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لقد كثرت املناسبات التي يتفضل فيها علينا صاحب السمو 
بالظهور على شاش���ة التلفزيون وإلق���اء كلمات توجيهية كلها 
نصائح وآمال، توجيهات لعلنا نتعظ منها جميعا، ولكن البعض 
مع األسف الشديد اليزالون على حالهم، وأعتقد انهم لن يتغيروا 

ألن لديهم أجندات خاصة ال تتماشى مع طموحاتنا جميعا.
وأميرنا املفدى حفظه اهلل بخبرته الطويلة وصدره الواسع 
يحاول ان يكرر النصح والتوجيه، ولكن هؤالء مع األسف الشديد 
ماضون في غيهم دون اي اعتبار لكلمات صاحب السمو او مصلحة 
الوطن، ألن مصاحلهم اخلاصة هي التي ينش���دونها فقط دون 

االلتفات الى ما يترتب على ذلك من اضرار مبصالح األمة.
يحاول صاحب السمو من خالل اخلطب املباشرة في مناسبات 
مختلف���ة وبصورة خاصة في افتت���اح مجلس األمة احلث على 
التهدئة والتعقل والتعاون بني الس���لطتني عل���ى الرغم من ان 
البعض مس���تمرون في اس���لوبهم الصدامي غير مقتنعني بان 
البالد واألمن الوطني أصبحا مهددي���ن، خاصة انهم جلأوا الى 
الش���ارع وهيجوا الناس وهاجموا كثيرا من املسؤولني بالباطل 
حتى يحقق���وا برنامجهم الذي لن يحيدوا عنه ولن يهتموا بأي 

رد فعل يقوم به أفراد املجتمع.
وهؤالء لن يرتدعوا اال اذا اتخذ اس���لوب غير دستوري وهو 
الذي يحاول صاحب السمو ان يتجنبه، ألنهم بذلك يطمعون في 
توفير مبررات لهم يستندون اليها في مهاجمتهم للحكومة او اي 

فئات او مجموعات تختلف معهم في املجتمع.
والعجيب ان األغلبية الصامتة هي التي حتاول جتنب التصادم 
معهم مع أنني اعتقد ان هذه املواقف السلبية جتعلهم أكثر متردا 
ومتاديا، فكل فرد في املجتمع يجب ان يكون مستعدا للدفاع عن 
تراب هذه األمة وال يترك لهؤالء فرصة لهدم كيان هذا الوطن دون 

اي اعتبار لألضرار الوخيمة التي ستصيبنا جميعا.
وبجان���ب هؤالء هناك فئة اخ���رى تتمثل في اصحاب االقالم 
املغرضة والفضائي���ات املخربة التي حتاول من خالل حواراتها 
ومناقشاتها ان تؤجج الفتنة والشارع واظهار الكويت بصورة 
ال متثل حقيقتها وال متثل صورة الشعب الكويتي الطيب الذي 

ال يرضى باخلطأ وال بالتعدي على الغير.
نحن امام مأس���اة في هذا الوطن، وال يجب ان نقف متفرجني 
على ممارسات هذه الفئات، بل يجب ان تتحرك األغلبية الصامتة 
التي يتكون منها الشعب الكويتي وان يقف فيها ندا في احلوارات 
واملناقشة باحلجج ومنع هؤالء من التالعب مبصير بلدنا، وان 
تعديل جميع القوانني التي تسمح مبثل هذه التصرفات من قبل 
هذه الفئة دون ان يكون للسلطة احلق في اتخاذ جميع االجراءات 
التي متنع هذه األعمال التي ان لم حتاصر او حتتوى منذ بدايتها 

تكون عواقبها وخيمة.
اننا بحاجة الى حترك ايجابي من قبل ما نس���ميه باألغلبية 
الصامتة ألن السكوت على مثل هذه املمارسات يجعلنا كالشيطان 
األخرس، بل يجب ان نرفض هذه املمارس���ات بكل قوة ونحيط 
الوطن بأسوار قلوبنا التي حتب احملبة واخلير لكل من في هذا 
الوطن، وأملنا أال نس���ير في هذا املنزلق، وال نتس���بب في هدم 
م���ا لدينا من اجنازات، وهدم ما رس���مناه م���ن طموحات وآمال 

للمستقبل.
حافظوا على هذا الوطن ألننا من دون هذا الوطن اآلمن نكون 

في مهب الريح، وحمانا اهلل من شر هذه العصابات.

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

يا طويل العمر
الكالم معهم ضائع

من غير إحراج

كم استبشر كثير من املواطنني بأسلوب وطريقة وتعامل وزير 
الداخلية )جزاه اهلل خيرا( في محاربة الفساد، وال ينكر أحد دور 
وزارة الداخلية الفعال، لكن تبقى هناك أمور حتتاج ملصارحة 
ووقفة جادة من وزارة الداخلية، ومعاجلة حقيقية لهذه األمور 
التي باتت متثل ظاهرة سلبية، وتسخير كل اإلمكانيات للقضاء 
على هذه الظاهرة الس���لبية الدخيل���ة على مجتمعنا وعاداتنا 

وسلوكنا وديننا وهي االستهتار في قيادة السيارة.
اشتكى عدد كبير من املواطنني في منطقتي الفردوس والعارضية 
من مجموعة شباب مستهترين يستعرضون ويغلقون اإلشارة، 
وبطبيعة احلال الناس حينما يشاهدون ذلك يشعرون باخلوف 
على أنفس���هم وعوائلهم من تلك املناظر املفزعة وأحيانا يصل 
األمر الى تطاير إطارات الس���يارات وتكس���ير الزجاج وحتطم 
س���يارات، والغريب ان هذا الرعب واللحظات اجلنونية تزعج 
املارة وسكان املنطقة وقد تطول هذه اللحظات اجلنونية لفترات 
طويلة، حيث تبدأ من املغرب الى آخر الليل، وملا سألت اإلخوة 
أه���ل الديوانية التي أمر عليها فقالوا لم نترك بابا إال وطرقناه 
سواء املخفر أو إدارة احملافظة ولكن ال حياة ملن تنادي، واملشكلة 
انه يوجد مرضى وكبار سن ال يشعرون بطعم النوم جراء إزعاج 

التقحيص واالستعراض الذي ال ينتهي في وقت محدد.
والسؤال الذي نطرحه: أين املخفر واحملافظة أو وزارة الداخلية 
من هذا األمر املش���ني والعجيب؟ وملاذا ينصرف املستهترون 
قبل أن تصل أي دورية؟ التفس���ير عندكم يا وزارة الداخلية، 
فمن املس���ؤول عما يحدث؟ ومن بيده إيقاف مثل هذه األمور 
املش���ينة وردع هذه الفئة املس���تهترة الضالة وعقابهم حتى 
يكون���وا عبرة لغيرهم، أم ان أجهزة الوزارة ال متلك ردع هذه 

الفئة املنحرفة؟
واألمل باهلل تعالى كبير، وثقتنا في وزير الداخلية كبيرة 
لردع هؤالء املستهترين، وما عهدناه عنه انه جريء وصاحب 
حق وموقف وال يرضى بشجاعته تعكير صفو املواطن، واملقيم، 
واملعروف عنه انه جدير مبواجهة كل من يقف وراء هذه الفئات 
الضالة ومحاسبته مهما كانت مكانته ونفوذه وانه بالفعل ال 
أحد فوق القانون. هذه رس���الة الى وزير الداخلية من اجلميع 
لصاحب املواقف الشجاعة لردع ومحاسبة كل من يتمرد على 
القانون ويحتمي وراء أهل النفوذ الذين ال يهمهم إال الكراسي 
واألص���وات االنتخابية واملصالح الش���خصية فقط، وال عزاء 

للمواطن.

جاسم راشد العبود

أين »الداخلية«؟

إشارة

ويبقى آية اهلل السيستاني كبيرًا
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يبدو ان هن���اك من يحيك لكي 
يقع العالم االس���المي في مستنقع 
املقيت، اش���غاال  الطائفي  الصراع 
املفترض  للمسلمني عن قضاياهم 
ان توحدهم من اجل االنتصار فيها 
على عدوهم اللدود »اسرائيل« وليس 
البلد  املؤامرات على مستوى  هذه 
الواحد، بل على االقليم وأيضا على 
مستوى العالم، ولالسف الشديد هذه 
املرة كانت على ايدي من ينتسبون 
للعلم والعلماء االسالميني، فهل ميكن 
ان نص���دق ان اي���ا منهم يجرؤ ان 
يتهجم على آية اهلل العظمى السيد 
الديني الكبير  السيستاني املرجع 
اتباع مدرسة  ملاليني املسلمني من 

اهل البيت عليهم السالم؟
لالسف هذا ما حصل من »محمد 
العريفي« من الفاظ ال نرضاها نحن، 
بل وال يجرؤ هو ان يتلفظ بها على 
زعماء الديانات االخرى، هذا املرجع 
الكبير الذي استطاع واليزال بحكمته 
وتقواه ان يطفئ ن���ار الفتنة هنا 
وهناك من العراق، ويصدر توجيهاته 
العراقيني  واوامره ألسر الضحايا 
بع���دم الثأر والتأكي���د على حرمة 
االنتقام حتى لو كان هؤالء الضحايا 
هو نفسه السيستاني وعائلته! لم 
يحترم »العريفي« هؤالء املسلمني 
الذين يرجعون الي���ه في االحكام 
الفقهية الش���رعية، أل���م يفكر في 
تبعات ش���تائمه على العالقة بني 
دول اجلوار؟ وما الفائدة التي كان 
يرجوها من هذه الفتنة التي اثارت 
ماليني الناس في قارات العالم؟ ولذلك 
ال عج���ب ان ينقل موقع »العربية. 
نت« الرفض الش���ديد من اململكة 
العريفي  العربية السعودية آلراء 
ويبث تصريحا للشيخ عبداحملسن 
العبيكان العالم الشرعي واملستشار 
في الديوان امللك���ي بأن املذكور ال 
ميثل رأي احلكومة السعودية وان 
خادم احلرمني الشريفني يدعو دائما 
لنبذ اخلالف بني املسلمني وتوحيد 
الكلمة وترك التطرف بكل اشكاله، 
وبذلك يكون »العريفي« خالف حتى 

سياسة ولي االمر.
ان اقل ما يطل���ب من العريفي 
اآلن ان يتحلى بالشجاعة ويعتذر 
ويتوب ال���ى اهلل تعالى، واال فإن 
الغضب سيستمر عليه، وحتى هنا 
بدأت جموع من الكويتيني يطالبون 
مبنع دخوله الى ارض الكويت التي 
تنبذ التطرف الطائفي ومازال صدى 
كلمات صاحب السمو األمير يتردد 

في عقولهم وضمائرهم.
ولن يكون »العريفي« احسن حاال 
من »ابو زيد« املفكر املصري الذي 
ُمنع من دخول البالد بسبب اتهامه 
باملس���اس بالقرآن الكرمي، ويعلم 
اجلميع ان السيد السيستاني اكبر 
من أن مُيس من مثل هذا الشخص، 
فالكبار على مر التاريخ كانوا مرمى 

سباب وشتائم وتهم الصغار.
a.alsalleh@yahoo.com

لن تك���ون »الجيكرة جدا« 
بنت وهب���ي أول وال آخر من 
يحاول تمرير كلمة عنصرية 
ضد النوبيي���ن حتى ولو كان 
أمرا غير مقصود، فقد سبقها 
الكثيرون بدءا من علي الكسار 
� رحمه اهلل � في أفالمه وبقية 
ممثلي الدرج���ة الثانية الذين 

أدوا أدوار السفرجية في عدد من أفالم األبيض واألسود 
المصرية وقليل من أفالم األل���وان قبل ان تختفي تلك 
النظرة العنصرية إعالميا على األقل لفترة طويلة ضد أهل 

النوبة خاصة والعرب ذوي البشرة السمراء عامة.
ولألس���ف فان كثيرين من أمة الضاد ال يعرفون أي 
شيء عن النوبة التي تقع في قلب شرقهم األوسط بينما 
األميركيون الذين يبعدون آالف األميال يعرفونها »عز 
المعرفة« حتى انهم في كثير من أفالمهم يوردون شيئا 
عنها إما في حوار عرضي أو حتى في سياق قصة فيلم 
ولكن كما تبلغنا أفالمنا فال نعرف عن النوبة سوى انها 
مصدر رئيسي للبوابين والسفرجية السذج، وهو األمر 
الذي ينفي���ه التاريخ العريق للنوبة بل وحتى التاريخ 
الحديث ألبناء النوبة والذي تستشهد به األفالم األميركية 
وتبرزه وتروج له دون قصد أحيانا، ففي أحد حوارات 
فيلم للممثل األميركي الشهير ويل سميث يوجه كالمه 
الى شريكته في الفيلم متغزال بها »تبدين كملكة نوبية«، 
وفي فيلم آخر تقول ممثلة سمراء أذكر جملتها وال أذكر 
ال الفيلم وال اسم الممثلة »حلمت انني أعيش في مملكة 
النوبة« وتأتي الجملتان في سياق نوع من استحضار 
إرث ثقافي يجهله كثير من العرب، وهو أمر لم يأت من 
فراغ فبحس���ب عدد مجلة ناشونال جيوغرافيك والتي 

صدرت في فبراير العام الماضي 
عرضت موضوعا مستقال عن 
 الفراعنة السود وهم ساللة الملك 
ال���ذي  النوب���ي »بعانخ���ي« 
حكمت ساللته مصر لمدة 75 
عاما وعرفت باس���م األس���رة 
 الفرعونية الخامسة والعشرين 
وامت���د حكمها م���ن الخرطوم 

جنوبا حتى الدلتا شماال. 
لألسف انه حتى التاريخ الحديث للنوبيين ال يعرفه 
الكثيرون أيضا وهو ان اللغة النوبية عرفت باسم »لغة 
النصر« في العام 1973، فقد استخدم الجيش المصري إبان 
التحضير لتحرير سيناء اللغة النوبية كلغة تخاطب بين 
القوات كنوع من الشيفرة والتي لم يتمكن اإلسرائيليون 
من فك رموزها حتى كتب النصر للقوات المصرية وتم 
تحرير س���يناء، وتاريخ النوبيي���ن ال يتوقف عند لغة 
استخدمت في النصر الوحيد للعرب، بل يمتد الى ما ال 
يمكن لمقالة واحدة ان تكفيه فمن بين أعالم النوبة من 
كان لهم تأثيرات على الفن والسياسة والعلم والدين. 

لدين���ا مثل عربي نس���تخدمه دائم���ا ولكنه ال يظهر 
في نوافذ اإلعالم وال أعرف الس���ر وراء ذلك ولكنه مثل 
شائع يتداوله العرب من الخليج شرقا وحتى المحيط 
غربا عندما يتناولون في الحديث شخص أسود تجدهم 
يختمون عادة حديثهم عنه قائلين: »بش���رة س���وداء.. 
وقلوب بيضاء« واعتقد ان هذا ينطبق تماما على جميع 
النوبيين ساللة الفراعنة السود الذين حرمنا تاريخنا 
المكت���وب من أن نعرف الكثير عنهم مما يس���تحق ان 

يعرف ويقال ويعلن.
Waha2waha@hotmail.com

ذعار الرشيدي

سر لغة النصر النوبية 
والقلوب البيضاء
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تواجه قافلة »ش���ريان الحي���اة« صعوبات جمة 
ومحاوالت عرقلة لثنيها عن الوصول الى قطاع غزة 
المحاصر منذ عدة سنوات من اجل ايصال مساعداتها 
االنسانية اليه حيث يواجه القطاع اوضاعا انسانية 
مأساوية بعد الحرب التي شنتها اسرائيل عليه وتصادف 
هذه االيام ذكرى مرور عام عليها حيث تس���ببت في 
سقوط 1500 قتيل ثلثهم من االطفال وآالف الجرحى 
من مواطنيه، ويبدو ان العالم المتحضر الذي يتشدق 
دائما بدفاعه عن حقوق االنسان في المحافل الدولية 
ليس معنيا بحقوق االنس���ان في القط���اع مما حدا 
بالمؤسسات الشعبية العالمية الى المبادرة وبدافع 
انساني لمحاولة كس���ر ذلك الحصار الجائر والقيام 
بمهمة اعداد قافلة االغاثة التي يفرضها عليهم الضمير 

االنساني الحي.
واذا كان القطاع يعاني اوضاعا مأساوية تتسبب 
في وفاة 12% من المواليد فيه من سوء التغذية وتلوث 
مياه الش���رب جراء الحصار، فإنه مقبل على اوضاع 
اكثر مأساوية عندما ينتهي انجاز مشروع بناء السور 
الحديدي � بمباركة العال���م المتحضر � الذي يفصل 
بين حدودي القط���اع ومصر، ويهدف الى خنق غزة 
من اجل الضغط على حركة حماس دونما ادنى اعتبار 

للمعاناة االنسانية فيه.
وبينما تستغل اسرائيل كل مناسبة من اجل استدرار 
العطف العالمي على اليهود الذين قضوا في معسكرات 
االعتقال النازية قبل س���تين عام���ا، نجد ان الموقف 
الرس���مي العربي مقصّر في فضح تعديات اسرائيل 
المتكررة على حقوق االنسان في القطاع وفي االراضي 
التي تحتلها وهي تعديات يمكن ان تستخدم كورقة 
فاعلة في اثارة حفيظة الرأي العام العالمي عليها ان 
احسن استخدامها في وس���ائل االعالم وفي المحافل 
الدولي���ة وبخاصة في هذا الوقت الذي تش���عر فيه 
اسرائيل  بجفوة غير مسبوقة من االتحاد االوروبي 
واالمم المتحدة بعد افتضاح امر ارتكابها جرائم حرب 

ضد االنسانية في القطاع.

كلمة صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح االحمد 
حفظه اهلل ورعاه في االس���بوع املاضي حددت كيفية 
استعمال الدميوقراطية والدستور في املكان والزمان 
املناس���بني وليس اس���تخدامهما بطرق مخالفة وفي 
املكان غير املناسب وش���دد فيها سموه على ضرورة 
عدم حشد الشارع وتأجيج الناس واثارتهم باخلطب 
واستعمال الدميوقراطية حسب اهوائهم، ونبذ الطائفية 

والقبلية.
وانني ومعي البعض اسأل أعضاء جمعية العالقات 
العامة الكويتية: ماذا خطط ونفذ مجلس ادارة اجلمعية 
للعمل على تطبيق ما جاء في كلمة سموه على الواقع 
داخليا وخارجيا، وما دور مجلس االدارة في ش���رح 
مفهوم العالقات العامة، وشرح قضايا الكويت والدفاع 
عن حقوق الوطن داخليا ودوليا؟ ام س���يقوم رئيس 
مجلس االدارة فقط بدعوة بعض اعضاء مجلس االدارة 
دون غيرهم فقط الكتمال النصاب وارس���ال برقيات 
ورسائل مؤيدة لكلمة سموه وأخذ الصور مع املسؤولني 
الضافتها الى التقرير االداري الس���نوي والذي تطغى 

عليه صورهم اكثر من اجنازات املجلس؟
هل ستقوم اجلمعية باستشارة االخوة اعضاء جمعية 
العالقات العامة الدولية او اخلليجية لوضع خطة عامة 
شاملة داخليا ودوليا لتوضيح وتطبيق ما جاء في كلمة 
صاحب السمو االمير حفظه اهلل، ام ان جمعية العالقات 
العامة الكويتية هي ارث او ملك للبعض دون االعضاء 

اآلخرين في املجلس او اجلمعية العمومية؟
امتنى ان نرى بعض التح���رك االيجابي للجمعية 
والعمل على تطبيق الغرض الرئيسي الذي اقيمت من 
اجله، كما تفعل جمعيات النفع العام كل في تخصصه 

ويحرصوا على تطبيق القانون االساسي للجمعية.
وال يكون همهم م���ن االجتماعات هو املوافقة على 
عضوي���ة اعضاء جدد وان لم تنطبق عليهم ش���روط 
االش���تراك والغاية منها كس���ب اصوات لالنتخابات 

القادمة.
هذا ليس املهم لدينا، املهم ان تعمل اجلمعية وتقوم 

بدورها االساسي في املجتمعني احمللي والعاملي.
همسة ملن يهمه االمر.

مصيب نجم

أين التحرك اإليجابي؟

همسة
سلطان إبراهيم الخلف

خنق غزة بعد حصارها

فكرة


