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قال تعالى في كتابه احلكيم: )قل ال يعلم من في السموات 
واألرض الغيب إال اهلل( ڈ.

وقال الشاعر:
ب��احل��ص��ا ال������ض������وارب  ت�������دري  وال 

ص��ان��ع اهلل  م���ا  ال��ط��ي��ر  زاج������رات  وال 
من املالحظ ان الكثير من افراد املجتمع، وفي معظم الدول 
تؤمن بتلك اخلزعبالت التي يعلنها املشعوذون والدجالون 
كتوقعات وقراءة الك���ف والفنجان والطالع مع بداية كل 
سنة جديدة، فنجد ان الكثير منهم يلهث وراء كشف الغيب 

ومعرفة ما يخبئه املستقبل من أفراح وأتراح.
وأم���ر كهذا صعب األخذ به مادام اإلنس���ان على يقني 

وإميان بأن الغيب ال يعلمه اال اهلل سبحانه.
ولكشف حقيقة هؤالء وبعيدا عن إمياني بهم وتصديقي 
لهم رصدت بعضا من توقعاتهم وفراستهم كما أسموها 
من بعض الصحف في سنة 2005 إلثبات عكس ما توقعوه 
للقارئ الذي يتمتع بصفة النسيان ولتذكيره وإبعاده عن 
متابع���ة مثل تلك اخلزعبالت، نؤكد له ان ما مت ذكره في 
تلك السنة على سبيل املثال ان السيد محمد البرادعي لن 
يكون في موقعه ونحن اآلن في سنة 2010 والزال الرجل 
يشغل منصبه، وفي سنة 2006 ذكرت وفاة اكثر من رئيس 
وزعيم لدول عربية وأجنبية بينهم الرئيس جورج بوش 
األب، وفنانات عربيات وحصول انقالب في مصر، واألمثلة 
على ذلك كثيرة وال يسعفنا املجال لسردها، متمنني العمر 

الطويل للجميع واالستقرار للدول العربية واإلسالمية.
والعقل ينادي باإلعراض عن مثل أولئك الذين يدعون 
علم الغيب حتت أسماء مستعارة فمنهم من يدعي اإللهام 
وآخرون الفراسة وغيرهم حسبة األرقام بغية لّي الكلمات 
وحتويرها، وباألخي���ر كل ذلك يعتبر ضربا من ضروب 
الغيب الذي استأثر عالم الغيب والشهادة مبلكوته، وهم 
يحادون اهلل في هذه املسألة ويتجاوزون حدودهم كبشر، 
فحتى األنبياء والرسل لم يطلعوا على الغيب، قال تعالى 
في كتابه الكرمي: على لس���ان خامت رسله )ولو كنت أعلم 

الغيب الستكثرت من اخلير( ڈ.
ولعل ضعف اإلميان وعدم التسليم بقضاء اهلل وقدره 
واألخذ باألس���باب واتخاذ القرار بعد دراسة وتأن يعتبر 

من عوامل اللجوء إلى أولئك العرافني.
نس���أل اهلل الهداية وصفاء السريرة واإلميان املطلق 
واليق���ني الكامل بأن الغيب من عل���م اهلل وحده منفردا، 

وكذب املنجمون ولو صدقوا.
> > >
الرأي الحر

من السهل على النائب أو الكاتب ان يعمل على ارضاء 
املواطن متجنبا ما يغضبه أو يضره، وطرح ما يفيده وما 

ينفعه ليتلقى الشكر واإلطراء.
وإذا ما سلك احدهم هذا املسلك فسيكون بال مبدأ ألنه 
اختار ما يفرح اآلخرين وليس ما يرضي به نفسه، اي انه 
يخشى لوم الناس وال يخشى محاسبة ضميره، واملطلوب 
منه أال ينظر إلى رأي املواطن وأن يواجهه وفق معتقداته 
وقناعته ومبادئه ألي موضوع يطرأ على الساحة أو في 
مجل���س األمة كالقروض والتجنيس حتى لو كان رأيه ال 
يتفق مع رأي اقربائه وقبيلته ألن مصلحة الوطن العليا 
هي األولى باملطالبة تأتي بعدها مصالح اآلخرين وعليه 
أال يجامل وينافق بطرحه ليؤكد مصداقيته امام الشعب 
الكويتي ويس���عى الى توصيل رأيه بكل جرأة ووضوح 
ليتع���ود املواطن والقارئ عل���ى طرحه ومدى صدقه مع 
نفسه وبنفس الوقت ليبر النائب بقسمه ويصدق الكاتب 

بقلمه.
> > >

تخضير المطار

املغادر والقادم من وإلى مطار الكويت الدولي يالحظ 
مساحات كبيرة جرداء خالية من احلياة حتتاج الى الكثير 
من العناية واجلهد، عكس مط���ارات العالم التي ال ترى 
فيها اال اللون األخضر يكس���و س���احاتها، فاملطار يشكل 
البواب���ة األولى جلمال البلد واحلك���م على مدى االهتمام 
باملظهر احلضاري له، هذا فضال عن الراحة النفسية التي 
تنتشي بها صدور القادمني حينما حتاكي عيونهم اشجار 
ومسطحات خضراء تبس���ط ذراعيها الستقبالهم معلنة 
عن عزمية االنسان وقدرته على تطويع الطبيعة وكسر 

اجلمود وتذليل الصعاب.
فنهيب برئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية ومجلس ادارتها، وانطالقا من حرصهم الذي نعرفه 
بالسعي الى زراعة تلك املس���احات، بحفر آبار ارتوازية 
لزراعة اش���جار الكونو كاربس بخط���وط متوازية تبعد 
الواحدة عن االخرى عش���رة امتار وأال يتعدى ارتفاعها 
اكثر من 50 سم، مراعاة للناحية األمنية، ليتحقق الهدف 

بتخضير الساحات الصفراء بأقل التكاليف.
> > >
مفارقة

مفارقة حلدثني كان لهما ش���أن مع موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية حدثا يوم االثنني املاضي، فبينما شهدت 
إمارة دبي افتتاح أعلى برج ف���ي العالم، أزاحت الكويت 
الستار عن مجسم هندسي مت بناؤه من مليون قلم رصاص، 
نبارك ألهل دبي هذا الصرح احلضاري املتفوق، ونتمنى 
ان يس���جل اسم الكويت بتلك املوسوعة مبا هو اكبر من 
اقالم الرصاص من دون التقليل جلهود ونش���اط من قام 

بإجناز هذا املجسم.

ما أحوجنا الى قلم يخوض 
بش���جاعة ف���ي مش���كالتنا 
االجتماعية ويضع احللول لها 
بالنقد  اثارة املشاعر  بدال من 

الهدام.
ما أحوجنا الى قلم متخصص 
في نقد الذات بدال من التعرض 

لنقد اآلخرين.
ما أحوجنا إلى صدق األحاس���يس وصدق الكلمة قبل 
اجلري وراء الكسب املادي أو األدبي الرخيص. ما أحوجنا 
إلى قلم جريء يكتب عن املرأة التي شغلت جميع الوظائف 
وزاولت املهن الصعبة وتخرجت من جامعات مختلفة، أليس 
هذا يكفي لكي يقتنع املتش���ددون بأن دور املرأة بالبرملان 

ليس له عالقة باألفكار التي تدور في رؤوسهم؟!
ما أحوجنا إلى عقلية متفتحة تؤيد االختالط باجلامعة 
وتسأل الذين يرفضون هذا املبدأ هل يريدون انشاء جامعة 
خاصة للنس���اء؟ وهل في مقدرة الدولة ان تنش���ئ هذه 

اجلامعة وتوفر األساتذة من اجلنس الناعم لها!
ما أحوجنا الى أناس يس���تجوبون املسؤولني من أجل 
اظه���ار حقيقة خافية وليس من أجل طار بايت، أو دوافع 

حزبية وشخصية.
ما أحوجنا الى من يتخذ القرارات ويرس���م السياسات 
وال يتعامل مع القياديني في وزارته على حسب انتماءاتهم 
الفكرية واحلزبية، بل يتعامل معهم على كونهم مواطنني 

كويتيني فيهم املجيد واملخطئ.
م���ا أحوجنا الى من يضع النق���اط على حروف تقييم 
الذات الكويتية ويرسم اخلطى السنوية ملسيرة بدأت منذ 

نشأة الكويت.
ما احوجنا الى من يذكرنا كي ال ننسى ذكرى األولني من 
الكويتيني ونستعيد صور عاداتهم وأعرافهم التي ورثناها 

عنهم فصارت خصوصية كويتية متوارثة.

ما احوجنا بأن نذكر انفسنا 
بأن عاداتنا وتقاليدنا في اصولها 
مبنية على تعاليم الدين احلنيف 
فحافظ اسالفنا على هذا اخللق 
فكان شهر الصوم صورة حية 
ملا عاشه الكويتيون األوائل من 
فيض العطاء والسماحة التي لم 
نعد نراها اليوم بيننا اال قليال 
او بعضه���ا. ما احوجنا الى ان يعرف كل مواطن ما له من 
حقوق وما عليه من واجبات ويفهم معنى احلرية بطريقتها 
الصحيحة وليس مبعنى آخر كأننا نتباهى باحلرية حتت 

سقف دميوقراطية الوطن بالتناحر والتباغض!
ما احوجنا ان ندعو بعضنا من اجل العمل اجلاد الجناح 
ان تكون الكويت مركزا جتاريا وماليا نفتخر به امام العالم 
كله، وان نعمل من اجل نضوج الوعي االقتصادي ومن اجل 
حتقيق هذا النجاح البد من تعاون كل ابناء الوطن الذين 
تربطهم وحدة العقيدة واللغة والتاريخ والدم ولو جنح 
هذا التعاون فاننا س���نتمكن من التصدي لوسائل االعالم 
الغريبة والتي تستخدمها القوى العظمى للتأثير على عقل 

االنسان العربي وتخريبه وحتطيم معنوياته.
ل���و جنحنا في ذلك فهذا يعني اننا مقبلون على عصر 
مميز يزخر بكل ما هو جديد في عالم الفكر والفن والعلم 
ألن نهر العطاء مازال يتدفق وتنفجر فيه ينابيع املعرفة 
واحلكمة من خالل ابداعات رواد النهضة الفكرية ومازلنا 
نتشبث بنور املعرفة ومازلنا نحلم باملزيد من آللئ االبداع 
الفكري واألدبي والعلمي تترسخ في وجدان أهالي وابناء 

وطننا.
ما احوجنا للوقوف صفا لنكون يدا واحدة ونقدم كل 
اش���كال الدعم ونبذل اجلهود في سبيل نزع فتيل الفتنة 

والطائفية لتصبح الكويت بلد األمن واألمان.
NOKTAT_DOOA@hotmail.com

سفرجي اسمه عبداهلل يبلغ 
من العمر 58 عاما، يحلم منذ 5 
سنوات بأن يكسب في يوم من 
األيام اجلائزة الكبرى في أي 
من املسابقات الهاتفية الكثيرة 
الت���ي يص���رف عليها نصف 
رصيد هاتفه النقال، وكان في 
السبعينيات يحلم بأن يكسب 

جائزة اليانصيب الكبرى وفي الثمانينيات اش���ترك كما 
أبلغني في شهادات استثمارات بنك مصري لعله يكسب 
جائزة ال�100 ألف جنيه التي كانت قائمة يومها، لم يكسب 
ال في الس���بعينيات وال الثمانينيات وال حتى في األلفية 
اجلدي���دة، ورغم هذا اليزال متفائال بأن احلظ سيبتس���م 
له يوما، مصرا على أن حظه »مستخبي« له وراء جدران 
األيام التي تساقطت الواحد تلو اآلخر على طرقات عمره 

التي بدأت تطرق الستني خريفا.
منذ كان عمره 17 عاما وهو يعمل سفرجيا لدى »االخوة 
العرب« ويقسم بأنه في العام 1982 عمل لدى فنان العرب 
محمد عبده ملدة 3 أش���هر عندم���ا كان أبو نورة مقيما في 
القاهرة وأنه اليزال يطالب محمد عبده ب� 7 جنيهات بقية 
أجره املستحق على الفنان الكبير، ابتسمت بعد أن أبلغني 
هذا األمر وعرضت عليه أن أوفي الدين الذي في ذمة محمد 
عبده له، ولكنه رفض، استغربت رفضه وقلت إنني أحد 
معجبي محمد عبده فليأخذ مني ما يعتقد أنه يطالب محمده 
عبده به وأنا بدوري سأقوم »بتحليل« فناني وهكذا ينتهي 
األمر القائم منذ 28 عاما، بل إنني مازحته قائال: »سأدفع لك 
حتى الفوائد املستحقة على املبلغ« أصر السفرجي الباسم 
عبداهلل على الرفض قائال »هو خدهم مني وهو اللي الزم 
يدفعهم«. تركت عبداهلل أمام بناية أم كلثوم في شارع أبو 
الفدا في الزمالك يكمل مشوار تفاؤله ومبدأه الغريب، وأنا أفكر 

وبجدية في أن هذا السفرجي 
يس���تحق أن يكون وزيرا في 
حكومتنا احلالية، فكل الصفات 
املطلوبة ف���ي وزراء املرحلة 
احلالية تنطبق عليه، أوال هم 
متفائلون حتى النخاع، فالبلد 
»رايحة فيها« وهو يظهرون في 
كل يوم يبلغوننا أن كل شيء 
على ما يرام وأن البلد سينهض وأن عجلة التنمية ستدور 
وأن كل مشكالتنا ستحل في العام 2010! وكأنهم يعتقدون 
أنهم في أي يوم سيربحون »يانصيبا سياسيا« ما يحل كل 
املشكالت وبغمضة عني، متكلني على احلظ واحلظ فقط ال 
أكث���ر، ثانيا وزراؤنا عدا أنهم متفائلون هم أصحاب مبدأ 
غريب متاما كسفرجي محمد عبده، فأعضاء مجلس األمة 
يضعون بني أيديهم قوانني حتل أيا من املعضالت وجتدهم 
يرفضونها، فعندما قدم ومر قانون مشروع شراء الفوائد 
رفضوا ودون مبرر مقنع فقط أنهم يرون أن املشكلة بني 
الش���عب واحلكومة، متاما كما رفض السفرجي جنيهاتي 
السبعة، ويرفضون قانون إقرار احلقوق املدنية للبدون 
بذات املب���رر الواهي رغم أن قانون البدون ليس أكثر من 
حقوق مدنية وليس جتنيسا، أي أن األمر إنساني بالدرجة 

األولى والثانية واألخيرة.
وأدعو في حال تش���كيل حكومة جديدة أو تدوير وهو 
املتوقع أن يتصلوا بي فمازلت أحتفظ برقم هاتف السفرجي 
الذي يصر على أن يأخذ اجلنيهات السبعة من محمد عبده 
بش���حمه وحلمه وال يرى طرفا ثالثا، »بذمتكم« أال يشابه 
منطق الس���فرجي الغريب »مناطيق« وزرائنا اليوم ألنه 
ال يريد الس���بعة جنيهات بل يري���د أن تكون لديه قضية 

معلقة ال أكثر وال أقل.
Waha2waha@hotmail.com 

الهمم العالية تبني القمم العالية

سامي الخرافي

جرس

ق��بل أن تدش�����ن دب���ي أخ��ي���را برجها 
األسطوري، والذي يعد أطول ناطحة سحاب 
عل���ى وجه األرض، ويقع على أغلى كيلومتر 
مربع لبقعة أرض في العالم، راهن الكثيرون 
م���ن الناس عن إمكانية خ���روج هذه اإلمارة 
بسالم من أزمتها االقتصادية التي طالت العالم 

اجمع.
ودب���ي، التي ع���رف عنها ولعها بأس���ماء 
التفضيل، اعتادت في مشاريعها دائما أن تطلق 
عليها بأنها األطول، واألعلى، واألكبر، واألغلى، 
واألفضل، واألسرع... إلى آخر سلسلة طويلة 
ال تنتهي من أسماء التفضيل، اعتاد الناس أن 
يسمعها عن هذه اإلمارة، التي استطاع حاكمها 
الش���يخ محمد بن راشد آل مكتوم أن يحولها 
في فترة وجيزة إلى مكان يقصده رجال املال 
واألعمال واملستثمرون من كل حدب وصوب، 
ورغم أنها التزال تئن حتت وطأة األزمة املالية 
العاملية، وتعاني منها ما تعاني، لكنها بقيادة 
الش���يخ محمد بن راشد تواصل »التحدي«.. 
ووضعته شعارا وخيارا لها، واعتبرته عدوا 
يجب قهره وهزميته، في ظرف يعد من أحلك 
الظروف التي تواجهها اإلمارة، ووقت من أصعب 
األوقات التي مير بها العالم اقتصاديا، وعانت 
من ويالته الكثير من الدول، وتسعى دبي بكل 
ما أوتيت من ق���وة أن تثبت أنها قادرة على 
التحدي وصن���ع االنتصار، ب� »الهمم العالية 

التي تبني القمم العالية«.
افتتاح برج »خليفة« األسطوري، هذا البرج 
املعجزة، في هذا التوقيت مؤشر إيجابي على 
متانة اقتصاد هذه املنطقة رغم ما تواجهه اآلن 
من حتديات، وسيعيد ذلك إليها الثقة بعد أن 
كاد هذا االقتصاد منذ فترة وجيزة يصل إلى 

حد االنهيار.
دبي التي احتفلت بالذكرى الرابعة لتولي 
حاكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد 
احلكم فيه���ا يحق لها أن تتباهى، مبا يحققه 
لها هذا الرجل م���ن إجنازات غير عادية وفي 
زمن قياسي، متحديا كل الظروف والصعاب، 

إنها فعال إرادة التحدي.
دبي، التي قبلت التحدي، هي نفس���ها دبي 
الت���ي تلق���ت دعما من إم�����ارة أبوظبي منذ 
فترة قصيرة للتخفيف من وقع أزمتها املالية 
واالقتصادية، وهي نفس���ها اآلن التي لفتت 
أنظار العالم إليها، بتدش���ني هذا البرج الذي 
تع���ول عليه كثيرا، وتأمل منه أن يعيد إليها 
بريقها، واعتقد جازما أنها ستنجح، وستخرج 
من أزمتها وتعود أكثر صالبة وقوة مما كانت، 
فهنيئا لدبي، ولشعبها الشقيق، ولراعي نهضتها 
الشيخ محمد بن راشد، وإلى مزيد من التطور 

واالزدهار.
Samy_elkorafy@hotmail.com

أمينة العلي

ما أحوجنا إلى..

نقطة ضوء

ذعار الرشيدي

سفرجي محمد عبده
ووزراء حكومتنا
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قراءة الطالع

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن


