العدد ( )3684السبت  23مارس 2019

كلمات ال تنسى

9

مقاالت

www.alshahedkw.com

أوراق خواطر

زاوية أمنية

نوير المطيري

مشعل السعيد

instagram
Nowyer_almutere

Mshal.AlSaed@gmail.com

أال ال أبالي اليوم ما صنع الدهر

إذا منعت مني مليكة والخمر

هذا البيت له ق�صة عجيبة يقوله منظور بن
زبان الفزاري  ،وهو خم�رضم عا�رص اجلاهلية
والإ�سالم  ،والق�صة كما رواها الزبريي تقول:
�إن منظور هذا تزوج امر�أة �أبيه بعد وفاته وهي
مليكة بنت �سنان بن �أبي حارثة ،وكان هذا يف
اجلاهلية ،ثم جاء الإ�سالم وحرم هذا الزواج،
ورغم �إ�سالم منظور �إال انه مل يفارقها ،فتويف
النبي �صلى الله عليه و�سلم ثم �أبي بكر وملا
تولى عمر بن اخلطاب اخلالفة كان قد �أجنب
منها ها�شما وعبداجلبار وخولة ،ومع ذلك
كان ي�رشب اخلمر �أي�ضا ،فرفع �أمره الى عمر,
ف�أح�رضه و�س�أله عما قيل له ،فاعرتف بذلك
وقال :ماعلمت �أنها حرام ،فحب�سه عمر الى
�صالة الع�رص ،ثم �أحلفه انه مل يعلم ان الله
عز وجل حرم مافعله ،فحلف �أربعني ميينا
ف�أخلى �سبيله ،وفرق بينه وبني امر�أة ابيه
وقال له  :لوال انك حلفت ل�رضبت عنقك ،وكان
مما قاله له � :أتنكح امر�أة �أبيك وهي امك؟ �أوما
علمت ان هذا نكاح املقت ،فلما طلقها �أ�سف
عليها وقال :
�أال ال �أبايل اليوم ما�صنع الدهر
�إذا منعت مني مليكة واخلمر
ف�إن تك قد �أم�ست بعيدا مزارها
فحي ابنة املري ماطلع الفجر
لعمري ماكانت مليكة �سوءة
وال �ضم يف بيت على مثلها �سرت
وقال فيها �أي�ضا :
لعمر �أبي دين يفرق بيننا
وبينك ق�رسا �إنه لعظيم
ثم ر�آه��ا منظور بعد ان تزوجت  ،وكانت
رائعة اجلمال ،فقال لها  :يامليكة لعن
الله دينا فرق بيني وبينك ،فلم تكلمه،
وبلغ عمر بن اخلطاب ماقاله فطلبه فهرب
منه،ومنظور بن زب��ان بن �سيار الفزاري
�سيد قومه ،وقد �سمي منظورا لأن امه حملت
به �أربع �سنني ،ويف زواجه من امر�أة ابيه
نزل قول الله تعالى« :والتنكحوا مانكح
�أبا�ؤكم من الن�ساء �إال ما قد �سلف» من �سورة
الن�ساء ،الآي��ة  ،22قال الزبريي ب�سنده
حملت قهطم بنت ها�شم بن حرملة مبنظور
بن �سيار �أرب��ع �سنني ،فولدته وقد جمع
فاه،ف�سماه ابوه منظورا لطول ما انتظره،
وقال فيه:
ماجئت حتى قيل لي�س بوارد
ف�سميت منظورا وجئت على قدر
و�إين لأرجو �أن تكون كها�شم
و�إين لأرجو �أن ت�سود بني بدر
وزب��ان بن �سيار من �سادات قومه و�أويل
الذكر النابه فيهم ،وهو اي�ضا من �شعراء
اجلاهلية اه��ل امل��ن��اف��رات وم��ن �شعراء
املف�ضليات واحلما�سة ال�صغرى ،وقد تويف
قبل الإ�سالم ،وهو �صاحب الأبيات ال�سائرة
التي يقول فيها:
�أمل تر حو�شبا يبني ق�صورا
يرجي نفعها لبني بقيله
ي�ؤمل �أن يعمر عمر نوح
و�أمر الله يحدث كل ليلة
�أما ابنه منظور فقد تويف يف خالفة عثمان بن
عفان ر�ضي الله عنه .ودمتم �ساملني.

اإلرهاب في قصاصات ورق
اخللط يف مفهوم الإرهاب يرجع يف �أ�صله
�إل��ى ترجمة لغوية لي�ست غري دقيقة
فح�سب ،بل غري �صحيحة مطلقا للكلمة
الإنكليزية  Terrorذات الأ�صل الالتيني
واملعرب عنها با�ستهداف املدنيني ،ف�إذا
كانت �رشائع الدول املتقدمة اليوم تتجنب
قتل املدنيني ،ف�إن فقهاء الإ�سالم �أجمعوا
على عدم جواز قتل املدنيني.
ما �شاهدناه يف الأيام الأخرية من مذبحة
�إرهابية هزت العامل ما هي �إال يف حقيقتها
عمل وح�شي وهجوم �إره��اب��ي ا�ستهدف
م�سجدين يف ن��ي��وزل��ي��ن��دا ،ف�لا العقل
الب�رشي وال �أي عاطفة �إن�سانية تقبل مبثل
هذا العمل الإجرامي والذي �أودى بحياة
الأبرياء الآمنني وكان تعديا �سافرا على
حرمة دور العبادة والذي يتنافى مع كافة
ال�رشائع والأع��راف والقيم الإن�سانية،
فكما هو وا�ضح ،ف ��إن العمل الإرهابي
خمطط له ب�شكل دقيق ،و�إال ملا نقل ب�شكل

نحن أصدقاؤكم

مبا�رش عرب تقنية اليف «في�سبوك» كخطوة
توثيقية لعملية �إطالق النار من بدايتها
وحتى نهايتها.
وك��ال��ع��ادة ي���أت��ي التحليل النف�سي
وال�شخ�صاين لعمل منفذ اجلرمية ب�أن
املجرم خمتل عقليا وهي اجلملة الـ Take
 awayلكل جرمية تنتهك الإن�سانية،
خا�صة و�إن كانت يف حق مدنيني و�أبرياء
م�سلمني فهي اجلملة الأ��سرع حال � ،أين
كل تلك االتفاقيات الدولية املطالبة
بحقوق الإن�سان والنابذة ل�سفك الدماء
واخل�سائر الب�رشية؟ مايحدث يف دور
العبادة الإ�سالمية يف ال��دول الأوروبية
ماهي �إال ق�صا�صات ورق وحال ال�شهداء
فيها ك�أبطال البب جي.
يف اخلتام� :أمتنى ب�أن تكون ق�صا�صاتي
الورقية قد بانت لكم ...طاب �صباحكم
ال�سالمي ب�ألوانه ال�صافية ك�صفاء قلوب
متابعيني الراقني.

زرت �أم�يرك��ا م��رت�ين الأول���ى يف ال��ع��ام 1985
للم�شاركة يف �أعمال اجتماع منظمة االنرتبول
الدويل الذي عقد يف وا�شنطن العا�صمة والزيارة
الثانية يف العام  1988وكانت للم�شاركة ب�أعمال
قادة ال�رشطة الأمريكية لالطالع على احدث ما
تو�صل له العلم يف مكافحة اجلرمية التي عقدت يف
والية �أوريغون .يف كلتا الزيارتني مل يكن هناك
�أي ت�شدد يف منح الفيزا لزيارة �أمريكا كما مل تكن
هناك ر�سوم مالية يدفعها امل�سافر للفيزا .
دولة الكويت تعر�ضت الى غزو همجي من قبل
النظام العراقي ور�ضخت حتت االحتالل لأكرث من
�سبعة �أ�شهر ،وقامت الواليات املتحدة الأمريكية
م�شكورة بتحرير الكويت مب�ساعدة دول العامل
وعلى ر�أ�سها اململكة العربية ال�سعودية ودول
جمل�س التعاون رغم �شكوك غالبية الكويتيني يف
تواطئ احلكومة الأمريكية عندما اوحت للنظام
العراقي يف ذلك احلني بان غزو دولة الكويت لن
يواجه باي ردة فعل �أمريكية وان اي م�شاكل تعترب
م�شاكل اقليمية وال عالقة للحكومة الأمريكية بها.
عام  2001تعر�ضت �أمريكا لعمل �إرهابي من بع�ض
املجرمني حينما خطفوا عدة طائرات �أمريكية
مدنية وفجروا برجي التجارة وكذلك مبنى وزارة
الدفاع الأمريكية .بعد تلك االعمال الأمريكية بد�أت
احلكومة الأمريكية بو�ضع جمموعة من ال�رشوط
وال��ق��رارات للحد من دخ��ول امل�سافرين اليها
وت�شددت يف منح الفيزا كما انها و�ضعت �رشوط ًا
يجب تطبيقها من قبل كل ناقل جوي قبل دخوله
االجواء الأمريكية .
الت�شدد يف منحه الفيزا وخا�صة للخليجيني
�صاحبه فر�ض ر�سوم مالية مرتفعة واج��راءات
تعترب تع�سفية يف الكثري من االحيان من قبل
موظفي ال�سفارات وخا�صة املحليني منهم ،كما ان
رف�ض الفيزا لأي �سبب ال تعاد االموال املدفوعة من
قبل طالب الفيزا .
دولة الكويت والواليات املتحدة الأمريكية لديهما
عالقات متميزة يف ال�صداقة وامل�س�ؤولني من اعلى
امل�ستويات باحلكومة الأمريكية ي�رصحون بذلك،
ولهذا فاننا نتمنى ان يكون ذلك من خالل االفعال
ال االقوال خا�صة يف ال�شق املدين ولي�س الع�سكري .
اململكة املتحدة �سهلت اج���راءات منح الفيزا
للمواطن الكويتي واكتفت بتقدمي الطلب عن طريق
«االون الين» دون ح�ضور امل�سافر وانتظاره يف
طابور طويل ممل وك�أنه متجه لأمريكا للبحث عن
العمل.
املواطن الكويتي لديه ثالثة ا�سباب للتوجه الى
امريكا وهي :العالج والدرا�سة وال�سياحة كما ان
املواطن الكويتي معروف باعتداله واحرتامه
القوانني وت�ستطيع ال�سلطات الأمريكية اال�ستعانة
بوزارة الداخلية لال�ستعالم عن �أي مواطن كويتي
قبل منحه الفيزا بدال من اجراءات اخذ الب�صمة .
وزارة اخلارجية الكويتية عليها التحرك لل�ضغط
على احلكومة الأمريكية لت�سهيل اجراءات احل�صول
على الفيزا للمواطن الكويتي وذلك لتحويل نظام
احل�صول على الفيزا حاليا املزعج الى النظام
امل�ستخدم من قبل ال�سفارة الربيطانية املي�رس
خا�صة ان اعداد ًا كبرية من املواطنني الكويتيني
ت�سافر الى الواليات املتحدة الأمريكية �سنويا
�سواء للعالج او الدرا�سة وكذلك لل�سياحة وتزداد
طوابري الطالبني للح�صول على الفيزا يف فرتة
ال�صيف .
وال�سالم عليكم .
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التوظيف والشباب
م��ن �سنوات طويلة ونحن نتحدث عن
التوظيف والإح�لال والتنمية ،هل يعقل
عندنا بطالة و�شباب متخرج من اجلامعة
واملعاهد وينتظر الوظيفة اكرث من �سنة،
�أين التخطيط احلكومي الذي تتحدث عنه
احلكومة من �سنوات طويلة ونحن ن�سمع
عن التنمية امل�ستدامة وامل�شاريع اخلا�صة
بال�شباب ،والتوظيف واالحالل ،من �أكرب
م�شاكل الرتكيبة ال�سكانية .ان م�شاكل
ال�شباب التعد والحت�صى من اجلامعة الى
الوظيفة الى ال�سكن احلكومي واال�ستقرار
،ا�صبحت عبارة �سوف نعمل و�سوف نبني
هي �سيدة املوقف مع اال�سف ،احلكومات
تتحدث يف كل منا�سبة عن خطط للتنمية
وبناء القدرات الوطنية ،ومقولة تطوير
خطط التنمية ن�سمعها على طول من �أغلب
امل�س�ؤولني ،هل يعقل عندنا � 20ألف
مواطن ومواطنة ينتظرون ديوان اخلدمة
للتوظيف من جميع التخ�ص�صات هل ي�صح
هذا الكالم؟ الغريب ان بع�ض اجلهات
احلكومية تعلن عن حاجتها ملوظفني
يف بع�ض ال�صحف يف اغلب دول العامل
،كانت دقيقة ملا �صار احل��ال على ما
هو عليه الآن من ترد يف جميع مناحي
احلياة من ال�صحة الى التعليم الى املرور
واالزمة االزلية يف ال�شوارع التي يعاين
منها جميع املواطنني واملقيمني ماعدا
امل�س�ؤولني .عندما يتحدث امل�س�ؤولون

عن التنمية يتحدثون وك�أن بيدهم ع�صا
�سحرية او احالم وردي��ة ،ولكن الواقع
غري ذلك متاما واك�بر دليل على �صحة
ما نقول كم عدد االح�صاءات التي اقيمت
على م�ستوى الدولة ،وكم �سمعنا عن كل
اح�صاء عن التطوير والتنمية واخلطط،
ولكن على الورق فقط مع اال�سف ،لو كان
لدينا خطط �سليمة ما و�صل احلال الى
ما نحن فيه االن ،املواطن ا�صبح الرقم
االقل يف الن�سبة لعدد املقيمني على ار�ض
الكويت ,وملا �صارت الن�سبة وا�صبحنا
ثالثني يف املئة من ا�صل من يعي�ش على هذه
االر�ض الطيبة ،من امل�س�ؤول عن توظيف
املواطنني؟ ال�س�ؤال كم تكلف االح�صائيات
التي تعملها احلكومات املتعاقبة ،
ولكن مع امليزانيات ال�ضخمة التي على
عدة حكومات ،ولكن االجن��از قليل وال
يذكر وكثري من امل�شاريع معطلة ومل
تر النور،واذا �أقرت تكون فرتة االنتظار
طويلة وغري منطقية ،حتى ان احلكومة
مرتددة يف تقدمي �أولويات التنموية واذا
قدمتها تكون ان�شائية فقط ال غري .دائما
نتحدث كثريا ونعمل قليال ،لهذا ت�أخرنا
عن الركب ومل نر قطار التنمية على ال�سكة
ي�سري ،الغريب يف االمر ان بداية م�سرية
القطار الذي يربط دول جمل�س التعاون
مع بع�ض ابتد�أ من الكويت ا�شك يف ذلك،
الله ي�سرت.
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لعبة ...يجب أن نجيدها
مل تعد القوة واحلروب ,هي اخليار الأف�ضل لفر�ض الإرادات ,بني
خمتلف القوى ،عاملية كانت �أو �إقليمية ..فقد �صارت هناك �أدوات
�أخرى ,لها فعل م�شابه للحروب ,دون �أن ت�ضطر لدفع ثمن احلرب
مبا حتمله من �آثار كبرية� ,سيا�سية كانت �أو اقت�صادية وانتخابية.
رغم �أن �أمريكا تقليدي ًا كانت ت�ستند لقوتها الع�سكرية املتفوقة ,يف
فر�ض �إرادتها ور�ؤاها على الدول وال�شعوب الأخرى ,لكن هذا مل يعد
خيارها الأول ,رغم �أنها مازالت تلوح به كو�سيلة لرتهيب الآخرين,
بني حني و�آخر ،خ�صو�ص ًا بعد و�صول ترامب للرئا�سة فيها ,وميوله
االقت�صادية الوا�ضحة ,وتقدمي رغبته بنيل منافع اقت�صادية على ح�صول
الواليات املتحدة على مواقع قوة ونفوذ ..ولنا فيما ح�صل مع دول
اخلليج ،خ�صو�ص ًا ال�سعودية وقطر ,دليل وا�ضح ال لب�س فيه.
مع �أن القوة كانت خيارا مغريا لإيران ,خ�صو�صا بعد خروجها �شبه
منت�رصة يف حرب الثماين �سنوات مع �صدام ,ب�إقراره بكل ما ادعى
�أنه حارب من اجل تغيريه ,بل وحتمل كل تبعات احلرب باعرتاف
�شخ�صي ر�سمي و�ضمن قرار �أممي وافق عليه ..لكن �إيران توجهت
لدبلوما�سية القوة الناعمة ,حيث بد�أت يف احل�صول على مواطئ قدم
لنفوذها ,و�صارت قوة �إقليمية يح�سب لها �ألف ح�ساب ,ويجب �أن
ي�ؤخذ ر�أيها بكل ما يخ�ص املنطقة.
�آثار حكم البعث و�صدام ,خيمت على م�ستقبل العراق ,و�ستظل كذلك
ل�سنوات عدة ,فجعلت ذلك البلد وبعد �أن كان �صاحب خري «ال ينفد»
كما تذكر ق�ص�ص التاريخ� ,صار مثقال بالديون� ,ضعيف الإرادة
ال�سيا�سية ,حمطة ل�رصاعات النفوذ وت�صفية احل�سابات ,بني كبار
الالعبني وحتى �صغارهم ..بل و�صار حمطة لتدريب خمتلف وكاالت
اال�ستخبارات ,عامليا و�إقليميا.
هذه ال�صورة الرمادية ,وه�شا�شة و�ضعه بعد احتالله ..و�أهمية
العراق ,مبا يحتويه من خريات وموقع ا�سرتاتيجي ,وت�شعب عالقاته
املتداخلة مع جريانه ,وبحكم تاريخه العظيم ,جعله هدفا مهما,

حمد عبداهلل
السريع

فراس الحمداني
Firashamdani57@yahoo.com

دكاترة آخر الزمان
وحمطة ل�رصاع �أبرز قوتني نفوذا يف املنطقة� ..إيران و�أمريكا.
كل الدول تبحث عن م�صاحلها �أوال ..فال عواطف يف ال�سيا�سة ,وال
مواقف جمانية متاما ,و�أف�ضل ما يتوقع من مواقف ,هو ما يحقق
م�صالح م�شرتكة ..وبهكذا منطق وم�ستويات خمتلفة من « القباحة»
تختلف م�ستويات تعامل الدول ,لكن �ضعف الو�ضع العراقي وه�شا�شته,
وعدم وجود �إرادة حقيقية جلعل العراق ,ميتلك زمام �أمره� ,أ�ضاع عليه
فر�صا عدة لتحقيق م�صاحله يف �أي عالقة ممكنة مع الدول الأخرى.
الفر�صة الذهبية ل�سا�سة العراق �أتت ,عندما خرجوا منت�رصين ب�شكل
وا�ضح من حربهم مع «داع�ش» ,مدعومني بفتوى دينية� ,أتاحت لهم
دعم ًا �شعبي ًا هائ ًال ,وموقفا دوليا م�ساندا ,رغم �أن بع�ضه كان «
ا�ضطرارا» لكنه �أتاح لهم زخما لإعادة البلد ملوقعه الطبيعي� ,سيدا
لنف�سه ال تابعا �أو دائرا يف فلك �أحد ,ميكنه �أن يقيم عالقات متوازنة
مع كل القوى الكربى ,حتى من كانت حتتله �إلى وقت قريب ..فهل
جنحوا يف ا�ستثمار تلك الفر�صة؟
تظهر �أحيانا بني حني و�آخر ,بوادر مواقف عراقية ,توحي برغبة
بتوحيد املوقف ال�سيا�سي ,خلف م�ؤ�س�سات الدولة ,من خالل دعم
مواقفها يف رف�ض وجود قواعد لقوات �أجنبية ,ورف�ض الإمالءات,
وحماولة �إقامة عالقة معتدلة مع اجلميع حتى لو كانوا خمتلفني
بينهم ..مع جعل م�صلحة العراق �أوال ,معيارا لكل ذلك.
لي�س �سهال �أن تكون متوازن ًا يف ظل هذا التجاذب الدويل والإقليمي
العنيف ,فاملنطقة تعج بالأحداث ..لكنه لي�س م�ستحي ًال �أن يكون
لك موقف معقول ,بني قوتني ك�إيران و�أمريكا ,فال ت�شارك بح�صار
�أمريكا لإيران وال ت�ستعدي �أمريكا ,وحتتفظ بعالقات حتقق م�صلحة
معقولة لبلدك ,مع ف�سحة للآخرين لكي يحققوا م�صاحلهم �أي�ض ًا.
يف ال�سيا�سة والعالقات الدولية ,ال يوجد ربح تام ,فهذا كالم
عاطفي فارغ ..بل هناك م�صلحة م�شرتكة تعود باملنفعة للطرفني,
ملن يتعلم كيفية �إجادة اللعبة.

كان وحتى الأم�س القريب لقب « الدكتور» له هيبة و�سطوة
واحرتام ،كما يقولون ،لأن النا�س كانت تعرف �أن هذا اللقب
ح�صيلة جلهد واجتهاد ولي�س و�سيلة ملجرد «د» يكتبها �أو
ي�ضيفها البع�ض �أمام �أ�سمائهم «للك�شخة والنفخة».
ولكن تغريت الأحوال يف عراقنا اجلديد وقد جاء عام 2003
ليزيد «الطني بلة» ويقلب كل املوازين ف�صارت الدال ال قيمة
لها ،و�أ�صبحت ع�رشات اجلامعات املفتوحة متنح هذه الألقاب
ملن يدفع ب�ضعة دوالرات  ،حتى �إن العديد من مقدمي الربامج
احلوارية يتربعون بهذه الدرجة العلمية التي كانت رفيعة
ملحدثيهم مبجرد �أنهم يرتدون ب��دالت �أنيقة وربطات عنق
فاخرة� ،أو �أن الأقدار جاءت بهم مبواقع يف الربملان �أو يف
ال�سلطات الثالث.
البع�ض �أ�صبح بدون درا�سة الدكتوراه ي�سمى دكتورا ،لأن
و�سائل الإعالم منحته هذا اللقب فالذ بال�صمت م�ستمتعا باللقب
املزيف ،والغريب �أن من بني ه�ؤالء يف منا�صب كبرية مثل
نائب رئي�س اجلمهورية �أو ناطق با�سم احلكومة ،و�آخرون
مبنا�صب وظيفية عليا ومواقع برملانية مهمة.
وبع�ضهم يربر ذلك ب�أنه ح�صل على هذه ال�شهادة من �إيران �أو
�سورية ولبنان �أو �إ�سبانيا و�أذربيجان �أو من املعهد الإ�سالمي
وهذا املعهد ذاته ي�ؤكد ب�أن �شهاداته غري معرتف بها حتى يف
طهران ،ومن ثم يدعون �أنهم �أو�شكوا �أن يناق�شوا �أطاريحهم يف
علم الفهلوة والن�صب واالحتيال  ،لكن الأمر مل يح�صل فقط
ب�سبب قمع النظام والهرب �إلى تلك البلدان.
الكثري من هذه التربيرات تك�شف زيف الدكتوراه  ،والعجيب
يف الأمر �أنهم مازالوا يتم�سكون بها ،و�أ�صبحت هذه « الدكرتة »
عالمة ملن هب ودب  ،و�أ�صبح الدكتور احلقيقي يخجل من هذا
اللقب  ،و�صدق املثل الذي قال�« :إن الذين اخت�شوا ماتوا».

