
آراء
اجلمعة ٧ اغسطس ٢٠٢٠

10

وين بدكم توصلوا؟! 
نحن يد واحدة

م. ٣٦

 a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

«دي جا فو» 
يصيب املجتمع

دعوة للتفكير

@SaqerG
صقر الغيالني

منذ عام (٢٠٠٣م) ونحن نعمل مع اجلهات املختصة في 
مكافحة عمليات غسيل األموال وفقا لالختصاصات اإلدارية 
والقانونية إلدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات التي تشرفت 
بتأسيســها. انطلق عملنا من املسؤولية األخالقية واملهنية، 
منهجنا الشفافية والوضوح وبذل كل ما بوسعنا للمشاركة 
الفاعلة لتحقيق أهدافا وطنية غاية في األهمية. من الركائز 
الرئيسة الستراتيجية هذه اإلدارة إشراك مسؤولي اجلهات 
اخليرية في حماية أموال تبرعاتهم التي يتلقونها من املتبرعني 
الكرام من دنس اختالطها بأموال قذرة، فضال عن املشاركة 
في تنفيذ املواثيق األممية والدولية التي اعتمدتها وصدقت 
عليها الكويت، ومنها التوصيات األربعون التي أرست معاييرها 
وقواعدها مجموعة العمل املالي املشــترك ملكافحة غسيل 
األموال ومنع متويل اإلرهاب (FATF). ومن نافلة القول ذكر 
بعض االختصاصات املهمة لهذه اإلدارة وهي الرقابة والتدقيق 
على نشاط جميع اجلهات اخليرية التي تشرف عليها وزارة 
الشؤون وإصدار الترخيص جلمع التبرعات للمنفعة العامة. 
واستنادا لهذه املهام الوظيفية وطبيعتها اإلشرافية والرقابية 
أرســت الوزارة الكثير من القواعد التنظيمية واإلشرافية 
لعمليات جمع التبرعات التــي - بفضل هللا - تقدر مباليني 
الدنانير ســنويا أال أن البعض كان واليزال يكيل االتهامات 
حول مصير هذه األموال وعدم بلوغ مصارفها الشــرعية 
دون أية دليل. تلقيت العديد من األسئلة حول عالقة (فلوس) 
التبرعات بجرائم غسيل األموال التي ال يحيط كثير من أفراد 
املجتمــع في ذلك الوقت - واليزال عند البعض - مباهيتها. 
وقد أثير موضوع غسيل األموال في هذه األيام إعالميا عقب 
إحالة متهمني للنيابة العامة، لتزخر صحفنا احمللية وتنشط 
وسائل التواصل االجتماعي باحلديث عنها وتسريب األخبار 
حــول تفاصيل (تخرع) في طرق وفنون غســل املال حتى 
طغــت أخبارها على أخبار وباء كورونا، فبدأ الناس تتثقف 
وتبحث في معنى غسيل األموال! املهم: كانت إجابتي حول 
(عالقة فلوس التبرعات بغسيل األموال)؟ وفق املثال اآلتي:

لو أراد أحد األشخاص أن يغسل (فلوسا) قذرة متحصلة 
من جرمية (عمليات فساد مالي مشبوهة، أفعال محرمة، سرقة 
أموال، بيع وشراء غير مشروع... الخ) أو أن يخفي أو يتستر 
على مصدرها أو مســاعدة أي شخص يعد فاعال أصليا أو 
شريكا له في ارتكاب اجلرمية واإلفالت من القانون يتوجه 
إلحدى املؤسسات اخليرية ويطلب منها قبول هذه (األموال) 
كتبرع، على أن تقوم هذه اجلهة اخليرية (ليســت مسؤولة 
عن البحث عن مصادر األموال) بشــراء وتخصيص عمارة 
اســتثمارية لصالح هذا املتبرع و(تخليها) وقف ملدة سنتني 
تستفيد هذه اجلهة اخليرية من ريعها بصرفه على الفقراء 
واحملتاجني ومن ثم إعادة هذا الوقف (العمارة االستثمارية) 
ملكا حرا له، يعني (األخ احملسن الكرمي !) تبرع بقيمة شراء 
العمارة بأموال قذرة وغسلها بهذه الطريقة دون علم اجلهة 
اخليرية التي استغلها استغالال بشعا حتت ذريعة (عمل خيري) 
وهناك العديد من الوسائل التي ال يسع املجال لذكرها فكانت 
القرارات التنظيمية وتفعيل القوانني.. فزعل من زعل ورضي 

من رضي لدينه ووطنه. هل اإلجابة وصلت؟

مر وقت طويل لم تلتقيه، وهو من كان مرشدها وشاهدا 
على تغيراتها في كثير من فصول حياتها. أنه معلمها، مرشدها 
وناصحها، تلتقيه كلما أرادت أن تتحدى نفسها نحو هدف 
أكبر، تتخطى صعاب أكبر أو جتاهد نفسها ملعاجلة عواطف 

اشتدت سطوتها.
مرت خمس سنوات منذ آخر لقاء معه، تغيرت، بعد ذلك 
اللقاء، كثير من مشاهد احلياة وصورها، احتاجته كثيرا ولكن 
منعها ذلك الكبرياء الساذج من زيارة ناصحها ظنا منها أنها 
ســتعود إليه بأخبار انتصارها قريبا بدال من الذهاب إليه 

شاكية من قسوة احلياة. 
حققت الكثير الكثيــر، وفقدت الكثير الكثير خالل تلك 
الســنوات اخلمس، لكن الهوة اشتدت وبدأ امللل يطبق على 
روحها وقلبها فاقدة متعة وشغف احلياة. فحان وقت اللقاء، 
وذهبت له مبشاعر مختلطة وعقل يضج بألبوم صور املرحلة 

وصمت يكاد يصم قلبها قبل أذنيها عن صوت احلياة. 
بهدوئه املعتاد، ونظرته الهادئة العميقة التي استطاعت دوما 
اختراقها وكأنه يستطيع قراءتها كصفحة من كتاب مفتوح!
هــو: مر وقت طويل يا ابنتي، مــاذا اهدتك الدنيا وماذا 

اهديتها؟
هي (بابتسامة ساخرة): تقصد، ماذا أخذت مني بعد كل 
ما أعطيتها! لم تكن أجمل الســنني، فلقد أخذ املوت العزيز 
ومزقت الغربة حبال ود كنت أظنها ستبقى، ماعاد للشغف 
وجود بعد أن كان عنوانا حلياتي، وحل اخلوف ضيفا مقيما 

يعبث بالقلب والروح ويشل العقل. ما أسوءه من ضيف!!
هو: أحس بك يا عزيزتي. وأعلم ما مررت به من ابتالءات 
الدنيا. ولكن، لم جتيبي على سؤالي: ماذا أهدتك الدنيا وماذا 

أهديتها؟
هي (مشوشة وغاضبة): قلت لك أخذت مني هذه الفانية 
الكثير، وأنت تصر على تبادل الهدايا! صفعاتها توالت كثيرا 
كثيرا ولم أعد أعرف نفســي أمام املرآة. جئتك ألنير شعلة 

الشغف التي كانت في قلبي يوما!!
هو: ابتالءات الدنيا تصفينا من كل القشور واألقنعة، تزيل 
طبقة من الغرور الذي يحجب عنا يقينا أننا في كنف احلكيم 
الذي يعلم السر وما أخفى، ال أنكر خطب الدنيا التي انهالت 
عليك، لكنني أريد أن أســمع منك كيف حال قلبك وروحك 
اآلن؟ أريد أن اسمع صوتهما وليس صوت عقلك ومنطقك 

التي، ظننت، أنك امسكت بزمام الدنيا باتباعهما. 
هي (صامتة مدركة عمق السؤال): نعم، في أعماق قلبي أنا 
مرتاحة حلبال ود كانت تشدي للخلف بدال من دفعي لألمام، 
وعمل ما عاد يثير في طموح أو شغف بل بدأ يغيرني ملا ال 
أريد، وعالقات كخيط العنكبوت هشة، أحس أنني أخرج من 
عنق زجاجة، األلم مبرح، ورغم إدراكي للفضاء الواسع، إال 

أنني فقدت الثقة والشغف والرغبة. خائفة.
هو (متأثرا بها): كل والدة، يسبقها حمل ثقيل، يتخللها 
ألم شديد، وتعقبها والدة اجلديد! قد يرافق الوالدة بكاء لفقد 
األمان والراحة والتعود، حتى نألف اجلديد! أنت على أعتاب 
مرحلة جديدة من حياتك، في الفصل السابق، تخلصت من 
القدمي غير املناسب لتتأهلي للجديد املناسب لك، حمل ثقيل 
أرهقك، وأنت اآلن في مرحلة ألم مخاض الســتقبال فصل 

جديد من حياتك. 
صمتت وأمعنت النظر في الفراغ كأنها تبصر نفســها 
من جديد، بريق خافت بدأ يتسلل في قلبها ويدفئ صدرها. 
وأيقنت معنى الســؤال: ماذا أهدتــك الدنيا وماذا أهديتها؟ 

وستجيب عن هذا السؤال قريبا.

لبنان من الــدول القليلة التي 
تقاوم التطبيع العربي اإلسرائيلي، 

وهذا هو مربط الفرس.
حتى لو صح القول ان انفجار 
مرفأ بيروت ناجت عن تخزين سيئ 
الكيميائيــة اخلطرة، لكن  للمادة 
توقيت انفجاره املتزامن مع استمرار 
حصار األزمة املالية املفروضة عليه، 
والتي هــوت بالعملة اللبنانية الى 
مستويات متدنية، وأدت الى شلل 
في االقتصاد الوطني اللبناني، وشح 
في املواد املعيشية للبنانيني، كل ذلك 
يقود الى التكهن بأن مرتكب حماقة 
فساد التخزين وإشعاله متواطئ مع 
هذه الضغوط املتزايدة الستكمال 

طوق التجويع.
وهو الســبب الــذي جند ان 
الشامتني قد تكشرت أنيابهم بفرح 
وابتهاج لهــذا اجللل الذي اصاب 
بيروت البطولة والشهامة، تعاطفا 
مع فرح الصهاينة اإلسرائيليني! لكن 
املروع  احد ضحايا هذا االنفجار 
يعبر بصدق عن ضمير اللبنانيني 
الشرفاء، عندما حتدث من بني اشالء 
الشهداء ومن حتت ركام األنقاض، 
بقوله: «وين بدكم توصلوا؟ نحن 
لبنانية شيعية،  فلسطينية سنية 
اعتبار  حنضل يد واحــدة!» وال 
للمحاوالت الدنيئة التي حتاول أن 
متحق استقالله ليعود لبنان حتت 

الوصايا اخلارجية.
- مبادرة الكويت في الساعات 
األُول للوقــوف مع لبنان ودعمه 
باملساعدات اإلنسانية الفورية، هي 
رد حتية للبنــان الذي بادر فورا 
املقبور صدام على  بإدانة عدوان 

الكويت ١٩٩٠.

«دي جا فو» DeJa vu هو شعور 
يصيب اإلنســان كلما رأى موقفا 
جديدا ويشعر كأنه تكرر عليه من 
قبل، وهناك مختصون ينسبون 
ما يحدث الضطراب نفسي يصيب 
اإلنسان، وفريق ثان يرجح سببها 
من تأثير األدويــة التي يتناولها، 
وفريق ثالث من ذاكرة اإلنســان 
التي جتلب ذكريات قد نساها مع 

مرور الزمن.
بــدأت تصيبني هــذه احلالة 
مؤخرا وبشــدة إلــى درجة أنني 
اعتقــدت أن هناك ما أصاب قواي 
العقلية، وراجعت نفســي محاوال 
أن أتذكر بعض األحداث التي متر 
علي من احلني إلــى اآلخر. تظهر 
لدي هذه احلالة عندما أقرأ اجلرائد 
اليومية وأتصفح وسائل التواصل 
التلفاز، حيث  االجتماعي وأشاهد 
هناك تصريحات وأخبار أكاد أقسم 

أنها مرت علي من قبل.
وحلسن احلظ وبوجود اإلنترنت 
ونظام األرشــيف للجرائد، بدأت 
أبحث عــن أي خبر أشــك أنني 
مــررت عليه من قبل، فوجدت أن 
معاجلة التركيبة السكانية وحلول 
املشكلة اإلسكانية ومشكلة البدون 
وشعار متكني الشباب وغيرها من 
قضايا وشعارات مكررة حتى بدأ 
يتداولها من جيل لآلخر إلى درجة 
أنني شــعرت بــأن الزمن توقف 
وأصبحت أصحى الصبح ألعيش 
يوم أمس مثل املمثل «بيل موري» 

.Groundhog day في فيلم
لم يزل الشك في نفسي فقلت، 
ال ميكن أن تتكرر هذه املشــاكل 
والشعارات كل سنة على كل حكومة 
وكل جيل من الشعب، فقد تكون 
هناك مؤامرة ضدي أو أنني فعال 

أصبت باضطراب نفسي.
اتصلت على أحــد األصدقاء 
وقصيت عليــه قصتي ومعاناتي 
فضحك، وأكد لــي أنه فعال هذه 
القضايا والشعارات تتكرر كل سنة 
وبدأ ينتقد احلكومة ويذكر املفروض 
والالمفروض حتى أحسست أنني 
فتحت جرحا لن يطيب بســرعة. 
بعدما سكت ليأخذ نفسا قررت أن 
أغير املوضوع فسألته من ستنتخب 
املرة القادمة؟ فأجاب ابن عمي الذي 
أعطيه صوتي كل مرة، فأيقنت أن 
املرض لم يصبني وحدي، بل أصاب 

املجتمع بأكمله. 

التي  التفرقــة واألحزاب  ونهى عن 
تعتبر احــد أنواع أرحام الفتنة، وقد 
حذر القرآن من هذا النمط التنظيمي 

إذ قال تعالى: 
- (واعتصمــوا بحبل اهللا جميعا وال 

تفرقوا) آل عمران - ١٠٣
- (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شيء إمنا أمرهم إلى 
اهللا فينبئهم مبا كانوا يفعلون) األنعام 

.١٥٩ -
- (من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
كل حزب مبا لديهم فرحون) الروم - ٣٢، 
ومعنى (مبا لديهم فرحون) في تفسير 
الطبري انه مبا هم به متمسكون به من 
مذهب، فرحون، مسرورون، يحسبون 

ان الصواب معهم دون غيرهم.
٭ ختاما: كل الشكر والتقدير حلكومتنا 
الرشيدة على ما قدمت من مساعدات 
وإغاثة إلى اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
وعلى رأسها ســمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
وأسأل اهللا أن يرحم ضحايا لبنان 
وأن يجبر صوابهم، ويحفظ الشعب 

اللبناني من كل مكروه.

لهذا البلد العربي الشقيق الذي عم به 
باريس  الفساد والتفكك والذي كان 
الشرق وقبلة السياحة العربية، لألسف 

مزقته السياسة.
لذا، ال بد لنا ان نســتذكر كلمات 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهللا، بضرورة أخذ العبر 
مما يحصل مــن حولنا، فهل تكون 
جتربة الفساد اإلداري احلكومي في 
لبنان عبرة لنا لتصحيح مســاراتنا 

السياسية والتنموية في الكويت؟
كما أننــي أرى أن لبنان بعد هذا 
التفجير وتوالي ردود األفعال، قد عرف 
قيمته في قلوب أشقائه العرب.. فهل 
يعود لبنان للحاضنة العربية قريبا؟

٭ كلمة أخيرة: اللهم احفظ الكويت واطل 
في عمر أميرها واسبغ عليه الصحة 
والعافية والشــفاء التام ومّن عليها 

بعودته قريبا.. آمني.

نهايــة لها بل لن يحدد مصيرنا غير 
اهللا عز وجل مهما شــئتم أم أبيتم، 
فلتجدوا حال لهذه املشــكلة، وأخيرا 
كل من أراد التحكم بالعالم بأي طريقة 
كانت استندوا الى شيء واضح فترة 
حكمهم ونفوذهم وســيطرتهم على 
البشــرية وكانوا مستقرين نوعا ما، 
أما اآلن فال يوجد استقرار، فكل يوم 
شيء جديد ومعلومة جديدة وفكرة 
جديدة وأخالق جديدة وعالم رقمي 
جديد عبث بكل التاريخ وبكل األديان 
وبكل التوجهات إال بالقرآن فهو الكتاب 
الوحيد احملصن ال ميكن إضافة شيء 
له أو تنقيص شيء منه أما دون ذلك 
فكل شيء يقبل اإلضافة والتنقيص، 
لذا على اجلميع اتخاذ موقف حقيقي 
جتاه هذه الثورة الرقمية واالستعجال 
بوضع خريطــة حقيقية لتنظيم هذا 
العالم اجلديد ولالســتفادة من هذه 
الثورة خلدمة البشرية وإال فستكون 
محاربتها هي احلــل الوحيد لتفادي 
تضخــم األزمات بدال مــن متكينها 

بالشكل الصحيح!

يحجم من قدرة املنظمات اإلنسانية 
ومرونتها في تقدمي املســاعدات، 
وعند ربط القرار مبا ســبقه، فإننا 
نقف بوضوح أمام سياسة ممنهجة 
لتجفيف منابع العون اإلنساني في 
ســورية، والسيما في املناطق غير 

التابعة لنظام األسد.
النتيجة املباشرة لتقليل املعابر، 
النازحني  املاليــني مــن  جتويــع 
العودة  واملهجرين، وإجبارهم على 
الــى املناطق التي يســيطر عليها 
النظام، وجعله هو املتحكم في وصول 
املساعدات، والتي قد يستخدمها، كما 
أشارت منظمات حقوقية دولية، خلدمة 
املدنيني،  العسكري ومعاقبة  العمل 
فضال عن املردود االقتصادي بدخول 

العملة الصعبة الى خزينة النظام.
وهكذا قد تفضي سياسة تقليص 
املعابــر اإلنســانية، مــع األعمال 
العسكرية املتواصلة في شمال غرب 
سورية، باملعارضة الى تقدمي تنازالت 
القرار  للنظام ليضيف هذا  جديدة 
خطيئة جديدة من خطايا روســيا 

والصني ضد الشعب السوري.

املرعب أكثر في موضوع «غسيل 
أموال املشاهير» هو أن كثيرا منهم 
ليسوا كويتيني، وهذا يطرح قضية 
التركيبة السكانية وضرورة مراقبة 
ما يجري من هدم للقيم على يد كثير 
منهم، فال يعقل أن تترك األمور هكذا 
ملجموعة ساقطة ال حتترم عادات وال 
تقاليد وال أخالق، يتحدثون من الكويت 
ويشوهون صورة الكويت بال رقيب أو 
حسيب.. غير معقول وغير مقبول أن 
يتفرج الناس حول العالم على شرذمة 
بال حياء وال أخالق يدنســون اسم 
الكويت في برامج التواصل االجتماعي 

وكأننا دولة بال قانون!
< < <

يعول كثير من أهل الكويت اليوم 
على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد، والشيخ ناصر صباح 
األحمد حتديدا إلنقاذ الكويت من هذا 
البالء الذي تعاظم خالل الســنوات 
القليلة املاضية، فيا سمو الشيخ صباح 
اخلالد ويا شيخ ناصر صباح األحمد، 
ويا كل شــريف ال يقبل أن تصبح 
الكويت محطة لغسيل األموال القذرة، 
ومنصة للساقطني، نرجوكم حتركوا 
بقوة واضربوا بيد من حديد.. الكويت 
تستحق أن نحميها ونضحي من أجلها.

تقع على األحــزاب اللبنانية التي ال 
تســتطيع أن تتفق على أي تعديالت 
دستورية سيادية تضمن سيادة القانون 
على اجلميع في الدولة دون استثناء 
وتعديل ميكانيكية ترشــيح انتخاب 
الرئيس وأعضاء احلكومة للوصول 
بإدارة الدولة إلــى مرحلة ميكن من 
خاللها السيطرة متاما على أمن وسالمة 
لبنان إلى األبد دون أية مشــاكل بني 

جميع أطياف الشعب اللبناني.
ومبا أن لبنان دولة عربية مسلمة، 
أمر باالحتاد بني املسلمني  واإلسالم 

توالت املبادرات اإلنسانية من قبل دول 
مجلس التعاون اخلليجي وبلدان العالم، 
لقد كانت لبنان منذ عقود وعقود ساحة 
ومسرح التغيرات واألحداث السياسية 
في املنطقة، قســمت لبنان األحزاب 
السياسية ولكل أجندتها اخلاصة، هذه 
التقسيمة أضاعت معه البنية التحتية 

الرقمي فلن يستطيع احد التحكم به 
بل سيكون املتحكم عبئا على العالم 
ومصــدر اختراقه ومصدرا لنشــر 
الفوضى والدمار بني البشرية والفنت 
واخلراب ودمار األخالق البشرية، فما 
تقومــون به من اختراعات ورقميات 
وخوارزميات ما هي إال طرق جديدة 
للسيطرة والتحكم وتكثيف وتنويع 
الفساد بشكل خطير، لذا ال ميكن ان 
جنعل من يحكمنا ويقرر مصيرنا هو 
عالم يعتمــد على لغة األرقام التي ال 

في شمال غرب سورية مفتوحا ملدة 
عام أمام املساعدات اإلنسانية، وقد 
مر القرار بعــد محاولتي تصويت 
فاشــلتني على مقترحني روسيني، 
الڤيتو  واستخدام روسيا والصني 
ضد تصويتني آخرين أعدتهما أملانيا 

وبلجيكا.
يشــكل القرار األخير نكســة 
جديدة للعمل اإلنساني في سورية، 
فتقليص املعابــر يقلص من حجم 
العون اإلنساني الذي ميكن وصوله 
الى من هم بأمس احلاجة إليه، كما أنه 

مبجرد فضح املجرمني واستدعائهم 
للتحقيق، فهذا ال يكفي، بل سيكون 
أســوأ إذا خرجوا بعد ذلك وحصلوا 

على البراءة لعدم وجود دليل!
الكويت تعيش حاليا حربا حقيقية 
على الفساد، وإذا لم تسفر هذه احلرب 
عن تساقط رؤوس الفساد قبل أذنابهم، 
إذا لم يحاكموا ويدخلوا الســجون 
وتسترجع األموال املنهوبة للدولة، فهذا 
يعني أننا في طريق الدول الفاشلة التي 
حتطمت بالفساد وانهارت وتراجعت 
عمالتها وتصنيفاتها العاملية وأصبح 
الناس فيهــا يتقاتلون عند صناديق 
القمامة.. نحن لسنا أغنى من فنزويال!

< < <

في الهواتف احملمولة.
وأعقب هذا االنفجار الرهيب انفجار 
من نوع آخر يندرج حتت شعار: من 
يتحمل مســؤولية ما حدث احلكومة 
أم الشــعب أم األعداء أم األصدقاء؟ 
علما بأن اخلسائر قدرت بأكثر من ١٠ 

مليارات دوالر بشكل مبدئي.
وبنظري فإن املسؤولية تقع بشكل 
مباشر على من قام بهذا العمل اإلرهابي 
الشنيع الذي ال يقبله عقل أو منطق أو 

قيم أو أخالق أو اإلنسانية.
أما املسؤولية غير املباشرة فإنها 

من قام بالتخفيف من عظم احلدث، 
ومقارنة النكبات بالنكبات.

والالفت أن العالم العربي والدولي 
قــرر مد يد العون للبنــان، فتوالت 
املساعدات، حيث قامت الكويت، أول 
دولة أعلنت عن جاهزيتها إلرســال 
املســاعدات إلى لبنان الشقيق، كما 

تختلف متاما مع طبيعة ما خلقه اهللا 
تعالى، فكل شيء على األرض له نهاية 
وموعد مكتوب وله نتيجة محسومه، 
فكلما أعطيت الطبيعة قدرها أعطتك 
مواردها التي تسهل على البشر احلياة.
إعــادة توجيه  وبالتالــي، يجب 
احلسابات بني من يحكم العالم ملعرفة 
الطريــق األقرب للســالم والعيش، 
فالتكنولوجيا أصبحت كالســرطان 
يتجول في كل مكان ويؤثر على كل 
املجاالت، فمهما حتكموا وأداروا العالم 

للكويت، خــالل عضويتها ملجلس 
األمن ٢٠١٨-٢٠١٩، حني تقدمت ٣ مرات 
مبشــاريع قرارات لضمان وصول 
املساعدات اإلنسانية عبر احلدود الى 
سورية، رغم إجهاض هذه القرارات 
بالڤيتو الروسي والصيني أو خرقها، 
في حال اعتمادها، من النظام السوري.
ومؤخرا، وافــق مجلس األمن، 
بغالبية ١٢ صوتا من أصل ١٥، على 
مقترح أملاني - بلجيكي ينص على 
إلغاء معبر باب السالم، واإلبقاء على 
معبر باب الهوى على احلدود التركية 

شريف ومن أجل رزق حالل، ال ميكن 
أن يستمر مجتمع بوجود أمثال هؤالء 
الفاسدين، املجتمعات تبنى بالشرف 

واألمانة، ال بالفساد.
< < <

ال يخفى على أحــد في الكويت 
الدور الكبير الذي يقوم به سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
في محاربة الفساد منذ توليه رئاسة 
احلكومة، وال يخفى كذلك الدور الكبير 
للشــيخ ناصر صباح األحمد والذي 
لوال جهوده وحتركاته الدولية ملا رأينا 
افتضاح هذا الكم الهائل من الفساد.

ولكننا النــزال في أول الطريق، 
وبصراحة، لم يعد أكثر الناس يقبلون 

فجأة ومن دون مقدمات واجهت 
بيــروت مصيبة من العيــار الثقيل 
على الرغــم من معاناتها االقتصادية 
والسياســية والصحية بسبب وباء 
كورونا بعد وقوع انفجار كبير مبرفأ 
بيروت، وكان مشهد االنفجار مروعا 
ويكاد يكون مشــابها ملشهد انفجار 
القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة 
اليابانية خالل احلرب  هيروشــيما 

العاملية الثانية.
الهائل  وترجع قوة هذا االنفجار 
إلى الكمية الهائلــة للمواد التقليدية 
التي كانت موجودة مبكان  املتفجرة 
التفجير والتي من احملتمل أن يتعدى 

وزنها عشرة أطنان.
وحلســن احلظ أنه ال توجد بها 
البعض،  اعتقد  متفجرات نووية كما 
وهذا األمر واضح من خالل استمرار 
عمل الهواتف احملمولة التي صورت 
االنفجار، إذ إن االنفجار النووي عادة 
ما يطلق موجهة كهرومغناطيسية مع 
حلظة التفجير فتطفئ أو تغلق جميع 
الدوائر الكهربائية في محيط املنطقة 
مبا في ذلك الدوائر الكهربائية املوجودة 

نزحت لبنان حتت دخان انفجار 
مرفأ بيروت الذي راح ضحيته أكثر 
مــن ١٠٠ قتيل و٤٠٠٠ جريح غصت 
بالضحايا مستشفيات لبنان وهناك 
مفقودون، فتعازينا لذوي الشــهداء 
العاجل للجرحى،  بالشفاء  ومتنياتنا 

وعودة املفقودين.
باألمس خرجت اجلماهير العربية 
والدولية عن بكرة أبيها على وسائل 
للبنان  التواصل االجتماعــي تدعو 
املنكوب، وتوالت األخبار عن تشريد 
ما يقارب ٣٠٠ ألف إنســان، وجاءت 
ردود األفعــال متباينة تقيس نبض 
الشارع العربي، فكان هناك من نعى 
ودعا للبنان الشقيق، وكان هناك من 
الشو اإلعالمي من مشاهير  استغل 
الفن وغيرهم لتسليط الضوء على ما 
حلقهم من أذى، عوضا على أن يهبوا 
لدعم املشردين جراء االنفجار، وهناك 

مهما متكنــت الثورة الرقمية من 
السيطرة على العقول البشرية فسيأتي 
يوم ال محالة بانقالب هذه الثورة على 
من يديرها، فــال يصح إال الصحيح 
دائما وأبدا وبكل أنواع وأشكال احلياة، 
فجميع من استطاعوا السيطرة على 
جزء من البشر على مر التاريخ انتهى 
األمر بهم ليكونوا عبرة لكل من تسول 
له نفسه بالتحكم بالبشر، فاهللا سبحانه 
وتعالى خلق البشر أحرارا وأنزل لهم 
الرسل لتوجيههم نحو طاعته وعبادته، 
فال إله إال اهللا وحده ال شريك له، فقد 
أصبحنــا اليوم نعيش فــي مرحلة 
اســتثنائيه قد تكون هي األولى من 
نوعها لسرعتها في األحداث والتطور 
واالنتشار والسيطرة احلقيقية على 
سبعة مليارات إنسان على كوكب األرض 
الرقمي االفتراضي  العالم  عن طريق 
والذي ال يحكمه أحد إلى اآلن والذي هو 
من صنع قلة من البشر أرادوا املضي 
قدما في العلم الذي اليزالون يجهلونه 
واعتمادهم على الرقميات التي ال نهاية 
لها وال ميكن السيطرة عليها وبالشك 

٢٠١١ وانــدالع األزمة  منذ عام 
السورية، شكلت املساعدات اإلنسانية، 
العابرة للحدود، عصب احلياة للماليني 
من السوريني، الذين أصبحت معاناتهم 
مادة للخالفات واملناكفات السياسية، 
بني نظام األسد ومعارضيه، وحلفائهم 

الدوليني واإلقليميني.
حلفاء نظام األسد (روسيا والصني) 
يربطون دخول املساعدات مبا يرونه 
ضرورة االحترام الكامل لســيادة 
سورية ووحدة أراضيها وبالتنسيق 
مع حكومتها الشرعية، وخصومهم 
من الدول الغربية يشككون في نزاهة 
النظام في توزيع املساعدات والبعد 

عن تسييسها.
وكان نقل املساعدات عبر احلدود 
منذ عام ٢٠١٤ يتم عبر أربعة معابر: 
الرمثا مع األردن، اليعربية مع العراق، 
وباب السالم وباب الهوى مع تركيا، 
واستمر األمر على هذه احلال حتى 
يناير املاضي، حني توقفت املساعدات 
عبر األردن والعراق بسبب معارضة 

روسيا والصني.
الدور اإلنســاني  ويذكر هنــا 

ما يرعبني أكثر من أخبار الفساد 
الذي استشرى مؤخرا، والذي يهدد 
اقتصاد الكويت ومكانتها بال شــك، 
هو الهــدم املنظم للقيــم واألخالق 
الذي استشرى أكثر على يد كثير من 
مشاهير برامج التواصل االجتماعي. 
باختصار، كثير من هؤالء الفاسدين 
زرعوا في عقول الشباب وهم الثراء 
الفاحش والسريع والسهل، من خالل 
ما يقدمونه من مادة إعالمية سطحية 
وسخيفة وكاذبة عن أنشطة جتارية 
وهميــة، يعلم اجلميع أنها ليســت 

بالتأكيد مصدر كل هذه املاليني.
ال ميكن أن يكون اإلعالن التجاري 
البسيط في برنامج تواصل اجتماعي 
سببا لكل هذه املاليني، نعلم هذا في 
صحفنا اليومية التي تعمل باإلعالنات 
التجارية منذ سنوات طويلة، ومع هذا 
تعاني من أوضاع مالية صعبة بالكاد 
تسمح لها مبواصلة دورها الوطني، 
فكيف بشاب صغير يتحدث بسطحية 
وســخافة عن سلعة بسيطة ويكون 
باملاليني  ثروة وتتضخم حســاباته 
خالل ســنة أو أقل؟! هــذا النموذج 
النفوس يقتل  الســيئ من ضعاف 
الطموح والفضيلة عند بقية الناس، 
ممن يكدحون طوال يومهم في عمل 
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