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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
نوم القيلولة شائع بين فقراء وأغنياء أميركا.

ـ و»النوم العميق« سياسيا أمر شائع في الوطن العربي.
في قسم األطفال الخدج بـ »الجهراء« هواش على أنابيب األوكسجين.

ـ وأغلبها »تنسم« مو يا تشترون جديدة يا تودونها »بنشرجي«.
أبواللطفواحد

يا فرحتي

ليس���امح اهلل النقاد في 
الذين كلما  العرب���ي  عاملنا 
شاهدوا عمال من األعمال الفنية 
العربية راحوا يتفذلكون على 
رؤوسنا، ويقدحونه بالكلمات 
املوجع���ة، ويقارنون بينه 
وبني الفن���ون العاملية التي 
تنطوي على رس���ائل حتث 
املجتمع وتدفعه نحو القيم 
العليا، وينسى هؤالء النقاد 
الكرام ان املجتمعات البشرية 
ليست على درجة واحدة من 

الثقافة.
املتقدمة   في املجتمعات 
يبدع الفنانون أعماال رصينة 
ورائعة تشابه مجتمعاتهم 
مثلم���ا يب���دع الفنانون في 
عواملن���ا املريض���ة فنون���ا 
تش���بهنا، ذلك ان اجلماهير 
العربي���ة متعطش���ة، على 
الس���اذجة،  الدوام، للفنون 
أما تلك التي حتاول االلتزام 
بالقيم واملثل الطيبة فال سوق 
لها وال رواج وال جمهور، ذلك 
ان م���زارع البطيخ ال تنتج 
تفاحا، ومثلما تكونون »يفن« 

عليكم. 
في الكويت وقبل اكثر من 
ربع قرن من الزمن اس���تمع 
الناس ألغني���ة حاولت ان 
تكون أغنية مسؤولة وملتزمة 
بهموم املجتمع من خالل حث 
الناس على التصدي ملشكلة 
غالء املهور، وتقول كلماتها 
»يا فرحتي مهري ربع دينار«، 
ومبرور األيام تناسى الناس 
األغنية وارتفعت املهور الى 
أرقام خيالي���ة، فالناس في 
عواملن���ا تفعل ما تريد ال ما 

يريده الفن.
صالح الساير
www.salahsayer.com

يب���دو ان البعض يجهل اننا 
اتفاقيات دولية  نعيش ضم���ن 
اقترب تطبيقه بش���كل  بعضها 
كبير، وبعضه���ا مطبق لكننا ال 

ندري!
والبعض يعتقد ان اقتصادنا 
الكرة  العال���م، وان  هو مرك���ز 

االرضية تدور حول الشمس، والشمس تدور حول 
الكويت!

هناك التزامات علينا كدولة او كنظام او كشعب، 
خذوا التس���مية التي تريدون لهذا العالم فنحن ال 

نعيش في فضاء خاص.
اقتصاديات العالم لم تع���د مغلقة او محتكرة، 
واتفاقية التجارة العاملية س���تطبق ولو اعترضنا 

بأعلى حناجرنا.
واالتفاقيات البيئية ملزمة لنا كذلك ولس���نا في 

محيط خال من االلتزامات املتعلقة بهذا الشأن.
ورؤساء الدول ليسوا مبوظفني عندنا، حتى نعلق 

على كل تصريح لهم!
ومصاحلنا ليست هي نواة االمل عند الشعوب، 

وعليه البد لها ان تتحرك.
يا اخوان يبدو اننا عدنا الحساس ما قبل فترة 
االحتالل بأننا الشعب االهم في العالم، واننا منلك 
احلق في التعليق على اجلميع، وفي توزيع النصائح 
واالرشادات ألننا الدولة الثانية في العالم من حيث 
القوة او التعداد او لرمبا االقتصاديات او ميكن ألننا 

اكثر شعب يداوم ويطق الكرت ويبصم كذلك!
يا اخوان.. ويا اخوات.. يا شباب.. ويا شابات، 
الكويت كم كيلو طول بكم كيلو عرض، شعبها احلبيب 
مليون نسمة فقط يعني قرية في الصني، ومساحتها 
جزيرة من جزر سواحل كندا، وال منلك قوة ذرية، 
وال اقتصادا يهز العالم، ولم نصل للقمر، بل وصلنا 

لكبر وعملنا طقطقة ورقص باسم االنفتاح!
شعب جميل فيه ان يختلف ولكن لنختلف على 
قدن���ا، يعني ممكن نعلق على االخ���وة االحبة في 
البحرين او قطر يتحملوا بامليانة او لرمبا تونس 

لكن ان نهاجم اميركا الظاهر »بعناها«!
خلونا نتكلم باملنطق، لو قرر معالي نوري املالكي 
غزو الكويت، وين نروح غير للس���عودية ومصر 

ونستدعي اوباما وربعه؟!
تعتقدون القذافي او احمدي جناد )اسمه دلع الحمد( 
او ميرزا قاسمي عفوا هذا نوع من انواع السلطات، 

من املمكن لهؤالء مساعدتنا.. طبعا مالك أمل!
لهذا يا جماعة اخلير.. صلوا على النبي وخلكم 
بعيد عن تصريحات اوباما كل يوم طالع لنا واحد 

معلق عليها.
رحمة على والديكم ستروا علينا، ترى جيراننا 

عدا السعودية.. مصيبة.. خلونا ساكتني بس!

نال املفكر املصري »سيد القمني« جائزة 
الدولة التقديرية، فشبت النار في صدور 
البعض ولم تنطفئ بل سار لهيبها ليحرق 
يابسات كثرا وخضراوات اكثر! واحلجة 
ان »القمن���ي« كافر او انه خارج عن امللة، 
ُيدق عنقه وُيسلخ جلده وتغرز في عظامه 
السكاكني ويجري دمه بني القبائل وتسير 

الهوادج بلحمه املمزق وجلده املس���لوخ وعظامه املجروشة! 
ال ان يكرم وباس���م الدول���ة! فكيف لدولة املس���لمني تكرمي 

الكافرين؟!
لم ينس ش���ّبابو النار وس���اكبو الزيت عليها ان يدخلوا 
»املفتي« ضمن هوادجهم الضارب���ة عرض صحارى احلياة 
وفيافيها، حتى يكتسبوا ش���رعية وغطاء دينيا، فاستفتوه 

في امر تكرمي »الكافر«!
ان احلكم بكفر املرء على اي دين كان ذلك املرء، هو اعتداء 
على رب الدين ال معتنقه، الن رب الدين وحده، هو الذي يعرف 
من كفر به او بقي مؤمنا! و»القمني« فكر واجتهد وسار على 
املأل ناش���را ما كتب وما فكر واجتهد، ولم يسر بدعوة مريبة 
غامضة في الكهوف والس���راديب واالقبية ولم يصدع بواد 
غير ذي زرع! وسبق »القمني« وحلقه كثر من اصحاب اآلراء 
واالجتهادات التي ترفض »جتميد« الفكر وحصر وكالته في 
جماعة معينة حتلب ضرعه على هواها وتشربه سائغا لذيذا 

ومتنعه عمن ال يهوي حتت اقدامها!
»احملتسبة« يسيرون بني الناس ال لنشر التسامح الديني 
وتعزيز مكانة الدين في نف���وس الناس وااللتجاء العاطفي 
ملكوناته الغيبية وقوائمه االميانية، ولكن يسيرون بالتشكيك 
ومبحاكم���ة النوايا وبتصيد »الكافري���ن« لدق اعناقهم! فهم 
يبطلون وتبطل »حس���بتهم« اذا ما تفشى االميان في صدور 
اخلل���ق، فالتزموا االميان في صدورهم وف���ي كرمي افعالهم 
ونبل اخالقهم، لذلك هم يفتشون حتت مياه البحار عن كافر 
وضال وملحد او مجتهد، حتى يجلدوه ويسلخوه ويعذبوه، 

فيفوزوا فوزا عظيما!
محنة »القمني« ليس���ت االولى، فقد س���بقه »فرج فودة« 
مات بسكني صبي ضال مسكني قالوا له اذبح ذلك الكافر تنل 
اجلنة، فذبح دون ان يع���رف جناية ضحيته! وكذلك فعلوا 
مع »جنيب محفوظ« ولكن السكني التي انغرزت في عنقه لم 
تكن مسنونة مبا فيه الكفاية فنجا من املوت، ولكن االمة لم 

تنج من جرح التكفير والقتل بسبب الكفر!
اذا س���اد الغوغاء وحكم الدهماء، فإن على االمة ان تصلي 
صالة الغائب على روحها، وال اعتقد زمنا س���اد فيه الغوغاء 
وحكم فيه الدهماء، مثل زمننا هذا، فهلموا صلوا صالة الغائب 

على عقولكم املغيبة يا أمة املسلمني!

القوات االميركية تس����تعد للرحيل من العراق قبل 
املوعد احملدد س����ابقا، وقبلها قامت القوات البريطانية 
بتس����ليم البصرة للس����لطات العراقية، السؤال، كيف 
يعتبر وج����ود هذه القوات في الع����راق احتالال بينما 
هي تعمل ليل نهار على تعزيز قدرات االجهزة االمنية 
العراقية لتمكينها من احللول محلها؟ وإذا كان الوجود 
املؤقت واملربوط مبهمة محددة قد اعتبر احتالال فماذا 

ميكن أن نس����مي وجود القواعد االميركية في تركيا وأملانيا، وعدد من دول 
اخلليج، أليس����ت هذه اتفاقات ثنائية أبرمتها سلطات تلك الدول لسبب أو 
آلخر؟ لقد بدأت املصائب في العراق � منذ زوال النظام السابق � بعد إطالق 
تس����مية احتالل على قوات جاءت لهدف محدد، فاالحتالل في سائر جتارب 
الدول ميارس أمورا مختلفة مثل البقاء لوقت غير محدد واستغالل ثروات 
الدولة احملتلة، وفي حاالت كثيرة مس����خ هوية الشعب الذي احتلت أرضه، 
هذا ما رأينا من االحتالل الصدامي للكويت وفي جتارب أخرى كثيرة، وهو 
ال ينطبق على الوجود االميركي والبريطاني في العراق، وهذا ال يعني أنهما 
قد حققت����ا املهمة بإتقان، على العكس، كان أداء إع����ادة بناء الدولة متعثرا 
على أكثر من مس����توى، وفي تقديري فإن املسؤولية مشتركة بني الدولتني 
� بريطانيا والواليات املتحدة � م����ن جانب والعراقيني من جانب آخر، بكل 
مسمياتهم، الذين انساقوا وراء تسمية هذا الدعم الكبير العادة بناء بلدهم 
احتالال ومن ثم تشكل خاليا مقاومة وثقافة عدائية كاملة أفشلت جهود بناء 

الدولة، وكرست االنقسام السياسي واالجتماعي في العراق.
ان أملانيا أولى من العراق بتسمية وجود القواعد االميركية على أراضيها 
باالحت����الل، حيث يحظى هذا الوجود بتغطي����ة قانونية منذ انتهاء احلرب 
العاملية االولى جتعله فعال »احتالال« بقوة اتفاقية 1945، ومع ذلك فالشعب 
االملاني ينظر إليه كس����بب للنجاة من املد الش����يوعي إبان احلرب الباردة 
ومؤش����ر لتحالف أملانيا الغربية مع الدول الغربية ما جعلها أكبر اقتصاد 
أوروبي على االطالق خالل ال� 60 عاما املاضية، ولو أن أحد محترفي تدمير 
الشعوب ظهر في أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية، وسارع الطالق مصطلح 
»احتالل« على الوجود االميركي هناك وتش����كلت جيوب ملقاومته ملا بلغت 
أملانيا ما بلغته، ولرمبا كانت اليوم مبس����توى پولندا وتشيكوس����لوڤاكيا، 
لو جنح املدمرون في اخلمس����ينيات من الق����رن املاضي بإحلاق أملانيا كلها 

باملعسكر الشرقي البائس.
هذه االيام أتابع جهود سالح الهندسة االميركي في تسليم منصات حفر 
آبار النفط للعراقيني، يقول املهندس االميركي: »بعد أن أعود الى بالدي ال أريد 
أن أشاهد في التلفزيون هذه املنصات وهي تدمر، حاولنا إفهامهم أن اقتصاد 
بالدكم يعتمد على سالمة هذه املنشآت أمنيا، وفنيا، لقد تسلمتموها وهي 
تعمل بكفاءة عالية جدا، حافظوا عليها« قارن ذلك بالطريقة التي تعامل بها 

صدام حسني مع املنشآت النفطية الكويتية قبيل انسحابه من الكويت.
ه����ل تنطبق كلمة احتالل على احلالتني بغير فرق؟ ختاما، هذا الطرح ال 
يعني أن سياسة الواليات املتحدة في الشرق االوسط سليمة، بل هي متارس 
التخبط في امللف الفلسطيني، وحتى في منطقة اخلليج فيما يتعلق بإيران 
فهي ضائعة منذ ثالثة عقود، هذا كله شيء، والتكييف السياسي والقانوني 
لوجوده����م في العراق على أنه احتالل، ش����يء آخر، وفق مجريات االحداث 

امللموسة على أرض الواقع.
كلمة أخيرة: مشكلة العراقيني ليست مع الغرب، بل بينهم، وما لم ينجحوا 
في نزع أس����باب االحتقان ويتوقفوا عن التعامل مع الدولة على أنها غنيمة 
حرب، فإنهم لن يصلوا الى بر االمان، وبالتبعية س����تكون املنطقة العربية 

بأسرها رهينة لهذا الصراع الدموي الفتاك.

يا جماعة.. ستروا علينا االنسحاب من العراق يثبت أنه لم يكن احتالاًل وهذه شواهد أخرىحداء الهوادج
واضح بال قناع
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