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سامي عبداللطيف النصف

طائرة شرم 
ومخاطر مطار القاهرة!

مازالت العزيزة مصر تخسر املليارات بسبب 
مقاطعة السائحني لها بسبب حادثة مطار شرم 
التي استخدمت كذريعة ملعاقبة املجني عليه ال 

اجلاني، وهو أمر لم يحدث قط في تاريخ الطيران 
أو في احلوادث املشابهة، وخير شاهد على ما 

نقول حادثتا طائرة البان ام والفرنسية التي قام 
بتفجيرهما عمالء القذافي إلثارة الكراهية واألحقاد 

ضد العرب واملسلمني متاما كحال ما يقوم به 
»داعش« هذه األيام.

> > >
وللتذكير، فالقنبلة التي فجرت طائرة البان ام 
لم تزرع في مطار لندن الذي أقلعت منه، بل 

زرعت في مطار مالطا في شنطة أقلعت بها طائرة 
الى مطار فرانكفورت وطائرة أخرى من مطار 

فرانكفورت ملطار لندن، ولم تقاطع املطارات 
املعنية، كما أن احلادثة تظهر القدرة الفنية على 

وضع قنبلة بتوقيت يجعلها تنفجر الحقا في غير 
املطار الذي أقلعت منه الطائرة، وهو ما يجب أن 

تصر السلطات املصرية على أنه حدث مع الطائرة 
الروسية والذي من »املستحيل« أن تكون القنبلة 

قد زرعت بها من مطار شرم بدال من انكار ال يفيد 
لنظرية االنفجار التي ثبتت من الساعات االولى 

لقراءة عدادات وحقائق الصندوق االسود للطائرة.
> > >

ودالالت عدم زرع القنبلة في مطار شرم واحتمال 
أن الطائرة قد قدمت وهي ملغمة بها منطقية 

جدا وتؤيدها حقائق الصندوق االسود ودراسة 
حطام الطائرة، فمكان القنبلة قرب الذيل للتأكد 

من سقوط الطائرة، ال تضررها فقط، يعطي داللة 
على أن هناك فني تفجيرات وفني طائرات ساهما 
في زرعها، وهو أمر يستحيل حدوثه ابان توقف 

الطائرة ترانزيت في شرم لدقائق قليلة وهي 
محاطة بالفنيني وعمال الشحن ومزودي الطائرة 
بالوقود اضافة الى رجال األمن، والذي يريد أن 

يزرع قنبلة في شرم عليه اختراق هؤالء جميعا 
وضمان سكوتهم، وهو أمر شديد االستحالة، كما 

أن قيام شخص مخترق بدخول غرفة العفش 
ثم الصعود دون داع للمنطقة القريبة من الذيل 

لزرع القنبلة بوجود عشرات عمال الشحن الذين 
يقومون بإنزال وتصعيد العفش، يعني وجود 

عشرات الشهود عليه وهو ما لم يحدث.
> > >

وقد زاد الطني بلة على مصر حادث اختطاف 
الطائرة املصرية من االسكندرية الذي ما كان له 
أن يحدث لو مت تدريب رجال األمن، وخصوصا 

اجلالسني على أجهزة االشعة على ما يسمى 
»البروفايلينغ« فال ميكن ألي مخلوق بشري 

القدرة على التركيز احلاد املتواصل على مئات 
شنط اليد التي متر عبر اجلهاز خالل دقائق 

قليلة، لذا  يدرب رجال األمن في العالم أجمع على 
التركيز وفتح شنط والتفتيش اليدوي ملن يظهر 

أنهم )HIGH RISK( أي الرجل املضطرب أو من 
يظهر عدم مواءمة جوازه وسفره كحال خاطف 

الطائرة املصرية الذي يظهر محدودية  دخله وعدم 
معقولية سفره بالطائرة باهظة التكلفة للقاهرة، 

حيث ان االغلبية عدا قلة من كبار رجال األعمال 
يسافرون بسيارتهم اخلاصة أو القطار أو التاكسي 

أو الباصات وبأقل تكلفة، ولو فعلت عملية 
»البروفايلينغ« وفحصت يدويا شنطة اخلاطف لتم 

التوصل وبسهولة للحزام الناسف وملنعت عملية 
االختطاف وإحراج مصر بالتبعية.

> > >
وأقول كمختص وكمحب ملصر وفي ظل أعداء 
ملصر شديدي االحتراف، وحقيقة أن مصر ال 
حتتمل إطالقا عملية اختراق ثالثة، إن الوضع 

االمني في مطار القاهرة الدولي ال يّسر فاليزال 
بعض رجال أجهزة االشعة قبل صعود الطائرة 

يقومون بعملية البروفايلينغ أو التشخيص الباحث 
عمن يشكلون خطورة على الطائرات وعلى مصر 

بالتبعية، بشكل معاكس متاما، حيث يضيعون 
جهدهم وتركيزهم بالعادة على السائح وخاصة 

اخلليجي الذي يعتقدون أنه قد مينحهم شيئا ملنع 
عرقلته وتفتيش شنطه على حساب التركيز على 

من قد يكونون أعداء للدولة املصرية واملتعدين 
على أمنها ورجال األمن فيها، ومصر العزيزة ال 

حتتمل ال اختراقا أمنيا ثالثا وال تطفيش السائحني 
اخلليجيني احملبني ملصر، وهذا بالغ قبل وقوع 

الفاس بالراس.
آخر محطة: )1( كمثال ما كنت سأذكره لوال أهميته 
وتكراره معي ومع بعض االصدقاء كما كتبوا لي 

عندما ذكرته في أحد »اجلروبات« املشارك بها، 
يوم الثالثاء املاضي الساعة 3 ظهرا وقبل صعود 
الطائرة املتجهة للكويت ومعي عائلتي وال يوجد 

في شنطتي ما هو ممنوع أو يثير الريبة، ونسبة 
خطورتي بحكم السن واملهنة والعائلة ال تزيد على 

صفر على سالمة الطائرة، طلب رجل األمن فتح 
الشنطة ألسباب غير خافية فقمت بذلك وسألته: 
أخبرني مبا أثار ريبتك كي أمتنع عن حمله املرة 
القادمة، فأجابني: في شنطتك أوراق فلوسكاب 
وكتابان )!!(، فأجبته: ال أعلم في تاريخ الطيران 

أن طائرة خطفت أو فجرت باستخدام ورق كتابة 
أو كتب.. واضح أن بعض رجال األمن باملطار ال 
يقّدرون مسؤوليتهم بحفظ أمن وسمعة مصر، 
ومازالوا ميارسون عملهم ال بحثا عن العناصر 
اخلطرة، بل في كيفية االستفادة الشخصية من 

الوظيفة العامة.
)2( في اليوم نفسه وعند وصولي وعائلتي للمطار 
الساعة الـ 12 وعند جهاز أشعة الشنط والتفتيش 

اخلارجية تقدم رجل يلبس بدلة سوداء ويقف على 
رأس اجلهاز دون طلب مني باصطحابي وعائلتي 

من ذلك اجلهاز حتى كاونتر شركة الطيران، 
فهل يصح أمنيا ذلك األمر؟! مصر في خطر إن 
استمرت تلك املمارسات غير املسؤولة، وإن لم 

 توضع كاميرات حملاسبة املمارسات اخلاطئة
وغير املسؤولة.

محطات

 Q8naifQ8@gmail.com

سامي الخرافي 

نايف الجاسمي الظفيري

كاركاتير معبر يقول أحدهم: الراتب 
نزل في البنك فيجيبه الثاني: أجرنا 

وأجرك! هذه حالة الكثيرين وتختصر 
معاناتهم التي يعيشونها حاليا فبمجرد 

نزول الراتب تطلع لك بالوي ما كنت 
حاسب حسابها وحتى سيارتك »تتدلع« 

وتشم ريحة الراتب فتظهر العالمات 
فيها بشكل الفت للنظر وغريب وكأنها 

تريد أن تنتقم منك وال تريدك أن 
تتهنى براتبك!

لم يعد الراتب في وقتنا احلاضر 
يكفي في ظل هذا الغالء وسمي »ما 

عاش« كناية على انه ال يستمر معاك 
لنهاية الشهر فأعجبني تعليق يقول: 

العشرون دينارا في بداية الشهر كأنها 
دينار وفي نهاية الشهر يصبح الدينار 

كأنه عشرون دينارا، لقد أصبحت 
متطلبات احلياة ليست كالسابق فمثال 
قبل الغزو كنت متأل »عربانة« اجلمعية 

مببلغ 30 دينارا وتقول: ليش غالية 
اجلمعية واآلن نفس العربانة متأل 

نصفها مببلغ 100 دينار وتقول: شنو 
شريت علشان يطلع هاملبلغ!

جند أن أكثر الفئات التي تشعر 
بأن راتبها قد حاشه اجلفاف هم 

»املتقاعدون« بسبب عمليات »الهدم« 

التي أصابت رواتبهم بعد أن كانت 
في مستويات محترمة ولم تعد تقاوم 

صعوبة احلياة، فاألسرة قد كبرت 
واملتطلبات زادت فتجعل رب األسرة 

»يشيخ« لعدم مقدرته على مواجهة تلك 
الصعاب كما هي حالة صديق عزيز 

عندما يقول: إن الراتب التقاعدي ينزل 
تقريبا كل 10 من بداية الشهر فتجد 

الكل »يخمط« من هالراتب )قسط 
سيارة، مخالفات العيال، عمالة منزلية، 

مطاعم..( فتجد الراتب قد »توزع« 
دون أن يصيبني أي نصيب رغم انني 

صاحبه!
أصبح الراتب يشكل 80% من اعتماد 
األسر الكويتية في تصريف أمورها 

لعدم السماح بالعمل في وظيفتني 
من أجل حتسني مستوى املعيشة، 

مع العلم بأننا قبل الغزو كنا نستنكر 
من يعمل في وظيفتني ألن املستوى 

املعيشي للجميع في نعمة وبخير وما 
زلنا كذلك ولكن الغالء احلالي هو الذي 

»ذبحنا« دون وجود مراقبة مستمرة 
للجشع عند الكثير من التجار، فتشاهد 
الكثير من الشباب يعرضون منتجاتهم 
»عليكم بالعافية« في وسائل التواصل 
االجتماعي من أجل حتسني مستوى 

دخلهم وعدم االعتماد على أسرهم في 
مصروفهم اليومي ألن الكثير منهم ال 

يعمل وبانتظار الوظيفة التي ما زال 
ينتظرها منذ مدة طويلة ويحرج بأن 
يطلب من والديه »عشرة دنانير« ألنه 

يعرف »البير وغطاه« وال يريد أن 
يحرجهم بذلك الطلب.

وأخيرا، على الدولة أن تتراجع في 
بعض قراراتها مثل نهاية اخلدمة ملن 

بلغ 30 سنة وخاصة إذا كان قادرا على 
العطاء فمن باب أولى إنهاء خدمات 

الوافد ألن »دهنا في مكبتنا« ونعمل 
على »تكويت« الكثير من الوظائف حتى 

تسير عجلة التوظيف بشكل سريع، 
كذلك االستعانة بالكثير من املتقاعدين 

أصحاب الكفاءات كمستشارين ولديهم 
اخلبرة املميزة وعندهم املقدرة على 

إيجاد احللول بشكل سريع ودون 
تعقيد، إعطاء ميزة من يريد التقاعد بعد 

عطائه لفترة طويلة مبلغا فوق الراتب 
كنوع من رد اجلميل وليس »نحر« 

الراتب كما هو احلاصل حاليا.
آخر الكالم: طلب أحدهم من اإلمام أن 

يدعو دعاء خاصا لنزول الراتب بناء 
على طلب املصلني »املتقاعدين« ألن 

الوضع »تعيس« عندهم.

ساس األمر أي دبر األمر وأدار أركانه 
بحكمة للوصول إلى نتيجة مرضية، 
ومنها كلمة سائس اخليل أي راعيها 

واملهتم بشؤونها، وساس أمر الناس أي 
دبر أمرهم، ومع مرور الوقت حتولت 

إلى أنها الفن في إدارة األمور كلها، 
وهكذا حتى أصبحت »السياسة.. فن 

املمكن«.. أليس كذلك؟! 
املراقب للسياسة عندنا يتنامى لديه 
حس املسؤولية وحجمها امللقى على 
عاتق الكل، وأعتقد أن السياسة عند 

الكثير من صناع القرار لدينا وخاصة 
املشرعني أصبحت فنا ما لم يكن 

باإلمكان يصبح ممكنا اآلن، وباتباع 
الكثير من السبل التي تؤدي إليه.

أفلتت رموز وظهرت رموز أخرى، 
إال أن هذا ال يلغي األقوياء والالعبني 
األساسيني من امللعب السياسي أبدا 

فهم احملترفون الذين حتتاجهم اللعبة 
وتكتمل بهم، أما أن تكون سياسيا 

وتلعب في امللعب بفريقك فقط.. انت 
احلكم وانت اخلصم وانت الهداف 

واحلارس فال طبنا وال طاب اللعب، 
ومن ظلم النفس ان يؤدي اللعب 

السياسي الى الفجر في اخلصومة، 
فهي من شيم املنافقني وليست من 

خصال الشجعان أبدا، ومن السياسة 
ان تأخذ الناس بالسياسة ال ان تأخذهم 
برأي )ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم 

إال سبيل الرشاد(، كم من املكاسب 
ستتحقق وكم حتقق من قبلك وكم 
سيتحقق من بعدك، هل تعتقد انها 
تعني الكثير وهل تستحق كل هذا 

العناء والفصال وإرخاص العمر وبذله 
فيها؟ ال أعتقد ذلك. 

كأنني أرى نهايات الكثير من الساسة 
لدينا وأرى تباين نهاياتهم املختلفة، 

ومع أنني ال أعلم الغيب، إال أن الفراسة 
من شيم العرب فما بالك ان كانت 

الرؤية هنا ال حتتاج الى فراسة بل الى 

قراءة بسيطة لتاريخنا وحاضرنا وربط 
كل هذه االحداث ذهنيا، ومن خالل ذلك 

سوف تصل الى النهايات التي أمتنى 
أن تكون سعيدة، رغم تشاؤمي في هذا 
الباب ألن قلوب الكثير من السياسيني 

عندنا حتولت الى قلوب جمال حتقد 
وتتحرى الفرص لالنتقام، وحتولت من 

العمل السياسي املعمول به دوليا الى 
خصام وكسر عظم وفرض آراء ال غير، 

دون حساب لتغير الظروف السياسية 
واحمللية وتغير موازين القوى في كل 
فترة، اما ان تكون كمن قال اهلل تعالى 
فيهم: )وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم األنامل من الغيظ(، فال 

انت أهال ملا تدعي من سياسة وأفلست 
من حسنة الدنيا وربح اآلخر، وال أجد 

وصفا ابلغ من وصف احدهم بأن »قلبه 
كقلب البعير«، أجارنا وأجاركم وأجارهم 

اهلل من كل حقد وكل ضغينة أو هّم 
يجزي العيون عن مراقدها.

أجرنا
 وأجرك

قلب
 البعير

جرس

مسار حر

dralialhuwail@icloud.com
د.علي عبدالرحمن الحويل

نعم
 للمعارضة 
الرشيدة

الزاوية

نعم، نقبل باملعارضة، ونسعى 
لوجودها واحلفاظ عليها، فاملعارضة 

سبيل املواطن للتعبير عن رأيه وإعالنه 
والدعوة إليه والتصلب فيه متكئا 
عليها، وهي قوية حامية ومساندة 

له، هي السبيل لرفض التعسف 
واخلطأ في إدارة الدولة أو التقصير 
والتقاعس عنها، لكن املعارضة التي 
حتمي رأيي ورأيك وتدافع عن حقي 

وحقك يجب ان تكون معارضة قوية، 
ولتكون قوية يجب أن تقبل بها غالبية 
الشعب وأن تكون جادة وناضجة فيما 
تطرحه فال تؤيد املخطئ وال تدخل في 

صراعات جانبية وتكون منطقية في 

تطور مطالبها وحريصة على االلتزام 
بالدستور، من الضروري أن تكون لها 
مواقف جماعية، على شكل ندوات او 
تظاهرات تعبر فيها عن مطالب وطنية 

شريطة السلمية، فالتاريخ يؤكد لنا 
ان هذا هو طريق حتقيق اي مطلب، 

اما الفوضوية فنتائجها فوضوية غير 
منتجة بالتبعية.

على املعارضة ـ التي نريد ـ  أن 
تكسب احترام الدولة، ولنا في 

معارضة املنبر الدميوقراطي والوسط 
الدميوقراطي النموذج واألسوة 

والسبيل إلى كيفية كسب احترام 
الدولة رغم االختالف.

لسنا من احملسوبني على احلكم عبر 
تاريخنا، لكننا أول من يصطف إلى 
جانبه في امللمات واكثر من يرفض 

مجرد طرح تغيير أسرة احلكم فهذا 
مساس بالدستور نرفضه متاما.

وكما أننا نطالب املعارضة بااللتزام 
مبطالبنا وال نقبل التنازل عنها، فإننا 

أيضا نطالبها بااللتزام بفروسية 
االختالف، هذه هي الطبيعة الكويتية 

وهي جميلة ومشرفة ونصر على 
االلتزام بها في كل خالفاتنا.

باختصار هاتوا لنا معارضة رشيدة 
ومعارضني فرسانا وسنعبر بحر 
األزمات وراءهم مشياً فوق املاء. 

إن التعليم في مرحلة ما بعد الثانوية ال بد ان يكون مختلفا عن 
املراحل التعليمية التي سبقتها بحيث يكون تأهيل املتعلمة ليس 

فقط على الصعيد العلمي من خالل مقررات التخصص بل أيضا 
التأهيل على اجلانب املهني واالجتماعي على السواء.

لذا جند ان اجلامعة والتطبيقي تفرض مقررات الزامية خارجة 
عن برنامج التخصص جلميع الطلبة والطالبات إلعدادهم واثراء 
معلوماتهم في ميادين مختلفة، إال ان املقررات التي يتم طرحها 

ما زالت تقليدية وثابتة لم يتم حتديثها على الرغم من تقدم 
العلم.

وألن الطالبات حتديدا في مثل هذه املرحلة العمرية يكن قد 
اقتربن من سن الزواج والدخول في عالم األمومة والطفولة لذا 

أجد أنه من احملبب لو يتم طرح مقرر »أمومة وطفولة« للطالبات 
كمقرر إجباري بجميع اجلامعات املوجودة في الدولة واملعاهد 

بحيث ال حتصل الطالبة على شهادة التخرج دون ان تكون قد 
أمتت دراسة هذا املقرر.

وهو مقرر ظريف بحيث يشرح للطالبات مراحل احلمل والوالدة 
والطرق التي تعتني بها املرأة خالل فترة احلمل بنفسها 

واملأكوالت التي تتناولها والتي يجب ان تبتعد عنها، واحلاالت 
املرضية التي قد تواجه املرأة احلامل وطرق عالجها.

وأهم اإلرشادات الطبية التي ال بد أن تلتزم بها املرأة احلامل 
لوقاية طفلها من االعراض اجلانبية للحمل، هذا فضال عن اهم 
مسببات اإلجهاض وكيفية تالفيه وغيرها من اإلرشادات التي 

تساعد املرأة احلامل على العناية بنفسها خالل فترة احلمل.
ثم يتم االنتقال من خالل املقرر الى اجلنني ومراحل تطوره 

ومنوه الى أن تتم والدته وطرق العناية به وهو في ايامة األولى 
من خالل كيفية حتميمه واإلمساك به وكيفية ارضاعه وعن 

اهمية الرضاعة الطبيعية للطفل.
هذا فضال عن التطرق للمشاكل الصحية التي قد تعترض املولود 

وكيفية تعامل األم معها وكيفية حتديد احلالة التي يتم فيها 
مراجعة الطبيب من احلاالت التي تكون عارضة وطبيعية ومير 

بها جميع األطفال.
هذا فضال عن التعرف من خالل املقرر على بكاء الطفل والتمييز 

بني اذا ما كان بكاؤه من املغص أو املرض او اجلوع، وكيفية 
التفريق بني بكاء الطفل من خالل الصوت وحركات هذا الطفل 
التي تكون مبنزلة االشارات لتفهمه والدته وتتمكن من تهدئته 

لينعم بنوم هانئ.
هذا فضال عن املرحلة العمرية التي تبدأ من خاللها والدته 

باعطائه الطعام بأنواعه املهروس ثم االنتقال الى بقية انواع 
الطعام متى ما ظهرت اسنانه وكيفية التعامل مع الطفل في فترة 

التسنني وماذا يجب على األم ان تقوم به للتخفيف من آالم 
الطفل في هذه املرحلة.

ثم بعد ذلك االنتقال باملقرر الى فصول أخرى حني يبلغ الطفل 
عامه االول وكيفية البدء بتعويدة على احلركة ومساعدته على 
الوقوف وغيرها من االمور التي تساعد الطالبات على التهيئة 

املبكرة لهذه املرحلة املهمة في حياتهن والتي سيقبلن عليها يوما 
ما.

بحيث يقوم باعداد هذا املقرر أساتذة من كلية الطب املتخصصني 
في احلمل والوالدة وصياغة املقرر مبا يتناسب مع الطالبات 

للتمكن من ايصال املعلومات اليهن بالصور والرسومات ليتمكن 
من استيعاب املقرر واالستفادة منه في حياتهن الزوجية املقبلة.

ان الهدف من تعليم الطالبات بالدرجة األولى هو اعداد جيل 
واع من األمهات متعلمات وعلى قدر من الوعي والدراية للتمكن 
من ادارة شؤون حياتهن في املستقبل واالعتماد على انفسهن 
بالدرجة األولى في التربية، فطالبات اليوم هن أمهات املستقبل 

اللواتي سينهض املجتمع بسواعد ابنائهن الذين سيقومن 
بتربيتهم.

قبل ان تُخلق البشرية بآالف السنني قّدر اخلالق على اخللق 
رزقهم وسعادتهم وشقاءهم.. الخ، ولكل شخص منا يتم ذلك 

عندما ينفخ امللك في رحم أمه وهو في شهوره األولى.
وقد يعتقد البعض ان الرزق هو املال والثروة، وهذا حق الى 

حد ما، بيد ان رزق االنسان الذي كتب له في السماء يتمثل في 
جوانب عديدة، اضافة الى املال، فعندما يرزق االنسان بزوجة 
طاهرة عفيفة فهذا رزق، وعندما يهبه اهلل ذرية صاحلة فهذا 

رزق، وعندما يؤتى علما نافعا فهذا رزق، وعندما يتبوأ منصبا 
فهذا رزق، وعندما يقطن في سكن فيه سعة وراحة فهذا ايضا 

رزق.. وهلم جرا.
وان كانت مسببات األرزاق ظاهرة للعيان في مختلف بقاع 
العالم، عندما يفني االنسان حياته في العمل الدؤوب احلالل 

والتنافس الشريف في التجارة واالعمال ليكتسب ما يعول به 
نفسه واهله وذويه، اال ان القرآن الكرمي في اآلية اجلليلة في 

سورة الذاريات » وفي السماء رزقكم وما توعدون« يدلل على 
ان الرزق املقسوم واحلظ الوافر في الغيب عند اهلل في السموات 

العال. فعلى االنسان اال يغتر بأي منط من االرزاق كما ذكرناها 
في صدر املقالة، بأن ذلك من عرقه وكده، وان كان ذاك حقا، اال 

ان مسببات االرزاق وتوزيعها بيد خالق البرية سبحانه، وان 
كان على االنسان ان يكد ويشقى ويعمر االرض كما امره اهلل 

تعالى فعليه اال يحصر ذلك على نفسه وجهده، وامنا يرجع امره 
الى اهلل الذي قدر رزقه في السماء، ليستدل بذلك على مسبب 
االسباب جلت قدرته، ليكون ضميره وخلقه موصولة بالسماء 

وان كانت قدماه راسختني في االرض.
وتبعت هذه اآلية الكرمية قوله »فورب السماء واألرض إنه 
حلّق مثلما أنكم تنطقون« حيث يقسم تألألت اسماؤه بذاته 

العليا لتصديق ذلك، لتزداد بذلك احلقيقة املقسم عليها )الرزق( 
تعظيما.

بيد ان السياق يوجب علينا ان نفرق بني الرزق احلالل والكسب 
احلرام. فكثير من اخللق يعتمدون على رواتبهم او جتارتهم 

واعمالهم باحلالل، ليكون بذلك لقمة سائغة هنيئة لهم ولذويهم. 
وهنالك رهط دأبوا على النهب وتيمم وجوههم الى كل ما يغضب 

اهلل ورسوله من خالل ما كسبوه من رزق كما اسلفنا. وهؤالء، 
ولعمري ستكون عاقبتهم وخيمة ال ريب.

في اثناء غزوات الرسول ژ اخبرهم بأن فالنا وإن قتل، اال 
انه من اصحاب النار. فلما ذهبوا ليكتشفوا امر ذلك، وجدوه 

قد اخذ عباءة او كسوة من غير حق، اي غلها فسبحان اهلل، أال 
يجب ان يدكر اإلنسان بذلك احلادث؟!

وما على االنسان اذا ما ابتغى الرزق الطيب ال لينعم به اهله 
فحسب بل ولينال رضا اهلل ورسول، وفيه ال ريب نعيم الدنيا 

واآلخرة.
ولنا في اصحاب املزارع واجلنان - كما وردت قصتهم في 

سورة القلم - عبرة اذ عندما يفتح اهلل على الناس بباب الرزق 
قرروا، ان يذهبوا الى مزارعهم قبل الفجر ليحصدوا ويتصرفوا 
بالثمر قبل ولوج الفقراء واحملتاجني. فما كان رد السماء عليهم؟ 

ارسل اهلل عليهم امرا فأصبحت جنانهم هباء منثورا كالصرمي 
عقوبة لتصرفهم السيء في بركات السماء.

Yousufyacoubq@hotmail.com

 عزة الغامدي

د. يوسف يعقوب البصاره 

طرح مقرر »أمومة وطفولة« 
للطالبات فيما بعد املرحلة الثانوية

رزقكم
 في السماء

katebkom@gmail.comقل احلق
صالح الشايجي

أقف حائرا متسائال حزينا، أمام تلك 
العنصرية البغيضة التي باتت تتغلغل 
في نفوس الناس حتى حتولت أحقادا 

سوداء متأل قلوبهم.
ال بأس من اعتزاز االنسان بنفسه 

وقومه وبلده وقبيلته ودينه ومذهبه 
وإلى كل ما ينتمي إليه، على أن يكون 

هذا االعتزاز قائما على املوضوعية 
والعقالنية واالنسانية.

أعتز بنفسي اعتزازي باآلخر وأعتز 
بانتمائي كما اعتزازي بانتماء اآلخر 

إلى ما ينتمي إليه.
مرفوض متاما ان أرى نفسي وما 

أنتمي إليه من دين أو مذهب أو وطن 
أو عرق، أسمى من اآلخر وأهم منه، 

وأني سيد وهو العبد.
من هذا الباب تدخل العنصرية لتكون 
ساحة للتشاحن والتباغض والكراهية 

واحلروب.

حينما وصف »كولن باول« وزير 
اخلارجية األميركي األسبق »أوروبا« 
بالقارة العجوز، هو صادق من حيث 
الواقع، ولكنه في الوقت نفسه كالم 
ينطوي على عنصرية وتعاٍل فّج، ما 

كان يليق بوزير خارجية أعظم الدول 
أن يتلفظ به، ألنه بذلك يثير حنق 

األوروبيني حتى لو كان ما قاله حقيقة 
ال جدال بها، ولكن املعايرة والتكبر 
على اآلخرين سلوك غير إنساني.

ولكن رغم سقطة »باول« وزلته يظل 
هذا النوع من العنصرية مقبوال قياسا 
مبا نراه ونشهده من عنصرية تسيل 

بسببها الدماء وتزهق األرواح.
وإني أرى العنصرية بأبغض صورها 
وأحطها، في حماس بعض من إخواننا 
السنّة لـ »داعش« وما تفعل من جرائم 

وحشية ترفضها الفطرة االنسانية 
واألديان والشرائع كلها.

فّجر شاب من داعش نفسه، فهلل 
أبوه لـ »استشهاده« وبّشره باجلنة 
ومتنى أن يكون شفيعه فيها، وذلك 
في تغريدة كتبها، وكان أعجب من 
األب من التقط تغريدته ليثني على 
االبن القاتل املقتول مهنئا األب بـ 

»استشهاد« ابنه!
نرى هنا العنصرية املذهبية، فما دام 

االنتحاري سنيّا، فإذن نحن معه قاتال 
أو مقتوال، ظاملا أو مظلوما.

وفي الوقت نفسه نرى من اإلخوة 
الشيعة من يؤازر إيران في الباطل وال 
يرى فيما تفعل إال خيرا وحقا وعدال، 

رغم ما تقوم به إيران من أفعال ال تقل 
عما تفعله »داعش«، ورغم ما حتمله 
ضد بالدنا من نوايا عدوانية سافرة.

إنها العنصرية التي تدفع بالبعض إلى 
ترجيح مصالح أعدائه على مصالح 

بالده!!

آفة
 العصور

بال قناع


