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مجزرة سبايكر
هناك من يعتقد ان الكتابة عن العراق بو�ضعه احلايل،
�إما رف�ضا للرتويكا التي تدير �أمور الدولة وهي غري
موفقة على االط�ل�اق مبجملها او جم��رد تنفي�س عن
الغ�ضب وخيبة الأمل ،وهذا غري �صحيح ،فكل الفرقاء
احلاليني لي�سوا مهيئني ومل يكونوا م�ؤهلني يف اي وقت
لتويل احلكم يف بلد مثل العراق .او الختالف التطلعات
والتوجهات باعتبارهم احزاب ًا دينية ،و�أنا رجل م�ستقل
وان كرثت علي اال�شاعات من كل حدب و�صوب وال�شبكة
العنكبوتية مزدحمة باملعلومات املغلوطة عني ،لكني
اعذر من كتبها.
يف كل االحوال ومهما تعددت االحزاب ف�إن «اجلماعة» ال
عالقة لهم باحلكم يف بلد خرج من حروب وح�صار وحكم
ديكتاتوري يفرت�ض انه انتهى وانقر�ض مع الدخول
االمريكي للعراق و�سقوط نظام �صدام ،ك�أن العراق م�أزق
او حفرة او م�ستنقع او اي م�سمى وانا الآن ا�شهد للمرة
االولى ان العراق «ال �صدام» قد دفع اليه وان العراق
كان والزال املق�صود باالبادة واملحو ولي�س التغيري
والتطوير واال�صالح .اذ ان امر اال�صالح كالذي يتبناه
االخوة حاملو ال�سالح يف �سوريا �ضد بلدهم ال �ضد الرئي�س
ال�سوري ،ميار�سون القتل على الهوية وهم طائفيون الى
حد العظم وقد حللوا لأنف�سهم ال�سلب والنهب واال�رس
والقتل واملبيت يف الفنادق وال�سفر بالطائرات على
ح�ساب ال��دول امل�ست�أجرة لهم وامل�ستغلة حلروبهم.
فالإ�صالح والتغيري وم��داواة اجل��راح والتنمية وحتى
تطبيق ال�رشيعة لتحل حمل القوانني واالنظمة الو�ضعية
والدولية «حتى وهي غري مقبولة دوليا با�ستثناء حالة
ا�رسائيل» ال يحتاج الى رجال دين لتخدير املجتمع
واقناعهم ب�أن من �سي�أتي بعد �صدام �سيحمل معه ع�صا
�سحرية لإ�صالح اخللل وتعوي�ض املواطنني عن احلروب
التي فر�ضت عليهم وعن الثمن الذي مت دفعه وال الى
حرامية ل�رسقته حتت كل امل�سميات  .كنت احاور اغلب
من هم بال�سلطة الآن وانا وهم يف لندن عندما كان �صدام
يف احلكم وكانوا ينتهزون ما بني اال�سطر ل�شتيمة النظام
والت�شهري به واالفراط يف الوعود عن املبادئ والقيم
النبيلة بعد مرحلة �صدام وعن حقوق املواطن العراقي يف

بشأن أوضاع المعلمين السوريين

الكرامة واالمان واال�ستقرار والرفعة واحلياة الكرمية.
�إال �أنهم يرف�ضون الآن اجراء اي حديث تلفزيوين على
الهواء لأن نف�س اال�سئلة التي كان يطرحها ال�شارع على
النظام ال�سابق �ستطرح عليهم .ووظيفة االعالم ترجمة
م�شاعر ومعاناة النا�س ولي�س التنظري وناقل الكفر لي�س
بكافر.
احد الكبار وافق على لقاء لكنه طلب معرفة اال�سئلة
وعندما بعثتها له مطبوعة عن اال�سباب التي دعت
املواطنني يعتربونه �سارقا وخمتل�سا وعميال لدول اخرى
ومتهاونا بالقدر الذي �سمح لتنظيم داع�ش االرهابي ان
يت�سلل الى العراق وان يفتك مرة واحدة ب�أكرث من �ألفني
وخم�سمئة �شاب يف عمر الورود ويل خال يف العراق كان
يف اخلام�سة ع�رشة من عمره يوم اختفى يف العراق وهو
عائد من املدر�سة ومل يعرف عن �أمره �شيئ ًا الى الآن.
واق�صد الآن جمزرة �سبايكر التي ارتكبت مبنتهى الوح�شية
والغدر والال ان�سانية بعد �أ�رس طالب القوة اجلوية يف
قاعدة �سباير اجلوية ،وكلهم عراقيون �شيعة و�سنة
واكراد وم�سيحيون يف يوم  12يونيو  2014بعد �سيطرة
التنظيم االرهابي على مدينة تكريت يف العراق وبعد يوم
واحد من �سيطرتهم على مدينة املو�صل و�أ�رسوا يومها
« »2200-2000طالب من طالب القوة اجلوية وقادوهم
�إلى الق�صور الرئا�سية يف تكريت وقاموا بقتلهم هناك
ويف مناطق �أخرى رمي ًا بالر�صا�ص ودفنوا بع�ض ًا منهم
وهم �أحياء .وهذا الكالم وهذه االرقام لي�ست مني وامنا
هي من�شورة ومتداولة ومل ينفها احد هناك.
وبكل قباحة ودناءة وقلة اح�سا�س ان�ساين �صور تنظيم
داع�ش الإرهابي جمريات هذه املجزرة التي �أ�شرتك فيها
بع�ض من �أفراد الع�شائر ال�سنية املنتمني �إلى حزب البعث
العربي اال�شرتاكي يف تنظيم داع�ش الإرهابي ،وهذا اجلزء
من الكالم مل اجد له دلي ً
ال غري حماولة تربير ماح�صل يف
حمافظة �صالح الدين  ،وقد جنح بع�ض الطالب العراقيني
يف الهروب من املجزرة ،وحتدث بع�ض الناجني فقالوا
انه مت ت�سليم الآخرين منهم من قبل بع�ض امل�س�ؤولني يف
الكلية الذين �أوهموا الطالب ب�أنهم �سيكونون يف م�أمن.
وهي مالب�سات حتتاج �إلى تف�سري و�إلى �أدلة.

و�صلنا كتاب من جمموعة من املعلمني
ال�سوريني موجه �إل��ى �سمو رئي�س
جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر املبارك
احلمد ال�صباح املوقر.
واملو�ضوع قا�صدين معاليكم برجاء
قبول التما�س هذه املنا�شدة يف متديد
اخلدمة لهم يف وزارة الرتبية  ،وملا
هو معروف عن معاليكم من �سعة الأفق
والر�ؤية الأبوية لأبنائك الرتبويني
ولظروف �إن�سانية بحتة والتي جبل
عليها �أه��ل الكويت قاطبة وممثلة
بقائد الإن�سانية �صاحب ال�سمو الأمري
ال�شيخ �صباح الأحمد ،ولأ�سباب �أنتم
الأك�ثر اطالعا عليها ،جئنا راجني
معاليكم ان ينال هذا الطلب التقدير
والقبول بالتمديد ،علما ب�أننا ال نزال
بكامل عطائنا وادائنا الرتبوي كما
هو معهود منا.
جعل الله ذلك يف ميزان ح�سناتكم،
وان تكون منا�شدتنا هذه حماية ودرعا
للكويت و�أهلها من كل �سوء ومكروه.
م��ن��ا���ش��دة م��ن �أب��ن��ائ��ك��م املعلمني
ال�سوريني الذين �أنهيت خدماتهم
لبلوغ خدمتهم يف بلدهم الثاين الكويت
مدة الـ �34سنة �أو �أكرث� ،أبنا�ؤكم من
املعلمني ال�سوريني الذين مت �إنهاء
خدماتهم لتجاوزها مدة الـ � 34سنة
يف وزارةالرتبية ،علما ب�أن �أكرثهم مل
يبلغوا �سن الـ � 65سنة ،وهي ال�سن
التي بلغها زمالء لهم �سوريون ومت
التمديد لهم هذه ال�سنة و�سنوات �أخرى
قبلها  ،علما ب�أن �أبناءكم ه�ؤالء لديهم
من اخلربة والكفاءة والقدرة الكافية

لأداء ر�سالتهم على �أكمل وجه.
ون��ظ��را ل��ل��ظ��روف ال�صعبة التي
تعي�شها اجلهورية العربية ال�سورية
يف الوقت الراهن والتي مبوجبها
فقدنا كل �شيء حتى بيوتنا التي
ت�ؤوينا ،فقد تقدمنا بطلبنا هذا �إلى
�سموكم م�ؤمنني ب�أن بلد الإن�سانية
الذي يقوده القائد الإن�ساين �سمو
�أم�ير البالد املفدى ال�شيخ �صباح
االح��م��د اجل��اب��ر ال�����ص��ب��اح حفظه
الله ،وال ميكن �أن ي�ضيق ب�أبنائه
ال�سوريني ال��ذي��ن طاملا �شملتهم
رعايته ورعايتكم ال�سامية.
وال يفوتنا �أن ن�شيد بجهود وزارة
ال�ترب��ي��ة م�����ش��ك��ورة يف مطالبتها
املتكررة باال�ستعانة بخربات ه�ؤالء
املعلمني والإ���ش��ادة بكفاءاتهم ،
�آم��ل�ين �أن يتناغم دي���وان اخلدمة
املدنية مع توجهات الوزارة يف هذا
املجال.
و�إن��ن��ا نلتم�س من �سموكم توجيه
املعنيني بالأمر للتمديد لنا ريثما
ي�ستتب الأمن يف بالدنا.
وتف�ضلوا بقبول خال�ص ال�شكر واحلب
واالح�ترام والتقدير  ،وحفظكم الله
ومتعكم مبوفور ال�صحة والعافية ،
وحفظ الله الكويت و�أمريها و�شعبها
من كل مكروه.
جمموعة م��ن املعلمني ال�سوريني
الذين �أنهيت خدماتهم بعد �أن بلغت
خدمتهم الـ � 34سنة �أو �أكرث.
ولدينا مرفق ك�شف ب�أ�سماء املعلمني
ال�سوريني.

ثقافيات

عبدالعزيز التميمي
عندما يتحاور الكبار
كنت يف ال�سابق من املتابعني ملا تقدمه �إذاعة �صوت
العرب من القاهرة من برامج ثقافية وعلمية ودينية
واجتماعية ,فقد كان الإع�لام واالعالميون هم ل�سان
حال املجتمع ،والإع�لام �أي�ض ًا كان القب�س الهادي
ال��ذي به ي�سرت�شد النا�س كل ح�سب غايته وه��واه,
فالفنون والريا�ضة والثقافة واملو�سيقى وغريها
من الرغبات لها ن�صيب من االهتمام الإعالمي الذي
كان يعر�ض على ال�ساحة العربية با�ستمرار ،و�أق�صد
هنا تلك الربامج احلوارية التي كانت ت�ست�ضيف من

املبدعني الكبار في�ستفيد من علمهم ال�شباب �أميا
ا�ستفادة عبا�س العقاد� ،أم كلثوم ،بريم التون�سي� ،أحمد
رامي وال�شيخ ال�شعراوي وحممود املليجي ويو�سف
وهبي وغريهم ممن كانوا يقدمون للجمهور العربي
ع�صارة جهدهم وخال�صة جتاربهم و�شيئ ًا من العطاء
واحلب والإخال�ص ،كان املبدعون الكبار عندما تقدمهم
الربامج االعالمية يخل�صون يف حوارهم دون �أنانية �أو
هدف مر�سوم جتاه م�صلحة �أو منفعة.
فريد �شوقي ،رحمه الله ،كان مثاله حممود املليجي

كلمة حق

و�أني�س من�صور كانت قدوته ثلة من الكتاب الآخرين ،ال
فريد االطر�ش يكره العندليب الأ�سمر وال عادل �إمام كان
يخ�شاه امني الهنيدي �أو حممد عو�ض ،كان الكل متعاون ًا
يف طرحه ونقا�شه الهادف ،ف�إما �أن يقنع �أو هو يقتنع
مبا يطرحه الآخرون وكنا نحن ال�صغار نتابع ون�سمع
ون�ستفيد من ذلك احلوار احل�ضاري الذي هو �سيد املوقف،
واليوم للأ�سف ال�شديد حرم اجليل املعا�رص للكبار ذاك
احلوار وتلك املناق�شات ،فقد �أ�صبح ال�سواد الأعظم من
النا�س تعتليه �أمواج الأنانية وحب اال�ستفادة واملادة

قبل اكت�ساب ال�صيت وال�سمعة والعلم الطيب كما نقول
نحن يف اخلليج العربي وانا عندما� أتذكر ذلك اجليل
الرائع من املبدعني الكبار� أدعو الله لهم بالرحمة على
راق مفيد� ،سائ ًال الله
ما كانوا يقدمون لنا من حوار ِ
عز وجل �أن يهدي البع�ض الطافح على ال�سطح لنكران
ذاتهم الأنانية والتفكري ب�شيء من الإخال�ص واحلب
للخري والعطاء واملثمر ،فما يبقى هو ما يذكره النا�س
من ذكر طيب كما نحن الآن نذكر للأوائل اخلري ونرتحم
عليهم بكل قلب �صادق.

ضوء أخضر

د .مبارك وسمي

بوعبداهلل والقائد اإلنساني
يتمايز الب�رش يف م��دى قربهم وبعدهم
عن املفاهيم الإن�سانية لذلك جند من
ي�شعر بالآخرين ويبدي تعاطفه قريب ًا من
هذه املفاهيم والقيم الإن�سانية ويحظى
بالقبول واملحبة يف االو�ساط التي تعرفه
متام املعرفة �أو حتى بني االو�ساط التي ال
تعرفه و�سمعت عنه فقط ،واي� ًضا ويف نف�س
اطار البعد والقرب من املفاهيم والقيم
الإن�سانية يعترب الإن�سان الذي يقدم حاجة
وواجب الآخرين قبل حاجته وواجبه جتاه
نف�سه من ال�شخ�صيات العظيمة ،والتاريخ
حافل مبن حفر ا�سمه النه اختار الت�ضحية
بنف�سه حتى يتمتع الآخرون بحياة كرمية
�أو �ساهم مباله ليتمكن الآخرون من حتقيق
رغباتهم �أو تنازل عن رغباته من �أجل
رغبات الآخرين ،وهذا �أ�صل النبل ومعدن
النبالء.
لقد مر علينا يف الأي��ام القليلة املا�ضية
حدث حزين التف حوله الكثري من �أبناء
الكويت ممن يحملون قيم ًا �إن�سانية عالية
و�شعور ًا بالآخرين والتعاطف معهم واذ
نعزي الوطن ب�أبنائه الأوفياء او ًال وقبل
ذويهم النهم اختاروا ميدان الدفاع عن
الوطن وخطوطه االمامية على ح�ساب
خدمة الوطن يف مواقع وخطوط �أخرى،
ن�س�أل الله عز وجل ان يتغمد بوا�سع رحمته
ابني الكلية الع�سكرية الطالبني فالح �سعد
العازمي وهديب را�شد ال�سوارج وان يجعل
قربهما رو�ضة من ريا�ض اجلنة ،كما نحمد
الله عز وج��ل على كرمه وحت�سن حالة
الطالب �ضابط حمد خلف املطريي.
ورغم ان احلدث حزين �إال انه اظهر وجه ًا
مفرح ًا يب�رش باخلري ودر� ًسا يف الت�ضحية

ومعادن النبالء فقد ت�سامت ا�رس الطلبة
ال�ضباط ف��وق حزنها وم�صابها اجللل
وذهبت ابعد من ذلك وا�ستعدادها لتقدمي
املزيد من ابنائها من �أجل الوطن و�سالمة
حدوده،
اي�ض ًا اظهر �أغلب �أبناء ال�شعب نبلهم وقربهم
من املفاهيم الإن�سانية فقد تدافع الكثري
منهم للتعاطف مع �أ�رس الطلبة ال�ضباط
وك��أن من فقدوا هم ابنا�ؤهم �أو اخوانهم
فمنهم من طالب مبعاقبة املت�سبب يف
هذا اخلط�أ ومنهم من قدم افكار ًا تطويرية
لتحديث الو�سائل التعليمية والتدريبية
والعقابية يف الكلية الع�سكرية.
كما ان �صور معايل النائب الأول وزير
الدفاع التي انت�رشت يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي كانت حديث �أغلب املجال�س
والدواوين النها حملت �أم�ل ً
ا يف الإ�صالح
ووالدة قائد �إن�ساين ،لأن اجلميع يعلم ان
معايل النائب الأول وزير الدفاع ما زال
يف فرتة نقاهة بعد تعر�ضه لوعكة �صحية
يف الأ�شهر املا�ضية وقد يعذره الكثري من
�أبناء ال�شعب لو انه اكتفى مبتابعة احلدث
من مكان ق�ضاء فرتة النقاهة لكن حر�صه
على الوقوف بنف�سه على جمريات الأحداث
ومعرفة الأ�سباب ومعاجلة الأخطاء جتاوز
حر�صه على حقوق نف�سه ومتطلبات فرتة
النقاهة.
ان كلمات ا�رس الطلبة ال�ضباط وا�ستعدادها
لتقدمي املزيد من ابنائها ،وكلمات معظم
�أبناء ال�شعب الكويتي جتاه هذا احلدث
احلزين و�صور معايل النائب الأول وزير
الدفاع ما هي �إال درو�س ملن اراد ان يتعلم
النبل ويقرتب من القيم الإن�سانية.

فاطمة الطباخ

«دالغات» المطار
ال�شعب الكويتي يحب ال�سفر من عمر ،من
�أيام الغو�ص على قولة �شيبانه الله يحفظهم،
وال�سفر له هيبة و�شوق ووله �سواء كنت انت
�إيل بت�سافر �أو غريك وله فوايد بعد ،اذكر يوم
حنا �صغار نفرح بعودة اهلنا ونغني باحلو�ش
ون�صفق كل ما �شفنا طيارة بال�سما :طيارة
طارت بال�سما العايل فيها فالنة وفالن الغايل
وخا�صة ملا يكونون رايحني العمرة حتى لو
ب�سيارة جم�س �أو با�ص ،ارتباطنا بالنظر لل�سما
وفرحتنا بال�صوايغ الب�سيطة وحنا �صغار كانت
عودة وخا�صة ملا نروح ن�سلم على احد راد من
ال�سفر ويعطينا الكامريا البلورية �إيل �شكلها على
�شا�شة تلفزيون �إيل فيها �صورة الكعبة �رشفها
الله واملعامل املقد�سة فيها ونقعد جنكجك فيها
لني تعلق وتخرتب.
وفرحتنا اكرب ملا نكون بن�سافر وحتى ملا نرجع
نوقف ونتل�ص�ص على باب املطار من الداخل
�صوب �سري اجلناط ان�شوف منو بي�ستقبلنا ونلوح
لهم ونروح نفنت عند �أهالينا �شفنا خايل �أو عمي
وننطق فوقها لي�ش هديناهم فح�سبالهم �ضيعونا.
يحليلهم اهلنا ا�سلوب الطق ي�ستخدمونه عادي
بكل �شي حتى من خوفهم علينا� ،أي لي�ش عاد؟
عنف �أ��سري من ال�صغر .طبعا عيال هالزمن
غري ،الكلمة جترحهم.
املهم ،تغيب ف�ترة عن الديرة وترجع كلك
لهفة وانت تدندن بالطيارة «انا رديت لعيوجن
انا رديت» وما تبقى اغنية ماتطري على بالك،
«راج��ع ب�شوقي ولهفتي لديرتي» ،و«بالدنا
حلوة ومثل الوطن ما له مثيل» ،و«هال بريحة
هلي» وفج�أة وان��ت ن��ازل من الطيارة ،ت�شم
م�سدحة ومتلحفة
ريحة «دالغات».وت�شوف نا�س
ّ
على االر�ض وعلى الكرا�سي باملطار وزحمة مو
طبيعية وغري عادية بانتظار رحالتهم وخا�صة

اجلن�سيات الآ�سيوية ،منظر غري ح�ضاري يف
ّ
ويف�شل ،وامل�صيبة حمد
مطار دولة ي�ض ّيق اخللق
يكلمهم.
وانت مكمل ومت�شي ومتر مي املنطقة احلرة يف
املطار «الديوتي ف��ري» �إيل اهو �سوق مفتوح
للبيع العطورات وغريها ويفرت�ض ت�شم روايح
عطرة ،هم ماكو فايدة� ،شكلهم نحا�سة خا�شني
الت�سرتات مايبون ير�رش�شون التخل�ص ،ال�رصاحة
ما ينالمون الواحد يتح�سف ير�ش عطر قيمته 40
�أو  50دينارا عالفا�ضي.
تتلفت ميني ي�سار يا جماعة ماكو �شفاطات؟ طيب
ملطفات جو؟ تنقية ه��وا ،ال وف��وق هذا الأماكن
املخ�ص�صة للتدخني مو جمهزة عدل جمرد كابينة
والريحة كلها برة خمتلطة مع ريحة الدالغات.
ليت يف تعليمات مثال على كل م�سافر تعبان من
ال�سفر املتوا�صل كالرتانزيت �أو غريه انه يدفع
ربع دينار مثال ويد�ش ي�أخذ �شاور بحمام جمهز
مدفوع الأجر ومتوفر فيه و�سائل التنظيف �أو حتى
ببال�ش واجباري� ،صحيح انه الأمر �شخ�صي لكن
اجلانب الآخر هو مطار دولة وواجهة للبلد ويحمل
ا�سم بلدي با�ستطاعتكم ال�سيطرة على الروايح
وتنقيتها ،ب�س تكفون ب��دون «معمول» يزيد
الطني بلة ،عيل «هال بريحة هلي» والريحة اللهم
يا كايف حم�شومني �أهلي واهل الكويت النظاف
اللي ريحتهم دوم الطيب والعود والعنرب،
وال�س�ؤال هل امل�س�ؤولني يف املطار ي�شوفون
�إيل ي�شوفه كل م�سافر وزائر؟ ولي�ش ما يف�صلون
ركاب الرتانزيت بقاعات بعيدة عن الأنظار؟
لي�ش احلابل خمتلط مع النابل القادم وامل�سافر
بنف�س املكان اعتقد حتى �أمنيا ما ي�صري .وهل
امل�س�ؤولني ي�شمون الروايح ايل ن�شمها وكيف
متحملينها هاملوظفني بعد غري امل�سافرين؟ ن�س�أل
ب�س النه ريحة الدالغات بطت رو�سنا.

