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سامي عبداللطيف النصف 

املنع أفضل من املنح!
واستضافة جديدة للدول 
املانحة للمساعدات املالية 
لرفع املعاناة عن الشعب 

السوري والتي بلغت 
11 مليار دوالر، منها 6 
مليارات حلاجيات هذا 

العام، و5 مليارات للفترة 
املمتدة لعام 2020 وهو ما 
يذكرنا بإنشاء وكالة األمم 

املتحدة لغوث وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني 

عام 1949 كوكالة »مؤقتة« 
لثالث سنوات جتدد حتى 
ايجاد حل عادل للقضية 
الفلسطينية كما أتى في 

القرار األممي 302 الداعي 
إلى انشائها ومازالت الوكالة 

باقية تتلقى املساعدات 
ومازالت الهيئة الدولية 

تبحث عن ذلك احلل الضائع 
بعد 70 عاما على اإلشكال!

 >>>

ما يجري في العالم 
وحتت مظلة األمم املتحدة 

ومبعوثها لسورية ستيفان 
دميستورا هو أقرب 

لترك مجرم يحرق املنازل 
ويهجر أهالي احلي، وبدال 

من ان تردعه ومتنعه 
الشرطة ممثلة بقوات 

األمم املتحدة أو القوى 
الغربية عبر التدخل اجلوي 

والبري والبحري أو 
تزويد املعارضة السورية 

بصواريخ أرض ـ جو 
وصواريخ ضد الدبابات 
والدروع وكلفتها املالية 
ماليني من الدوالرات إال 
أنها كفيلة بإنهاء احلرب 

خالل أشهر قليلة وخروج 
الغزاة الروس كما خرج 

االحتاد السوفييتي سريعا 
من أفغانستان على وقع 
أزيز صواريخ ستينغر، 

يقوم شرطي احلي بدال من 
ذلك بترك املجرم يصول 
ويجول ويزمجر ويدمر، 

وتكتفي الشرطة بجمع 
التبرعات إلغاثة أصحاب 

البيوت املتضررة.

 >>>

ان ما يطلبه الشعب 
السوري ليس منح االعانات 
التي ال تسمن وال تغني من 
جوع، بل منع العدوان عليه 
وإيقاف عمليات هدم بيوته 
ومصانعه وجتريف مزارعه 
 No Fly« عبر فرض منطقة

Zone« كما حدث في العراق 
كي ال تتحول هجرة الشعب 
السوري من حالة مؤقتة الى 
حالة دائمة أي الى عام 2020 
وما بعده، وهو ما يعني اننا 
أمام حالة مشاريع فلسطني 
جديدة في سورية ومثلها 
العراق وليبيا والسودان 
ولبنان.. الخ، تتحول من 
خاللها األوطان العربية 
من بلدان مستقرة ذات 

مستقبل زاهر إلى مخيمات 
الجئني ذات مستقبل مظلم 
تزود تلك املخيمات البائسة 

امليليشيات املتصارعة 
مستقبال مبعني ال ينضب 
من الشباب اجلاهل احلاقد 
املدمر أي ضمان التشبيح 

والتشبيح املضاد!

 >>>

آخر محطة: 1- عندما بلغني 
في األيام األولى لغزو 

الكويت عام 1990 وكنت 
باخلارج مقدار الدمار الذي 

يقوم به صدام بالكويت 
تيقنت انه خارج منها ال 

محالة، فال أحد يدّمر بيته 
أو ممتلكاته، كم الدمار 

الذي تتسبب فيه البراميل 
املتفجرة والطائرات 

الروسية يعطي داللة أكيدة 
على ان قوى النظام ستترك 

تلك احملافظات واملدن 
املدمرة لتنشئ دولة طائفية 
بالغرب على جبال وسواحل 

الالذقية وطرطوس.
2- قوى االحتالل الروسية 

لم تدخل سورية لتخرج مع 
إحالل السالم فيها وتغيير 
نظام احلكم، قوى القيصر 
بوتني ستبقى إلى أجل غير 
مسمى في القواعد اجلوية 

والبحرية ضمن الدويلة 
العلوية القادمة ال محالة 

بتواطؤ وتوزيع أدوار 
وغنائم بني القوى العاملية.
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محطات

سعد المعطش

عبد المحسن محمد المشاري 

ابتسام محمد العون

رغم يقيني التام الذي ال يقبل الشك بأنه 
ال ميكن ملخلوق أن يقوم بعدِّ نعم اهلل 

عليه ولكنني أعترف أنني قد حاولت أن 
أحصي بعضها وعجزت ولكن حمدت 

اهلل على نعمه الكثيرة والتي من أهمها 
وأولها أنه خلقني موحدا بربوبيته التي ال 

يشاركه أحد بها وال أشرك معه أحدا.
ومن نعمه التي تفضل بها ربي علّي أنه 

خلقني في أحسن تقومي وأمتنى أن اكون 
من املؤمنني الذين يعملون صاحلا حتى 

ال يردني إلى أسفل سافلني، ومن أفضاله 
أنه خلقني مواطنا في بالد اخلير والعز 
والكرامة التي أعزت شعبها ولم تبخل 
على مواطنيها بشيء مما يحتاجه أي 

شخص على الكرة األرضية.
ولنتوقف عند نعمة أن تكون كويتيا، 

وسأحاول أن أوضح ما الفرق بيننا وبني 
اآلخرين فقد الحظت أن هناك من يحاول 
أن يقلدنا في كل شيء واملصيبة أن حالة 
التقليد ال ميكن أن يطبقها إال حني يكون 

في الكويت وهذا ما حصل فعال في إحدى 
أمسيات هال فبراير األسبوع املاضي.

لن ألوم من يحاول أن يصبح بطال في 
الكويت ألن مناخ احلرية في الكويت 

يجعل من ال يستطيع التنفس في بلده 
والتحدث عن قضاياه التي ال يستطيع 

أحد إنكارها يتطرق لقضايا كويتية 
محلية بحثا عن الشهرة ولن ألومهم ألنهم 
يشبهون أمنية من قال »يا رب طلع راسي 

ولو باحلدث األصغر« أفضال الكويت 
ليست على شعبها فقط بل شملت طالب 
الشهرة من غير الكويتيني. عزيزي طالب 

الشهرة بالقضايا الكويتية لو أنك طلبتها 
بقضايا بلدك ألجبرتنا بأن نطلق عليك 

لقب الشاعر الشجاع وحلصدت اإلعجاب 
والتقدير من كل من يقرأ اللغة العربية 

ولكننا نعلم أنك اجنب من أن تتحدث عنها، 
لذلك فإنك تستحق لقب »األرنب الشاعر«.

الرسالة األخيرة يجب أن تصل 
للمسؤولني في بلد هؤالء الشعراء بأن 

يحاسبوا أرانبهم من مبدأ املثل القائل » ال 
ترمي الناس باألحجار وبيتك من الزجاج« 

وهم يعلمون أن شعراءنا لن يعجزهم 
»سلخ« جلد األرانب لتكون فراء للشتاء 

بعد أن تأكلها الذئاب الكويتية احلرة.
أدام اهلل الذين يتكلمون عن قضايا 

بلدانهم بشجاعة وال دام من ال يستطيع 
أن يهمس بها حتى بحمام منزله... 

ملينا من السياسة ملينا من املشاكل 
ملينا من التحلطم خلونا نضحك شوي 

طفش وملل.. أحد عنده سالفة.
 >>>

عساك تبقى وحيدي وجديدي وقدميي 
وما أفقدك.

 >>>
خمسة ال تنساها.. الصادق ال يحلف 

والواثق ال يبرر واملخلص ال يندم والكرمي 
ال مين واحملب ال يعمل.

 >>>
ما أجمل أن جتد شخصا يقول لك اهلل ال 

يحرمني منك.

 >>>
املوضوع عندي أكثر  جملة ضيعتنا.

 >>>
يتحدثون عنك بالسوء وبعدها يجلسون 
معك ويبتسمون في وجهك.. هؤالء هم 

بعض البشر.
 >>>

احلرمي بالعرس ال غنت الطقاقة حبك 
قتلني يا محمد، كل واحدة اسم زوجها 
محمد ترقص علشانه، ومحمد بصالة 

الرجال يقول خلويه أجل تنصحني 
بالتانية.

>>>

يغار الرجل ألنه يعرف خبث الرجال، 
وتغار املرأة ألنها تعرف كيد النساء.

>>>
يقال ان في حياة األنثى ثالثة رجال.. 

واحد حتبه وآخر يحبها وغريب تتزوجه.
>>>

احترق حمام شعبي في مصر سنة 
1889هـ فمن خرج منه عاريا جنا بنفسه 
ومن بقي فيه حياء لقي حتفه فظهر املثل 

املصري الشهير »اللي اختشوا ماتوا«.
 >>>

تغريدات قرأتها وتغريدات كتبتها في 
تويتر.

في األيام املاضية تداولت وسائل التواصل 
االجتماعي ڤيديو مصورا لدكتور يعتقد 
أن املرأة عار على أهلها والذي يتزوجها 

صاحب فضل وله جميل كبير على أهلها 
ألنه خلصهم من هذا العار. 

بداية أنا أشك في شهادة هذا الدكتور 
ومن العار والشنار أننا في 2016 والزال 

هناك أشخاص يفكرون بهذه العقلية 
املتحجرة والفكر املظلم وأعتقد أن من 

يؤمن بهذا الفكر املتخلف هو العار على 
أمة اإلسالم، وإذا كان محمد ژ قال: 

»فاطمة بضعة مني« ولم يقل عار علّي، 
بأي منطق سننشر اإلسالم ونخرج 

للعالم ونحن في القرن الواحد والعشرين 
ونقول لهم إن ديننا يعتبر املرأة عارا 

وأهلها يودون الفكاك منها؟ وكيف سنقنع 
العالم بأن املرأة عار وإجنازاتها تناطح 
الثريا ال الثرى؟ كيف ننصفها ونحن 

نعتبرها وصمة عار على جبني اإلسالم؟ 
هل من العدل أن توصف املرأة بالعار 

والشنار واإلسالم كرمها تكرميا رفيعا 
باعتبارها »أّماً« يجب برها واإلحسان 

إليها؟ وجعل رضاها من رضا الرحمن 
وجعل اجلنة حتت أقدامها، بل جعل حقها 
أعظم من حق الوالد، وكذلك كرمها كزوجة 
وأمر باإلحسان في عشرتها فقال اهلل عز 
وجل: )وعاشروهن باملعروف( والرسول 
ژ يقول : »استوصوا بالنساء خيرا«، 

وكرمها اإلسالم بنتا وجعل لتربية البنات 
أجرا عظيما حيث قال الرسول ژ: »من 

عال جاريتني حتى تبلغا جاء يوم القيامة 
أنا وهو وضم أصابعه«، وكرم اإلسالم 

املرأة أختا وخالة وعمة فأوجب صلة 
الرحم بهن وحذر من قطيعة الرحم في 
نصوص كثيرة سواء بالقرآن الكرمي أو 

السنة النبوية املطهرة.
واآلن بعد هذا االستعراض املتواضع 

ملكانة املرأة في اإلسالم هل تعتقد أنها 
عار؟ 

هل يعقل أن األم التي ولدتك وأرضعتك 
وكانت سبب وجودك من بعد اهلل عار؟ 

هل يعقل أن األم واألخت والزوجة والبنت 
وهن نصف املجتمع بل املجتمع كله عار؟!

أطالبك وأنا امرأة باالعتذار لصاحبة 
العار...!

قصائد األرانب

تغريدات متنوعة 
وطقس وملل

االعتذار 
لصاحبة العار...!

رماح

يا سادة يا كرام

نظرة ثاقبة

سنة 2007 سافرت ومجموعة من االقتصاديني، لدولة 
خليجية، لترويج فكرة افتتاح بنك اسالمي فيها.. ولعدة 

اسباب )منها الشحاطة( سكنا في فندق فخم.. ال اذكر 
اسمه، وهو فندق يطل على البحر مباشرة، ويصلح 

لزوج من »الكناري«.. سنة أولى زواج فقط ال غير! في 
الفندق كنا نشاهد مجموعات من اإليرانيني - على باب 
اهلل - مبعنى ان حالتهم املادية، والظاهرة من املالبس، 
ومن التصرف ال توحي بأنهم قدموا لتجارة.. أو أنهم 

معتادو النزول مبثل هذه الفنادق.. فكان وجودهم 
مثيرا للريبة! وقبل 3 سنوات سافرت، ومجموعة من 
اإلعالميني الى )أم الدنيا( أميركا! وحتديدا لواشنطن، 
حيث التقينا بعدة شخصيات رسمية وشعبية، منها 

املتحدثة باسم وزارة اخلارجية األميركية.. التي حدثتنا 
عن أسلوبهم في إدارة املؤمترات الصحافية، وأطرف 

املواقف، وأصعبها.. طبعا، وطريقة توزيع األسئلة بني 
الصحافيني.. وهكذا، وبدافع الفضول الصحافي سألتها 

عن عودة العالقات األميركية ـ اإليرانية، وحتديدا من 
املبادر باالتصال.. هل هو الرئيس األميركي »أوباما« أم 
الرئيس اإليراني روحاني؟.. خصوصا بعد نفي الرئيس 

اإليراني االتصال من جانبه؟
فامتنعت )املتحدثة( عن اإلجابة بشكل مباشر، وقالت 

املهم ان االتصال قد مت! بعدها التقينا بعراب السياسة 
اخلارجية في »نيويورك«، وكان رجال في التسعينيات، 
يتكلم بصوت خافت.. لكنه قوي الطرح يتكلم بعجرفة 
وصالفة عن السياسة األميركية اخلارجية! خصوصا 

عندما حتدث عن أزمة أوكرانيا.. والدور الذي تلعبه 
أميركا في العالم.. حيث قال متسائال: من يستطيع 

ان يقوم بهذا الدور بدال من أميركا، ثم أخذ يستهزئ 
بأغلب الدول الكبرى، مبا فيها االحتاد األوروبي! وأذكر 

أنني سألته عن عودة العالقات اإليرانية ـ األميركية، 
وحتديدا عن عدم رضى اململكة العربية السعودية 

عن هذه العالقات.. فقال نحن سعداء بعودة العالقات 
األميركية ـ اإليرانية؟! عدت الى كويتنا احلبيبة، وفي 

برنامج اليوم السابع كنت أستضيف محللني سياسيني 
)صجيني(! بخالف »جتار الشنطة« الذين يتنقلون من 
قناة الى قناة، للكالم في أي موضوع وفي أي وقت! 

أحد احملللني السياسيني )الصجيني( كان د.علي نوري 
زاده.. وهو مدير ملركز دراسات سياسية، ومت التخطيط 

وتنفيذ عدة محاوالت الغتياله في أميركا وبريطانيا.. 
سألته في مقابلة من املقابالت عن هتافات املوت ألميركا، 

والتي يطلقها املصلون بعد صالة اجلمعة، فقال: »كلها 
ضحك على الذقون وللتسويق الداخلي فقط! فالعالقات 

األميركية ـ اإليرانية أفضل من السمن على العسل«.. 
وقال ان زواج متعة بينهما مت.. واخلطبة بدأت في فندق 

بإحدى الدول اخلليجية!
٭٭٭

اللهم من أراد بالكويت وأهلها خيرا فوفقه لكل خير، 
ومن أراد بالكويت وأهلها شرا فأشغله في نفسه، 

واجعل تدبيره في تدميره.

أستكمل مقال األسبوع املاضي في احلديث عن القرآن 
الكرمي لقول الرسول ژ »خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه«، فالقرآن الكرمي ليس مجرد كتاب يُقرأ من 

أجل العبادة، وإمنا هو عالم من املعرفة والفكر الذي 
يرتقي بصاحبة لألفضل، من تواضع وأخالقيات 

وسلوكيات ونفسية جميلة يتميز بها املسلم عن سائر 
اخللق، ونالحظ اليوم اجلميع دون استثناء متعلما 

ومثقفا ومحيطا بالكثير من علوم املعرفة، ولكن نادرا 
ما جند متعلما تبلورت شخصيته على أساس علمه، 

والسبب يرجع إلى نوعية الفكر املغروس في األساس 
من البيئة واملدرسة، فالناس متعلمون مثقفون ولكن 
لم يتبلور العلم في شخصيتهم، فالعلم بالنسبة لهم 
بريستيج وراتب ووظيفة، ولكن القلة من الناس من 

جتد علمه متبلورا في فكره وشخصيته، فتجده رغم 
علو مرتبته العلمية إال أنه أكثر الناس تواضعا وأكثر 

الناس خلقا وخدمة للمجتمع الذي يعيش فيه بإخالص 
وتفان، وتلك هي نفسية الفرد املسلم التي يطمح لها 

ديننا اإلسالمي. وأستكمل علوم القرآن الكرمي للمقال 
السابق:

٭ علم النبات: قال اهلل تعالى في محكم كتابة الكرمي 
)وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل 

شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا 
ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب 
والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى 

ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم آليات لقوم يؤمنون.. 
األنعام: 99(، تبني اآلية الكرمية دورة حياة النبات، 

حيث ينبت النبات من بذرة لها خصائصها، ومن ثم 
حتتاج لفترة الكمون في رطوبة ودرجة حرارة معينة 
وماء، حتى ينبت اجلنني وتنبت النبتة )البادرة(، ومن 

ثم ينبت الساق بالطول حتى تصبح نبتة كاملة يخرج 
منها الثمر والبذور الالزمة لدورة حياتها من جديد، 

وقوله )والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه( 
أي تشابه ورق شجر الرمان والزيتون ومختلف في 

شكله وطعمة.
٭ طب: يقول احلق تبارك وتعالى )أفلم يسيروا في 

األرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور.. احلج: 46(، اكتشف العلم احلديث أن القلب 
ليس مجرد مضخة للدم وإمنا هو مركز عقل وتعقل، 

فقد اكتشف أن في القلب هرمونات عاقلة ترسل 
رسائل عاقلة إلى اجلسم كله، واتضحت الصورة مع 
أطباء زراعة القلب حيث اكتشف أن الشخص الذي 

متت زراعة القلب له تتغير نفسيته وتفكيرة تبعا 
لصاحب القلب املزروع، فسبحانه وتعالى الذي أعجز 

بعلمه كل شيء.
وهناك الكثير من العلوم التي تعطي فكرا وثقافة 

وانبهارا لصاحب العلم والتي لألسف ال يسعها مقال 
وال كتاب بل مجلدات، فاألسرة لها دور قوي ومباشر 

في توجيه أبنائها، وعليه رسالة لآلباء واألمهات في 
غرس الفكر السليم في عقول أبنائهم، وذلك من خالل 

تعلم علوم القرآن والتفكر بها، وأن العلم ليس فقط 
من أجل تيسير شؤون اإلنسان في العصر احلديث 

من وظيفة وراتب، وإمنا العلم علو في الشأن واخللق، 
فكلما زاد الفرد علما زاد خلقا وفهما للحياة ورقيا 

وإميانا وتقربا هلل عز وجل.
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أحد اهم أسباب سقوط الفكرة النازية أنها 
قامت كفكرة سياسية عنصرية بيولوجية 

قومية إلقصاء اآلخر ـ أيا كان اآلخر ـ 
واعتبار كل من هو من غير اجلنس اآلري 

مبرتبة اقل، ومن تلك الفكرة العنصرية 
النشأة واألهداف انطلق ادولف هتلر 

معها لبسط نفوذه التوسعي، بل ان معها 
نشأ أطباء وعلماء أملان من مؤيدي هذا 

الفكر ليخرج معهم ما يعرف بعلم الصحة 
العنصري، الذي يقوم في األصل على 

حتسني الساللة األملانية ولم تكن القوانني 
التي صدرت مبوجب أبحاث ذلك العلم 
تهدف الى إقصاء اليهود فقط والذين 
اعتبرهم احلزب النازي »غرباء« على 

اجلسد األملاني، بل ان القوانني اعتبرت ان 
كل من هو الئق صحيا يعتبر خطرا على 

الدولة القومية األملانية، ليصدر قانون 
في العام 1935 يحظر زواج »الالئقني 

صحيا« من »غير الالئقني صحيا« حتى 
ولو كان غير الالئقني آريون ابا عن جد بل 

و»مرددون« حتى سابع جد.
ورغم ان احملللني السياسيني واملؤرخني 

يرجعون سبب سقوط النازية للحرب 
الثانية بفتح جبهات متعددة في آن واحد 

كسبب رئيسي أدى الى هزمية أملانيا 
وتقسيمها الى دولتني، اال ان هذا السبب 
هو الذي عجل بسقوط احللم التوسعي 
النازي، واعتقد انه حتى ولو لم يرتكب 

هتلر ذلك اخلطأ االستراتيجي العسكري، 
بل انه حتى لم يقم بخوض احلرب اصال، 

لكانت النازية ستسقط لوحدها دون 
تدخل ال السوفييت وال الواليات املتحدة 

واحللفاء.
وذلك ان اي دولة تقوم على الغاء اآلخر 

بداخلها وتصنف مواطنيها طبقا لدرجات 
حتدد باجلنس او الدين او الفئة او 

املذهب هي دولة حتتضر دون ان تعلم، 
ودولة آيلة للسقوط حتت وطأة اقل رياح 

سياسية سواء كان مصدر تلك الرياح 
داخليا او خارجيا.

فكم كانت أملانيا القومية اآلرية النازية 
ستستمر لو لم تدخل حربا عاملية؟ 

اجلواب ببساطة هو ان حدود بقائها زمنيا 
ال يتعدى النصف قرن، أي لو فرضنا 

ان الدولة األملانية انطلقت بالنازية كفكر 
حكم عنصري في بداية ثالثينيات القرن 

املاضي فكانت ستسقط حتما خالل 
اخلمسني عاما التالية، اي انها كانت 

ستنهار وتتفكك في نهاية ثمانينيات 
القرن املاضي او على أقصى تقدير كانت 

ستسقط في بداية التسعينيات.
نظريا محاولة اي دولة في العالم خلق 
شعب من شكل وفكر ودين واحد هي 

محاولة انتحار دولة، او باألصح مشروع 
سقوط دولة، وأي دولة ال تؤمن بالتعددية 

العرقية والدينية واملذهبية وتصنف 
مواطنيها وفق انتماءاتهم او تصنفهم الى 

درجات جنسية او مذهبية او دينية هي 
دولة مآلها الى االنتهاء.

وبلدان العالم الثالث في الغالب تعتمد 

الفكر النازي، وليس بالضرورة ان 
تعتنق ذلك الفكر عرفيا او قوميا بل 

بعضها تعتنقه بشكل ديني او مذهبي 
وتتعمد سياسة إقصاء اآلخر، ولألسف 
ان الدولة في بعض بلدان العالم الثالث 

كحكومة ليست وحدها التي تتعامل 
وفق هذا الفكر العنصري بل شعوبها 

داخليا يؤمنون بوجود طبقية وضرورة 
إلقصاء اآلخر، فاألغلبية في تلك الدول 
اذا كانت تنتمي الى دين معني او مذهب 

معني يرون كأفراد من األغلبية افضل من 
األقليات من األديان واملذاهب او العرقيات 

االخرى، لذا جند ان دول العالم الثالث 
وحتديدا دول الشرق األوسط هي األقل 
استقرارا سياسيا واقتصاديا بينما دول 
العالم األول التي تنبذ العنصرية األكثر 

استقرارا.
دول العالم الثالث ودول الشرق األوسط 
لن تستقر وتصبح دوال منتجة حقيقية 
ومنارات علم اال بعد ان تتخلى شعوبها 

عن اإلميان بضرورة إقصاء اآلخر.
النازية ليست صليبا معقوفا وفكرة 

سيادة اجلنس اآلري، بل هي فكرة تقوم 
على العنصربة القومية وأساسها إقصاء 
اآلخر، لذا عمليا النازية انتهت في أملانيا 

ومت سحقها وها هي أملانيا تعود ومنذ 
بداية األلفية اجلديدة قوة رئيسية في 
العالم، وعمليا ايضا فالنازية لم تنته 

كفكرة اقصائية بدليل انها تعشعش في 
أدمغة شعوب كثيرة من دول العالم الثالث. 

من قال إن النازية 
انتهت؟!
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