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أعيدوا 
»املسحوقني« للحياة!

خلجنة

منصور الضبعان

عصا شيخة

برودكاست

م.أحمد عمر باحلمر

أبــو ناصر صديق قدمي، تالقينا فــي ديوانية أبو 
حمد بالضاحية، تبادلنا األحاديث، لكن ما أثر في قلبي 
ما ســمعته منه عن قصته مع مملكة البحرين، يقول: 
البحرين هي القلب في اجلســد وهي العني بالرأس، 
محبوبة كل حبيب.. لطيب أهلها وكرمهم وبساطتهم، 
ال يختلف اثنان على أن جزيرة البحرين موطن راحة 
وهدوء، ومنبع للعلم واألدب مبا سمعناه من أجدادنا، 
ومبا وجدناه نحن وشــعرنا به، إنهــا صفات ورثها 
شــعب البحرين جيال بعد جيل، وهي بالتأكيد فطرة 

في جيناتهم الوراثية. 
يقول بوناصر: هلل احلمد والشكر من نعم املولى علينا 
أن رزقنــي ابنا معاقا، فحرصت على رعايته مع باقي 
اخوته، ومن شدة عنايتي به واهتمامي، اشتريت في 
كل بلد سياحي تعودنا قضاء الصيف فيه عقارا )شقة 
أو ڤيال( وذلك خلصوصية ظروف ابني، وقد وجدت في 
تلك الدول تعاونا وعطفا لدرجة أنهم في إحدى الدول 
سمحوا لي بوضع مصعد خاص، عدا مسنات الكرسي 
املتحرك، وموقف خاصة، كل تلك الدول أولت اهتماما 
خاصا باملعاق »إال البحرين«، فقد اشــتريت ڤيال في 
أرقى منطقة بالبحرين، داخل مجمع راق به بحيرات 
ومالعب اجلولف وكل مستلزمات الراحة، ومن ضمن 
مكونات هذه الڤيال كراج )مسقوف باخلرسانة( موقف 
لســيارتني، طلبت من إدارة هذا املجمع أن أجعل من 
أحد الكراجني غرفة للسائق مجرد بناء فاصل ولو من 
اخلشب أو أي مادة هم يختارونها ويكون باب الغرفة 
داخل حديقة البيت، ألن للمعاق سيارة خاصة وسائقا 

متمرسا لقيادتها، ال يستغنى عنه. 
يقول بوناصر: ذقت األمرين، في إقناع إدارة املجمع 
واملهندسة املعنية، لكن دون جدوى، ثم أبدى أحد األصدقاء 
البحرينيني ويحمل صفة »ديبلوماسي« مساعدته في 

املوضوع لكن لم يحالفه احلظ. 
أنصت ملا يقوله بوناصر ثم جر نفســا وشــهيقا 

طويال، وقال: تشتري البيت؟
طاب خاطري.. سؤالي: أليس للمعاقني استثناءات 
دولية؟ إذا كان ما حصل لي ملجرد بناء حائط 5*3 فكيف 

مبشاريع االستثمار؟!
اهلل املستعان

ابتسمت وقلت له: أنا الذي سأقول لك: »إال البحرين« 
لدي يقني أن الذي حصل لك هو تصرف شخصي من 
موظف رمبا لم يفهم طلبك. هل تسمح لي بكتابة ونشر 
ما دار بيننا؟ فقال طبعا أسمح للمصلحة العامة، وهذا ال 
يقلل من حبنا للبحرين وأهلها.. فهم في العني والقلب.

في السابق عندما كنت صغيرا كان أحدهم إذا سألنا ما 
اسم أمك؟ نغضب وتأخذنا احلمية رمبا تصل للمشاجرة 
واخلصام ألننا تعلمنا وتربينا بأنه خطأ وعيب أن تذكر 

اسم أمك وأخواتك وأقربائك من النساء أمام الغرباء.
ليس ألن اإلجابة عن هذا السؤال معيبة ولكن لكي 
يتربى اإلنســان على احلياء واملروءة على أنه يوجد 
حرام وعيب وخطأ حتى أتى أناس أوهمهم الشيطان بأال 
تكونوا معقدين، فأسماء أخواتكم وأمهاتكم ونسائكم 
إن عرفها اجلميع فهذا أمر عــادي وطبيعي وأصبح 
النــاس حتدث بعضها البعض بأنــه أمر عادي تداول 
أســماء نســائنا أمام العلن ويأخذون بدليل الرسول 
عليه الصالة والصحابة كانت أسماء أمهاتهم وزوجاتهم 
وأخواتهم معروفة فأصبح بعض من في هذا اجليل بدال 
من أن يقولوا أسماء أمهاتهم وأخواتهم فقط أصبحوا 
يضعون صورهم في مواقع التواصل االجتماعي واصبح 
أصدقاؤهم يعرفون أهلهم من النســاء من باب بأنهم 
أناس متفتحون وليســوا معقدين، فتمكن الشيطان 
منهم حق متكن وهذا ما يهــدف إليه ابليس فهو في 
البداية يضلل اإلنسان ويجعل األمر شيئا تافهها حتى 
يأتي بالذي وراءه أشــد سوءا، وهذا ما يفعله في كل 
شيء الشخص وهو طفل عندما يرى أن األمور هينة 
وبسيطة وسهلة تســهل عليه كثير من األمور اخلطأ 
ويتهاون في كثير من األمور، انظروا إلى عواقب األمور 

وبواطنها ومستقبلها.
ال تنظروا إلى ظاهرها وفعل الناس لها، فليس كل 
ما يفعله الناس هو الصواب، ال تنظروا إليها من األمور 
السهلة والبسيطة فهي تراكمات صغيرة ثم تكبر، هذه 
رســالة من محب لكل من يريــد أن يخرج من أبنائه 
جيل فيه من املروءة والغيرة واحلياء واخلير، اتق اهلل 
وأســس أوالدك على التقوى واخلوف من اهلل، فبهذا 
الشي لن تخشى على أوالدك من الدنيا سيحفظ أوالدك 
ويرزقهم ويوفقهم ولو كنت أنت ال متلك قوت يومك 
وهذا ال يحدث بســهولة، ال يحدث إال بأن تخشى اهلل 
وتتقيه وتربي أوالدك على هذا الشــيء وأفضل سن 

تشكل ابنك على ما تريده وهو طفل.
قال النبي عليه الصالة: مروا أوالدكم بالصالة لسبع، 
واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في املضاجع، 
فهذه ســن التأسيس، هذه السن إن علمته على الدين 
والصالة واحلياء واملروءة واخلوف من اهلل ثم تركته 
وحده في املســتقبل وحوله من الفنت واحلرام ما اهلل 
به عليم هو من نفســه وبعصمة اهلل له لن تزل قدمه 
وسينكر األفعال اخلطأ من نفسه ألنه تربى من األساس 
على هذا، علموا أوالدكم احلياء قال عليه الصالة: احلياء 
خير كله علموهم املروءة وهو صدق في اللسان وبذل 
للمعروف وكف لألذى وصيانة للنفس وطالقة للوجه. 
أوالدكم أمانة من اهلل لكم، فمن لم يحسن تربية أوالده 
فال يلومّن إال نفسه، وفي احلديث: »أال كلكم راع وكلكم 

مسؤول عن رعيته«.
تربيتكم وتوجيهكم ونصحكم ومراقبتكم ألوالدكم 
أهــم بكثير من إنفاقكم عليهم، فنحن أمام فنت كثيرة 

ومنتشرة، وكلما تقدم الزمن زادت الفنت.
أخرجوا لنا جيال فيه من اخلير ما يجعلهم يتصدون 
لهذه الفنت ويكونون ممن يحفظ اهلل بهم البالد والعباد.

)1(
الروسي »فيشسالف  السبعيني 
راسنر« وبعد 10 سنوات من العيش 
مشردا دون منزل »حتول« ألحد أشهر 
املرشدين السياحيني ملعالم ثاني أكبر 
مدينة في روسيا »سان بطرسبورغ«.

القصة امللهمة جتوب العالم..املتبقي 
فقط اســتنباط الفوائد، واستخراج 

العوائد، واستلهام العبر!
)2(

في كل مدينة من مدن العالم جتد 
»املسحوقني« يدفقون ماء الوجه، ومن 

غالبيتهم خطر ال يحتمل!
وفي اخلليج من باب أولى، والغريب 
أن اجلميع يراهم عدا اجلهات املعنية!

)3(
»راسنر« يقول للعالم: احلل موجود، 

ولكنه نقص القادرين على التمام!
ال تنتظر »املشرد« أو »املتسول« 
أو »املعــدم« أن ينهض ويبحث عن 
عمل!، لو كان ميلك »أدوات« احلياة 

ما عاش على هامشها!
لذا هو دورنــا، ودور املنظمات، 
والفرق التطوعية، والقطاع اخلاص، 
واحلكومة، فــي حصر هذه األعداد 
الكبيرة واالستفادة منها هنا وهناك، 
في الوظائف البســيطة، واخلدمات 
العادية، بكرم يحفظ الكرامة، ويعيد 

اإلنسان إلنسانيته.. واحلياة!
)4(

لن يأتي أحد!، ولن يترك املتسول 
تســوله، السيما أولئك الذين نشأوا 
على هذا اإلهمال، ال ميلكون القدرة 

على التغيير، ويخافون منه.
أن ننهض! ومننحه حسن  علينا 

املآل! بدال من املال!
)5(

عند إشارة مرور..
انهمرت بالنصائح على شاب قوي 
يتســول، نصائح حتيي لديه األمل 

والكرامة والعمل والطموح!
نصائح تبني له أن الفرصة مازالت 
للحيــاة، واإلنتاج،  للعــودة  قائمة 

والنهوض مجددا!
وعندما انتهيت من حزمة النصائح..
قال: كالمك جميل.. بتعطيني فلوس 

اآلن وال كيف!

تشــرفت في ذلك اليوم وسعدت 
بلقاء أحد أبطالي وملهمّي، أقف بقربهم 
ناظرا لألعلى، فهم يعتلون تلك القمة 

العالية في جبل الهمة.
قطرة فــي بحرهم بــل محيط 
عزميتهم، تضــرب موجاتهم القوية 
صخور عجزهم فتحطمها، وتقصف 
نظرة املجتمع املشفقة، مستمرة في 

ذلك موجة بعد أخرى.
وقفت شيخة البصيرة تتحدث عن 
جتربتها، تسمعنا هدير موجاتها بيننا 

نحن املبصرين.
مرت على دراســتها في اجلامعة 
قرابة العام، هدفهــا التخرج لتعود 
مجددا تهدي وترشد من هم بحاجة من 
أصحاب الهمم، لتخرجهم من الظلمات 

إلى الشمس الساطعة املشرقة.
كان تاريــخ اليوم هــو اخلامس 
عشر من أكتوبر، الذي يصادف يوم 
لـ»املكفوفني«، يوم  البيضاء  العصا 
لقاءي بشيخة التي حكت لنا بطوالتها 
وانتصاراتها على ذاتها أوال وأخيرا.

قصة طويلة بل مشروع حياة كان 
لألهل واألصدقاء الدور الرئيس فهم 
من مسكوا بيدها في اخلطوات األولى.
كانــوا في يد والعصــا البيضاء 
األمان والصديقة  في األخرى، فهي 
ورمز االستقاللية كما وصفتها وكادت 

حتتضنها وتقبلها.
يجب علينا احترام هذه العصا ألنها 
أصبحت قطعة من أجسادهم مراعني 
مســتخدميها )العصا البيضاء( وأن 
نعطيهم املزيد من االهتمام والعناية 
لتأمني ســالمتهم وثقتهم بأنفسهم 
وراحة بالهم، وعلى مؤسسات املكفوفني 
وروابطهم أن تستثمر هذه الفرصة 
في املزيد من تعليم الركاب واملشاة أن 
يحيطوا العصا البيضاء ومن يستعملها 
باالحترام والتقدير، واصلي في العطاء 
يا شيخة واستمري نحن من ورائك 

ممسكون بيدك األخرى.

لألســر املنتجة والذي يعكس 
محتواه ما قد حتقق من جناح 
قائم على هؤالء النســوة وما 
قدمنه من إنتاج يدوي حرفي بالغ 
الدقة واجلودة من أثاث منزلي 
وألبسة نسائية وألبسة أطفال 
تضاهي منتجات عاملية، فضال 
عن مناذج من الديكور املنزلي 
واجللســات احمللية والعربية 
ذات قدرة تنافسية هائلة غير 
مسبوقة قدمت من خاللها املرأة 
الكويتية مثــاال رائعا لقدرتها 
اإلنتاج احمللي  وإبداعها فــي 
وعلى كيفية جنــاح مطبخها 
وإدارة شــؤون منزلها خاصة 
بعد أن أدركت أن خير الطرق 
للسعادة الزوجية معدة الرجل 
لتدرك بعض النسوة املنتسبات 
كيفية إنشــاء وحدات إنتاجية 
منزلية لتنقل ورشة التصنيع 

اخلاصة بها ملنزلها حتى تدخل 
مرحلة اإلنتاج املنزلي ليدر عليها 
موردا ماديا من شــرف عرق 

املهنة وطيب النوايا.
اليــوم وبعد مــرور أكثر 
من )25 عامــا( على جناح هذا 
املشروع تبوأت الكثير من هؤالء 
النسوة مواقع عمل مهنية ذات 
صفة فنية نفتخر ونعتز بهن، 
باملقابل أنشــأت الدولة العديد 
من الكيانات الرسمية وظهرت 
لنا العديد من هذه املشــاريع 
املطــورة لتطــل علينــا مثل 
الصغيرة ومشاريع  )املشاريع 
متناهية الصغر واملتوســطة 
وغيرها تشــترك مع مشاريع 
عام )1٩٩3( في تصويب الهدف 
والغاية وهو اإلنسان الكويتي 
بالية  وتعديل وتطوير مفاهيم 
عن الصناعــة احلرفة اليدوية 

فــي عــام 1٩٩3م احتفلنا 
بإغــالق 111 ملفا أصحابها من 
النســاء الكويتيات الالتي كن 
يتقاضني مساعدات مالية من 
»الشؤون« ضمن فئة »بنات غير 
متزوجات، مطلقات، أرامل، عسر 
أعمارهن  الخ تتراوح  مادي... 
من 20 - 50 عاما«، وذلك بعد 
أن جنحنــا في اســتدعائهن 
وإقناعهن بأهمية التسجيل في 
برامج تدريبية - تأهيلية مكثفة 
تضمن لها أهدافا مباشرة مثل 
تنمية مواردهن املالية وتعديل 
أحوالهن املعيشية، وأهدافا غير 
مباشرة مثل حتسني أوضاعهن 
النفسية واالجتماعية وتنمية 
اجلوانب الذاتية وإبراز الطاقات 
الكامنة الســتثمارها مبا يفيد 
وينمي جوانب عدة من حياتهم 
االجتماعية، فضال عن منح كل 
منتسبة في هذه البرامج - وفق 
القانون - مكافأة مالية تشجيعية 
وشهادة اجتياز لتلك البرامج. 
كان ذلك ضمن خطة مركز بيان 
لتنمية املجتمع التابع للشؤون.

بعد االنتهاء من املرحلة األولى 
للمشروع، وعلى ضوء النتائج 
اإليجابية التي حتققت وبرعاية 
كرمية من وكيل وزارة الشؤون 
األسبق عبدالرحمن املزروعي، 
شفاه اهلل، افتتح املعرض الثاني 

إلحيائها وإبرازهــا واالرتقاء 
القيم االجتماعية  بها في سلم 
ومن ثم السعي إلجناح جانب 
مهم منها وهــو حتقيق الذات 
املهنية لشبابنا بعد أن أدركنا من 
خالل الدراسات مدى انخفاض 
قيمة الذات لدى بعض شبابنا 
وفتياتنا حتى أغرقنا باملشاكل 
االجتماعية للجنسني لتطفو على 
السطح ظواهر سلبية ولشاهدنا 
محاوالت جادة لبعض الشباب 
في القضاء على حالة االغتراب 
االجتماعي والنفســي فذهب 
)الشــقردي واملكافح والواثق 
من نفســه( إلى امتهان العديد 
من األعمال املهنية امليدانية حتى 
ظهر لنا الكويتي )راعي سطحة( 
لنقل السيارات املعطوبة، والعديد 
منهم من الفنيني الذين يعملون 
بأيديهم في )كراجاتهم( لتصليح 
أعمال  السيارات وآخرون في 
يدوية ال تقل شقاء عن غيرها 
بعد أن كانت هذه املهنة )عيبا( 
لكن يبقــى اخلوف قائما على 

دميومة هذي )الهبة(.
هل ستنجح هذه املشاريع 
الهــدف واملقصد  في حتقيق 
اليومية:  و)نفتّك( من األسئلة 
ليش تخزنــي وأخزك، وعند 
النساء »شنو البسة فالنة وليش 

عالنة نافخة براطمها؟«.

متلكها وحدك، وتضع مفاتيح 
فهمها واستيعابها في سيادتك، 
فماذا متلك أنت؟ )موهبة فريدة 
من نوعها؟ حكما وأقواال مأثورة 
تذهلنا بها؟ ثقافة قيمة بحروفها 
اكتشــف  تفحمنا؟ عقال نيرا 
لنا؟  البيزنطي وطــوره  الفن 
قوة، شغفب، اختراعب، علمب 
نادرب... إلــخ(؟ يبقى هو في 
لــك، وبه قد  النهاية واألخير 

ينتفع الكثير غيرك.
وســيعتبر ذلــك املدخل 
األساســي الــذي يعبــر عن 
شــخصيتك، وقد يترسخ من 
التاريخ اسمك، بل  خالله عبر 
هو عالقة تكاملية تشمل بأوجه 
أولى  تأثيرها أوال نفسك، من 
اختياراتك وفــرادة مؤهالتك 

وخصائصك.
ومن بعد ما تكتشفها تسعى 
إليصالها، بجهــودك، ذكائك، 
ابتكاراتك لآلخرين غيرك، حيث 
متر عليهم من خاللك ببراهينك، 
بقوة إمكاناتك، ليعرفوك ومن ثم 
يقيموك، فإن كنت متقنا حقا لها، 
ستتاح لك طباعة فخامتها وجمال 
تفاصيلها بيدك، كما ستصوغها 

وعلى نار هادئة بعقلك، لتنميها 
اكثــر وتصقلهــا، لتتميز بها 
وتثمــر، واألهم أن تكون انت 
على قدر كاف من الكفاءة والثقة 

لتوصيلها وحتقيقها.
كذلك ضع في عني االعتبار 
أيضا، أن لكل خط أنت اخترته 
أو مجال انت أحببته، له افرع 
عدة كثيــرة ومختلفة، جتعلك 
بحاجة ملتلــق حقيقي مختص 
ومتمكن، متلق متذوق ممتهن 
فيما اخترت وأحببت من ميول، 

تكمن فيه روعة شغفك.
فاملتلقي ال يقل دوره أهمية 
عن أهميتك، فأبســط واجباته 
حتتم عليــه في إثــراء النقد 

وأمناطه بأمانة وضمير جتاهك، 
كي ال يعرضك لوابل من الهجوم 
الساخر وتبعاته، ذلك ألنه يدرك 
أساسيات وزوايا نظرياته، فثق 
بأنه بتاتا لن يجاملك ولن يجامل 
أي شــيء على حساب نفسه، 
تخصصه، مجاله، ولن يجامل 
أيضا إرضاء ألقارب، معارف، 
أصدقاء دون استثناء، كي يثني 
عليك ويصفــق لك، ألنه بتلك 
أن  الطريقة سيهدمك بدال من 

إلى األفضل يرشدك.
أما إذا كنــت على العكس، 
فتأكد بأنه سيؤمن بك وسيقف 
معك، سيساندك ويعلمك، كي 
تتألق انت فــي عرض ميولك 

وموهبتك، وتصبح قادرا على 
االنسجام معها، وثابتا بكل ثقة 

حني تقدمها.
ولكن! ال تضع نفســك في 
مكان ال يليق أبدا بك، وحتابي 
هذا وذاك وتثير جلبة هنا وهناك، 
لتقنعهم وبطريقة مملة ومزعجة 
بقــدراتك، مواهبك، كفاءتك، كي 
ال تصبح رخيصا في نظرهم 
وينفرون منك، فلو تفهمت ما 
أن  يدور بخلدهم، الستوعبت 
املدرك كما  املتلقي احلقيقــي 
قلنا، سيختارك ومن دون أدنى 

مجاملة سيدعمك.
فأحيانا قد يختار الشخص 
باهتة  ما ال يناسبه، وبصورة 
وسخيفة ستظهره، ولألسف 
يصر وبكل غباء أن يقف في 
نفس املكان ال يريد أن يغيره! 
بعكس لــو فكرت بعقالنية 
اكثر  آفاقك  وجدية التســعت 
ومداركك، وبحثت عما يناسبك، 
واألهم من ذلك أن يكون قريبا 

من شخصيتك وميثلك.
بالطرق  يقـــــال: »احتف 
الـــتي جتعلك مميزا وفريدا 

من نوعك«.

حني يقــوم املوظف بدوره 
احلقيقي في عملــه حكوميا 
أو خاصــا مبختلف املجاالت 
واملســمى الوظيفــي بوضع 
بصمته في أي جزء من أجزاء 
آلية عمله أيا كانت عن طريق 
استخدام صالحياته وحدوده، 
أو تقدمي انتقاد بناء مبني على 
تعزيز دوره ورغبته في حتسني 
آلية عمله، أو إغالق ثغرة والخ، 
فبعض تأثيــر هذه البصمات 
يبقى داخل بيئــة العمل ملدة 
محدودة لبضعة أشهر وتفقد 
أثرها، ومنها تترسخ في بيئة 
العمل، بل انه أحيانا تكون سببا 
في زيادة ثبــات توجه الكيان 
أو املنـــــظمة من حيث انها 
تعتبر خطـــوة أولى للتطور 
أن يبدأ  والنـــمو ومبــجرد 
أي موظف آخر في التنافس معه 
ليضع بصمة بنفس الهدف تبدأ 
اخلطوة الثانية والخ من خطوات 
على حسب تقدير املنظمة ملثل 
النــوع من املســاهمات  هذا 

الروتني  الفردية اخلارجة عن 
العملــي اليومــي ومبختلف 
أنواعها وأهميتها على حسب 
تواجد هؤالء املوظفني في السلم 
التدريجي للهيكل التنظيمي في 
املنظمة، وطبعا هناك من يضع 
بصمة تعمل عكسيا وتؤثر سلبا 
ال أرغب بتسليط الضوء عليها 
)وهذا بال شــك دور العالقات 
العامة احلقيقي وحتت إشرافها 
بشكل مباشر أو غير مباشر(، 
وحيث إننــي وأخيرا وضعت 
خطة لتمكني العالقات العامة من 

توفير أماكن ومهام لها في كل 
ما ميكن أن يساهم في متاسك 
الهيكل املراد تطويره وتقويته 
من كل اجتاه في جميع اجلهات 
املنظمة ككل  وبالتالي نهوض 
وتصاعد أسهمها االقتصادية 

واألمنية.
العالقات  وأخيرا إن مركز 
الفريد من  التخصصي  العامة 
نوعه، كما أود أن يكون بإذن اهلل 
مفتاحا لتخليص هذه املنظمة من 
الفساد بالقضاء على اخللل الذي 
يؤدي إلى تسخير طرق ووسائل 

تســهل عملية الفساد الذي ال 
نعلم ما هو هدفه احلقيقي وما 
هي مصاحله من تواجده بهذه 
الطريقة بيننا أو بهذه املنظمة!! 
ولكن علينا أن ننظر إليه بنظرة 
واحدة فجميع أنواع الفســاد 
تعتبر عائقا أمامنا ال نرغب في 
وجودها ونرغب باستئصالها، 
وهنــا دور العالقــات العامة 
في تنســيق وترتيب وحتديد 
األماكن والعناصر والخ من أمور 
عديدة سيتم تدريسها وتعليمها 
وتقدميها لعمالء املركز والعديد 
من األشياء لن أستبق بذكرها 
لكم فلن يتم إنشاء هذا املركز 
إال بعد عمله بإتقان تام من كل 
النواحي حتى لو استغرق وقتا 
طويال فألهمية دوره في املنظمة 
ولن يكون بكل تأكيد هذا املركز 
مشابها ألي جهة أخرى ونتمنى 
أن تكون الكويت دائما في مكانها 
الذي يليق بها وتتألق بكل ما 
تعنيه الكلمة به وفي حفاظها على 

استقرارها وسط دول العالم!

ملن يهمه األمر

إال 
البحرين

 s.sbe@hotmail.comسالم إبراهيم صالح

في سياق احلياة

سيادتك
فاطمة املزيعل

من زاوية أخرى

مركز العالقات 
العامة 

التخصصي!
Othmanalsabt@gmail.comعثمان عبداهلل السبت

عماريات

111 حالة كانت 
تأخذ فلوسًا

من »الشؤون«
د.ناصر أحمد العمار

نغم وسط النشاز

شاسم أمك؟

Yousif.Alotaibi@hotmail.comيوسف فيصل العتيبي
@Y _ Alotaibii

»االســتبدال واالمثــال« 
النيابي  ـ  والتوافق احلكومي 
الذي أعلن عنــه باألمس هو 
فــي احلقيقة »ميوة« املجلس 

للمتقاعدين!
و»امليوة« مصطلح باللهجة 
»الفاكهة«  الكويتيــة تعنــي 
األمثال  فهل ســتكون فكرة 
لها  التي خلصت  واالستبدال 
املاليــة مبجلس األمة  اللجنة 
»ميوة« طيبة ولذيذة كاملشمش، 
والعرموط، والرمان، أم تكون 
»ميوة« بايتة منتهية الصالحية 
مثل املــوزة عندما »تعفن«؟! 
العنب  املتقاعدون يريــدون 
الناطور، ألن موضوع  وليس 
الكبير  الـ 7 رواتب وقسطها 
25% حتــول الى جــدال، ثم 
أصبحت االمثال مشروع شركة 
متويلية تقضي بدعم املتقاعدين 
الفائدة 6  بقروض منخفضة 
الى 4% وهذا يعني أن املجلس 
يقترح تأسيس شركة كبديل 
متويلي عن البنوك، ألن املجلس 
أكد فــي اقتراحه هذا أنه غير 
مقتنع بقروض البنوك مبا فيها 
البنوك االسالمية بسبب الفائدة 
التــي تطبق! وكذلك  الكبيرة 

وجود أو إنشاء وتأسيس شركة 
متويلية حتت مظلة التأمينات 
االجتماعية سيحميها من الرقابة 
وشــروط االقتراض ومتابعة 
البنك املركزي، ألنها حتت مظلة 
التأمينات االجتماعية وداعمة 
فقــط للمتقاعدين وليس كل 
املشتركني بنظام التأمينات! إنها 
فعال فكرة »سلة ميوة« عامرة!
واالمثال واالستبدال مثل 
»امليوة« يختــار منه  طبــق 
املتقاعــد أطيب فاكهة طازجة 
وطيبة ليتلذذ بها حسب قدرته 
وإمكاناتــه املاديــة! فهل هذا 
املخرج »دستوري« قبل طرحه 
في سوق املداوالت السياسية 

واالقتصادية واالجتهادية؟!

املتقاعديــن نتطلع  نحن 
حلســبة »اكتواريــة« تنفعنا 
أن نفرح  مستقبال وال ميكن 
نيابي قابل  مبأزق »سياسي« 
للجدل »الدستوري« مستقبال 
فيكون »االمثال« أو شركة أمثال 
التمويليــة »مهبط« اكتواري 
يطيــح مبستقبل املتقاعدين 
آليات تدعــم  بدال من وجود 

أمـــانهم املعيشي لألفضل!
نحن نتطلع الى املزيد من 
فحــص رؤية اللجنــة املالية 
والتدقيق بصالحية ومدة هذه 
»امليوة« قبــل أن تكون غير 
»صاحلة« لالستعمال اآلدمي، 
وبعديــن نلوم هيئــة الغذاء 

الكويتية، والعاملية »الفاو«!

زمان كنا نروح »الفرضة« 
على السيف ونحمل السيارة 
صناديق مــن »امليوة« الطيبة 
وعندما نروح البيت نكتشف 
أن هــذه الصناديــق أغلبها 
»مضروبــة« ألن »امليــوة« 
طازجة علــى وجه الصندوق 

فقط والباقي عفن!
> > >

تساؤالت مشــروعة عن 
األمثال!

املشروع يتحدث عن فكرة 
تأسيس »شركة متويلية« فهل 
هي »مساهمة« فقط للمتقاعدين 
أم ستطرح لالكتتاب العام مثال؟!
الشركة حتت  بالطبع هذه 
مظلة التأمينــات وهذا يعني 
أنها ستكون مشروع توظيف 
كويتيــني متخصصــني في 
التمويل واحملاســبة والبنوك 
والتســويق وإدارة األعمال، 
وهذه فرصة بحد ذاتها للكوادر 
الكويتية التي تنتظر فتح سوق 

العمل لها!
نحن نقول حقيقة انها سلة 
»ميوة« عامرة بالطيب واللذيذ 
من االسئلة املشروعة شعبيا 
واجتماعيا جتاه مجلسنا املوقر!

مساحة للوقت

»ميوة«.. 
املجلس 

للمتقاعدين
طارق إدريس
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ذعار الرشيدي

عودة ميمونة إلى منزلكم الرحب قلوبنا يا صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد.. بعد أن تشافى وتعافى سموه 
من الوعكة الصحية التي أملت بسموه أثناء تواجده بالواليات 

املتحدة.
لقد عمت األفراح وارتفعــت الزغاريد في البيوت بعودة 
احلبيب بوناصر، األطفال يعبرون عن حبهم مبناداهم »بابا 
صباح«، وأهل الكويت يعبــرون عن حبهم وفرحهم بعودة 

األمير والوالد صباح األحمد بقولهم »أبونا صباح الغالي«.
لقد عمت األفراح في كل أرجاء الكويت بعودة سمو األمير 
وعلت االبتسامة شفاهنا.. واغرورقت أعيننا بدموع الفرح.

بحق يا سمو األمير أنت مبنزلة األب لكل كويتي وكويتية.. 
ولقد تابعك أهل الكويت أثناء وجود ســموك في املستشفى 
بالواليات املتحدة األميركيــة، لقد عبر الكتاب بأقالمهم عن 
سعادتهم بعودتك وتغنى املطربون فرحني بعودتك يا صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد.. لقد عمت الفرحة كل بيت وكل 

مدينة وشارع فرحني بعودتكم امليمونة.
والكل تابع وعبر عن متنياتهم لينعم املولى القدير عليكم 
بالشفاء والعافية.. كل ملوك ورؤساء الدول وكبار املسؤولني 

باشروا االتصال بكم ليطمئنوا على صحتكم.
> > >

العالقة الكويتية - األردنية: تلقيت العديد من املقاالت من 
أصدقائنا في األردن يشجبون خاللها التصرف الصبياني من 
قبل بعض اجلماهير خالل مباراة الكويت واألردن وحرص 
أصحاب هذه املقاالت على متانة العالقة بني الكويت واألردن 
وأشادوا بالدعم الكويتي املتواصل ألشقائه في األردن وأشادوا 
أيضا مبواقف الكويت وســمو األمير جتاه القضايا العربية 
وأشادوا بدور الكويت في قيام منظمة التحرير الفلسطينية 

في الكويت.
ولألمير حمزة بن احلسني كلمة عن الصبية الذين أساءوا 
للكويت واألردن بأن هذا اجلمهور ساقط أخالقيا، وهم أخالقهم 
ســيئة جدا وضحل في مستواهم اخللقي وسبق أن غلطوا 
بامللك أثناء مباراة بــني الوحدات والفيصلي وهتفوا بوجود 
امللك طلقها يا بوحسني طلقها، هم أخالقهم سيئة ونور يعني 
غجر. وقال عن الشــعب الكويتي هذا الشعب ثقافته عالية 
وخلقه واسع جيد وامتص هذا األمر ولم يتأثر. وقال أيضا 
هؤالء الصبية ساقطون وهتفوا لساقط والطيور على أشكالها 
تقع، هكذا وصف سمو األمير حمزة هؤالء الساقطني الذين 

أرادوا أن يسيئوا للعالقة بني الشعبني الكويتي واألردني.
ونحن بدورنا نحيي سمو األمير حمزة على موقفه ومشاعره 
النبيلة جتاه الكويت، وسيبقى الكويتيون واألردنيون إخوة 

متحابني ال تؤثر هتافات بالعالقة احلميمة التي تربطهم.
وحتية لســمو األمير حمزة بن احلســني ولكل الزمالء 
الذين عبروا عن سخطهم ورفضهم ملا بدر من هؤالء الصبية 

الدخالء على الرياضة.
قال تعالى: )إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم ال حتسبوه 
شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من اإلثم 

والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم(.
واهلل املوفق. 

طفت مؤخرا ظاهرة عاملية أال وهي عزوف املستثمرين 
عن التداول في ســوق األوراق املاليــة، وهذه الظاهرة غير 
مقتصرة على إقليمنا احمللي بل باتت تطل بظاللها في مختلف 

أنحاء العالم.
وقد تكون األسباب عائدة لتداعيات مختلفة التي دفعت 
باملستثمرين لالحتفاظ بالكاش عوضا عن األسهم والسندات، 
إال ان اهم هذه األسباب هي ضعف عائدات البورصة فلو قام 
مستثمر باستثمار مبلغ من األموال لدى إحدى الشركات ثم 
كانت األرباح ال تلبي طموحه فهو بالتأكيد لن يبادر بالتالي 
بتعزيز رأسمال الشركة نظرا إلجحاف الشركة حلقوق هذا 
املستثمر من خالل ضآلة األرباح وبالتالي سينتج عنه العزوف.

السبب اآلخر الذي يعتبر كذلك من األسباب اجلوهرية أنه 
ال أحد اليوم بات يغامر في أمواله من شراء اسهم في شركات 
ثم بعد ذلك تشهر الشركة إفالسها والذي قد يعود ألسباب 
فســاد أو حتايل من اإلدارة، وهــو بالتالي ال يجعل أموال 
املستثمرين في مأمن فقد تكون هذه الشركات املتداولة في 
البورصة مدينة دون أن تعلن عن ذلك فيتورط املستثمرون 
بعدها في ضياع أموالهم وهــو بالتالي ال يوجد ما يضمن 
لهذا املســتثمر من عودة رأس املال الذي استثمره في هذه 

الشركة مرة أخرى إليه.
فقد يظن البعض ان شــهر اإلفالس قــد يحل معضلة 
تفليســة املؤسسات ولكن متى ما ضاعت األموال ال ضمان 
لعودتها وهناك أحداث تاريخيــة كثيرة ملثل هذه األزمة ال 
تقتصر فقط على ما حدث في سوق املناخ في الكويت عام 
1٩83 أو يوم االثنني األســود الشهير في بورصة نيويورك 

وغيرها من األزمات.
وما هو بات شبه مؤكد أن املستثمرين حول العالم فقدوا 
ثقتهم في التداول في سوق األوراق املالية وهو بالتالي بالتأكيد 
ســيخلق أزمة اقتصادية ألنها سترفع من التضخم أي ان 
السيولة ســتكون اكثر من النسبة املقررة لألوراق النقدية 
املتداولة وعليه من الضروري أن يتم إيجاد حلول ليس في 
معاجلة البورصة وحســب ولكن لكسب الثقة من جديد في 

الشركات املدرجة في البورصة.
حيث إن أصحاب األموال ال بد أن يعرفوا متاما أنه متى 
ما مت العزوف عن تداول األســهم في البورصة فلن تكون 
هذه الشــركة في مأمن ألن االعتماد على النشاط الربحي 
مــن خالل البيع متغير وفقا للعرض والطلب والذوق العام، 
فقد جند أن منتجات ســلع معينة تلقى رواجا شعبيا لفترة 
ثم بعد ذلك يصيبها حالة كســاد إما ألسباب عائدة بجودة 
اإلنتاج أو طبيعة العاملني في املنشــأة هل هم على قدر من 
الدراية والوعي واإلنتاجية ليحققوا مكاسب للشركة أم ال؟ 
مــن جانب آخر أحيانا كثيرة جند ان جودة املنتج باتت تقل 
في التصنيع لبعض املنتجات وهذا أيضا بســبب خلل في 

اإلدارة أو لظهور املنافسني.
فاليوم مع انتشار املعرفة والعلم لم تعد الصناعة اجليدة 
حكــرا على دولة أو إقليم معــني فالبضائع واخلدمات الكل 
يتنافس على تقدميها بأفضل األسعار لذلك جند ان الضمان 
الذي من الضروري أن تبقي عليه الشركات هو تداول أسهمها 
في البورصة ألنها متى ما وجدت مســتثمرين يثقون بها 
ويدعمونها برؤوس أموالهم فستبقى هذه الشركات في مأمن 
عن ظاهرة العرض والطلب، وهــو بالتالي لن يتم إال إذا ما 
مت تعديل الربح العائد على أموال املستثمرين في البورصة.

الواضح أن وزارة الصحة ال 
تعترف بـ »املصليات« وال تعتبرها 
من األساسيات خاصة عندما تقوم 
بتصميم مســتوصف أو مجمع 
طبي، فقد قدر لي أن أحضر صالة 
الظهر على مدار يومني في مركز 
الطبي وفي مستوصف  اجلهراء 
القصر، واكتشفت أن األول يؤدي 
العاملون فيــه الصالة في الدور 
األول باستخدام سجادات وحواجز 
كرتونيــة وإعالنية خللق حواجز 
ومساحة ملصلى مؤقت، وللعلم كان 
عدد املصلني يفوق الـ 50 شخصا 
بني هيئة طبية وإدارية ومراجعني، 
أما في مســتوصف القصر الذي 
لتوه مت جتديده وجتديد واجهاته 
وأقسامه فقد وجدت انه بال مصلى 
أيضا، وان العاملني فيه استخدموا 
قاعة انتظار غير مستخدمة لتكون 
مصلى مؤقتا وعدد املصلني كان 

يفوق الـ 30.
> > >

هل يعقل أن وزارة الصحة ال 
تضع في حســبانها عند تصميم 
مستوصف أو مركز صحي وجود 
مصلى؟!، واكتشفت أن هذا اآلخر 
ينسحب على جميع املستوصفات 
في البالد، فكلها بال مصليات، ومن 
يريد أن يصلي في أي منها فعليه 
اللجوء إلى ركن أو زاوية أو قاعة 
غير مســتخدمة، أعني نحن بلد 
إسالمي وهذا األمر كان يجب أن 
يكون من البديهيات التي يفترض 
مراعاتها في التصميم خاصة في 
مراكز أو مســتوصفات مزدحمة 
بأعداد طاقم طبي وإداري يفوق 

الـ 50 شخصا.
> > >

وسألت في الشؤون الهندسية 
فــي وزارة الصحة عن تصاميم 
املستوصفات احلديثة او تصاميم 
جتديدها فأُبلغت بأن إدارة الشؤون 
الهندسية تنفذ ما يأتي من الوزارة 
ولكن ليس من بني أي مما طلبته 
الوزارة بناء أو تخصيص مصلى، 
وأن هذا األمر لم يطلب يوما بحسب 

علم من حتدثت معه.
> > >

األكثر من هذا أن املستوصفات 
اجلديدة فــي املناطق احلديثة مت 
تصميمها بال مصليات أيضا، ومدير 
املركز او الطاقم اإلداري يقومون 
مشكورين باســتحداث مصلى 
سواء باستخدام غرفة مختبر غير 
مستخدمة او غرفة عيادة زائدة عن 
احلاجة كما في اجلهراء أو القصر.

> > >
هل يعقل أن وزارة الصحة في 
جميع مراكزها ومستوصفاتها لم 
تضع في حسبانها عند تصميمها 

تخصيص مصلى؟!

هاجس يقلق مجموعة تعاونيات 
النموذجيــة وما في  احملافظــات 
مستواها بتلك احملافظات للقرارات 
الرسمية من اجلهات املعنية بحجة 
تكويت الوظائف العشوائية بال خبرة 
وال جتربة وال حتصيل متميز لتسلم 
تلك املهام التعاونية الناجحة بتفويض 
مساهميها عبر جمعياتهم العمومية بل 
جتاوزهم عن طريق: حتويل صاالت 
األفراح وتسميتها للمناسبات عبر 
إشراف الوزارة على غير متجاوزي 
أو مخالفي اللوائــح ورغم أدائهم، 
وخلطهم باملخالفــني واملتجاوزين 
مبسطرة واحدة، ما جعل جمعياتهم 
العمومية تتساءل: من يخالف من 
بتلك القرارات وبخس مســاهميها 
التعاوني  تاريخهم  حقوقهم؟! رغم 
املثالي الطويل ليختلط حابلها بنابلها 

في هذا القرار.
ويتواصــل مــع الضغط على 
النموذجية لصرف  تلك اجلمعيات 
ميزانيات للمحافظات غير معروف 

جهات صرفها، ومستفيديها خارج 
الرقابة الرسمية للجمعيات وإداراتها 
املعنية! والئحة قادمة بقرارات مماثلة 
لتحويل خدمات خدمة الســيارات 
باحملافظــات ومناطقها الرســمية 
بهذه اجلمعيات النموذجية للوزارة 
املعنية! دون إبداء أســباب تعاونية 
لهــذه القــرارات! ليتبعها حتويل 
التابعــة للجمعيات  الصيدليــات 
النموذجية ليكون تعيني الصيادلة من 
قبل الوزارة املعنية، ومخصصاتهم 

تتحملها اجلمعية بال متابعات وسلطة 
للجمعيات التعاونية النموذجية على 
قوافل الصيادلة املكلفني بتلك املهام 
مع كل التقدير واالحترام ملؤهالتهم 
العلميــة وغير العلميــة كموظفي 
اجلمعيــة ولوائح ضبــط وربط 
الوظائف  بتلك  املعنيــة  متابعاتهم 
اإلنسانية، فهل هناك جواب يريح 
قلوب املساهمني ومن تكرم بتحويل 

تلك املهام التعاونية إليهم؟! 
للخلف قليــال تعني  وعــودة 

نظام انتخابات اجلمعيات بتحويله 
السياسي غير التعاوني، ملاذا ال يحسم 
بشروط ترفع كفة املؤهل واخلبرة 
التعاونية والشــخصية بال سوابق 
للمتقدم للترشيح ملجالس اإلدارات 
املطلوبة  التعاونية، سالحه اخلدمة 
وليست الوجاهة املرغوبة للكثير ممن 
أفسدوا أهداف هذا الصرح التعاوني 
ثوابته وضوابطهم  العمالق بترهل 
الرسمية! وتنامي مؤشرات إحباطاته 
بدال من فرز غثه من سمينه جناحا 
ومتيزا، وحتصيل عائده يفتح أبوابا 
الستقرار أرزاق مساهميه األفاضل 
بال صــداع وصراع يكون خصمه 
وقاضيه وزارته املعنية ومن هم خلف 
ستارة عرقلة جناح جتربته التعاونية 

النموذجية! طالت أعماركم! 
رفقا بالكويت وأهلها فيما يتعلق 
بأهم محطــات حزمتهم التعاونية، 
اللهم ال تسلط علينا من ال يخافك 
وال يرحمنا وســط ديرتنا املباركة 

بقائدها ومخلصي رعيته آمني.

جاء االجتياح التركي لشــرقي 
الفرات السوري واملقرر له أن يكون 
بعمق 35 كلم وعلى امتداد 480 كلم 
- وبعيدا عما قد يحققه لتركيا من 
مكاسب مزعومة - سيكون البداية 
العربية  الدول  املنتظرة لتقســيم 
الشرق األوسط اجلديد،  وتشكيل 
الذي يراه الغرب الوسيلة الوحيدة 
التي تكفل تعايــش الدول العربية 
الناجتة عن التقسيم في سالم دائم 
بني بعضها بعضا من جهة وبينها 
وبني إسرائيل من جهة أخرى، سالم 
يضمن دوامــه اعتماد اقتصادات 
الدول املستحدثة على التكامل فيما 
بينها، وســواء أكانت تركيا مكلفة 
ضمن اتفاقيات ســرية بينها وبني 
الواليات املتحدة لتلعب هذا الدور 
لصالح مشروع التقسيم أم أن األمر 
ال يعدو كونه تقاطع مصالح البلدين، 
فمن سورية املقسمة سيظهر شيطان 
الذي  العمالق  الطائفية  الصراعات 
سينشر الدم والدمار في »فوضى 
خالقة« جتتاح دول املنطقة وتنتهي 
بتقســيمها إلى دويالت الشــرق 

األوسط اجلديد.

قال برنارد لويس البروفيسور 
البريطاني اليهودي املستشرق في 
معرض رده على ســؤال للرئيس 
جــورج دبليو بوش حول ســبب 
كراهيــة العرب له ولبــالده رغم 
ما يقدمــه وتقدمه لهــم من عون 
العرب واملسلمني  إن  ومساعدات؟ 
فاسدون وفوضويون وسيصدرون 
موجات العنف واإلرهاب للعالم إذا لم 
تتم السيطرة عليهم بإعادة احتاللهم 

وتقسيم دولهم!
أعجب الرئيس بوش بتفســير 
لويس لكراهية العرب له وألميركا، 
وبعد أن عرض عليه خرائط تقسيم 

الدول العربية سارع بوش إلى تعيينه 
مستشارا لوزارة الدفاع األميركية 
ليشارك في وضع خطط التقسيم.

كتــب العقيــد األميركي رالف 
بيترز في كتابــه »ال تترك امليدان 
أبدا« وفي مجموعة مقاالته »حدود 
الدم« التي ضمنها خرائطه للشرق 
األوســط اجلديد يقول إن اتفاقية 
 )1٩16(  Sykes-Picot سايكس بيكو 
ظلمت األقليات في املنطقة )الشيعة 
والدروز والبلوش واألكراد وغيرهم(، 
لذا ال بد من إعادة تقسيم هذه الدول 
وإنصاف األقليات، وال ميكن حدوث 
التقسيم دون بحور من الدماء تسال 

واملاليني تقتل وتهّجر وال يجب أن 
يردعنا هذا عن مشروعنا.

إن تقســيم العراق وســورية 
واملقاطعة األميركية املفروضة على 
إيران سيكونان سبب اشتعال اخلليج 
بالصراعات الدموية، فالنظام اإليراني 
في محاولة منه للخروج من مأزقه، قد 
يلجأ إلى اجتياح أو االعتداء املباشر 
على إحدى دول اخلليج الستعجال 
احلرب األميركية ضده، هذه املغامرة 
اإليرانية ستشعل الداخل اخلليجي 
املتنوع األعــراق واملذاهب وحتى 
الوالءات بني الفئات املتطرفة عقائديا، 
وسيدخل اخلليج في نزاعات طائفية 
بني متعاطــف مع إيران وعدو لها، 
سرعان ما تتطور إلى حرب أهلية أي 
حلالة الفوضى اخلالقة املزعومة التي 
تنتهي بتقسيم ودمج دول اإلقليم 
في كيانات جديدة في معادلة مقلوبة 
تدمر األغلبية بزعم إنصاف األقلية، 
أنها تلبية حلاجة أميركا  واحلقيقة 
املستقبلية لشرق أوسط منسجم 
واســتراتيجيتها الستعادة مجدها 
وقوة اقتصادها املهددين من حتالف 

الصني وروسيا االحتادية.

كلما شــاهدنا مسلســل 
الزلــق »نضحك« رغم  درب 
مشــاهدتنا له عشرات املرات 
ألنه يبعث على النفس الضحك 
على العفوية الصادقة للمواقف 
الكثيرة أثناء مجريات املسلسل، 
فلهذا السبب أصبح »خالدا« في 
إن الضحك  الكثيرين،  ذاكرة 
هو تعبير عن الفرح والسعادة 
أو هو هروب من الواقع الذي 
باإلنســان من هموم  يحيط 

وأحزان..
إن احلياة من دون »فكاهة« 
تشعرنا بامللل، وإن من ميتلك 
تلك الفكاهة سيجعل »حياتنا« 

كلوحة جميلة نعشق رؤيتها 
باســتمرار دون ملــل كحال 
مسلســل درب الزلق، فتجد 
من ميتلك موهبــة الضحك 
لديه »أســلوب« مختلف عن 
اآلخرين من حيث نبرة صوته 
أو تعابير »وجهه«.. في املكان 
والوقت الصحيحني، وتستغرب 
أحيانا في حاالت »العزاء« أن 
يكون هناك موقف »كوميدي« 
فجائي يجعل اجلميع يضحكون 
دون توقف ألن طبيعة اإلنسان 
»متيل« لالبتسامة وهي أيضا 
هروب من حالــة احلزن، إن 
اإلنســان الذي ال يضحك أو 

أن يراجع  يبتسم يجب عليه 
الطبيب النفســي ألن أجهزة 
جسمه فيها »خلل« وأصبحت 

كاجلماد!

أغلبنا عندما يتذكر شخصية 
كوميدية معينة »يحبها« فإنه 
سيضحك »تلقائيا« فإذا تذكرنا 
الفنــان الكبير عبداحلســني 

عبدالرضــا، رحمه اهلل، فإننا 
تلقائيا ألننا نعرف  »نبتسم« 
بأنه صاحب مواقف مضحكة..، 
إن النفس البشرية هي »عاشقة« 
لالبتسامة والضحك ورافضة 
للعبوس واجلمــود..، وجند 
في بعــض األحيان في بعض 
املستشفيات يحرصون على 
إحضار »مهرج« إلسعاد األطفال 
وإضحاكهــم وإعطائهم دفعة 
معنوية من أجل نسيان آالمهم 

املزمنة.
إن الضحك واالبتســامة 
»لغتان« مشتركتان بني شعوب 
دول العالــم فــال حتتاج إلى 

»مترجم« لكي تشرحها فهي 
الشــمس،  واضحة كوضوح 
فكلما كنت ضحوكا ومبتسما 
زادت عالقاتــك االجتماعية 
»وزانت« نظرتك للحياة بشكل 

إيجابي.
٭ أخيرا: إن الضحك واالبتسامة 
جتعالنــك »تشــحن« عقلك 
بالطاقة  وجسمك ومشاعرك 
الطاقة جتعل  اإليجابية فتلك 
اآلخرين يشــعرون بالراحة، 
الكرمي  فيكفينا قول رسولنا 
ژ والــذي حرص على جعل 
االبتسامة صدقة عندما قال: 
تبسمك في وجه أخيك صدقة.

ومع احتماليــة تزايد الالجئني 
السوريني إلى تركيا اذا سيطرت 
القوات الكرديــة على املناطق 
الكردية،  الســورية  احلدودية 
فلذلك أطلقت تركيا عملية نبع 
الســالم في الشمال السوري 
بهدف »إزالة املمر اإلرهابي الذي 
إقامته جنوب بالدنا  يحاولون 
املنطقة....  السالم في  وإحالل 
وإقامة منطقة آمنة تضمن عودة 
الالجئني السوريني إلى بالدهم«، 
الرئيس  بحســب تصريحات 

التركي رجب طيب أردوغان.
مــن املؤكــد أن األكــراد 
السوريني وبقيادة حزب العمال 
بإمكانية  اعتقدوا  الكردستاني 
حتقيق حلم الدولة الكردستانية 
في ظــل األوضاع الســورية 
املتردية ومع توافر  والعراقية 
الدعم األميركــي، ولكن يبدو 
أن احللم حتــول إلى كابوس، 

فاألميركان انسحبوا واألتراك 
دخلوا بكل قوتهم إلى املناطق 
احلدودية الســورية، والروس 
واحلكومــة الســورية يقفان 
متفرجني دون عمل شيء مؤثر.
حتما سيتالشى حلم الدولة 
الكردية في ســورية، كما كان 
احلال في العراق، والذين حاولوا 
مرات عديــدة االنفصال عن 
العــراق - مرة عندما حتصلوا 

على حكم ذاتي بعد حرب اخلليج 
1٩٩0-1٩٩1، ومرة ثانية بعد حرب 
العراق 2003 حاولوا االستقالل 
ولم يؤيدهم احد، واملرة األخيرة 
التــي حــاول أكــراد العراق 
االنفصال فيها، هي بعد احلرب 
العاملية ضد اإلرهاب، حني نظم 
األكراد في كردستان العراق في 
سبتمبر 2017 استفتاء عاما حول 
االستقالل عن العراق وبالفعل 

اختار أكراد العراق االنفصال، 
ولكن لم يسمح لهم بذلك سواء 
من أبناء بلدهم األم العراق أو 
الدول اإلقليمية املجاورة أو الدول 

العظمى.
ختاما - لم يلفت نظري كثيرا 
دخول األتراك، فقد كان متوقعا 
خصوصا أنها لم تكن املرة األولى 
لألتراك فقد ســبق ان اجروا 
عمليات عسكرية داخل سورية، 
ونتذكر جميعا عملية »غصن 
الزيتون« و»درع الفرات«، وكذلك 
لم يفاجئنا األكراد السوريون في 
محاولتهم السيطرة على الشمال 
الســوري، ولكن الذي لم يكن 
متوقعا هو موقف جامعة الدول 
العربية التي تنادت بعض دولها 
الى عقد اجتماع طارئ ملناقشة 

التدخل التركي في سورية!
أيعقل أن يتحرك بعض العرب 
للتنديد بتدخل له مســوغاته، 

احلقيقة التي ال ميكن جتاهلها 
أن تركيا من اكثر الدول التي يلجأ 
إليها السوريون بحكم أنها دولة 
مجاورة وحكومتها حتاول رعاية 
الالجئني بكل إمكانياتها، ولذلك 
يدعم األوروبيون هذه اجلهود 
التركيــة اإلغاثية للســوريني 
باعتبار أن تركيا »دولة مصد« 
الســوريني لكى ال  لالجئــني 

يتسللوا إلى أوروبا.
ومما ال شــك فيه - أيضا 
- أن ســورية في مجملها غير 
آمنة ســواء في األراضي التي 
يسيطر عليها النظام السوري 
أو األراضي التــي يدور فيها 
القتال مــع بقايا اإلرهابيني أو 
أراضي االنفصاليني التي تسيطر 
عليها قوات سوريا الدميوقراطية 
الكردية او حتى األراضي التي 

حتت سيطرة اجليش احلر.
السابقة،  للمعطيات  ووفقا 

في منطقة ال يتواجد بها قوات 
سورية أصال بل مجموعة من 
املسلحني ومن فئات مختلفة، ولم 
يتنادوا أو يتخذوا موقفا قويا من 
تقطيع وذبح السوريني باملاليني 
وتهجير املاليني من السوريني 
العرب على أيدي امليليشــيات 
الروســية،  الطائفية والقوات 
نعلــم أن انزعاج بعض العرب 
من األتراك نتيجة مواقف خاصة 

لهم من القيادة التركية فقط!
اخلالصة: سورية دولة فاشلة 
بحسب املعايير الدولية وينتشر 
فيها اإلرهاب واجلماعات املسلحة 
التركية  وهي محاذية للحدود 
امللتهبة أصال من جماعة حزب 
العمال الكردستاني، فهل تنتظر 
تركيــا أن يصــل التهديد إلى 
أراضيها ومواطنيها، وحتما لن 
تنتظر تركيا موافقة جامعة عربية 
بائسة لم حتل قضية عربية قط.

املوقف السياسي

صباح األحمد 
منزلك قلوبنا

عبد احملسن احلسيني

إذا استمر توزيع عوائد البورصة 
على هذا احلال فأبداً لن تنتعش!

عزة الغامدي

الزاوية
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