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سامي عبداللطيف النصف

هل حكم 
حزب البعث العراق 

وسورية؟!
استمعت على إذاعة 

B.B.C حلوار جرى بني 
من ميثلون احلكومة 

السورية ومن ال ميثلونها 
حول استخدام غاز 

اخلردل السام مؤخرا 
في سورية، وقد ذكر 
ممثل نظام دمشق أن 

»داعش« الذي يضم 
ضباط اجليش العراقي 
السابق من البعثيني هم 
من قاموا بتلك اجلرمية، 

خاصة أن لهم جتارب 
سابقة في هذا املجال 

في »حلبجة« وغيرها، 
في املقابل اتهم اآلخرون 

النظام البعثي في 
دمشق بأنه من قام بتلك 

اجلرمية مستشهدين 
باعتراف النظام قبل 

سنوات قليلة بارتكاب 
تلك اجلرائم الشنيعة 

وتسليمه أسلحته 
الكيماوية للروس، أي 

ان تلك االفعال املرتكبة 
ضد النساء واالطفال 

منحصرة بني بعث العراق 
وبعث سورية، املضحك 

املبكي هو رد ممثل 
نظام دمشق على املذيعة 
التي ذكرت أن التقارير 

املصورة تظهر اسطوانات 
الغاز وهي ترمى من 

الطائرات العمودية التي 
ال متلكها املعارضة وكان 
رده »ولو، تظل املعارضة 

هي من يقوم بتلك 
اجلرمية«، أي عنزة عنزة 

حتى لو طارت بشكل 
عمودي كالهيليكوبتر!

>>>
هل حكم قط حزب البعث 

العراق أو سورية؟! ال 
أملك االجابة وإن كنت 

سأضرب مثاال لتقريب 
القضية، لو كنت مواطنا 

شريفا واسمك »عادل 
مظلوم« وقام آخرون 
بتسمية أنفسهم كذبا 

باسمك وارتكبوا جرائم 
شنيعة حتت ذلك املسمى 
فهل يجوز عقال ومنطقا 

أن تالم أنت على تلك 
اجلرائم؟!

قد نحتاج لزيارة جديدة 
لقصة البعث في سورية، 
حيث نشأ ومثل ذلك في 

العراق.
>>>

أدبيات حزب البعث 
التي كتبها ونّظرت 
لها شخصيات مثل 

ميشيل عفلق وزكي 
جنيب األرسوزي 

وصالح بيطار وأكرم 
احلوراني ال يوجد فيها 
على االطالق - وبعكس 

احلزبني النازي أو 
الشيوعي - ما يدعو 

للديكتاتورية أو القمع 
والتمييز والقتل وشن 

احلروب وغزو اآلخرين 
أو التدخل في شؤونهم، 

ما حدث أن مؤسسي 
حزب البعث قد ُقتلوا 

أو هجروا وقام آخرون 
كاللجنة العسكرية في 

سورية وجماعة حنني في 
العراق بتسلم السلطة 

في البلدين وقضوا كما 
حدث في سورية عام 

1970 والعراق عام 1979 
على البقية الباقية من 
حزب وبدأ حكم الدولة 

السرية وتسليم املناصب 
لألشقاء والعائلة والطائفة 
وأبناء املدينة دون أن يتم 

تغيير اسم حزب البعث 
الذي لم يبق منه شيء.

>>>
٭ آخر محطة: تزخر 

املكتبات بكتب مذكرات 
وذكريات للعشرات 

من القيادات احلقيقية 
حلزب البعث في العراق 
وسورية وجميعها تتهم 
من تسلموا احلكم في 

البلدين حتت اسم حزب 
البعث بأنه ال عالقة لهم 

إطالقا بذلك احلزب، 
بل هم جتمعات سرية 

تسلقت وأرهبت وأبعدت 
وقتلت حتى وصلت!

mqarawi@hotmail.com

محطات

د.مطلق راشد القراوي 
انشغل كثير من الناس في السنوات 
القليلة املاضية بالقيل والقال وكثرة 

السؤال، والسبب األخذات املتتالية على 
العالم بشكل عام ومنطقتنا )الشرق 

األوسط( بشكل خاص، فاحلروب 
متتالية والتهديدات ال تفرق بني حق أو 

باطل، أضف الى ذلك تدخل بعض الدول 
بحثا عن مصالح جديدة تنتفع منها... 

فتارة حرب أهلية وأخرى نزاعات 
مذهبية واحيانا يكون الدرهم والدينار 

واحلفاظ على الكراسي وراء القتل 
والتشريد وتدمير اإلعمار والتشييد.

هنا وفي مثل هذه األحوال يتيه العقل 
باختالف النقل مما يصل خالل قنوات 

التواصل... فال نعرف احلقيقة من 
الكذب، نضيع بني التحاليل، فالكثير 

يدعي العلم واملعرفة وأن »الصواب 
ما يراه واخلطأ ما تركه وراه«، بل إن 
اخلبر الواحد نسمعه بعدة معان من 

خالل القنوات الفضائية الى أن أصبح 
حالنا كل يوم هو البحث ومتابعة 

األخبار سواء السياسية أو العسكرية أو 
االقتصادية، ونحن ليس لنا حول وال 

قوة في التعديل أو التغيير حتى أننا ال 
نستطيع إيصال مالحظاتنا الى مراكز 

القرار والتأثير.
اليوم الناس انشغلوا بهذه األحداث 

وقد نسوا كثيرا من التفكير بحياتهم 
ومستقبل أوالدهم... صحيح أن من لم 

يهتم بأمر املسلمني فليس منهم لكن 
اهتمامنا هذا البد أن يصاحبه عمل 

كالصدقات واملساعدات أو الدعاء إن لم 

نستطع.
هاأليام تدخل علينا أيام العشر األول 

من ذي احلجة... مليئة بالرحمات 
والبركات والعمل الصالح فيها أحب 
الى اهلل من غيرها، كم منا فكر في 

انتهاز هذه األيام واالجتهاد بها والدعاء 
وخاصة للمسلمني احملتاجني لعل اهلل 

يفرج كربهم ويصلح أحوالهم... إن 
اخلوض مبا ال ينفع وال يخص هو من 

الباطل فال نشتغل مبا ليس لنا فيه 
ناقة أو جمل ولندع االنشغال ألهله 

من املختصني وأصحاب االختصاص... 
ولنكن لهم عونا مساعدا ويدا مينى 

تعني على اخلير وال تشغل عقول الناس 
عن التماس اخلير واالرتباط برب 

العباد.

رفقًا بالعقول 
وحرصًا على 
املأمول

وقفات

كان الشعب السوري الشقيق يعيش في أمن واستقرار 
ولديه تقدم وبعض التنمية، إلى أن أرسل الغرب مؤامرة 

الربيع العربي والتي أطلق شرارتها جماعة اإلخوان 
املسلمني فرع سورية بدعم، ال محدود من الغرب 

بقيادة أميركا، وبشعارات احلرية والكرامة و»املوت وال 
املذلة« وما شابه من شعارات ألهبت مشاعر السوريني 

فاندفع معظم الشعب خلفها فأوصلوتهم ملا هم فيه، 
وخسروا األمن واالستقرار ولم يدركوا احلرية 

والكرامة بل خسروا كل معاني احلرية والكرامة وقبلها 
ما هو أهم اال وهو األمن والسالم، والدليل على هذا 

ان اكثر من نصف الشعب السوري املظلوم صار، اما 
الجئني في وطنهم أو في جواره أو الذين انطلقوا في 
قوافل املوت في البحر األبيض املتوسط أو البر عبر 

البلقان.. وحسبنا اهلل ونعم الوكيل فيمن اشعل الفتنة 
ومن دعمها.

املهم أن العالم وخصوصا الغربي أخذ يطلق صرخات 
االستغاثة ملواجهة هذه القوافل، وبدال من أن يصلحوا 

ما أفسدوه ويوقفوا مؤامراتهم ودعمهم لإلخوان 
والدواعش والنصرة وبقية القائمة وجدناهم يطالبون 

العرب وخصوصا دول اخلليج بتحمل مسؤولياتها 
للمساعدة الالجئني! بالرغم من أن العرب واخلليج 
قاموا بالواجب وأكثر فاألردن ولبنان يستضيفون 

اكثر من ثالثة ماليني إنسان ما بني الجئ مسجل وغير 
مسجل، ناهيك عن مئات اآلالف أو املاليني الذين 

يقيمون في الدول العربية وخصوصا اخلليج.. كما ان 
دول اخلليج العربي صرفت املليارات إلعانة الالجئني 
في مخيمات تركيا.. ولكن ما ان طرق الالجئني أبواب 

أوروبا الغربية أحسوا بأن هناك مشكلة يئن حتت 
وطئتها الشعب السوري املظلوم بسبب مؤامراتهم 

وربيعهم.. ولكن العجيب هو فذلكة السيدة ميركل التي 
قالت: سيذكر التاريخ ان املسلمني تركوا ارض املسلمني 

وجاءوا للغرب الكافر ينشدون العدالة.
ال يا سيدة ميركل لو تركتموهم بحالهم ملا جاءوا 

إليكم، فهم لم يأتوا ينشدون العدالة وإمنا ينشدون 
األمن واملستقبل الذي دمرمتوه في بالدهم بسبب 

تآمركم عليهم، ومع ذلك فأملانيا التي حتتاج للعمالة في 
املستقبل بسبب ضعف شديد في النمو السكاني لم 

توافق إال على استقبال ما بني 30 إلى 40 ألفا فقط ومع 
ذلك رأينا هذه االستعراضات باإلنسانية التي لطاملا 

عذبوها بربيعهم اخلبيث! 
أما أميركا اوباما التي منذ نشوب األزمة في سورية 

لم تستقبل إال 1500 الجئ وأعلنت بعد احتدام األزمة 
أنها ستزيدهم 300 ألف في املستقبل! وتطالبنا نحن 

ضحايا مؤامراتها بتحمل املسؤولية! بالرغم من ان عدد 
سكان اميركا اكثر من 300 مليون نسمة فلن تستقبل 

إال 1800 الجئ فقط!
واملؤسف ان الكثيرون عندنا بدأوا يتجاوبون مع 
هذه املطالبات الغربية اخلبيثة فرأينا مطالبات من 

بعض اعضاء مجلس األمة والبلدي بدعوة الالجئني 
السوريني! وكأن الكويت خالية من االخوة السوريني، 

فالكويت ومنذ زمن تستقبل السوريني بتأشيرة زيارة 
ومتدد الى اجل غير مسمى وهناك قرارات بعدم ابعاد 

السوريني، والكويت نظمت ثالثة مؤمترات دولية 
للمانحني جلمع املال ملساعدة االخوة السوريني، كما ان 

الكويت اكبر املانحني لهم على مستوى العالم مبا فيه 
املتقدم، وستستمر الكويت بإذن القادر سبحانه في 

تقدمي املساعدة لإلخوة السورين وبسخاء إن شاء اهلل، 
وعند هذا احلد وكفى، أما الدعوة لفتح الكويت لالجئني 

فهذا باب لن يأتينا منه خير فاتقوا اهلل بالكويت 
والالجئني.. فالكويت لم تكن سببا في هذه األزمة 

وقدمت ما يكفي للمساعدة.. والالجئني مشكلتهم هي 
احلرب التي تسببت فيها مؤامرات الغرب واليوم هم 
يراجعون مواقفهم بسبب قوافل الالجئني التي تقرع 

أبواب الغرب مبا يشكل أزمة أوروبية كبرى عل وعسى 
ان يقوموا بحل مشكلة سورية وطنا وشعبا من 

جذورها كما صنعوها.. فهل من مدكر؟

اليوم الكويت تعتبر هي الدولة األكثر كرما بالعالم في 
منحها قروضا وتوزيعها للهبات واملساعدات املليارية 

للشعوب املنكوبة وغير املنكوبة وتقدمي املساعدات 
املليونية للحكومات األخرى لتنهض تلك احلكومات 
بدولها حتى أصبحت هناك قناعة لدى املواطن بأنها 
بقرة حلوب وانها عني عذاري تسقي البعيد وتترك 

القريب وهذا األمر واقع ال مجال للتشكيك به.
نحن ال نطلب من حكومتنا أال تساعد شعوب العالم، 

ولكن األولى ان تساعد شعبها، وان يكون شعبها 
مرتاحا نفسيا وماديا ومعنويا، وان يشعر بأن حكومته 

جادة في نهضة البالد وتوفير جميع اخلدمات ليس 
فقط عالجا بالبانادول ومواعيد طبية طويلة املدى حتى 

يصل ببعض املرضى ان يتوفاهم اهلل قبل حصولهم 
على موعد لدخول الطبيب!

في الكويت بلد املليارات واخلير الوفير الذي أنعم اهلل 
علينا به، كان من املفترض ان تكون الكويت عاصمة 
اخلليج، بل عاصمة الدول العربية في شتى مجاالتها 

العمرانية وغيرها من األنشطة السياحية ولكن بتخاذل 
بعض اجلهات أصبحنا البلد الغنية هي أسوأ بلدان 

العالم الغنية، بل ان هناك دوال ال متلك ربع ما متلكه 
الكويت ولكن نهضتها وعمرانها واحترامها آلدمية 

اإلنسان تفوق الكويت بعشر مرات!
شخصيا اقترح على احلكومة ان جتعل لها مستشارين 

من فئة الشباب يكونون من النوع االجتماعي، 
ويخصص لهم سمو رئيس احلكومة يوما في االسبوع 
يجلس معهم ليسمع ماذا يعاني منه املواطنون ويالمس 

همومهم ومعاناتهم ويبتعد عن بعض األصوات التي 
تؤكد ان حال املواطن أفضل حاال في اخلليج ألن هذا 

احلديث غير صحيح وبه كذب وافتراء على الشعب ألن 
الشعب الكويتي اصبح حاله أسوأ بكثير مما كان عليه 

في السابق.
٭ زبدة الكالم: ال تبخلوا على شعبكم فالشعب أولى 

بأمواله أوالً قبل شعوب العالم.

baselaljaser@hotmail.com 
@ baselaljaser

q8kuwait@maktoob.com

باسل الجاسر

ماضي الهاجري

قوافل الالجئني 
صنيعة الغرب 

وعليه حلها

من األهم 
نحن أم هم؟

رؤى كويتية

زبدة الكالم

www.salahsayer.com
@salah_sayer

a.alsalleh@yahoo.com

صالح الساير

د.عبدالهادي الصالح

عن الدهشة حدثني صديق عربي يعمل 
في إحدى شركات الكمبيوتر الكبرى في 

إمارة دبي، يقول إنه كلما استقبل ضيوف 
الشركة من األوروبيني أو اآلسيويني فإنه 
يالحظ انبهارهم مما يشاهدون في دبي 

سواء في املعمار أو في سهولة احلياة 
وانتظامها الدقيق رغم مجيئهم من مدن 

متطورة عظمى وذلك بعكس ضيوفه 
الشخصيني من األهل واملعارف الذين 
يأتون من موطنه املتخلف على صعيد 

الطرقات واألبنية واإلدارة، حيث ال دهشة 
تنبض في عروق الناس.
>>>

مالحظة دقيقة ومهمة، ذلك أن 

الدهشة تعكس حساسية حضارية 
لدى اإلنسان، وكلما انخفض 

منسوب تلك احلساسية خفتت 
الدهشة. وقدميا قيل إن »فاقد الشيء 

ال يعطيه« وفاقد احلضارة ال يدرك 
مظاهرها كي يصاب بالدهشة أو 

التعجب أو اإلعجاب، بعكس اإلنسان 
املتمدن الذي تلفته مظاهر املدنية، 

فالعني املدربة على تذوق فنون 
العمارة أو مشاهدتها في بالدها 
حتسن التقاط هذه الفنون حني 

جتدها تتجسد في املعمار في دبي، 
أما العني الفقيرة فال تبصر وال 

ترصد، والذي يعيش قرب النفايات 

قد يقرف من رائحة العطور.
>>>

ماليني املزارعني وغيرهم من الناس في 
جميع أنحاء العالم صدف انهم شاهدوا 

سقوط الثمار من األشجار ووحده 
اسحق نيوتن الذي - بسبب قدرته 

العقلية واستعداده املعرفي - استغرب 
واندهش وحار في أمر سقوط التفاحة 

باجتاه األرض ليكتشف بعد ذلك اجلاذبية 
األرضية. وبإيجاز ميكن القول ان الدهشة 
»أم احلضارات« التي ال تتولد في األنفس 

الواقعة حتت هيمنة اليقني والقبول 
واالستسالم والهروب من األسئلة 

والركون إلى احلقائق املاضوية. 

أيهما أكثر ضررا على املجتمع؟! سؤال 
ذو مغزى طرحه أحد الزمالء! بالطبع 
االصل القرآني في االرهاب، إلرهاب 
)عدو اهلل وعدوكم( ويتحقق اآلن في 

العدو الصهيوني.
لكن اجلهل املركب واحلقد والكراهية 

اوجد فهما فاسدا في حتويل القوة ضد 
املسلمني املخالفني، والبشر املساملني، 

حتى ارتبط مصطلح االرهاب باالسالم 
واملسلمني.

وهذا احد نتاج الفساد العقائدي 
والفكري، فالراغب االصفهاني في شرحه 

أللفاظ القرآن يقول عن الفساد »خروج 
الشيء عن االعتدال، قليال كان اخلروج، 
او كثيرا، ويضاده الصالح، ويستعمل 

في النفس والبدن واالشياء اخلارجة عن 
االستقامة«، لذلك تتعدد صوره: الفساد 

االداري، والفساد السياسي، الفساد 
األخالقي، الفساد املالي..الخ، وعندما 

يتغلغل الفساد في املجتمع فهو خبيث 
كالسرطان يهدم اركان املجتمع واحدا 
تلو اآلخر، فالفساد في األخالق يفتح 
نحو فساد اإلدارة، نحو فساد القرار 

السياسي، نحو الرشى والسرقات املالية، 

نحو بيع الضمائر والذمم إلى اخلروقات 
األمنية، إلى انهيار املجتمع بأسره ولو 
بعد حني. والقرآن الكرمي يتحدث كثيرا 

عن تلك األمم التي تسيدها الفساد.
واملالحظ لألسف أن عندنا نوعا من 

املهادنة مع الفساد عموما بأنواعه 
وخاصة مع أفكار التطرف والكراهية، 

والفساد االداري واملالي، رغم توفر 
القوانني الرادعة! وهو ما ميثل اخلطر 
احملدق املمهد لالرهاب. وقانا اهلل من 

شره وأشراره، الفساد واإلرهاب وجهان 
لعملة واحدة.

أيها الناس.. 
اندهشوا

اإلرهاب 
أم الفساد؟

السايرزم
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أجلى صورة عاصرناها ونشاهدها 
أمام أعيننا كل يوم كمثال حي لعبارة 

»حني يتبدل النعيم إلى جحيم« وانقالب 
األوضاع من االستقرار إلى الدمار فلن 
جند مثاال حقيقيا لهذا املعنى كبلد مثل 
»سورية« فقبل سنوات قليلة كان هذا 
البلد قبلة للمسافر اخلليجي والعربي 

وكانت واحة ومصيف لكل متعب 
يستظل بها ويتمتع بحقولها، ومركزا 
تاريخيا لكل دارس وباحث في تاريخ 
احلضارة اإلسالمية، ومركزا للثقافة 

واألدب والفن العربي رغم وجود ما ال 
ميكن إنكاره من مراكز األمن املزعجة 

واملتشددة. 
وألن الدنيا كذلك ال تبقى على حال 

كما قال اإلمام علي ÿ عنها: 
»أحوالها تتزلزل ونعيمها يتبدل«، فال 

شيء يبقى على حاله ودوام احلال 
من احملال. ولكن لكل تغيير أسباب 

وظروف وإرهاصات تبدأ قبل أن يبدأ 
التحول من النعيم إلى اجلحيم، وأول 
تلك األسباب في دمار سورية كحالة 

معاصرة هي »الفتنة« التي وجدت 
مستقرها في بيئة خصبة ومواتية، 
فنمت بشكل متسارع حتى صارت 

غوال ووحشا يبتلع احلجر والشجر 
والبشر، وانهار كل شيء وانقلب 

النعيم الى جحيم وأصبح احلال غير 
احلال فشرد شعبه وحرقت مروجه 

وهدمت بيوته فلم يتبق سوى صور 
الرماد.

القصد.. هذه الصورة الواقعية لهذا 
التحول املخيف حلياة شعب بأكمله 

أصبحت حديث العالم بأسره بكل 
بشاعة صور هذا التحول وقساوة 

مشاهده وبكل آالم وصرخات األمهات 
الثكلى، حقيقة واحدة أن نعيم هذا 

الشعب أصبح جحيما.

وأتساءل أنا هنا كما يتساءل مثلي 
الكثيرون في الكويت، من هذا البلد 

اآلمن، بلد اإلنسانية، ملاذا يصر البعض 
على أن يدفعنا إلى مصير مظلم مثلما 
حدث في سورية والعراق وغيرها من 
دول عاشت ومازالت تعيش في ظالم 
الفتنة؟ ملاذا يحاول البعض أن يزرع 
في داخلنا اخلوف من شيء ما رغم 
أن هذا البلد حتكمه مؤسسات أمنية 
متمكنة وقضاء ال ميكن جتاوزه إال 

باحلق؟! ملاذا يحاول البعض أن يستبدل 
ابتساماتنا وضحكاتنا إلى عويل 

وصراخ مرير؟! انها بال شك الفتنة.
نحن دائما متفائلون بالقيادة العليا 

للبلد احلصن احلصني للشعب ولكن 
»أيد وحدة ما تصّفق« وعلى كل القوى 

الوطنية أن تبادر بالوقوف خلف القيادة 
السياسية لدرء كل خطر يريد بهذا البلد 

أي سوء.

بني النعيم 
واجلحيم »فتنة«

القصد


