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غدًا ذكرى 
عزيزة للكويت 

وأهلها..
غداً 9 سبتمبر 2015 الذي 

حتل فيه الذكرى االولى 
لنيل اميرنا املفدى لقبا 

مهما وكبيرا، من اهم 
واكبر مؤسسة دولية وهي 

االمم املتحدة ومن خالل 
امينها العام السيد بان كي 
مون وهو لقب قائد العمل 
االنساني.. ونالت الكويت 
وطننا العزيز لقب مركز 
العمل االنساني.. وكان 

هذا اعتراف وإقرار دولي 
بالدور العظيم لهذا الوطن 

الصغير على اخلارطة 
وبتعداد اهله القليل في 

خدمة العالم واالنسانية.. 
اعتراف واقرار لم نر لهما 

مثيال او نظيرا من قبل 
وخالل العام الذي اعقب 
حصول الكويت عليهما.

واحلقيقة ان مضمار 
خدمة االنسان 

املستضعف واحملتاج 
للمساعدة هو من اشرف 

واطهر مضامير اخلير 
التي دعا املولى جلت 

قدرته ورسوله عليه اطيب 
الصالة وأزكى التسليم 

للتنافس فيه، واحلمد هلل 
ان الكويت اميرا ووطنا 

وشعبا كانت االولى 
فيه، وانه ورب الكعبة 
لشرف عظيم حتقق 

بفضل العزيز القدير ثم 
بحكمة اميرنا حفظه اهلل 

وطيبة وكرم الكويت 
والكويتيني.. 

لقد حاز اميرنا ووطننا 
هذين اللقبني العزيزين 

بعد تنامي دور الكويت في 
خدمة االنسانية منذ العام 
2006 فلم يقتصر دورها 

على بذل املال الوفير 
ملساعدة امللهوف واحملتاج 
حيثما كان.. في فلسطني 

سواء في غزة او في 
الضفة الغربية وحتى في 

الشتات من خالل االونروا 
او في بنغالديش او 

تركيا عندما ضرب زلزال 
»فان« والفلبني عندما 

ضرب اعصار »هايان« 
والصومال وغيرها الكثير 

والكثير.. إال ان تاج 
اعمال الكويت االنسانية 
كان عندما نظمت بحنكة 

اميرنا- حفظه اهلل- مؤمترا 
للمانحني ملساعدة الشعب 

السوري املنكوب االول 
والثاني 2013 و2014 في 
دورتني وتبرعها السخي 

في االول والثاني فلم 
يقتصر دور الكويت 
على مساعدة احملتاج 
وامنا تواصل جلمع 

العالم لتقدمي املساعدة 
للمحتاجني من البشر.

فتحقق االجناز والسبق 
والتقدم في مضمار خدمة 

االنسان ونال اميرنا 
املفدى لقب قائد للعمل 

االنساني ونال وطننا لقب 
مركز العمل االنساني.. 

وغداً الذكرى االولى لنيل 
الوطن وأميره هذين 

اللقبني املشرفني فهنيئا 
للكويت واهلها وادامكما 

اهلل في مقدمة مضمار 
خدمة العالم واالنسان.

iphoneboothman@icloud.com

masoud65@hotmail.com

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

رؤى كويتية

عبداهلل الحيدر 

مسعود مشعل العنزي

عبد المحسن محمد المشاري 

كل يوم لي اهتمام بقراءة سريعة 
للصحافة خصوصا صفحه اجلرائم! 
حيث أرصد ما ينقل فيها من أخبار، 

فهي تعطي املتابع صورة عن املجتمع 
وما يدور فيه! وكم اشعر بنوع من 

اخلوف الكبير من تعدد السرقات التي 
رمبا في العرف األمني تسمى جرائم 

صغيرة لكنها في نظري هي مؤشرات 
ألمراض كبرى باملجتمع!

وحتى اجعل القارئ يعرف ماذا اقصد، 
أقول ان انتشار قضايا السلب باإلكراه 
أمر أصبح يشكل ظاهرة شبه يومية، 

فتقرأ أن شابا تعرض لسلب أمواله 
بتهديد السالح وآخر ذهب جلهاز 

السحب اآللي وترصد له سارق وأخذ 
كل ما سحب، وآخر مقيم تعرض 

للسلب من ثالثة وهكذا!
هذه جرائم رغم تصنيفها بالصغيرة 

نوعا ما لكنها مؤشرات خطيرة لكل 
املجتمع؟

نعم هذا السارق أو من أراد السرقة ال 
يخرج من احد األمور التالية: مخدرات 

أو ضغط مادي متكرر او حاجات 
متنوعة أدت به الى العجز وال حل 

لديه سوى السرقة، رمبا سائل يقول 
لدينا جهات خيرية كبيت الزكاة وغيره 

نقول: بحسب ما نراه فإن حاجات 
املواطن واملقيم  أصحاب الرواتب 

على السواء، معاناة واحدة، مما يجعل 
اجلهات اخليرية بال استثناء عاجزة عن 

سد النقص املالي!
نعم هذا هو الواقع ! غالء فاحش 

ورواتب ال تكفي سد احلاجات 
األساسية خصوصا لدى املقيمني 

وليس احلل في زيادة الرواتب بل احلل 
في ترشيد الطمع واجلشع املنتشر 

خصوصا في اإليجارات. 
فهل يعقل ان يكون الراتب مثال 
أربعمائة دينار واإليجار مائتان 

وخمسون دينارا ؟! كيف يعيش وعنده 
مأكل ومشرب ورسوم دراسية وعالج 

وغيرها؟!
املوضوع يبدو انه ضايع بني كل 
املؤسسات ذات الشأن وال تتوقع 
عزيزي القارئ انك مستثنى من 

التعرض للسرقة باإلكراه بل أقول: 
رمبا انت أو أحد أبنائك وبناتك هو 

الهدف القادم ما دامت األمور لم تضبط 
اجتماعيا واقتصاديا، طبعا اجلانب 

األمني يقوم بدوره لكن ليست مهتمة 
أن تضبط اجلوانب األخرى!

نسأل اهلل األمن واألمان، وأننا نعلق 
اجلرس فمن يقوم بقرعه؟ وحتى ذلك 

احلني نقول من يسرق من؟! ودمتم.

اإلجازة والسفر شيئان ضروريان 
ملن لديه عمل وملتزم به، فوائدهما 
كثيرة ال حتصى، واإلنسان بحاجة 

الى االجازة أو السفر لكسر الروتني 
او الراحة من العمل بعد فترة مستمرة 

منه.
البعض يفضل ان تكون اجازته داخل 
البالد، والكثير يفضلها في اخلارج، 

بأي حال من األحوال يعتبر كسرا 
للروتني وراحة من عناء العمل، الكل منا 

له وجهته اخلاصة في السفر، البعض 
يبحث عن الطبيعة وجمالها، والبعض 
اآلخر يفضل التسوق، وكل منا جتده 
ميجد وميدح البلد الذي يتردد عليه 

ألنه وجد ضالته به.
فعندما تتناقش مع األصدقاء عن 

وجهات السفر، اردد دائما: الذي لم يزر 
بريطانيا أو مصر أعتبره لم ير شيئا 

في هذا العالم.
الكثير خالفني الرأي، وكنت دائما أؤكد 

على ان الكثير من الدول لها متعتها 
اخلاصة ولها طبيعتها وهذا أمر ال 
يختلف عليه اثنان، ولكن ال بد من 

زيارة هذين البلدين.
بالنسبة لي عشقت وجهة السفر الى 
مصر ولندن، ورمبا اكون قد تعودت 

عليهما لذلك احببتهما.
مصر، ومن اطلق عليها أم الدنيا لم 
يخطئ، فانني اتردد عليها منذ العام 

1980م ومرات متعددة في العام الواحد، 
أحببتها واحببت شعبها، وان انشغلت 
ولم اسافر اليها احس بأن هناك شيئا 

ينقصني، الشعب طيب وعشري 
ويحترم السائح بها فهي بلد تصلح 

لألعزب وللعائلة، فعاشرت شعبها 
طيلة تلك السنني الى هذه اللحظة 

والتمس فيه الطيبة والروح احللوة 
وكلمة »نورت مصر« تسمعها بصورة 
دائمة ولها نكهة خاصة، فالنيل يلطف 

اجواءها و»كل سنة وانت طيب« تصفي 
النفس، الشعب املصري يحب احلياة 

بالرغم من بعض الظروف الصعبة 
فتجد الكل متمسكا باحلياة ويحبها.

ويجب أال ننسى الدور الذي قامت وما 
زالت تقوم به في خدمة األمة العربية 

عسكريا وثقافيا وسياسيا، وال ننسى 
انها استقطبت اولى دفعاتنا التعليمية 

واحتضنت اآلالف من طلبتنا منذ سنني 
طويلة، وان خالفني البعض بأن الدول 
االوروبية هي وجهة السائح، فأنا اقول 

نعم، هذا الكالم صحيح، ولكن مصر 
غير، اما لندن فلها نكهة خاصة بالنسبة 

لي وتعتبر وجهة الكويتيني األولى 
ولكن اكرر، مصر غير.

وصلتني رسالة فيها نصيحة للجميع، 
يقول صاحبها: مؤكدا أنكم تستغربون 
مثلي في اآلونة األخيرة كثرة احلوادث 
واملرض والطالق واخلالفات والنزاعات 

بني الناس، وارتفاع حصيلتها بشكل 
غير معقول داخل البيوت، وقد توصلت 

الى ان استخدام وسائل التواصل 
كالفيسبوك واالنستغرام وسناب شات 
هي أقوى األسباب في »تعري البيوت« 

ونشر ما في داخلها على مرأى ومسمع 
من الناس، أنا طالعة البحر مع العايلة، 
مبروك لزوجي السيارة اجلديدة، أنا 

باملول اآلن، أوالدي مبالبس العيد، 
معزومة عند حماي، طبختي اليوم وال 
أروع، عشاؤنا اليوم عند خالي، هدية 

زوجي اهلل ال يحرمني منه، أنا وزوجي 
باملطار مسافرين فرنسا ولندن، كل 

هذه املنشورات نراها يوميا، حيث ال 
نعلم اننا نعري بيوتنا بهذه الطريقة، 
وال نلتفت إلى ان هناك عيونا حاسدة 

وحاقدة ومتربصة تفتح أبوابا أقلها 
احلسرة ملن قرأ مرورا باحلسد 

وأشدها املوت، يقول اهلل تعالى عن 
سيدنا يعقوب وهو ينصح ابنه يوسف: 

)يا بني ال تقصص رؤياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيدا(، سيدنا يعقوب نبي 

ويخبر ابنه الصغير گ ويحذره 
من حقد وحسد اخوته الصاحلني، 

فما بالكم بغريب الدار؟! لنسمع قول 
رسول اهلل ژ: »أكثر من ميوت من 

أمتي بعد قضاء اهلل وقدره باألنفس« 
يعني بالعني، املصدر صحيح اجلامع 

الصغير 1206، وعن أسماء بنت عميس 
انها قالت: »يا رسول اهلل، ان بني جعفر 

تصيبهم العني، أفنسترقي لهم؟ قال: 
نعم، فلو كان شيء سابقا القدر لسبقته 

العني، احملدث األلباني املصدر صحيح 
ابن ماجة 2845، حافظوا على بيوتكم 

وأبنائكم من العني واحلسد فأنتم واهلل 
تقتلونهم، ارحموا حياتكم الزوجية 

واستتروا بها فليس هناك أسمى من 
حياة زوجية وأسرية مغلفة بالسرية 

مقدسة بتفاصيلها الدقيقة اخلاصة وال 
يعيشها إال أصحابها فقط، تلك نصيحة 

من أناس فضالء جزاهم اهلل خيرا.

من يسرق
 من؟!

مصر غير..

كثرة احلوادث 
واملرض والطالق 
واخلالفات

أحوال

آخر الكالم

يا سادة يا كرام

لم أهتم كثيرا بالساحة السياسية مؤخرا 
لكثرة األحداث واألخبار املأساوية، فقررت 

االبتعاد عن هذا العالم لكي أصفي ذهني 
وأكرس طاقتي لتطوير عملي اخلاص، ولكي 

ال أكون مصدرا للطاقة السلبية قررت ان 
أغير منط حياتي وأن يكون لي دور إيجابي 

داخل منزلي مع أبنائي وزوجتي ولكن 
ال مفّر من السياسة. يتساءل أبنائي عن 

األحداث بالساحة احمللية وملاذا نحن نعيش 
في جو مشحون بالكراهية والعنصرية 

واملذهبية واحلقد والغل، يفاجئونني 
بتساؤالت ال أجد لها جوابا. يسمعون تلك 
األحاديث واألقاويل من زمالئهم باملدارس 
فتترك بداخلهم فضوال للبحث عن أجوبة. 

قبل أسبوع وحتديدا يوم اجلمعة بعد صالة 
الظهر، أتتني ابنتي ريان البالغة من العمر 
16 عاما وكانت عالمات احلزن واضحة في 
مالمحها وقالت لي يا أبي أنت دائما تقول 
لنا إن الكويت مصدر لألمان والطمأنينة 

وإن الكويت ال يوجد مثلها وطن وإن 
جميع الكويتيني أسرة واحد وإن الشعب 

املتمثل في )مجلس األمة( واحلكومة كليهما 
يتسابقان على حماية الكويت اقتصاديا 

واجتماعيا وأمنيا وجتاريا. قلت لها يا ابنتي 
ملاذا هذه التساؤالت؟ 

قالت أصبحت أكره الذهاب الى املدرسة علما 
بأنني وكما تعلم من املتفوقات، وأصبحت 

أكره مصاحبة صديقاتي علما بأنني 
أعشقهن وهن جزء من حياتي، وأصبحت 
أكره الذهاب إلى املجمعات التجارية علما 
أنني أتلذذ بالتسوق، واستمرت في سرد 

كرهها ألشياء ال تعّد وال حتصى حتى 
أوقفتها بغضب وقلت لها بصوت عال، ملاذا 

هذا التشاؤم وانت بعمر الزهور؟ 
فقالت يا أبِت أينما ذهبت أجد عكس ما 

علمتني وغرسته في داخلي، فكم من مرة 
قرأنا وسمعنا شخصا يقتل شخصا آخر 
ألتفه األمور في املجمعات التجارية، فأين 

األمان؟ وكم من مرة أثناء تواجدي باملدرسة 
يتكلمن عن املذاهب بتشدد وبعنف بل 

ويتعاركن وتتهم كل منهما األخرى بأن 
صالتها غير صحيحة وتتهم بعضهن 

البعض بالكفر، فأين الوحدة الوطنية؟! 
وهناك من قام بتفجير بيت من بيوت اهلل 

وقتل األبرياء فأين الدين؟! وهناك من أراد 
بالكويت سوءا ومت القبض عليهم متلبسني 

بتهمة أفعال من شأنها املساس بوحدة 
وسالمة أراضي الكويت والسعي والتخابر 

مع جمهورية إيران وجماعة حزب اهلل للقيام 
بأعمال عدائية ضد الكويت، فأين الوالء 

لهذا الوطن؟! وهناك وهناك وهناك.. فسكتُّ 
حلظات دون أن أجد لتساؤالتها جوابا، 

فكل كلمة قالتها كانت صادقة. كم أحزنتني 
كلمات ابنتي ريان وتركت جرحا عميقا 

في أعماقي، وأثارت بداخلي تساؤالت، لو 
كان هناك حزم وجدية في تطبيق القانون 
على اجلميع فهل سيجرؤ أي شخص كان 

على أن يرتكب تلك اجلرائم أو املخالفات أو 
االستخفاف بنظام الدولة؟ 

ولهذا السبب تطورت األحداث حتى وصلنا 
إلى هذا املستوى من الفوضى والسرقات 

والتآمر على أمن هذا الوطن واجلرائم. كدت 
أن افقد األمل في جدية اإلصالح من قبل 

املسؤولني، إلى أن التقيت بسعادة الوزيرة 
هند الصبيح وجمعني معها أكثر من اجتماع. 
يا لها من امرأة رائعة، امرأة ال تعرف سوى 
اإلصالح، كرست كل جهدها ووقتها للقضاء 

على الفساد واملفسدين. فقد أعادت لي 
األمل بأن هناك من يعمل ألجل هذا الوطن 

ويواجه ويتحدى الصعاب ويضرب بيد من 
حديد من أجل اإلصالح، ال تخاف من أحد 

سوى رب العاملني، أعطت جميع الصالحيات 
في وزارتها للمديرين وأمرتهم بالقضاء 

على الفساد، بدأت بالبحث عن اإلخفاقات 
والفساد داخل وزارتها والتي كانت السبب 
وراء الفوضى والتعدي على نظام وقوانني 

الوزارة وتفشي الفساد ولم يوقفها أي شيء 
سوى املساءلة القانونية لكل من تقع عليه 
اصابع االتهام باملستندات واألدلة ومن ثم 

استبدال املفسدين مبسؤولني ثقة إصالحيني 
ذوي كفاءة وخبرة.  وبعد ذلك خرجت إلى 

الشارع وبدأت املعركة مع جتار اإلقامات 
جتار البشر حتى أدخلت الرعب في قلوب 

هؤالء املجرمني ووصلت الى العديد من 
هؤالء املتنفذين وأحالت بعضهم الى النيابة 

العامة والبعض اآلخر ضيقت عليهم الطريق 
من خالل إصدار قوانني جديدة أبادت بها 

اجلبناء. هند الصبيح، املرأة احلديدية التي 
استطاعت أن تنجز ما لم يستطع إجنازه 
العديد من الرجال، فهي امرأة بألف رجل. 

فقد غيرت مفهوم املثل الكويتي الذي يقول: 
»ايد واحدة ما تصفق« استطاعت أن تقضي 

على الكثير من السلبيات داخل وزارتها 
حتى اتهموها بالفساد كوسيلة للضغط 

عليها سياسيا بالتنحي عن منصبها فخاب 
رجاؤهم.

شكرا للوزيرة ألمانتها وإخالصها لهذا 
الوطن. سعادة الوزيرة صفقِت بيد واحدة 

بل أثرِت الرعب في قلب كل من خالف 
القانون ألنهم على يقني بأن هند الصبيح 

ستنال منهم قريبا. 

فهد األربش

هند الصبيح ..
 إيد واحدة 

تصفق

www.salahsayer.comرأي
@salah_sayer

صالح الساير 
متيز اخلطاب العروبي )السياسي 

والثقافي( بقاموس ظالم مجحف بحق 
اآلخرين وحقيقتهم. وحتتل دول 

اخلليج رأس قائمة املظلومني في ذلك 
اخلطاب النرجسي املهترئ الذي لم 

يوفر رماة النبل فيه سهما واحدا لم 
يسددوه إلى صدر دول اخلليج التي 
بعضها كان ينزف نفطا ودمعا، وقت 
كانت افتتاحيات الصحف في الدول 

»القومجية« ومقاالت كتابها األشاوس 
وإذاعاتها الزاعقة الناعقة تتسابق 

بالهجوم على البدو العربان وثقافتهم 
الصحراوية. 

> > >

مر زمن طويل والعقل العروبي 
»القومجي« السائد في العواصم 

اجلمهورية يحتكر »التقدمية« لنفسه 
ويصف دولنا اخلليجية بالرجعية، في 

الوقت الذي كانت تلك العواصم تتراجع 
حتت راية التقدمية)!( بعكس دولنا 

الرجعية التي كانت ولم تزل تتقدم. 
بيد أن هذا التقدم املرصود املشهود لم 
يغير القاموس، ولم يبدل ذهنية بعض 
املثقفني »التقدميني« ونظرتهم الدونية 

إلى مجتمعات الدول اخلليجية حيث 
بقيت العنزة ـ في النظرة العمياء ـ 

عنزة لو طارت.
> > >

لست أطلب ثأرا وال أنكئ جرحا، بل 
أشير إلى أحوال الدنيا. كيف كنا وأين 

أصبحنا. فالدول اخلليجية الرجعية 
املوصومة ظلما بأنها تعمل ضد العروبة 

هي التي عملت وتعمل اليوم لصالح 
العرب وآخر تلك اإلجنازات العروبية 

القومية احلقيقية »عاصفة احلزم« التي 
سالت فيها الدماء الزكية السعودية 
واإلماراتية والبحرينية السترجاع 

اليمن »العربي« وانتشاله من بني براثن 
حاكم مخلوع رفع راية القومجية 

دهرا دهيرا قبل أن يسقطها ويتحالف 
مع قوى أجنبية شريرة تسعى إلى 

السيطرة على جزيرة العرب.

رجعي
 وأفتخر

السايرزم


