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سذاجة دعوات 
السالم مع الصهاينة

بعد احلرب العاملية الثانية أقام 
أملانيا  املنتصرون على  احللفاء 
محكمة نورمبيرغ حملاكمة مجرمي 
احلرب من النازيني األملان الذين مت 
إلقاء القبض عليهم، أما الهاربون 
منهم فقد متت مالحقتهم من قبل 
فرق خاصة مت تشكيلها لتعقبهم 

حتى بعد انتهاء مهمة احملكمة.
ولم يكن مبدأ التسامح واردا 
في تعاملهم مع مجرمي احلرب 

النازيني.
وكان لليهــود دور كبير في 
االنتقام من النازيني على اعتبار 
أنهم كما يدعون أكثر املتضررين 
في تلك احلرب حيث مت جتميعهم 
من قبل النازيني في معسكرات 
خاصة بهــم وتصفية الكثيرين 
منهم فيها وقد انتهز اليهود فرصة 
هزمية أملانيا في احلرب وقاموا 
بإعدام مئات النازيني املشتبه فيهم 
دون محاكمة وكان دافعهم كما 
يقول أحد عناصر فرق االنتقام: 
»إن شــعبنا لن يسامحنا ما لم 
ننتهز الفرص لقتل النازي«. أحد 
هؤالء النازيني املالحقني والذين 
حالفهم احلظ في الهروب واحلفاظ 
على حياته مت اعتقاله في أغسطس 
املاضي ويدعى جاكو باليج ويبلغ 
من العمر 95 عاما وكان قد هرب 
إلى الواليات املتحدة وعاش فيها 
بهوية مزورة حيث مت جتريده 
من جنسيته األميركية وترحيله 
إلى أملانيا كمجرم حرب ألنه كان 
يعمل كأحد حراس معســكرات 
االعتقال ولم يشفع له كبر سنه 
وحالته الصحية املتردية وال مبدأ 
التسامح اإلنساني الذي يروج له 

في بلداننا العربية واإلسالمية.
نسمع هذه األيام هنا وهناك 
من يروج للتطبيع مع الصهاينة 
رغم جرائم احلرب التي ارتكبوها 
ضد الفلسطينيني من قتل وطرد 
واســتيالء على األرض بالقوة 
إنسانية  والتســبب في معاناة 
الفلسطينيني  يعيشــها ماليني 
الضفة  الالجئني فــي مخيمات 
الغربية وغــزة واألردن ولبنان 
وســورية وهي جرائــم مثبتة 
بالوثائق وتدينهــا غالبية دول 
العالم والقضاء الدولي، األمر الذي 
الدهشة واالستغراب  إلى  يدعو 
من دعوات تريد التنازل عن حق 
عادل والتطبيع مع قاتل ومجرم 
حرب يداه ملطختان بدماء األبرياء 
ويؤمن مبشروعية جرائمه بكل 

صراحة.
ومثل هذه الدعوات لن تالقي 
الشعوب  غير االزدراء من قبل 
العربيــة وشــعوب العالم التي 
متتعض من هذه السذاجة املفرطة 
الدعوات  وعلى أصحاب هــذه 
التوقف قليال والتعلم من موقف 
اليهود من النازيني الذين لم تصل 
جرائمهم ضد اليهود عشــر ما 
وصلت إليه جرائم الصهاينة في 
حق الفلسطينيني واملستمرة منذ 
االنتداب البريطاني لفلسطني إلى 

وقتنا احلالي.
> > >

التالسن بني الساسة اإليطاليني 
والساســة الفرنسيني منذ أيام 
النفطية  سببه تضارب املصالح 
ليبيا وهو من  للدولتني حــول 
أسباب عدم استقرار ليبيا وليس 
محاربة اإلرهاب كما تزعم بعض 

وسائل اإلعالم.
املهــم في األمــر أن إيطاليا 
فضحت السياسة الفرنسية في 
ليبيا بشكل علني واتهمتها بأنها 
وراء مأساة املهاجرين األفريقيني 
في البحر املتوســط ومأســاة 
الشعوب األفريقية ألنها  معظم 
الوزراء  نائب رئيس  كما صرح 
اإليطالي دي مايو »إذا كان هناك 
أفراد يرحلون فألن بعض الدول 
األوروبية في طليعتها فرنسا لم 
تكف عن استعمار عشرات الدول 

األفريقية..
وأن فرنســا متنــع التطور 
وتسهم في رحيل الالجئني ألنها 
تطبع عمــالت 14 دولة أفريقية 
ولو لم يكن لفرنسا مستعمرات 
أفريقية لكانت الدولة االقتصادية 
15 في العالم«، لم يأت دي مايو 
بجديــد ففرنســا تعيش على 
كنوز أفريقيا وال تقدم للشعوب 
األفريقية شيئا إال املزيد من الفقر 
والتخلف واملرض واالنقالبات 
العسكرية واملذابح وتورط فرنسا 
)أم احلرية( فــي جرائم اإلبادة 
اجلماعية عام 1994 في رواندا 

شاهد على ذلك.
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الشك صفة بشرية، لها جوانبها اإليجابية والسلبية، 
فإن كانت للســعي وراء املعرفة وحتقيق مستوى أعلى 
للجودة والرقي والوعي اإلنساني، فهي في خانة الشك 
احلميد كأن يشك الطالب بتفوقه فيدرس بصورة أفضل 
أو يشك الطبيب مبدى دقة معلوماته عن احلالة املرضية، 
فيبحــث ويقرأ حتى يصل ملا هو أفضل لصحة املريض 
ولكن إن طفح إلى السطح التشكيك بأفراد ونظم وعقائد 

وأمور مختلفة نكون قد دخلنا في الوباء املميت.
انقلبت في زمننا املعاصر نظرية الفيلسوف الفرنسي 
ديكارت املعروفة )أنا أفكر فأنا موجود( لتصبح )أنا أشك 
وأشــكك باآلخرين فأنا موجود ومشهور(، فبدأ الشك 
بالذمم واألفعال والنوايا ومصادر األموال وغيرها، واتخذ 
البعض من التشكيك هواية لهم أو حرفة تدر عليهم ثروة 
مالية مســتغلني وسائل التواصل االجتماعي وانتشارها 
بني جميــع فئات املجتمع والفضول البشــرى لألخبار 
فنسجوا خيوط الشائعات بدقة واحترافية عالية ودعموها 
بفيديوهات مفبركة ودراسات مزيفة ومعلومات مغلوطة 
وقد يعرضون وصفات طبية خاطئة، مستغلني التكنولوجيا 
احلديثة وسرعة نسيان البشــر للحقائق، أصبحوا هم 
أصحاب الصوت العالي وأخذوا يتسلون باللعب باآلخرين 
حسب أهوائهم وشهواتهم املريضة، وإن جتلت احلقيقة 
كالشمس الساطعة يستمرون في العناد واملكابرة ومعها 
تزداد حمى التشــكيك، ونحن نقرأ ونتابع الهجوم على 
فالن وعالن والشركة الفالنية وغيرها، ومتادى البعض 
حسب خططهم لنشر سمومهم والتطاول على املواطنني 
والتشــكيك في قدرة املواطن العادي أيا كان منصبه أو 
مركز عمله على األداء اجليد واإلنتاج ومبا يســهم في 

رقي ونهضة الدولة.
زيادة التشكيك أمر مفزع وخطير فهل يعقل أن نشك 
في اجلميع وهل منلك احلق في محاكمة بعضنا البعض 
ملجرد الظن والنتشار الشائعات وبدون أسانيد واقعية، 
إن انصياعنا الالشعوري وراء املشككني وأدواتهم اخلبيثة 
ســيؤدى بنا إلى جتاوز حدود الشك والذي يعتبر العدو 
الرئيسي ألماننا النفسى وطمأنينتنا الداخلية كما أنها سترفع 
من معدل التوتــر واالضطراب لدى األفراد واملجتمعات 
وانتشار احليرة مما ســيؤثر سلبا على األداء العام، إن 
رؤيتنا لألمور ستكتنفها ضبابية كبيرة تغطي احلقيقة 
وتذبذب التفكير وتقود األفراد إلى جدال عقيم وسيكون 
على الذين تعرضوا للتشكيك أيا كانوا مواطنني أو موظفني 
أو قياديني أو محال جتارية وشركات أن يجاهدوا إلثبات 

احلقائق وبهذا نظل ندور في فلك التشكيك والدفاع.
التشكيك املستمر سيلون احلياة بلون السلبيات القامت 
وسيساهم في انتشــار الكراهية والبغضاء والعداوات، 
وسيقضي على ثقة األفراد بكل شيء حولهم مما سيزيد 
اإلحباط العام واألمراض النفسية وسيصبح املستقبل على 
كف عفريت ومعها سيكون الفرد هشا خائر القوى ضائع 
الفكر، وبهذا يكون املدخل الواسع ألعداء الدين اإلسالمي 
للتشكيك بالدين ومصادره األساسية القرآن والسنة النبوية 
وتاريخنا اإلسالمي والقيم اإلسالمية واملبادئ واألخالق.

إن مفتاح األمان لنا هو في حسن الظن باآلخرين والثقة 
التامة باهلل والرضا بالقدر خيره وشره، عندما نتيقن أن 
حســن توكلنا على اهلل سينجينا من كل سوء لن يتمكن 

املشككون من التالعب بنا أبدا.

زلزال كبير يحدث لراتب املواطن الكويتي حني يحال 
للتقاعد، حيث تذهب منه أوال البدالت التي اكتسبها بحكم 
طبيعة عمله كبدل املوقع وبدل الشاشــة وبدل املنصب 

اإلشرافي وغيرها كثير.
معدل 30٪ إلــى 40٪ من الراتب يذهب أدراج الرياح. 
ولكن في نفس الوقت التزاماته الشــهرية من أقســاط 
القروض ورواتب اخلدم ومصاريف البيت وظروف احلياة 
االســتهالكية تظل كما هي إن لم تزد بســبب التضخم 
وغالء األسعار. لهذا السبب يبقى الكثير من املواطنني في 
وظائفهم حتى في بعض احلاالت خلدمة 37 سنة وكان هذا 
األمر عاديا في السابق، ولكن في اآلونة األخيرة ازدادت 
كشوف التقاعد التي ابتدأت بأصحاب الـ 35 سنة خدمة 
وأكثر ثم تدرجت حتى وصلت قبل عدة أسابيع ملن خدم 

30 سنة بالتمام.
طبعا هذا حق من حقوق الوزارات التي نظمها ديوان 
اخلدمة املدنية بحقها في إحالة من جتاوز الـ 30 ســنة 

للتقاعد.
طيب ما هو احلــل مع املواطن املتقاعد؟ راتبه نقص 
والتزاماتــه كما هي لم تنقص؟ هل نتركه فريســة هذا 
الوضع االقتصادي الصعــب؟ برأيي أنه يجب أن توفر 
له احلكومة فرصا لزيادة دخلــه. وأقترح هنا في هذه 
املقالة منح مزرعة حدودية لكل متقاعد على الشــريطني 
احلدوديني اجلنوبي والشمالي بشرط أال تزيد مساحتها 
عن 500 إلى 1000 متر. تخصص لزراعة محاصيل زراعية 
محددة يحتاجها البلد حاليا ويقوم باستيرادها حتى ال 
يزاحم أصحاب املزارع احلالية في )رزقتهم(. وأن تلتزم 
احلكومة بشراء محصولهم من فواكه وخضراوات وحتى 
حلوم أغنام. فاحلكومة كما نعلم مع اجليش واملؤسسات 
العسكرية مكان عمالق الستهالك تلك املنتجات الغذائية 
وهي تشتريها ســنويا عن مناقصات تصل أحيانا الى 
املاليني فمن باب أولى يتم شراؤها من هؤالء املتقاعدين.
هذه الفكرة حتقق أهدافا كثيرة، فأنت ثبت حدودك 
مبجاميع سكنية وزراعية وهو أمر موجود على اجلانب 
اآلخر من حدودنا الشمالية واجلنوبية، حيث منح املتقاعد 
فرصة لزيادة دخله وشغلته في أمر مفيد له ماديا ونفسيا، 
فاملتقاعد يحس بفراغ كبير بعد تقاعده وتصيبه أمراض 
كثيرة أهم أســبابها اخلمول وعدم احلركة واإلحساس 

بأنه ليست له قيمة أو أهمية في املجتمع.
نقطة أخيرة: مع بداية استقرار العراق وقرب دخوله 
فترة ازدهار اقتصادي كبير ستكون منطقتنا احلدودية 
معه منطقة جاذبة لالستثمار والتجارة فلتكن نواتها تلك 

املزارع احلدودية.

التشكيك 
بالء

مزرعة حدودية 
لكل متقاعد

رؤية

في الصميم

ملصر »أم كلثومها« وللبنان »فيروزه« 
وللعراق »ناظمه« وللكويت »شاديها«.

»شــادي اخلليج« اسم ثمني في تاريخ 
الكويت الغنائي والفني. فرحت كثيراً بسماعي 
لصوته في األيام األخيرة، وهو يغني في 
إحدى املناسبات االجتماعية مقطعاً غنائياً 
ارجتالياً حيث لم تكن هناك اســتعدادات 
كاملة ال من ناحية الفرقة املوسيقية وال من 
ناحية األجهــزة الصوتية، ورغم ذلك فإن 
صوته مازال فــي عافيته وكماله ومتامه، 
شــجياً وطروباً وجذاباً، وذلك ما أفرحني 
وأبهجني، مع مزيد من التمنيات ببقاء هذا 

الصوت نقياً قوياً.
ما سبق من أسطر سطرتها في توصيف 
صوت »شادي اخلليج« هو مدخل للطلب 
من املسؤولني في دار األوبرا إقامة حفالت 
غنائية منتظمة على شكل حفالت شهرية 

أو نصف شــهرية لفناننا الكبير وصوت 
الكويت شادي اخلليج ليغني في كل حفلة 
مجموعة من أغنياته التي غناها على مدى 
عمره الفني ابتداء من »لي خليل حسني« 
و»أمي« و»فرحة العودة« و»هولو« و»أحبه 
حبيبي« و»حبيبي راح« وبقية أغانيه اجلميلة 
املستقرة في وجداننا الكويتي رغم تقادم 

السنني.
وحصيلتــه الفنية وافرة وزاخرة بكل 

أنواع الفنون وبكل أغراض الغناء.
غنى الفصيح وغنى العامي وغنى العاطفي 

والوطني، وغنى على مختلف االيقاعات.
غنى مللحنــني كويتيني وغير كويتيني، 
وهو أول مطــرب كويتي يغني من أحلان 
ملحن غير كويتــي حينما غنى في مطلع 
ستينيات القرن العشرين من أحلان امللحن 
املصري الشهير محمد املوجي وكذلك غنى 

من أحلان محمد عبدالوهاب. 
ال أريد أن أطنب في مديح شادي اخلليج 
وال أن أظهر كمداح له وهو يستحق ذلك، 
وما يقال فيه ال يأتي من باب املديح بقدر 

ما هو توصيف للحالة ليس إال.
وال أرى ما مينع من أن تتبنى دار األوبرا 
هذه الفكرة والتي تؤدي إلى حفظ التراث 
الغنائي الكويتي الثمــني، وتقدم لألجيال 
احلالية، صوتا وألوانا غنائية تســمو بها 

نفوسهم.
وما أدعو إليه من إقامة حفالت لشادي 
اخلليج ال يقتصر عليــه وحده بل أيضا 
باإلمكان إقامة حفــالت غنائية ملن مازال 
محتفظا بقدرته علــى الغناء من مطربينا 
املهنا ومصطفى  القدماء مثل عبداحملسن 
أحمد ويحيى أحمد وعبدالكرمي عبدالقادر 

على سبيل املثال. 

أفرادا  تعتز األوطان واألمم والشعوب 
وجماعات وجتمعات بلغاتها، وكذلك سائر 
املخلوقات برية وبحرية وغيرها، كل له لغة 
تبلغ وتعني حياة كل تلك املخلوقات الربانية 
تقديســا وتقديرا واحتراما لها الستمرار 
حياتها وتطورها وتقدمها منذ اخلليقة األولى 
نطقا وإشارة، ومعاني، ونظاما متفقا عليه 
ملسيرة حياتها، كما تبحر في ذلك مختصوها 

وعلماؤها.
الغريب عندنا بالذات ألجيالنا املتعاقبة 
منــذ القرن املاضي أن البعض يقوم بلفظ 
وجمع أو ترجمة كلمات وعبارات وأوصاف 

اجنليزية تتداخل في حواراتنا الشــعبية 
والرسمية بصورة مضحكة، نشرح بعضها 

لعدم اإلطالة على القارئ الكرمي:
)جيل اآلباء واألجداد: كلمة »فص قالص« 
ملقاعد الطائرة تعني »فيرست كالس« الدرجة 

األولى للراكب وأمثالها أكثر!
أمــا أجيالنا للقرنــني املاضي واحلالي 
فكلماتهم احملرفة لألسف يرددها األكثرية 
أهمهم فرســان اإلعالم املرئي واملسموع 
للتلفــاز والراديو واملســرحيات  بالذات 
منوذجها: مســجات، موبايالت، سنابات، 
فاوالت، بلنتيات، راديــوات، تلفزيونات! 

وأمثالها كثير جتمع وتفرد حسب حاالتها 
وأصولها االجنليزية غير ذلك متاما، لكنها 
تستمر بيننا بكل شفافية غير عربية وغير 
اجنليزية وغير هندية أو ما يتداخل باعتقاد 
أنها عربية عاديــة؟ وأمثال ذلك للناطقني 
العرب بالفرنسية وغيرها باعتبارها لغات 
دخيلة علينا، حتتاج فك تشابكها عبر جلان 
وإدارات ومناهج جامعتنا العربية ووزارتنا 
املعنية حلماية لغتنــا األم العربية وكتبنا 

السماوية املقدسة. 
فمن يتصدى لتلك األخطاء هداكم اهلل 

لألفضل. آمني.

مر أكثر من خمســني عامــا ومازالت 
فلســطني دولــة محتلة من قبــل الكيان 
الصهيوني، وعلى مــر األجيال كل جيل 
ينمو ينغرس فيه كره إســرائيل ورفض 
ما تفعله مع إخواننا الفلســطينيني رفضا 
قاطعا، فاملذابح التي يقوم بها اليهود تفطر 
قلوب شعوب العالم على ما يحدث لألطفال 
والنساء والكبار من قتل وتدمير وتشريد، 
وكانت الــدول العربية أول من يرفض ما 
يحدث، إذ إنهم كانوا يعلنون رفضهم هذا في 
بيان رسمي معلنني لدول العالم أجمع أن ما 
يحصل هو جرمية ال تغتفر في حق الشعب 
الفلسطيني وهي جرائم ضد اإلنسانية، إلى 
أن ظهر البعض من املناشدين بالتطبيع مع 

الكيان الصهيوني!
التطبيع مع الكيان الصهيوني هو بناء 
عالقات رســمية وغير رسمية، سياسية 
واقتصادية وثقافية وعلمية واستخباراتية، 
والتطبيع هو االعتراف بالكيان الصهيوني 
وبحقه في األرض العربية وهي فلسطني، 

وبحقه في بناء املستوطنات وحقه في تهجير 
الفلسطينيني وحقه في تدمير القرى واملدن 
العربية! وهو ما نرفضه متاما ولكن بعض 
األشخاص يناشــدون بالتطبيع متناسني 
متاما ما حدث وما يحدث وما سوف يحدث 

لألشقاء الفلسطينيني.
هــؤالء الذين يطالبــون بالتطبيع هل 
شاهدوا املجازر التي حتدث في فلسطني؟ 
هل لديهم إنسانية عند املطالبة بهذا األمر 
اجللل؟ أعتقد أنهم لم يشاهدوها ولم يروا 
ما يحدث في فلسطني من تدمير وتهجير، 
فقط يغردون ويقولون رأيهم ويقلبون الرأي 
العام ويرفض الشعب العربي ما يطالبون به، 
هل مطلبهم احلقيقي هو التطبيع فقط أم 
يريدون من هذا الشهرة بقلب الرأي العام؟ 
إذا كانوا يريدون الشهرة على حساب دماء 
تسيل كالنهر في األرض فليبحثوا عن شيء 
آخر لزيادة شهرتهم، رغم هذا هم ميثلون 
أنفســهم فقط وهذا رأيهم اخلاص وليس 

رأي الدولة.

إن الكويت ترفض متاما ما يحدث للشعب 
الفلسطيني منذ األزل، فعندما يحدث هجوم 
من الكيان الصهيوني على دولة فلسطني 
تكون الكويت في مقدمة الدول املطالبة بوقف 
املجازر، فالكويت همهما هو الشعب العربي 
ونشر السالم، ولقد خرج وزير اخلارجية 
الكويتي الشيخ صباح اخلالد وقال »إن موقف 
الكويت واضح ومعروف من رفض التطبيع 
مع إســرائيل« وهذا يثبت رفض الكويت 
للتطبيع، وهناك بعض الدول العربية بدأت 
فــي التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن 
الكويت ثابتة على موقفها ضد هذا، واقفة 

شامخة مدافعة عن الشعب الفلسطيني.
على الشعب العربي أجمع أن يرفض هذا 
التطبيع متضامنني مع اإلخوة الفلسطينيني، 
وال يسيرون خلف املطالبني به، فالتطبيع 
نهج مرفوض عند الدولة وعند الشعب أيضا، 
فنحن نرفض التنازل عن أرض عربية للكيان 
الصهيوني ولن نفرط فيها وال في أشقائنا 
الذين سيذهبون ضحية هذه السياسة القذرة.

في زمان مضى كنا نسمع عن املناداة 
بحقوق املــرأة، وعدم بخســها حقها أو 
اضطهادها، فقد كان الرجل مســيطرا إلى 
حد التسلط، وقبل هذا الزمان بكثير، كان 
يستهان باألنثى في زمن وأد البنات، على 

اعتبار أنها جتلب العار واخلزي. 
مرت سنون عجاف، وأتتنا أعوام رأينا 
املرأة حققت تقدما كبيرا في املجتمع، وفتحت 
لها أبــواب كانت مغلقة، حق التعليم وحق 
العمل والتقدير وضرورة األخذ برأيها وعدم 
التقليل من شأنها، وإعطاؤها حقها في تقلد 
املناصب، كلها أمور نفرح بنيل املرأة لها، 
ليرقى املجتمع وينهض، ولكن استفحلت 

أمور في السنوات األخيرة.. 
يدهشني كثرة تصوير اإلعالم - ابتداء 
من املسلسالت الكرتونية وصوال إلى األفالم 
- تصويرهم لألب أو الولد في األسرة بأنه 

شخصية ضعيفة غبية مغلوبة على أمرها 
وأن املرأة هي املتسلطة التي تعرف كيف 
حتسن التصرف وتدير األمور وكأنه أمر 
مسلم به، أخشــى على جيل قادم أن يعد 
هذا هو الطبيعي.. جيل يرى تسلط املرأة 
ووقاحتها - دون مراعاة ألي شخص - هو 

قوة وإثبات وجود. 
أتصور ذلك الطفل الذي أشــبع بتلك 
املشاهد من اإلعالم يرى فيها املرأة تظهر 
بكل شكل كان، بينما يختبئ الرجل ويخفي 
وجهه حتى ال يعرفه الناس ملصلحة مجتمعية!
نحــن بحاجة ألن يدرس منهج ألبنائنا 
يعلمهم كيــف يقدر كل من املرأة والرجل 
بعضهما دون أن يخسر احترامه لشخصه 
الكرمي أو يقلل من قيمة نفسه، أن يعرف 
الولد، كيف يراعي املرأة دون إلغاء شخصيته 

وكينونته.

وأن تعرف امرأة املســتقبل، أن كونها 
حريصــة على أخذ حقوقها كاملة ال يعني 

أن تنسى واجباتها أو تفرط فيها.. 
يختلــف تكويــن املرأة عــن الرجل 
فسيولوجيا ونفسيا، وما يترتب على ذلك من 
بنية جسدية وعقلية وعاطفية ال استنقاصا 
جلنــس دون آخر ولكن ليعرف كل منهما 

ماله وما عليه..
قد يختصر كالمي ويؤيده املؤلف جون 

غراي: 
عندما أسمى كتابه املشهور »الرجال من 
املريخ والنساء من الزهرة«، ليبني الفروقات 

التي بينهم.. 
فكيف بنا ننادي باملســاواة بني املرأة 
والرجل في احلقوق والواجبات وهما أساسا 
بحاجة حلقوق ومطالبني بواجبات مختلفة؟!..

).. وليس الذكر كاألنثى..(

katebkom@gmail.com

m.alaloush@alanba.com.kw

صالح الشايجي

محمد عبدالحميد الجاسم الصقر

مشاري محمد المطيري

هبه أنور اللهو

وللكويت 
»شاديها«

االجتاه املعاكس للغات الدولية؟!
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