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كفانا تنظيراً بال عمل!
في جلسة حوار عن الشأن 
السياسي احمللي واخلارجي 

في احد الدواوين العامرة 
بالثقافة، احد كبار السن كان 

يستمع باهتمام لكل ما نتناوله 
من حديث فيه وجهات نظر 
متباينة، وكانت االبتسامة ال 

تغيب عن وجهه البشوش، 
وفي آخر احلديث نطق بجملة 

أجدها األهم وذات معنى 
بليغ تستحق التوقف عندها، 

وتعتبر هي األصل بني كل 
ما تطرقنا اليه من قضايا 

سياسية، قال »نحن شعوب 
فقط تعشق التنظير وتكره 

التنفيذ«!
عبارته جعلتني اسأل ماذا 

تقصد بالضبط؟! فقال: 
الشعوب املنتجة هي صنيعة 

ثقافة دائما ما تكون أهم 
أولوياتها التطوير ونهضة 
األوطان، وهذا يتم بالعمل 
واجلهود املبذولة واإلبداع 

والتعاون واالبتعاد عن حاالت 
االنتقام والتبعيات القبلية 

واملذهبية والطموح واملصالح 
الضيقة، وكل ينفذ تلك 

األولويات واملهام حسب موقعه 
واملهمة املوكلة إليه دون القفز 

على صالحيات اآلخرين او 
التطفل على شؤون ال تعنيه 
ال من قريب وال بعيد، وتلك 

الشعوب غالبا ما تكون نشطة 
في األولويات التي تندرج 
حتت املصلحة العامة التي 

جتلب دميومة النمو بشتى 
املجاالت ومتنح اخلير للكل 

دون استثناء، وال ترغب 
ابدا بالتنظير كما هو احلال 
في واقعنا املرير الذي جند 
به كل شخص ينادي لذاته 

ويسوق لها ويعتقد في نفسه 
انه األصلح واألكفأ وعندما 

يتسلم املسؤولية املوكلة 
إليه ال جند منه اال اخلطابات 

الرنانة والتصريحات اإلعالمية 
امللتهبة باإلجنازات والبطوالت 

املزيفة واحلقيقة على ارض 
الواقع ال شيء يذكر، وتلك 

االجنازات الوهمية فقط جندها 
في عقول املستفيدين منه، 
واألمثلة أشهر من أن تذكر 

هنا!. 
واسترسل بكالمه قائال: ولو 

أتينا على املستوى الشخصي، 
جميعنا متعلمون ومن 

اصحاب الشهادات العلمية 
ذات التخصصات املختلفة، 

ولكن لم اجد يوما طول تلك 
السنوات احدا منكم يتحدث 
عن تخصصه، وما ميكن ان 

يفعله من تطوير او اجناز من 
اجل وطنه ومن اجل املصلحة 
العامة، وكل ما تتحدثون عنه 
ال يخرج عن نطاق خرابيط 

السياسة واالنتقادات الالذعة 
لفئات واشخاص ومسؤولني 
ودول دون ان تقدموا حلوال 

حقيقية للخلل احلقيقي وهذا 
ما يسمى باإلفالس املجتمعي، 

وهذا هو التنظير األعوج بعينه 
الذي يشبه السراب الذي تراه 
وتركض خلفه وال تصل إليه.
وقال: ان دواوين املاضي كان 
روادها يتحدثون عما ينفعهم 

بشؤون حياتية وقصص 
جميلة متنح العبر واملواعظ، 

اما اآلن فالكل اصبح سياسيا 
مخضرما حسب ما يرى 

بنفسه وهو باحلقيقة ال يعرف 
حتى ابجديات السياسة، وهنا 

يكمن اخللل بأن الشعوب التي 
تنّظر كثيرا ال تعمل إال قليال 

ومصيرها الفشل. 
بعد كالمه لم اجد أال 

االستسالم والتأييد لكل ما 
قاله من حقيقة مجتمعية احيانا 
نتجاهلها، الن كل ما قاله واقع 

بدأنا نلمس آثاره في حياتنا 
اليومية نحن نعشق التنظير 
السياسي والتمجيد األعور 
لشخصيات هنا وهناك متر 
في الساحات السياسية فقط 
الن تنظيرهم سحر العقول 

وجعل الكثير منا ينطق بذات 
األسلوب امللتوي واملتلون، 
متجاهلني مبادئ وخطوات 

االجنازات احلقيقية، واصبحنا 
مجتمع من يجيد التنظير 

باحتراف سيحصل على ما 
يريد.

واخيرا.. أود ارسال تلك 
الرسالة الى كل مسؤول ومنهم 

نواب األمة واسألهم: هل 
حققتم شيئا على ارض الواقع 
من تنظيركم الذي كان يصدح 
بكل زوايا اإلعالم قبل توليكم 

تلك املسؤوليات؟!.. ودمتم. 

شرارة قلم

مصيب نجم
اهتمام كبير من نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد والقيادات العليا في الوزارة 

برعاية القادة والضباط املتقاعدين من 
الوزارة وتقدمي التسهيالت املمكنة لهم 

تكرميا وتقديرا خلدماتهم على مدى 
سنني عديدة للبالد التي كرست أمن 
الوطن العزيز واملواطنني واملقيمني.

وقد مت افتتاح مبنى خاص للمتقاعدين 
من منتسبي وزارة الداخلية لتقدمي 
واجناز وتسهيل معامالت الضباط 

املتقاعدين ـ املرورية ـ األمنية ـ 
اخلدمية. لهم وألسرهم.

وتقوم إدارة رعاية شؤون املتقاعدين 
مبتابعة واجناز جميع معامالت اإلقامة 
واملرور واجلنسية واجلوازات وتنفيذ 

األحكام. وخدمة الفحص الفني 

واستقبال الطلبات اخلاصة مثل العالج 
باخلارج حيث تقوم اإلدارة مبتابعة 

هذه املعامالت.
وقريبا سوف توفر اإلدارة خدمة 

التوقيع اإللكتروني للبطاقة املدنية 
وكذلك خدمة توفير تأشيرة شينغن 

للدول األوروبية ليس للضباط 
املتقاعدين فقط بل لذويهم أيضا.

هنيئا لكم متقاعدي وزارة الداخلية 
بوجود الشيخ محمد اخلالد الصباح 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية على رأس الوزارة. فهذا 
يدل على حرصه الكبير وتقديره 
ملا أعطيتم من زهرة شبابكم في 

خدمة الوطن واملواطنني والوزارة. 
تستاهلون ملا يتوافر لكم من هذه 

اخلدمات.

أمتنى أن حتذو وزارة الدفاع حذو 
هذه اخلطوات وتقدم هذه اخلدمات 

للقيادات املتقاعدة واملتقاعدين جميعا 
ملا قدموه خالل أدائهم لواجباتهم 
في حماية الوطن العزيز وتقدمي 

حياتهم فداء للذود عن تراب هذه 
األرض والدفاع عنها والسهر على 

أمنها والذين أفنوا زهرة حياتهم في 
العمل اجلاد واحلرص على تقدمي 

كل ما بوسعهم حلماية تراب أرض 
الكويت والتضحية بحياتهم للدفاع 
عنها والتاريخ شاهد على ما قدمه 

هؤالء املتقاعدون من وزارة الدفاع. 
فهل هناك تقدير وتكرمي لهم أسوة 
مبا تقدمه وزارة الداخلية لقاداتها 

املتقاعدين واملتقاعدين عامة.
همسة ملن يهمه األمر.

هنيئًا لكم
الشيخ محمد 
اخلالد الصباح

همسة

@mohd_alzuabi
محمد الزعبي

قال وزير املالية أنس الصالح إن 
»احلكومة ستواجه العجز املتوقع 

في امليزانية باالبتعاد عن البذخ 
ووقف التبذير وترشيد الدعم املوجه 

للمواطنني« ويفهم تصريح الوزير 
على هيئة إقرار حكومي بوجود البذخ 

والهدر في اإلنفاق قبل انخفاض 
أسعار النفط وحينما كان الوفر عادة 

سنوية لعقد ونيف.
ينصرف الفهم ألول وهلة عند سماع 
كلمتي »بذخ« و»تبذير« بأن ثمة أمواال 
تنفق في غير موضعها ودون ضرورة 

أو حتى حاجة، وإمنا تهدر ملجرد 
الترفيه والتوسعة اللتني ال مبرر لهما 

سوى متعة اإلنفاق نفسه فحسب، 
والسؤال اآلن هل يتطلب االبتعاد عن 

البذخ واالجتاه نحو ترشيد الدعم 

عجزا ماليا حتى يلجأ إليهما »فقط« 
في حال العجز؟ أما عند الوفر فال 

بأس بشيء من متعة البذخ، إن هذا 
لشيء عجاب.

من الصعب حتديد كمية األموال 
املهدرة في سبيل البذخ والتبذير لكنها 

بالتأكيد مهولة، وحتى ندرك القدر 
الذي بلغه هذا البذخ الباذخ فيكفي 
العلم أن ميزانية املكافآت املمتازة 

ملوظفي القطاع العام قد جاوزت 800 
مليون دينار في 2014 في مقابل 

إنتاجية ضعيفة للغاية، وهذا املبلغ 
الهائل حصرا على املكافآت فضال عن 
البذخ في مؤسسات وإدارات حكومية 

أخرى اهلل – تعالى - وحده يعلم بحجم 
الهدر في ميزانياتها وعلى رأسها 

ميزانية العالج باخلارج، األمر الذي 

استدعى ضرورة تضمني وقف الهدر 
في اخلطاب السامي.

ال حاجة لترديد كم كان باإلمكان 
إجناز الكثير من املشاريع احليوية أو 
حتقيق العوائد املجزية من االستثمار 
والتشغيل لو وضعت األموال املهدرة 

في املوضع الصحيح أو على األقل 
ادخارها لقادم األيام، لكن لو تفتح 

عمل الشيطان وتأتي باملزيد من 
األسف واحلرقة على بذخ كان ينبغي 
أن يوقف حتى قبل انخفاض أسعار 

النفط ألنه في النهاية بذخ ال داعي له.
* منعطف:

- ال فرق بني االختالس والبذخ في 
احملصلة النهائية فكالهما هدر، غير أن 

املضحك في البذخ أنه باسم القانون 
وحتت أعني الرقباء.

بذخ

كلم

www.salahsayer.com
@salah_sayer

dali-alkhumsan@hotmail.com
@bnder22

صالح الساير

دالي محمد الخمسان

شهدت البشرية ثورات كبرى غيّرت 
املجتمعات التي حدثت فيها، وقلبت 

مفاهيمها السائدة، وأخضعتها 
لتحوالت اجتماعية وسياسية 

واقتصادية عميقة نقلتها من حال إلى 
حال مختلف. ومن أشهرها الثورة 

الفرنسية التي رفعت شعار »احلرية 
واملساواة واالخوة« فأكدت حقيقة 

عصر التنوير وكانت مقدمة النتقال 
اوروبا من عصر عتيق إلى عصر 

حديث.
>>>

لكن ماذا عن عواملنا العربية حيث 

األسماء الفضفاضة تطلق جزافا وكذبا، 
فال تعبر عن حقيقة األحداث، حيث 

نطلق على االنقالبات العسكرية صفة 
الثورات، مثل ثورة 23 يوليو في مصر، 

وثورة 26 سبتمبر في اليمن، وثورة 
14 متوز في العراق، وثورة الفاحت من 
سبتمبر في ليبيا، وجميعها انقالبات 

ضد امللكيات احلاكمة، وقتذاك، قام 
بها عساكر مغامرون انتقلوا بني ليلة 

وضحاها من الثكنات إلى القصور، 
فعاثوا في البالد فسادا وجورا.

>>>
احلركات االنقالبية العربية التي حملت 

تسمية الثورة لم تعكس طموحات 
الناس أو أحالمهم أو آالمهم بل حملت 

طموحات عصبة من ضباط اجليش 
سعوا إلى تغيير الالفتة بالفتة أخرى 

وأوهموا الناس ان ما يجري رغبة 
شعبية. وحتى الثورات العربية ضد 

املستعمر األجنبي لم تسلم، لألسف، 
من املبالغة والتهويل والغش. فاملقاومة 

اجلزائرية ضد االستعمار الفرنسي 
والتي مت وصفها بثورة »املليون 

شهيد« لم يثبت منذ حترير اجلزائر 
حتى ساعة إعداد هذا املقال انها قدمت 

ذلك الرقم املزعوم من الشهداء! 

تهتم الدولة مشكورة اهتماما بالغا بدور 
العبادة في كل مناطق البالد وحترص 
اشد احلرص على توفير أعلى درجات 

الراحة للمصلني في أدائهم لفريضة 
الفرائض وعمود الدين الصالة 

وحترص على ان يكون املسجد أداة 
فعالة في تثقيف املواطنني واملقيمني 
وتعليمهم أصول دينهم وفق منهج 

الوسطية بعيدا عن التطرف والتشدد 
الذي يرفضه املجتمع الكويتي بكل 

فئاته.
ومن األمور الطيبة املميزة هي اهتمام 

احلكومة متمثلة بوزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية في بناء املساجد 

وجتهيزها واإلشراف على دور 
العبادة واالهتمام بنظافتها وصيانتها 
وتبذل في ذلك األموال الكبيرة لوجه 
اهلل وخدمة للمجتمع، وقد خصصت 

ادارات للمساجد في كل محافظة 
تعنى بشؤون املساجد وتقدمي اخلدمة 

ملرتاديه ومراقبة االئمة واملؤذنني 
والتنسيق بني مختلف ادارات الوزارة، 

وهناك بعض التفاوت الواضح في 
عمل قطاع املساجد متمثل في ادارات 

احملافظات املختلفة ولنا في إدارة 
شؤون مساجد االحمدي منوذج 

للتقاعس الواضح واإلهمال في صيانة 
مساجد احملافظة ومثال ذلك مساجد 

منطقة الرقة وبقية املناطق، حيث غياب 
النظافة وتكدس الكتب االسالمية وعدم 
االهتمام مبكتبة املسجد وسوء دورات 

املياه والتأخير في صيانة املرافق وعدم 
االهتمام باملسجد وعدم متابعة االئمة 

والتأكد من التزامهم بالعمل، وهناك 
الكثير من النواقص في توفير السجاد 

وعدم توسعة املساجد الصغيرة 

الستيعاب اعداد املصلني املتزايدة.
وهنا يجب أال ننكر االعمال الطيبة 

واجلهود التي تقوم بها ادارة املساجد 
في محافظة االحمدي ولكن ندعو إلى 

االستماع واالهتمام لشكاوى املواطنني 
ومتابعة الصيانة للمساجد على وجه 

السرعة ومراقبة شركات الصيانة 
الصحية والكهربائية والتكييف وإجناز 
األعمال بدقة واتقان وان حترص على 

املراقبة الفعالة لتلك االعمال وتفعيل 
الرقابة والتفتيش املفاجئ والتأكد من 

النظافة الدائمة الن املسجد له دور في 
املجتمع وله مكانته الكبيرة.

ندعو اهلل مخلصني ان يحفظ بالدنا 
العزيزة الكويت وقائدنا صاحب السمو 

األمير واحلكومة الرشيدة التي لها 
األيادي البيضاء في االهتمام بدور 

العبادة داخل البالد وخارجها. 

ثورات.. 
فوتوشوب

إدارة مساجد 
األحمدي

السايرزم

انتظارات

ما كان اخلط الذي أنشأه حاييم بارليف رئيس أركان 
الكيان الصهيوني )اإلسرائيلي( والذي سمي بـ »خط 

بارليف«، إال سلسلة من التحصينات الدفاعية، املمتدة على 
هيئة ساتر ترابي بارتفاع يبلغ 22 مترا، ويسير على طول 
الضفة الشرقية لقناة السويس التي احتلتها إسرائيل حني 
استولت على شبه جزيرة سيناء، بعيد حرب األيام الستة 
يونيو 1967م، وقناة السويس )من الناحية العسكرية( من 

أصعب املضائق املائية في العالم. وقد أضافت إسرائيل 
مواسير نابالم لتحول سطح املاء إلى نيران ال تنطفئ 

فيما لو اخترق. كان خط بارليف فخر تكتيك املؤسسة 
العسكرية اإلسرائيلية الذي تباهت به وتفاخرت مرارا أنه 

ال ميكن اختراقه، خصوصا من قبل اجليش املصري الذي 
تلقى ضربة قاسية في حرب 1967م. 

 كان حاييم بارليف هذا يصرح في 5 فبراير 1971م 
لوكالة األنباء الفرنسية قائال: »ليست لدى املصريني أدنى 

فرصة للنجاح، إذا هم حاولوا عبور القناة واالصطدام 
باخلط«. وكان موشي ديان فيلسوف املؤسسة العسكرية 
اإلسرائيلية يعلن في 22 نوفمبر 1969م مبؤمتر صحافي 

قائال: »إن خط بارليف منيع، مستحيل اختراقه، إننا أقوياء 
لدرجة تكفي لكي نحتفظ به إلى األبد، وأي عملية عبور 
مصرية، إذا حدثت، ستلقى الرد احلاسم، ولن تؤثر على 
قبضة إسرائيل احلازمة على خط بارليف«، وديان نفسه 

قد صرح في 18 نوفمبر 1970م أمام الكنيست اإلسرائيلي 
بأنه »إذا فضل املصريون استخدام القوة وعبور قناة 
السويس، فإنني أعلن أن قواتهم ستتحول إلى رماد«، 

وفي 26 مايو 1971م أذاعت وكالة أسوشيتدبرس العاملية 
تصريحا أدلى به موشي ديان قائال: »إذا حاول املصريون 

اإلقدام على مخاطر عبور بارليف، فإن هزمية دموية 
في انتظارهم، وحتى أصدقاؤهم يعلمون أنهم لم يصلوا 
إلى مستوى القتال اإلسرائيلي«، وفي 19 سبتمبر 1971م 
أذاعت الوكالة الفرنسية برقية لوزير الدفاع اإلسرائيلي 
قوله: »إذا حاولت مصر عبور القناة، فسوف تتم إبادة 

قواتها، وسيواجه اجليش املصري كارثة مؤكدة«، وكانت 
رئيسة وزراء إسرائيل غولدا مائير تصرح قبيل حرب 
أكتوبر 1973م بثقة وعنفوان قائلة: »إذا كان السادات 

عاجزا عن احلرب، وإذا كان يعلم متاما أن الهزمية الساحقة 
املنكرة هي النتيجة احملتومة، فلماذا ال يقبل املفاوضة 

مع إسرائيل«، وديان أيضا كان يرى ما تراه غولدا مائير، 
فكان يؤكد دائما، قبيل السادس من أكتوبر 1973م وفي 

كل مناسبة أن »مصر لن حتارب قبل عشر سنوات إن هي 
فكرت في احلرب فعال«، وكان يقول: »إن اجلبهة املصرية 
ال تستحق من جهد جيش إسرائيل أكثر من ستني دقيقة«. 

 ولكن ما حصل في 6 أكتوبر 1973م قلب املوازين في 
إسرائيل، فقد عبر املصريون خط بارليف املنيع الذي 

انهار بعد ست ساعات من الضربات التي كالها له املقاتل 
املصري الشجاع. وجاءت مع العبور الضربة اجلوية 

املصرية األولى في ذاك اليوم، والتي سميت بـ»الضربة 
صدام«، وهي التي قام بها القائد الطيار محمد حسني 

مبارك )الذي أصبح رئيسا ملصر فيما بعد(، فأظهرت مصر 
ملحمة رائعة في القتال البحري والبري واجلوي، قلبت 
كل التوقعات اإلسرائيلية التي كانت تتوهم عجز اجليش 

املصري عن القتال. فأضحى قادة إسرائيل في وجوم 
وشده، فهذه غولدا مائير تقول: »لقد أصابهم اجلنون - 

تقصد املصريني الذين عبروا خط بارليف«، ولكنها تعترف 
في مذكراتها قائلة: »إن الصدمة لم تكن في الطريقة التي 

ابتدأت فيها احلرب فحسب، ولكن أيضا في حقيقة أن 
عددا من افتراضاتنا األساسية قد ثبت خطؤها«، ويجلس 

موشي ديان أثناء حرب أكتوبر 1973م في مؤمتر صحافي 
واألسى ميأل وجهه، وهو يعلن سقوط خط بارليف أعتى 
خطوط الدفاع في العالم حتت أقدام اجلندي العربي. وهو 
يعترف في مذكراته بأن »يوم 6 أكتوبر 1973م كان يوما 

شاقا علينا، فقد خسرنا كثيرا من الرجال، وفقدنا أراضي 
ومواقع غالية القيمة«، ويقول مبهورا من عبور اجليش 
املصر للقناة: »تابع املصريون القصف مباشرة بعبور 

القناة على طولها، فأقاموا اجلسور واستخدموا الزوارق 
املطاطية، بل إن بعضهم عبر القناة سباحة«. ويتساءل 

ديان: »ما الذي حدث؟ هل أخطأنا في تخطيطاتنا أم 
التنفيذ؟«.

 هكذا تسبب املصريون في إرباك املوقف اإلسرائيلي، 
وأجبر العالم على اإلعجاب بعبوره ذاك اليوم. فكان حقا له 

أن يحتفل كل عام بذاك االنتصار الذي حتقق. 

العالم يتخوف من سياسة العودة لألزمان السابقة، ومبا 
أننا من ضمن هذا العالم، فمن واجبي أن أوضح للبعض 

مفردات ال يعرفونها لتنفعهم في حالة شملنا من سيشمل 
العالم، ويجب عليهم أن يعرفوا الصميل والعكة والهبان 
رغم انها متشاركة في املكون الرئيسي وهو جلود املاعز 

أو الغنم إال أن االختالف بينها بعيد جدا.
فالصميل يستخدم حلفظ املاء واللنب وتبريدهما، أما العكة 

فهي حلفظ السمن البلدي، أما الهبان فليست له فائدة 
سوى جمع الهواء فقط الستخدامه بإصدار األصوات 

فقط، وحال ذلك اجللد هو حال كثير من الناس، فمنهم 
ليس لك استغناء عنه مثل الصميل. ومنهم من هو كالعكة 

التي حتفظ ما تعيش علية كالسمن الذي هو غذاء مهم 
رغم دسومته العالية، وكثير منهم كالهبان فارغ رغم كبر 
حجمه وليس به سوى الهواء، ولو سألت كثيرا من الناس 
عن الصميل والعكة فإنهم ال يعرفونهما ولكنهم يعرفون 
الهبان وجتدهم من حوله ويستمعون له رغم الفراغ الذي 

ميأله. 
ونصيحتي للجميع أن ينتبه، فمهما حاولت أن تكون 

فأنت احدى تلك احلاالت، ولكن حاول أن تكون نافعا لبني 
جنسك من البشر وأال تكون »هبانا فارغا« ينفخك أحدهم 

ليلعب بك وتصدر الصوت الذي يريد ليجتمع حولك 
الصبية، واعلم أن من نفخك يستطيع أن ينسمك ويفشك.

أدام اهلل من كان نافعا ملجتمعه، وال دام من كان مجرد 
هبان يجمع حوله ضعاف العقول. 

saad.almotish@hotmail.com

 د.سلطان فالح األصقة

سعد المعطش

إسرائيل وصدمة عبور 
املصريني خط بارليف
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