصلح 
إنزال اجليش لفرض األمن بحجة ان للجيش 
صبغة طائفية وسياسية )في الواقع قلة من 

جيوش العالم ال حتمل صبغة سياسية( وكان 
املنطق يستوجب إطفاء احلرائق اوال ثم 

االختالف على هوية اإلطفائي، وملا فشل ذلك 
اخليار والقرار املنطقي شّكل الرئيس سليمان 

فرجنية في مايو 1975 حكومة عسكرية 
برئاسة العسكري البيروتي نور الدين 

الرفاعي تضم كل الطوائف، لفرض األمن 
ونزع سالح امليليشيات، إال ان املفتي حسن 

خالد والرئيس رشيد كرامي والزعيم كمال 
جنبالط اجتمعوا في دار املفتي ورفضوا 

تلك احلكومة الواجبة فاستقالت خالل يومني 
من تشكيلها وقال الرئيس فرجنية في كتاب 

قبول استقالتها: »كان املطلوب وقف الدم وقد 
جئتم من فئة )اجليش( ال تستمع اال لصوت 

الوطن والضمير«، ومع سقوط احلكومة 
تفشت وانتشرت اخلروقات االمنية وحتولت 

رويدا رويدا الى حرب اهلية واسعة ذهب 
ضحيتها مئات آالف الشهداء وعلى رأسهم 

الزعماء الثالثة خالد وكرامي وجنبالط.
> > >

ما ساعد آنذاك على احتراق لبنان وجود 
شباب صغار كانوا يبيعون العلكة عند 
التقاطعات وإشارات املرور، وقد أمكن 

جتنيدهم بسهولة ويسر فلم يكن لديهم ما 
يخسرونه عدا علبة العلكة وقد قيل حينها 

ان لبنان االخضر اجلميل التعددي املثقف قد 
احرقه.. باعة العلكة!

> > >
هذه األيام هناك مندسون في التظاهرات 

التي يشهدها لبنان يريدون إسقاط الدولة 
وضرب هيبة السلطة والتعدي على قوى 
اجليش واألمن دون ان يتحدثوا عن كيف 

ميكن لهذا السقوط ان يحل مشاكل الفساد 
والزبالة والبطالة ونقص الكهرباء ويدفع 

بالتنمية ويأتي بالسياح واملستثمرين؟ واضح 
ان سقوط الدولة ال حل مشاكل الناس اصبح 
هدفا خفيا بذاته، وسيتبعه بالقطع تخندقات 

سياسية وطائفية رغم كل ما يقال، وستسيل 
الدماء كاألنهار بعد ان مت حتييد اجليش 

والقوى األمنية في تكرار ملا حدث عام 1975 
فذاكرة شعوبنا العربية ومن ضمنها الشعب 
اللبناني أقصر من ذاكرة العصافير أو سمك 

الزينة، فمن يذكر ما حدث قبل 4 عقود؟!
> > >

آخر محطة: )1( جتولت قبل أيام ابان 
املظاهرات في ساحتي الشهداء ورياض 

الصلح وقد شاهدت مندسني من »الزعران« 
وبائعي العلكة اجلدد وإن لم يحملوا علب 

علكة، واهلل يحفظ لبنان من بعض من يدعي 
حبه ممن تنطبق عليهم مقولة: »ومن احلب 

ما قتل«.
)2( هناك هدف سياسي ملا يجري في بيروت 

هو هدم اتفاقي االستقالل والطائف وخلق 
نظام محاصصة جديد على انقاضهما، وهدف 
اقتصادي يهدف لضرب مشروع السوليدير 

حلم الشهيد رفيق احلريري لنهضة لبنان! 

بيروت وباعة 
العلكة اجلدد!

محطات


