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مع بداية هذا العام اجلديد يناير 2010 خال منصب األمني 
العام لألمانة العامة لألوقاف من ش���اغره األخير د.محمد 
عبدالغفار الش���ريف والذي دفع بالعم���ل الوقفي خطوات 
واس���عة، وقد واجهه كثير من التحديات والعوائق، ولعل 
أبرزها محاولة النيل من شخصه التي كان منطلقها استقاللية 
فكر د.الشريف ورفضه ان تتحكم فيه أجندة اآلخرين، وكذلك 
محاولة الطعن في الذمة املالية لألمانة العامة لألوقاف التي 
كان يديرها، وال عجب في ذلك، فلألس���ف هكذا دائما تكون 
هناك ضريبة يدفعها الناجحون، وفي ذلك تش���ويه لألداة 
الرقابية املتاحة للجميع كل حسب موقعه، وذلك عندما تغمس 
في مستنقع األنانية والفئوية، وحسب علمي ان د.الشريف 
تقدم بإحلاح مرات عديدة لالس���تقالة وقد رفضت فاستمر 
مطيعا للمصلحة العام���ة تبعا لتلك املرحلة رغم مغريات 
املناصب الكثيرة التي عرضت عليه او تنتظره، ولعل من 
املناسب القول اننا بحاجة فعال الى النماذج التي جتمع بني 
األصالة اإلسالمية والروح الوطنية كالدكتور الشريف والتي 
جتعل من االختالف إبداعا في التنوع والتكامل، ويكفي في 
ذلك ان تولد ادارة الوقف اجلعفري في عهده وكان يشملها 
برعايته، كأي إدارة من إدارات األمانة باذال جهده كلما أمكنه 
من أجل إزالة العقب���ات والعوائق إن وجدت جلعل األمانة 
العامة لألوقاف منوذجا للمؤسسة الوطنية التي جتمع بني 
ثناياها كل الوطن، رغم اختالفه الشخصي رمبا في جوانب 
عديدة م���ع هذا الفكر وتلك املدرس���ة الفقهية وذاك الرأي، 
وكوني قريبا من هذه املؤسسة ومواطنا متابعا لها ال أملك 
إال أن نقول لفضيلة أستاذنا الشريف، لك الشكر والتقدير 
وجزاك اهلل خيرا وجعل جهدك املبارك في ميزان حسناتك 

إن شاء اهلل تعالى.
والبد أن نشير الى ان هناك اآلن لهاثا سياسيا من الواسطات 
والضغوطات من أجل تعيني هذا واستبعاد ذاك، وهذا � لألسف 
� ه���و ثقافة مجتمعنا في اختيار مثل هذه املناصب، ورغم 
ذلك فمن احملتم ان الش���خصية التي ستشغل هذا املنصب 
ينبغي ان تكون ذات فكر منفت���ح على اجلميع يقوده في 
ذلك القناعة العميقة بأن األوقاف هي شأن جميع الكويتيني 
حتترم فيها مدارسهم الفقهية املتعددة، وأن يكون صاحب 
قرار سليم حاسم وليس مترددا بسبب األهواء الضاغطة من 
هنا وهناك وأن يكون صاحب خبرة ودراية في هذا الشأن 
الديني عالوة على حكمته في الش���ؤون اإلدارية والقيادية 
والرقابية، وعلى كل حال نرجو أن يكون خير خلف خلير 

سلف إن شاء اهلل تعالى.

فيما مضى وفي مقاالت س���ابقة كن���ا نتحدث عن الدبكة 
والربكة احمللية والنفاق الزائد الذي أصاب عددا من املسؤولني 
في املراكز القيادية وعندما رأينا األمر يزداد ش���يئا فش���يئا 
وخصوصا من قبل بعض وسائل اإلعالم التي تبرز الصور 
اللقائي���ة والكالم املنمق الذي ال يس���من وال يغني من جوع 
اتضح لنا أن »انفلونزا اخلرطي« اصبحت ظاهرة حقيقية لعل 
وعس���ى ان نبحث لها عن أمصال تطعيمية حتد من تفشيها 
وانتشارها في أجسام املتبقي من املسؤولني الذين اليزالون 
يبذلون مجهودا خاص���ا إلصالح ما ميكن إصالحه، وإيقاف 
بع���ض املهازل التي بدأت تطفو على الس���طح متمردة على 

املفاهيم االجتماعية التي كان يتمتع بها أهل الدار.
واآلن س���نتحدث عن الدبكة االقليمية ف���ي هذه املنطقة 
ش���ديدة النزاعات واملنازعات ملا حتتويه من ثروات حتدثنا 
عنها فيما س���بق، وشعوبها التي عبث في أفكارها العابثون 
وقياداتها التي ابتليت بالنزاعات فيما بينها فكلما أصلحوا 
بني قطب وآخر برزت خالفات مصطنعة حتقق رغبة األعداء 
وتثير اش���مئزاز األصدقاء. فالعب���ث الصهيوني هذه األيام 
سلك س���لوكيات بدأت تبرز شجونها ومعاملها للمأل بعد ان 
كانت تستعمل لها بعض العمالء في اخلفاء من أجسام أهلها. 
فعندما تنظر الى التحرك الصهيوني على اجلانبني اإليراني 
والترك���ي، وال تخلو مصر العروبة من دسائس���ها، جتد ان 
الصهيونية تعتبر أي خطر على حضارتها ومستقبلها هو 
ظهور االستقرار والدميوقراطية في االقليم احمليط من حولها 
فهي اآلن تتجه لزعزعة هذه األنظمة من الداخل بعد ان عجزت 
عن التأثير عليها من اخلارج. وفي الش���هور القليلة القادمة 
ستكشف لكم األيام الوجه القبيح لهذه الشرذمة التي سبق 
ان ذكرت في الديانات السماوية حتى الدول املساملة التي تهتم 
بالتنمية حتى تستقر شعوبها وتقلل من املخاطر التجويعية 
واملرضي���ة والتي تنعكس على النواحي االقتصادية ال يراد 
لها ان يسود االستقرار، بل وتصرف مع شديد األسف األموال 
الطائلة من قبل الدول الكبرى خللق النزاعات واحلروب التي 
أكثرت األعداء لتلك الدول واملتعاونني معها. ولو صرفت هذه 
األموال على خير البشرية الستتب األمن واالستقرار وكسبت 
الود واحملبة بدال من البغضاء التي س���تنتهي فيما بعد الى 
كوارث ال حتمد عقباها. وسيكون ضحيتها املتسببون فيها 
حتى لو كبر حجمهم دوليا أو نظاما أو تنظيما فهذه األموال 
التي تص���رف على صناعة الدمار والتدمير والتي ال يحتاج 
اجلس���م البشري منها نس���بة واحد باملليون ستكون عبئا 
وضررا على البيئة بش���كل عام لن يسلم منها صانعها أوال 
قبل من صنعت من أجله فهل أصبح العقل البش���ري معطال 

الى هذه الدرجة عن فهم هذه احلقائق ومخاطرها.
Don't be out of commission take strong action other 

wise you will be in delma.
New movements are taking place in the area now, It 

is serious matter.

الشيخ الشريف
وخير خلف له

عبدالهادي الصالح

م. 36

الصهيونية
ومخاطرها إقليميًا

مطلق الوهيدة

رأي

تركيا أجبرت إسرائيل على االعتذار 
مرت���ني قبل أيام قليل���ة، وذلك على 
خلفية إساءة نائب وزير اخلارجية 
اإلسرائيلي للسفير التركي لدى تل 
أبيب، والتي تعمدت إسرائيل إيضاحها 
لوسائل اإلعالم بعد استدعاء اخلارجية 
اإلسرائيلية ملمثل تركيا، إثر عرض 
التلفزيون التركي مسلس���ل »وادي 
الذئاب« الذي يفضح ممارسات رجال 
االستخبارات اإلسرائيلية. االعتذار 
اإلسرائيلي جاء وفقا لشروط تركيا 
وبعد تهديدات حكومة أنقرة بسحب 
سفيرها من هناك، ومن الواضح أن 
إساءة اسرائيل لسفير تركيا لم تكن 
إجراء غير مدروس، وإمنا كان بالون 
اختبار لقياس مدى صالبة وردة فعل 

األتراك. 
ه����ذا احلدث وعل����ى الرغم من عدم 
أهميته لدى الكثيري����ن، إال أن املتتبع 
لش����ؤون الشرق األوس����ط بشكل عام 
والش����أن التركي ودور تركيا املتعاظم 
في مجريات األحداث بشكل خاص، يشعر 
بأهمية هذا االعتذار ومغزاه. فإسرائيل 
بدأت تستش����عر ب����أن تركيا أصبحت 
غير مهتمة بتدعي����م العالقات بينهما 
على حس����اب دول اجلوار، فالسياسة 
اخلارجية لتركيا باتت تنفتح بش����كل 
الفت للنظر م����ع جيرانها، وباتت متد 
جسور التعاون مع هذه الدول ومع قوى 
إقليمية أخرى كروسيا وفرنسا. كما أن 
احلكومة اإلسرائيلية لن تنسى أبدا ردة 
فعل حكوم����ة أنقرة، خصوصا رئيس 
الوزراء رجب طيب أردوغان، عندما أبدت 
امتعاضا شديدا ولهجة عنيفة كرد فعل 

على مذبحة غزة في العام املاضي. 
ومن الواضح أن العالقات التركية � 
اإلسرائيلية تضررت نتيجة لتلك احلرب 
التي ش���نتها إسرائيل على أهالي غزة، 
فأنق���رة أعلنت صراح���ة رفضها لتلك 
احلرب وحلصار قطاع غزة. وبات جليا 
إلسرائيل أن القلق العربي من العالقات 
التركية � اإلسرائيلية قد تبدد في عهد 
أردوغان. فتركيا اليوم تهتم كثيرا بأن 
تلعب دورا أساسيا ومحوريا جتاه العديد 
من القضاي���ا اإلقليمية، وصارت تركز 
كثيرا على مد جس���ور التعاون بينها 
وبني العراق وسورية وإيران. كما أنها 
أبدت ديبلوماس���ية يشار إليها، عندما 
لعبت دور الوساطة بني دمشق وتل أبيب 
من جهة وبني طهران والغرب من جهة 
أخرى. فهذا االعتذار عزز من ثقة تركيا 
بنفسها، وأكد للجميع أن رفضها للحرب 
اإلسرائيلية على قطاع غزة قد أتى بثمار 
عديدة، وأهمها هو اتضاح أهمية الوجود 
التركي على الساحة اإلقليمية بالنسبة 
إلسرائيل وهذا ما فسرته سرعة مبادرة 

تل أبييب إلى تقدمي االعتذار ألنقرة. 
الدرس املس���تفاد من ه���ذا االعتذار 
بالنس���بة للعرب، هو ضرورة املبادرة 
إل���ى االلتق���اء مع تركيا ف���ي منتصف 
الطريق، والس���ير بخطوات أكبر نحو 
مد مزيد من جسور التعاون بينهم وبني 
األتراك. كما أنه البد من دعم العرب للدور 
الديبلوماسي التركي، من أجل أن يتخذ 
مساحات أوسع للتحرك للعب دور أساسي 
وفاعل في قضايا الشرق األوسط، سواء 
كان ذلك على ملفي القضية الفلسطينية 
والصراع العربي مع اس���رائيل، أو من 
خالل ملفات العراق وسورية، أو من خالل 
ملف العالقات اإليرانية بدول الغرب على 

خلفية برنامج طهران النووي.
abz973@hotmail.com

الشيخ العريفي 
لمن ال يعرفه

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

ما سر اعتذار 
إسرائيل لتركيا؟

عدنان فالح الشمري

إشراقة

من الشيخ محمد العريفي؟ هو باختصار مجرد داعية إلى 
اهلل، إذا رأيته استذكرت احلديث النبوي الذي رواه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة ÿ أن رسول اهلل ژ قال: »إن اهلل 
إذا أحب عب���دا دعا جبريل، فقال: إني أحب فالنا فأحبه قال: 
فيحبه جبريل، ث���م يوضع له القبول في األرض«، وما أرى 
العريفي إال كتب له القبول والبركة في زمن قلت فيه البركة، 

أحسبه كذلك واهلل حسيبه وال أزكي على اهلل أحدا.
أحيانا ال تكاد تقلب القنوات اإلسالمية كقناة الراية والبداية 
واملجد والناس وصفا والرسالة واقرأ بالرميوت كونترول إال 
وجتده على شاشاتها في نفس التوقيت ينصح ويذكر ويعظ 
بأس���لوبه العفوي اآلخذ لأللباب، وآخرها حلقته املباش���رة 
مساء السبت املاضي على قناة قطر األولى، احللقة التي كذبت 
اإلشاعة التي زعمت منعه من دخول قطر أو إيقاف برنامجه 

األسبوعي املباشر في تلفزيونها الرسمي.
العريفي مجرد مواطن سعودي عربي مسلم ال أكثر وال اقل، 
أخذته غيرته على دينه وبالده، وأصابته حرقة على الدماء 
الزكية والبريئة التي أريقت بغير حق على أيدي متطرفني ال 
يرقبون في مؤمن إال وال ذمة، ذهب إلى خط النار وإلى أحد 
الثغ���ور ليحفز أبناء وطنه على جهاد العدو وقمع املعتدي، 

ليس إال.
أخيرا، رس���الة نوجهها إل���ى وزارة الداخلية نرجو فيها 
تطبيق القانون مبس���طرة واحدة، فنح���ن متفقون على أن 
القانون يجرم س���ب اهلل وسب رسله والصحابة الكرام وآل 
البيت األطه���ار، فليفعل إذن هذا القانون، ولتوأد الفتنة من 
جذورها، وأما من لم يشمله القانون ممن تطاول على غيرهم 
كتطاول���ه على علماء وأئمة مذاه���ب دينية، فلتكن إذن عند 
اجلميع اإلس���اءة للسيستاني مبنزلة اإلساءة إلى ابن تيمية 
ومحمد عبدالوهاب مؤس���س دعوة الدولة السعودية دعوة 
التوحيد، وكاإلس���اءة إلى ابن باز واأللباني وابن العثيمني، 
وهي إس���اءات غصت بها بعض صحفنا احمللية مع األسف 
الشديد، فللجميع أتباع وطالب ومحبون، وكفى اهلل املؤمنني 
القتال، فاجلميع سيرضى بالعدل وباملساواة حتما، ولنتذكر 
قوله تعالى )وال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا 

اهلل عدوا بغير علم(.
dhari0395@hotmail.com

كل شخص ميتلك روحا إنس���انية نقول له ان 
مس���اعدة اآلخرين بغض النظر عن دينهم ولونهم 
وعرقهم جزء ال ينفصل عن الروح اإلنسانية، وان 
املس���اعدة مهما كان حجمها ونوعه���ا هي انتصار 
للقيم اإلنسانية النبيلة، فما بالك ان كانت املساعدة 
اليوم هي ألجل واحد من أفقر ش���عوب العالم وهو 
ش���عب هاييتي الذي ضربته كارثة طبيعية تقول 
كل مؤش���راتها انها أسوأ كارثة طبيعية حلت ببلد 

أو بشعب في العصر احلديث.
املطلوب اليوم من كل من ميتلك روحا إنسانية 
القيام بدوره اإلنس���اني � حسب استطاعته � جتاه 
اخوان له في اإلنس���انية يعان���ون كثيرا وينامون 
في العراء، فما يجمع اإلنس���ان باإلنس���ان في هذه 
احلياة أكثر كثيرا جدا مم���ا يفرق بينهم، وفي كل 
مرة تعرض وسائل اإلعالم املختلفة صورا ومشاهد 
مؤملة لكارثة زل���زال هاييتي أو لغيرها من كوارث 
سابقة ستكتش���فون جيدا هذا الكالم وستؤيدونه 

فورا ودون جدال.
ان املبادرة الفورية بالتبرع املادي للهالل األحمر 
الكويتي أو ألي منظمة وجمعية مشهود لها بالعمل 
التطوعي »النظيف« بإغاثة ومس���اعدة مش���ردي 
ومتضرري ومنكوبي الكوارث دون تفرقة حس���ب 
الدين أو العرق أو اللون هي أضمن وأسرع وسيلة 
لتصل جميع التبرع���ات الى املتضررين من كارثة 
زلزال هاييتي، بل وهي أفضل وسيلة ليشارك املتبرع 
بالتقليل من معاناة ماليني املشردين الذين افترشوا 
األرض بعد ان فقدوا كل شيء البيت واملتاع واألحباب 
الذين قتل منهم وجرح حتى هذه اللحظة عشرات 
اآلالف ومازال منهم عشرات اآلالف مفقودين حتت 
ركام األنقاض الهائل الذي خّلفه الزلزال بل وتقول 
التقديرات ان عدد القتلى س���يصل رمبا الى نصف 

مليون ضحية.
رحمكم الرب يا ضحايا الكارثة.

وشفاكم الرب يا جرحى ومصابي الكارثة.
وجزاكم الرب خيرا يا من ستتبرعون ملساعدة 

كل من تضرر من كارثة زلزال هاييتي.
Mike14806@hotmail.com

مخلد الشمري

إخوان لكم في اإلنسانية.. يعانون

رؤية

- اتصدقون يا بنات، كنت رايحة أمس 
دورة اتهبل فظيعة، وتكلم فيها احملاضر 
عن موضوع يتعلق بأسرار اإلنسان، وان 
الواح���د الزم يفضفض ويعترف ببعض 
األمور اللي يحس انه شايلها فوق راسه 

ومتعبته.
- بس بعض األش���ياء الواحد صعب 
يعترف بها، ألن ما راح يحصل من وراها 

إال املشاكل، يعني ما تسوى عليه.
- ال.. أشفيكم انتو؟ احنا ملا نبي نعترف 
عن سر خاشينه، أهم شي ما نتكلم فيه إال 
للي يعز علينا، يعني مثل زميالت العمل 

اللي على قلب واحد، مثلنا طبعا.
- إذا كان هذا كالم الدكتور أكيد صح.

- طبعا ص���ح، ولو ما أنا أعزكم انتو 
الثالثة ما قلت لكم عن هاملوضوع، عشان 

تستفيدون منه.
- واشلون نستفيد منه؟ 

- نقعد نلعب لعبة االعترافات اخلطيرة، 
بهالدقيقتني الل���ي امجابلني فيها بعض، 
وبهالطريقة نطّلع اللي بقلبنا من أسرار.

- اوكي ليش أل.
- عيل خلونا نبدي من اليمني، تكلمي 

انتي يا هبة.
- امممم آنا ودي اعترف عن شي خطير، 

بس خاف تسيؤون الظن فيني.
ال.. اشدعوه، احنا مثل اخلوات قولي 

واخذي راحتچ.
- تذكرون يوم سوس���ن السكرتيرة، 

تطيح في املمر وتنكسر رجلها وإيدها؟
- أي نذكر.

مممم.. أنا اللي عطيتها عني، يوم شفتها 
متشي في الكعب اللي طوله متر، قلت اهبي 
هبيتي، وما وعيت إال بعد دقيقة طايحة 

على راسها.
- هااااا؟

- ش���فتو اش���لون بتس���يئون الظن 
فيني؟

- ال ال ع���ادي.. احن���ا بحلقة تخفيف 
عن الضغوط، وما يهمن���ا لو تقولني إن 
انت السبب في تعطل اسنسيرات الوزارة 

هههه.
- واحلني الدور على وس���مية، شنو 

عندچ من اعتراف خطير؟
- اممم، الصراحة أعترف بأني أنا اللي 
طلعت إشاعة على جناة زميلتنا اللي في 
القس���م الثاني، انها مطلقة 3 مرات، ألنها 
حطت عينها على مدحت احملاس���ب، وأنا 
ل���ي عالقة فيه من 3 س���نني، أحبه وأغار 

عليه. 
ل���چ عالق���ة مبدح���ت  - ش���نو؟؟! 

احملاسب؟
- اوووه.. يا ليتني ما تكلمت.

ال ال.. عادي، وال يهمچ كلنا خواتچ ال 
تخافني، اعترافچ محله سر.

- واحلني دورچ يا إميان.
- اوعدون���ي أول ش���ي، م���ا تقولون 

ألحد.
- احنا كلن���ا قلنا اعترافاتنا جدامچ.. 

معقوله نتكلم عنچ انتي بالذات؟
- مممم أنا.. أن���ا متزوجة من مديرنا 
بالسر من سنة، وخاشني عليكم عشان ما 
ينتشر اخلبر ويوصل بعدين حق مرته.

- شنووووو؟!متزوجة من املدير من 
سنة كاملة؟!

- أي.. وانتو وعدتون���ي ما تقولون 
ألحد.

- أكي���د ما راح نقول حل���د.. مع انها 
قوية.

- واحلني دورچ يا سميرة يا صاحبة 
الفك���رة، ش���نو االعت���راف اخلطير اللي 

بتقولينه؟
- أنا... ممم خلوها باچر أحسن.

> > > 
شي ما شفتوه:

- س���مروووة.. يا خاين���ة، يا هدامة 
البيوت، ما عدت 24 ساعة على اعترافاتنا 

لچ، إال ومنتشرة بالوزارة كلها.
- ال.. ال تفهم���ون غلط.. أنا بس كنت 
باعترف لكم عن اعتراف خطير ما سمعتوه 

مني.
- ش���نووو.. اللي بتقولينه بعد اللي 

سويتيه يا السوسة؟
- اعترف لكم بأني أنا ما أحتمل أشيل سر 

ألحد، إال ونشرته مثل بخور السوق!
Falcom6yeb@yahoo.com

أنوار عبدالرحمن

لعبة االعترافات الخطيرة

فالكم طيب


