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سامي عبداللطيف النصف

أمة العرب بني 
الوحدة واالنقسام!

مع بداية القرن املاضي وحتى 
حقبة وصول الثوريات املفرقة 

واملدمرة في العراق وسورية 
وليبيا إبان السنوات اخلطرة 
1968 ـ 1970 كان اخلالف بني 

»الوحدويون« مبسمياتهم 
وتطلعاتهم املختلفة، فهناك 

كحال حزب الكتائب واملفكر 
شارل مالك من آمن بوحدة 

أقضية لبنان الكبير، قابلهم من 
آمن بوحدة الهالل اخلصيب 

كامللك عبداهلل باألردن )اغتيل( 
وانطون سعادة في لبنان 

)أعدم( ونوري السعيد بالعراق 
)قتل وسحل(، ودعاة الوحدة 

العربية من قوميني عرب 
صفوا بعضهم البعض بعد 
ان حكموا اليمن اجلنوبي، 
وبعثيون حقيقيون قتلوا 

وسجنوا وهجروا واستبدلوا 
مبنظومات سرية تسمى بالبعث 
في بغداد ودمشق، وناصريون 

مت استبدالهم مبنظومة سرية 
أخرى حكمت طرابلس الغرب، 

إضافة الى دعاة الوحدة 
بني مصر والسودان قبل 

تفتيته على يد منظومة بيوت 
األشباح برئاسة البشير ومثل 
طالب وحدة اليمنني الشمالي 

واجلنوبي التي أحالتها املنظومة 
السرية للرئيس صالح إلى 

احتالل شمالي سافر للجنوب.
>>>

في تلك احلقبة التي امتألت 
باألحالم الوحدوية الوردية بني 

العرب حكم سورية وبعدها 
العراق امللك فيصل القادم 

من احلجاز )السعودية حاليا( 
رغم وفرة الساسة املؤهلني 

في البلدين، وحارب العلويون 
والدروز وسنّة حلب ودمشق 

مشاريع إنشاء دويالت خاصة 
بهم. وكان كبار مستشاري 

امللك عبدالعزيز آل سعود من 
مصر وسورية ولبنان والعراق، 
كما كان أغلب رؤساء الوزارات 
العراقية من غير العراقيني بل 

من كبار ضباط الشريف حسني 
وأكبر دعاة الوحدة العربية من 

املسيحيني العرب.
>>>

وفي عام 1953 وقبل حتول 
مملكة مصر والسودان من 

امللكية الى النظام اجلمهوري 
عرض عرشها كما بينت 

باحلقائق والوثائق والصور 
والشهود على الشيخ الكويتي 

اجلليل عبداهلل اجلابر، كما 
تنازل الرئيس السوري شكري 

القوتلي عن حكم سورية 
لصالح الرئيس املصري جمال 

عبدالناصر وأعلن عن قيام 
االحتاد العربي بني العراق 

واألردن، وأصبح فيصل الثاني 
ملكا على البلدين.

كما أصبح في عام 1963 
السوريان ميشيل عفلق 

وصالح البيطار واألردني 
منيف الرزاز قادة حزب 

البعث احلاكم في العراق قبل 
ان ينقلب عبدالسالم عارف 

عليه، والحقا أي بعد عام 
1968 تكشف الدولة السرية 

في بغداد عن أنيابها فينتهي 
األمر بأسلمة كاذبة لعفلق 

وسجن الرزاز في بيته ببغداد 
حتى موته عام 1986، واغتيال 

البيطار على يد املنظومة 
السرية األخرى في دمشق بعد 
لقاء عاصف له مع األسد رفض 

خالله البيطار ان يستقر في 
سورية ليعطي صك الشرعية 
للجنة العسكرية للحكم حتت 

مسمى حزب البعث كما أعطى 
استقرار املغلوب على أمره 

عفلق في بغداد شرعية مماثلة.
آخر محطة:

1 ـ اكتشف القوميون العرب 
مبختلف مسمياتهم في وقت 

متأخر زيف الشعارات الكاذبة 
املرفوعة من قبل الدعاة 

الزائفني ممن رفعوا بالعلن 
شعار وحدة العرب وعملوا 

في السر على تفرقتهم بالقمع 
الطائفي والعنصري في الداخل 

وغزو اجليران والتدخل في 
شؤونهم باخلارج.

2 ـ والتاريخ يعيد نفسه.. 
حيث نشهد هذه األيام 

منظومات سرية مدمرة تدعو 
للخالفة ووحدة املسلمني 

وتعمل في الواقع على فرقة 
املسلمني وإضعاف اإلسالم 

وتفتيت دوله وتسليمها 
لألعداء!
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محطات

م. غنيم الزعبي 

ما يجري في صحراء العراق 
والشام أمور غريبة قيل عنها 

الكثير، كذلك ما يسمى بالدولة 
اإلسالمية بالعراق والشام )داعش( 

قيل عنها ما هو أغرب وأعجب، فقد 
قالوا عنهم انهم مسلمون »سنة« 
ونراهم يقتلون السنة ويدمرون 
ديارهم، قيل عنهم »شيعة« لكننا 

نراهم يفجرون السيارات املفخخة 
في األسواق لتقتل الشيعة وكل 
ما هو حي، قيل عنهم انهم من 

مخلفات جيش صدام لكن اعمارهم 
تكذب ذلك، وقيل عنهم الكثير 

لكن اقرب التوقعات إنهم صناعة 
دول عظمى وغير عظمى، وجدوا 

أن هناك شبابا خفاف العقول، 
يسهل التغرير بهم وتلويث 

ادمغتهم، وبكلمة يسلمون زمام 
امرهم للشيطان فينقلبوا الى 

قنابل بشرية )انتحاريني( يصعب 
اكتشافهم، فيبحثون عن مواقع 
يفجرون أنفسهم بها ويزهقون 

ارواحا بريئة معتقدين انهم 
يحسنون صنعا.

التعرف عليهم مشكلة، ومالحقتهم 
مشكلة صعبة، ومنعهم من تنفيذ 

اجرامهم أصعب. 
وفي إحدى الليالي الشتوية جلس 
قادة دول عظمى حول نار املدفأة 

املشتعلة من أخشاب الشجر، ولهيب 
نارها يتراقص ويتلون من األزرق 
الى األحمر واألصفر والحظوا أن 

ذلك يغري احلشرات فيجذبها لتأتي 
طائعة باختيارها الى حتفها وكأنها 

مصيدة للحشرات، من تلك املالحظة 
قامت تلك الدول بخلق مدفأة كبيرة 

لهؤالء املهووسني باملوت قريبة 
من أوطانهم وأهلهم، بعيدا عن 

الغرب فاختاروا لهم بادية الشام 
والعراق فأشعلوا فيها النار لتكون 
ذلك امللعب املقدس )الهوليكوست( 

لهؤالء املغرر بهم ليحترقوا قبل ان 
يفكروا مبواقع بعيدة، جنح هؤالء 
القادة بفكرتهم وتساقط الشباب 

كما تتساقط احلشرات على النار، 
فزاد املاكرون النار حطبا.. يلقونه 

بطائراتهم التي تدعي محاربة داعش، 
بل يزودون الدواعش باملعلومات 

االستخبارية واألوامر )الكر والفر( 
حتى تدوم النار اشتعاال لتحرق 

األخضر واليابس واحلجر والبشر.
أما اليوم فان ما نراه يذكرني باملثل 

املصري )جتي تصيده يصيدك( أو 
باملثل اللبناني)ال تلعب بالنار حترق 

اصابيعك( أو باملثل الكويتي )بغيناها 
طرب صارت نشب(.

نعم خالل سنوات مضت احترقت 
أبدان، وأزهقت ارواح، ودمرت 

بلدان وهاجرت أقوام، والقادة إياهم 
يتسلون ويعبثون بأوطاننا.

ولكن اليوم انقلب السحر على 
الساحر فهذه النار جّرت رجل 

احدى تلك الدول العظمى وستجر 
الثانية والثالثة وسنرى تلك النار 

التي أشعلوها وزادوها حطبا 
ستكوي اصابعهم وسيكونون 

حطبا لها، وما جرى بأفغانستان 
ليس ببعيد، فشرارها تطاير في 
كل االجتاهات، وكذلك هذه النار 
شرارها سيصل لبلدان من يده 
تعبث بجمرها.. معتقدا أنه بعيد 

عنها، إن النار ال صاحب لها وال تعز 
من أشعلها.

قال عز من قائل: »وال يحيق املكر 
السيئ إال بأهله«.

اللهم احفظ بالد العرب من شرور 
االشرار وكيد الفجار ممن كانوا 

عبدة الشمس والنار.

قبل تويتر وقبل الواتساب والسناب 
شات، كان هناك منتدى الشبكة 

الوطنية في الكويت لصاحبه 
ومؤسسه سعود عبدالعزيز 

العصفور، وكان يعتبر من أكبر 
املنتديات في الوطن العربي، وكان 

أعضاؤه من النخبة من أهل الكويت 
من نشطاء ونواب وصحافيني 

وكتاب، وكانت املواضيع التي تطرح 
فيه تعكس الوضع احمللي بدقة وبكل 

تفاصيله.
أحد جنوم ذلك املنتدى وأحد 

املؤسسني له هو الصديق محمد 
العنزي »أبونورة«، وكان عدد 

األعضاء الذين يشاركون مبواضيع 
العنزي أكثر من 100 ألف لكل 

موضوع، تصوروا هذا قبل ازدهار 
»الواي فاي« وثورة الهواتف الذكية 

التي جعلت املتابعة بسهولة مع 
ضغطة زر.

الصديق محمد كان لديه تعبير 
جميل يستخدمه أحيانا هو »أقضب 

هايشتك«، وترجمته تعني قم 
بالتحكم بالشخص املتحمس جدا في 

فريقك.
وتذكرت هذه اجلملة وأنا أراقب 
األحداث التي تتسارع من حولنا 

وتتداخل مع بعضها بشكل معقد 
حتى أنك لو حاولت حتليلها أو 

تفسيرها فستصاب بصداع نصفي، 
لكن خبرة السنني والشعيرات 

البيضاء التي قامت تتوزع بشكل 
إستراتيجي على راسي أكدت لي 

احلقيقة التالية: كل طبول احلرب التي 
تدق وكل اخلصوم املتخاصمني هي 
جزء من سيناريو كبير متفق عليه.. 

بس خوفك من بعض املتحمسني 
الذين يخرجون عن النص، ومن هنا 

تأتي أهمية جملة العنزي »اقضب 
هايشتك«، انها سياسات دول 

يقوم عليها ويخططها اناس حكماء 
عركتهم السنوات وحتى اخلصومات 
واملناوشات بني الدول تتم وفق آلية 
دقيقة يرسمها كبار موظفي وزارات 
اخلارجية في تلك الدول فال تتعدى 

بعض احلدود املتفق عليها، لكن 
غالبا تأتي املشاكل من »املتحمسني« 
من الطرفني الذين تشحذ تغريداتهم 

وتفاعالتهم في وسائل التواصل 
االجتماعي سكاكني احلرب وتستعني 

في ذلك مبفردات قبيحة تصب الزيت 
على النار وقد تصل بعض األحيان 
الى حد التشجيع على أعمال عنف 
وتطاول تتجاوز اخلالف بني تلك 

الدول الذي مازال في مرحلة التراشق 
اللفظي والتصريحات والتصريحات 

املعاكسة.
خطورة هذا األمر يتمثل في زرع 

روح االستعداء بني شعوب املنطقة 
التي ال خيار لها غير التعايش فقد 

فرضت علينا اجلغرافيا التجاور 
وال تستطيع الدول مثل البشر حمل 

حقائبها والسفر من موقع آلخر، 
قدرنا أن نعيش في منطقة مهمة 

للعالم كله وال يريدوننا أن نتفق أو 
نتوافق بل من مصلحتهم أن نكون 

على خالف دائم حتى نحتاجهم 
دائما.

أنا من جيل قضى 30 سنة من حرب 
الى حرب، فمن حرب اخلليج األولى 
إلى الثانية إلى غزو العراق إلى حرب 

داعش..كافي بس ملينا نريد تربية 
أطفالنا، نريد أن تتقدم وتزدهر 

بلداننا، تعبنا من أنه كلما صدأت 
األسلحة في مخازن الدول الغربية 

وشارفت على انتهاء صالحيتها 
أشعلوا حروبا إقليمية تلتهم األخضر 

واليابس.
نقطة أخيرة: ال خير في احلرب، 

واخلير كل اخلير في السالم »بس لو 
اهلل يفكنا من الهوايش«. 

»سور.يا... روس. ال«

»اقضب هايشتك«

ملن يهمه األمر

في الصميم

»سناب جات« وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي، مع 
حتفظي على مصطلح التواصل فأنا أراه »التباعد« ولكن 
مع فئة األرحام والعائلة، بينما هو بالفعل تواصل مع من 

دونهم حول الكرة األرضية.
هذه الوسيلة، والتعريف جليل اآللة الكاتبة والقلم والورق 
أمثالي، عبارة عن التقاطات من الصور والڤيديو تبقى في 

حساب صاحبها فترة زمنية واجلديد ميحو القدمي، ثم 
متحى كاملة حسب نظام »السناب«!

هذا النظام وضعه مبرمج ما، وميلكه »فاوندر« ما أيضا، 
ويربحون مئات األلوف يوميا، ألننا أحلنا حياتنا طاعة 

لبرنامجهم بثا مباشرا للعالم مجانا ونحن نبتسم لبطولة 
أفالم الواقع!

الحظ أيها العضو في أمة محمد ژ، املوصوف ضمن 
خير أمة أخرجت للناس، أنك تابع وبطاعة مطلقة ألنظمة لم 

يؤخذ رأيك فيها، أنت فقط مشارك تزيد من أسعار أسهم 
هذا التطبيق وذاك، مجرد رقم يزايد عليك في البورصة، 

أنت لست عضوا في النظام االقتصادي العاملي، أنت 
مجرد مستهلك تدفع نقودك في »الطالعة والنازلة« ملناشير 
تكنولوجيا برامج التواصل التي تأكل وهي »طالعة ونازلة«!

أبالغ؟ ال، أنا أنقل احلقيقة التي يعطيها أغلبنا ظهره حتى ال 
يعترف أنه إمعة، ال أكثر.

ولكن ليس ما أقول أن تلك الوسائل شر محض، بل هي أداة 
ميكن للمهتم بشأن األمة تطويعها ملصلحتها، وأن يجتهد 

ليجعل كل علم نافع ضالته ويستخدمه، ال أن يصير خادما 
له، التكنولوجيا التي جعلت بيوتنا كقماش شفاف ال يعطس 
أو يكح أحدنا في فراشه هنا في الكويت إال سمعه »أوباما« 

في مكتبه البيضاوي في »الوايت هاوس«!
لذلك، لنحسن التفاعل مع الواقع ال االنفعال بسببه، الفرق 
بينهما مدة زمنية في التفكير قبل التصرف، وقبلها العلم 

باملوضوع الذي يتطلب التفاعل والرد وإال زدنا الضرر، 
وكذلك فهم كيفية استعمال أدوات اإلعالم احلديث لصالح 

األمة بكل طاقاتها وباالجتاه الصحيح، البناء.
ومبا سبق ال أعظ أحدا، بل أذكر نفسي بواحدة من أهم ما 
جنح به، ولألسف، يهود في بروتوكوالت صهيون، وهي 

إغراقنا بتفاصيل التفاصيل لنتشتت عن مهمتنا الرئيسية 
في احلياة وهي كما جاء في القرآن الكرمي )وما خلقت اجلن 

واإلنس إال ليعبدون( ونتوه مثل تيههم ولكن تيه مفتوح 
املدة بال زمن، فتتحول االكتشافات والوسائل احلديثة 

التي يفترض أن تكون اختراعات إلضافة الراحة الى حياة 
اإلنسان وحتسني مستواها، إلى نقمة وضياع أوقات بفعل 

»ال شيء«!
فن »عمل الالشيء« أو »قول الالشيء« نظرية من نظريات 
اإلعالم السياسي التي يتبعها اإلعالم العاملي ونحن جنلس 

فاغرين أفواهنا أمام األفالم السينمائية التي ينتجونها 
محتضنني »دلو البوبكورن« نتلقى رسائلهم إلينا غير 

املباشرة واملباشرة كبهيمة، أجلكم اهلل!
أقنعونا بالكاوبوي الذي يخاف منه أبناء املنطقة لهيبته، 

وهو كذب ألن احلقيقة أنه سكير مخدر عاطل فاشل 
»نسوجني« ال خير فيه وال احترام له خليبته، واملقاتل 

اخللوق الذي ينقذ النساء واألطفال والشيوخ في احلروب، 
وقد كشفت قصص الڤيتناميات كم أجننب من »أبناء في 

احلرب« سفاحا بسبب اغتصابات اجلنود األميركان، وأنهم 
سينقذون البشرية بالعلم احلديث لألدوية، وهم يرسلون 

أمصال التيفوئيد والكوليرا للهنود احلمر حتى أبادوهم إال 
قليال، وإلى آخره.

فهال تركت فضال شطيرة السجق واملشروب الغازي الذي 
نفخ بطنك بالهراء وقمت من أمام التلفاز وقرأت قليال 

لتكون ثقافة حقيقية؟!
أرجو ذلك.

وإن لم يعجبك »تعب الطريق« عد »للبوبكورن« فهذا ما 
تستحقه فعال!

عرضت إحدى القنوات الفضائية لقاء مع الرئيس اليمني املخلوع 
علي عبداهلل صالح قبل أكثر من 10 سنوات حتدث فيه عن أمور 
كثيرة، لكن الذي لفت انتباهي هو رده على سؤال املذيعة حول 
»القات« وجلساته، التي ميضي فيها اليمنيون حوالي 18 ساعة 

من 24 ساعة، حيث قال »الشاويش«: »إن جلسات القات يتم فيها 
احلديث عن أمور سياسية واجتماعية تخص اليمن ودول العالم 

بحضور عدد من كبار املسؤولني في الدولة، حينها سألته املذيعة 
عما إذا كانت نتائج تلك املناقشات التي تدور في جلسات القات 

توظف في اتخاذ القرار فأجاب، ال.. وأن ما يتم في جلسات 
القات ال يعمل به وال يؤخذ بشكل جدي، ولكن هناك اجتماعات 
أخرى تعقد في صباح اليوم التالي مع نفس املسؤولني ملناقشة 
األمور التي سيتم تطبيقها، مبعنى آخر انه ومسؤوليه يكونون 

»فوق النخل« في املساء و»الصباح رباح«. وهذه اجللسات 
هي التي أودت باليمن وتدهور حاله بسبب ان جميع مسؤوليه 

مسطولون ليال.
وحديثنا هنا ليس عن السياسة أو عن علي صالح نفسه ولكن 

احلديث عن عبارة »فوق النخل«. ففي بداية الثمانينيات كان 
يدرسنا في اجلامعة أستاذ عراقي اجلنسية، وكان أحد زمالئنا 

دائم السؤال لهذا األستاذ عن مستواه العلمي، وكان رد الدكتور 
الدائم أيضا: »ابني انت فوق النخل«، واستمر هذا السؤال 

واستمرت اإلجابة بنفس األسلوب الى أن جاء موعد النتائج، وإذا 
بصاحبنا يحصل على نتيجة »F« مبعنى أنه راسب وبجدارة، 
فاستغرب صاحبنا من هذه النتيجة، وعند سؤاله للدكتور عن 

سبب هذه النتيجة وعن كالمه انه فوق النخل، فكان رد الدكتور 
»ابني انت مو سامع عن النخل الكبير والنخل الزغيرون.. انت 

فوق النخل الزغيرون«.
أما مقولة »فوق النخل« فهي عبارة عن خطأ في السماع تداوله 
الناس منذ سنوات وأصبح شائعا بينهم، فناظم الغزالي وغيره 
رددوا هذه األغنية لسنوات »فوق النخل فوق يابا فوق النخل 

فوق«، وهذه غير صحيحة، بل الصحيح هو »فوق إلنا ِخل« 
واملقصود بها احلبيب الذي يسكن مكانا مرتفعا وليس كما يقال 
فوق النخل، فليس من املعقول أن يكون هذا احلبيب »متسمت« 

وقاعد فوق النخل.
وهناك عبارة أيضا سمعها ورددها معظم جيلنا عبر أغنية 
لشادي اخلليج انتشرت عام 1986 يقول فيها: »ميشي على 

الدانة«، وهذا اللفظ غير صحيح، ألنه ليس من املعقول أن يكون 
هناك من ميشي على الدانة »اللؤلؤ«، والصحيح انه »ميشي على 
إردانه« واملقصود بها القبقب، الذي يسير بشكل جانبي ومتزن، 

ومن هنا فالسماع الصحيح يولد نطقا صحيحا ولفظا سليما.

@kholoudalkhames

masoud65@hotmail.com

خلود عبداهلل الخميس

مسعود مشعل العنزي

»سناب« واحلائط 
الشفاف!

»فوق إلنا خِل«

آخر كالم

katebkom@gmail.com
صالح الشايجي 

سالم إبراهيم السبيعي

»من شّب على شيءٍ شاب عليه«.
ذلك القول املأثور املتداول يعني 
طبائع اإلنسان وداخليات نفسه، 
ولكنني استشهدت به ال لتأكيده 

أو نفيه، ولكنني استعرته للتدليل 
على أنه قابل للتطبيق على شكل 
اإلنسان أيضا وليس ما يُكّن في 

نفسه فقط.
رشدي ابن اللواء سعيد بغدادي 

أباظة، و»ليلي جورجينجو« 
اإليطالية، »رشدي أباظة« وهو 

املمثل املشهور وفتى أحالم 
الفتيات في خمسينات القرن 

العشرين وستيناته وسبعيناته، 
توفي في أوائل خمسينات عمره 

عام 1980.
كان وسيما وميتلك مواصفات 
الرجل اجلذاب، فهو الرياضي 
واملغامر واملمثل الناجح وذو 

اجلسد الرياضي املمشوق 
واإلطاللة املريحة وجنم عصره 

املمتلئ بالنجوم.
»رشدي أباظة« لو امتد به العمر 
الى الثمانني وما فوقها سيبقى 

الكثير والكثير من وسامته ومالمح 
شبابه التي نشأ بها وأطل على 

الناس وعرفوه وأحبّوه بها.
وهنا يصدق معه ـ شكال ال 

مضمونا ـ القول املأثور »من شّب 
على شيء شاب عليه«.

وللتصديق أكثر على صحة 
نسبة هذا القول املأثور الى شكل 

اإلنسان وليس الى نفسه وداخليته 
فقط، أستشهد مبمثل آخر، هو 

نقيض متاما لرشدي أباظه، وهو 
املمثل املصري الشهير أيضا 
وأبو السينما املصرية الفنان 

»عبدالوارث عسر«.

فهذا الفنان املولود في نهايات 
القرن التاسع عشر وامتد به 

العمر حتى أوائل ثمانينات القرن 
العشرين وعاش ما يقرب من 

تسعني عاما، بقي على ما شّب عليه 
من حيث مالمحه وشكله.

ابتدأ أبا وانتهى أبا، منذ عرفناه 
وهو يؤدي دور األب، منذ ابتدأ 

التمثيل وعرفه الناس وهو ميثل 
دور األب رغم أنه كان شابّا 

حينذاك، ورمّبا كان أبا ملن هم أكبر 
منه في العمر، تساعده في ذلك 
مالمحه األبوية وطلته السمحة 

وحنان األبوة الظاهر في أدائه وفي 
صوته.

رحم اهلل االثنني مات أولهما 
محتفظا مبا شب عليه وهو في 

أول املشيب، ومات الثاني وهو في 
التسعني مبا »شبّ عليه«. 

»رشدي« 
و»عبدالوارث«

بال قناع


