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فؤاد الهاشم لـ »األنباء«:
لو فجر الذاهبون لغزة أنفسهم بوجه الكوماندوز 

اإلسرائيلي عندها فقط كنت سأنتظر 
جثامينهم في المطار بفخر!

أؤيـد فكـرة تحويـل الديون 
طويلـة  السـتثمارات  العراقيـة 
المدى فالعراق بلد واعد ومسـألة 
عودته للديكتاتورية شبه مستحيلة

أجرى الحوار أسامة دياب
هو صاحب مدرسـة صحافية لها طعم ولون مييزانها عن مثيالتها على الساحة، أحد 
فرسـان املقال العربي القالئل وكاتب بدرجة قدير جدا، رجـل املتناقضات، صاحب 
اقسى األقالم عنفا وأرقها عذوبة، أفكار مقاالته مثيرة للجدل يؤيدها كثيرون ويعارضها 
أكثر، يجيد فن استشراف املسـتقبل والتفاعل مع األحداث، ميتلك أسلوبا ساخرا 
وأدوات حادة جتعل كلماته كالسـياط حني تالمس مواضع األلم، تضحك مع كتاباته 
كثيرا ولكنه ضحك كالبكاء، لقائي معه لم يختلف عن قراءة عموده »عالمة تعجب« في 
الزميلة »الوطن« من حيث التلقائية املخيفـة أحيانا وخفة الظل املبهرة، إنه اإلعالمي 
الكبير فؤاد الهاشـم. في لقائه مـع »األنباء« أعرب عن تفاؤله بقـدرة احلكومة احلالية على 
االنطالق آلفاق التنمية، مشيدا بتطورها وإجادتها بحنكة للعبة البرملانية وخصوصا بعد جناحها 
في تشـكيل أغلبية نيابية داخل املجلس، الفتا إلى أن مطالبة بعض النواب بحل مجلس األمة نوع 

من اإلفالس بعد أن انكشفت أساليبهم للناس.
وأشار الهاشم إلى أن التجربة السياسية للمرأة في العالم العربي بشكل عام مازالت قاصرة والنائبات األربع 
في املجلس احلالي وصلن للمجلس بدعم حكومي، متوقعا اختفاء عدد من الكتل والتيارات السياسـية في 
الكويت وظهور غيرها ألن أغلب كتلنا أو تياراتنا، على حد قوله، من ماركة »بو نفرين«، معربا عن أسفه لسيطرة 
التيارات الدينية على البلد وحتويلها لسجن بال أسوار تكدست فيه املمنوعات. وأوضح أن أسطول قافلة احلرية 
هو مجرد شـو إعالمي وراءه اجلماعة احملظورة في مصر فبعد أن خسرت قواعدها في البرملان لم يعد لديها 
إال قميص غزة لتلبسه. وأيد فكرة حتويل الديون العراقية الستثمارات طويلة املدى في العراق، مشيرا إلى أن العراق 
بلد واعد وصالح وميتلك مقومات التنمية من مياه وأراض، الفتا إلى أن مسألة عودته للدكتاتورية شبه مستحيلة، معربا 
عن أسـفه لغياب الدور اخلليجي في العراق، موضحا أن »إيران« أكثر منا إقداما وجرأة على التغلغل مع الساسـة العراقيني. 

»األنباء« حاورت الهاشم وناقشته في أسخن امللفات على الساحة فإلي التفاصيل:

ما تقييمك ملؤسسات املجتمع 
املدني في الكوي��ت وهل تقوم 
بالدور املنوط بها أم أنها مجرد 

حوانيت للوجاهة االجتماعية؟
في حقيقة األمر مؤسسات 
املجتم���ع املدني ف���ي الكويت 
تتف���اوت من حي���ث تأثيرها 
وقدرته���ا عل���ى تأدية دورها 
والتفاعل مع القضايا املجتمعية 
فمنها من له دور مؤثر وفعال 
ومنها من ال يتعدى كونه واجهة 
اجتماعية تس���تخدم للبروز 
والقفز على املناصب السياسية 
حيث يعتبرها البعض خطوة 
ممي���زة للوص���ول للبرملان 
حالها في ذلك حال اجلمعيات 
التعاونية واألندية الرياضية، 
وهنا يكمن اخلطر الذي يفرغ 
هذه املؤسسات من محتواها 
ويخرج بها عن الهدف األساسي 
لوجودها والدور املأمول منها. 
مؤسسات املجتمع املدني لدينا 
ليس���ت في قوة نظيرتها في 
أوروبا وأميركا ولكن بعضها 
يؤدي دورا وله تأثير حتى وإن 
كان طفيفا ولكنه أفضل من عدم 

وجودها على اإلطالق.
بعد وص��ول أربع��ة نائبات 
القول ان  للبرملان هل نستطيع 
النائبة الكويتية وصلت لقناعات 
املرأة الناخبة أم أنها اس��تفادت 
من صراع الكتل السياسية في 

االنتخابات املاضية؟
السياسية للمرأة  التجربة 
العربي بشكل عام  العالم  في 
مازالت قاصرة وعلي س���بيل 
املثال امل���رأة املصري���ة التي 
حصلت على حقوقها السياسية 
في خمسينيات القرن املاضي 
الش���عب  ووصل���ت ملجلس 
وبالرغم من استمرار جتربتها 
على مدار أكثر من 50 عاما إال 
أنها لم حتقق الطموحات ولم 

ترق للمأمول.
أما فيما يخ���ص النائبات 
األربع في الكويت فمن الواضح 
أنهن وصل���ن للمجلس بدعم 
حكوم���ي وأعتق���د أن قناعة 
الناخب الكويتي في االنتخابات 
املاضية لم تتغير عن االنتخابات 
السابقة وكثير من الناشطات 
في العمل السياسي البرملاني 
أكدن عبر العديد من اللقاءات 
الصحافية أنه���ن لم ينتخنب 

امرأة.
كيف تقيم جتربة النائبات ال� 

4 في البرملان؟
بالنسبة لي كمتابع ومحلل 
أعتقد أن جتربة النائبات ال� 4 
فقيرة وغير مرضية إلى اآلن 
ويفتق���رن لعناص���ر اخلبرة 
وتأثيرهن مازال ضعيفا ورمبا 
كان ذلك بسبب حداثة التجربة 
ولكن مع الزمن ستزداد خبرتهن 

اتصاال من أح���د الوزراء قال 
لي نحن اآلن في اجللسة منذ 
الصباح حتى الساعة الثالثة 
عصرا ويجب أن مير مشروع 
القان���ون ولدين���ا تعليمات 
باستخدام سالح الدمار الشامل 
مع النواب فقلت له سترشونهم 
ب� »الدي. دي.تي« أم ماذا؟ قال 

سنستخدم الكاش.

الحياة الحزبية واإلصالح 
السياسي

إل��ى أي مدى تعتقد أن كثرة 
احلديث عن اإلصالح السياسي 
ف��ي الكوي��ت أفق��دت القضية 
من مضمونها  وفرغتها  قيمتها 
بحي��ث حتولت ملج��رد ظاهرة 
صوتية ال تتجاوز أفواه املنادين 

بها؟
كثرة ت���داول املصطلحات 
السياسية واالقتصادية دون 
قناعة أكي���دة أفقدت القضية 
قيمتها وفرغتها من مضمونها 
آفة  الش���ديد هذه  ولألس���ف 
العربي  العالم  مستشرية في 
بصفة عامة فما أكثر ما نسمع 
عن التغيير والتنمية دون أن 
نرى أي خطوات ملموسة على 
الواقع ولذلك أعتقد ان  أرض 
اإلصالح السياسي أصبح علكة 
في أفواه الساسة بغض النظر 

وستنضج جتربتهن وتتطور. 
وأتصور لو أننا منحنا املرأة 
حقوقها السياسية عام 1970 
لكان عمرها اآلن أكثر من 40 
عاما ولكانت النائبة الكويتية 
صاحبة جتربة سياسية ونضج 

ووعي كبير.
كان لك موق��ف واضح فيما 
يتعل��ق بقضي��ة حق��وق املرأة 
وكن��ت من أكثر الكت��اب الذين 
ناصروه��ا ف��ي رحل��ة البحث 
عن حقوقها ولكن مباذا تفس��ر 
التح��ول الغري��ب ف��ي مواقف 
بع��ض الن��واب م��ن املعارضة 
الش��ديدة له��ذه احلق��وق إلى 

الهرولة وراء حتقيقها؟
املرأة عن  س���اندت قضية 
قناعة وإميان مني بدورها في 
املجتمع ولكن العيب كل العيب 
على من يغيرون قناعاتهم كل 
ساعة ألسباب يعلمونها جيدا 
وأحتداهم أن يعلنوها على املأل 
للرأي العام وعلى من يشكك 
في كالمي أن يراجع محاضر 
اجللسات ليعلم كيف حتول أشد 
املعارضني إلى أقوى املناصرين 
بني عش���ية وضحاها بسبب 
البن���ك املركزي وأريد  أموال 
أن أخ���ص »األنباء« مبعلومة 
تفس���ر ذلك، كنت في القاهرة 
وقت مناقشة القانون وتلقيت 

عن إميانهم وقناعتهم به وأعتقد 
أنه آن األوان لنتخطى مرحلة 
العمل  إلى  الرنانة  الشعارات 
الذي يغلب املصلحة  الدءوب 
العامة على املصالح الشخصية 

الضيقة.
هل ترى أن تأس��يس العمل 
احلزبي ف��ي الكويت هو العالج 
العمل  لتالفي س��لبيات  الناجع 
منه  تعان��ي  ال��ذي  السياس��ي 

الساحة؟
العمل احلزبي موجود في 
الكويت وأحزابنا السياس���ية 
قائمة بالفعل ولكنها تش���به 
الس���ري وينقصها  ال���زواج 
اإلشهار وأعتقد أن احلزبية لها 
مزايا عديدة أهمها إذابة القبلية، 
والطائفية والفئوية، واالنضواء 
حتت مظلة احلزب س���يكون 
أفض���ل بكثير م���ن االنضواء 

حتت قبيلة أو طائفة.
أال تتفق معي أن ما يح����دث 
السي���اس��ية  الس��احة  عل��ى 
يحمل مؤشرات لسقوط تيارات 
أو كت��ل بعينه��ا وميهد لظهور 

غيرها؟
نش���تهر في الكويت بنوع 
فريد م���ن الكتل السياس���ية 
تس���مى كتل أو تي���ارات »بو 
نفرين« ولذلك ستختفي عدد 
الكتل وس���تظهر تيارات  من 
أكثر. أتذكر بعد سقوط نظام 
الس���وداني السابق  الرئيس 
جعفر النميري وتولي الرئيس 
عبدالرحمن سوار الذهب عاشت 
السودان حالة انفتاح وظهرت 
األحزاب وتوس���عت الصحف 
ومن كثرة التخمة في األحزاب 
ظهر حزب البعكوكة والضحك 
والفرح، ونحن نعاني من نفس 

التخمة.
البعض يرى أنك تقف موقفا 
معاديا من التيارات اإلس��المية 
ف��ي ظل ما حتمل��ه كتاباتك من 
هج��وم عليه��م. هل تخش��ى 
الدينية على  التيارات  س��يطرة 

احلياة السياسية في الكويت؟
التيارات الدينية تس���يطر 
على البلد وحولته لسجن بال 
أسوار واملمنوعات أصبحت ال 
تكفيها مجلدات بالرغم من أن 
األصل هو اإلباحة، ولوال البقية 
الباقية من أصواتنا لدخل علينا 

هؤالء البيوت.
هل سيس��تمر الوضع هكذا 

أم أنك متفائل بحدوث تغيير؟
موجة التشدد مستمرة منذ 
30 عاما منذ أن وصل اخلميني 
للسلطة وقيام الثورة اإلسالمية 
في إيران فظهر العمل اإلسالمي 
السني كرد فعل مناوئ وتوالت 
األطروحات من الطرفني وكانت 
أننا عشنا في ظالم  نتيجتها 
حتت غيمة كبيرة ال يعلم إال 

أكد أن مطالبة بعض النواب 
بحل مجلس األمة 

نوع من اإلفالس
بعد أن انكشفت
أساليبهم للناس

رسائل سريعة
إليسا... بحبك.

النائب وليد الطبطبائي: كفاني ما وصل منك كفاني.
النائب مسلم البراك: لتهدأ ويهدأ املجتمع، عليك إجراء 

عملية اللحمية.
الش���عب الكويتي: خلي الدم���اغ الصاحي وال تتركوا 
أدمغتك���م تنام دقيقة واحدة اهلل وهبن���ا إياها للتفكير 

وليس للتأجير.
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النائبات األربع وصلن إلى المجلس بدعم حكومي 
أعلم سر تحوّل المعارضين لحقوق المرأة إلى مناصرين لها 

لو صدقـت توقعات د. عبداهلل 
النفيسـي لقامت الحـرب العالمية 
رغـم  سـنوات   5 منـذ  الرابعـة 
أن ماقالـه اجتهـاد يشـكر عليـه!

أريد أن أسأل من يتهمونني بالتجني على الشعب الفلسطيني 
مـا رأيكم فـي احتفـال الفلسـطينيين بميـالد المقبـور صدام 
حسين في عمان قبل عدة أشـهر وبعد أربعة أعوام على إعدامه؟

بـال  سـجن  إلـى  البلـد  حولـت  الدينيـة  التيـارات 
أسـوار والممنوعـات أصبحـت ال تكفيهـا مجلـدات ولـوال 
البقيـة الباقيـة مـن أصواتنـا لدخل علينـا هـؤالء البيوت

غـائـب الـخـلـيـجـي  الـدور 
في العراق وإيـران أكثر منا إقدامًا وجرأة 
علـى التغلغل مـع الساسـة العراقيين

اهلل متى ستنقشع.

االستجوابات وحلم التنمية

يعتب��ر  م��دى  أي  إل��ى 
جن��اح احلكومة ف��ي تخطي 7 
اس��تجوابات نوعا م��ن احلنكة 
السياس��ية أم أنه مجرد نتيجة 

لفشل نيابي؟
جناح احلكومة في تخطي 
7 استجوابات هو نتيجة فشل 
النواب  أن  نيابي خصوص���ا 
يس���عون لتحقيق نقاط وفي 
عاجلتهم يقع���ون في أخطاء 
تستفيد منها احلكومة. وعلينا 
أن نعترف بأن العمل النيابي 
ضحي���ة تع���ارض املصالح 

البرملانية واالنتخابية.
البع��ض يعتق��د أن جن��اح 
أغلبية  ف��ي تش��كيل  احلكومة 
نيابي��ة داخ��ل املجل��س يعتبر 
أحد أهم عناص��ر جناح اخلطة 
التنموي��ة ما م��دى تأييدك لهذا 

الرأي؟ 
أعتقد أن تشكيل احلكومة 
ألغلبية نيابية داخل املجلس حق 
أصيل لها وأعتقد أن احلكومة 
تطورت وأصبحت جتيد اللعبة 

البرملانية بحنكة. 
ه��ل أن��ت متفائ��ل بق��درة 
االنطالق  على  احلالية  احلكومة 

بالبلد آلفاق التنمية؟
أنا متفائل بقدرة احلكومة 
على االنط���الق آلفاق التنمية 
بس���بب جناحها في تشكيل 
أغلبية نيابية وه���ذا ما دفع 
النواب للمطالبة بحل  بعض 
البرملان بسبب خشيتهم من 
هذه األغلبية بع���د كانوا من 
أش���د املعارضني لهذه الفكرة 
وهذا التحول اخلطير نوع من 
اإلفالس خصوصا أن الصراخ 
لم يعد يجدي بعد أن انكشفت 

أساليبهم للناس.

قافلة أسطول الحرية

ه��ل جنحت قافلة أس��طول 
احلصار  كس��ر  ف��ي  احلري��ة 
املفروض على غزة وإظهار الوجه 

القبيح للكيان الصهيوني؟
دعونا نتحدث بصراحة ماذا 
استفاد أهل غزة احملاصرون 
والذين تهدم���ت بيوتهم من 
قافلة أسطول احلرية؟ القصة 
كلها وراءها جماعة »اإلخوان 
املسلمني« احملظورة في مصر 
والتي خسرت خسائر كبيرة 
عل���ى مس���توى قواعدها في 
البرملان ولم يعد لديهم إال قميص 
غزة ليلبسوه. وأستغرب ما 
يقال ان القافلة عرت إسرائيل 
وكشفت عنجهيتها كالم مرسل 
ألننا نعريها ونكشف عنجهيتها 
منذ 60 عام���ا فماذا تغير؟ ما 
يحدث ال يتعدى كونه »ش���و 
إعالمي« وستشارك في القوافل 
األخرى جميع شرائح املجتمع 
مادام رئيس احلكومة ورئيس 
مجلس األمة سيس���تقبالنهم 
في املطار وبالتالي ستتكون 
املجموعات وسيشترون بعض 
علب الفول وهم على يقني أنه 
وال علبة منها س���تصل ألهل 
غزة. كنت أمتنى على النائب 
اململوح هو وكل من ذهب معه 
لغزة أن يلبسوا أحزمة ناسفة 
حتت مالبسهم ومبجرد أن ينزل 
رجال الكماندوز اإلس���رائيلي 
يفجرونه���ا وبذلك يكونوا قد 
ظفروا باجلن���ة وقضوا على 

املقبور صدام حسني في عمان 
قبل عدة أشهر وبعد 4 أعوام 

على إعدامه؟!
من خالل رؤيتك السياسية، 
ه��ل تعتق��د أن ح��ل الدولتني 
س��يضع كلمة النهاية في قصة 
الصراع العربي � اإلسرائيلي أم 

أن للقضية فصوال أخرى؟
حل الدولتني لن يرى النور 
العاج���ل، وفي  القري���ب  في 
اعتقادي أن إس���رائيل قيادة 
سياسية غبية لعدم إسراعها 
الفلسطينية  القضية  في حل 
وحتييد الداخل وخصوصا في 
ظل مخاطر اخل���ارج املتمثلة 

في إيران.
هل تؤيد الدعاوى التي يطلقها 
البعض للمطالبة بإشراف دولي 
عل��ى املعاب��ر وخصوصا معبر 

رفح بني مصر وقطاع غزة؟
اإلشراف الدولي على املعابر 
كان موج���ودا باالتف���اق مع 
األوربيني ومعبر رفح خير شاهد 
على ذلك، لكن حركة حماس هي 
من رفضته. وأستغرب إصرار 
حماس على عدم عودة السلطة 
الفلسطينية وهم فلسطينيون 
أشقاء في حني تتقبل مقترحا 
دوليا لإلش���راف على املعابر 
إذن املس���ألة وراءها مصالح 
ومال إيران���ي نظيف له طعم 

الشيكوالته السويسرية.

مستقبل العالقات الكويتية ـ 
العراقية

الضغ��وط  س��تنجح  ه��ل 
العراقي��ة والدولية ف��ي إخراج 

150 جنديا إس���رائيليا وهنا 
فقط كنت سأنتظر جثامينهم 

في املطار.
البعض يعتقد أنك تخلط بني 
الفلس��طينية وموقفها  السلطة 
إبان االحت��الل العراقي ومعاناة 
الشعب الفلسطيني حتت وطأة 
االحتالل فما تعليقك على ذلك؟ 
مس���ألة اخللط بني موقف 
الس���لطة الفلس���طينية إبان 
االحت���الل العراق���ي ومعاناة 
الشعب الفلسطيني حتت وطأة 
االحتالل أسطوانة مشروخة، 
كان لدين���ا قبل االحتالل 450 
ألف فلسطيني، 2 منهم فقط 
عملوا مع املقاومة واستشهدوا 
فمن حقنا أن نتساءل كيف أن 
450 ألفا ال يوجد بينهم سوى 
2 من الش���رفاء وهذه مصيبة 
افت���راء على أحد  وهذا ليس 
فقد شهد على ذلك الكويتيون 
واملقيم���ون الع���رب. دعنا ال 
نتحدث عن الكويت ولكن راجع 
معي تاريخ الفلسطينيني في 
الدول األخ���رى عندما دخلوا 
األردن حولوه إلى وطن بديل 
وحدثت أحداث أيلول وطردهم 
امللك حس���ني بالقوة وهذا ما 
حدث عندما دخلوا لبنان وأذكر 
ما قاله الرئيس الفلس���طيني 
األسبق املرحوم ياسر عرفات 
»حكمت لبنان 9 سنوات«. أنا 
أتعامل مع وقائع تاريخية ال 
تكذب ولكنني أريد أن أس���أل 
من يتهمونني بالتجني على 
الفلسطيني ما رأيكم  الشعب 
في احتفال الفلسطينيني مبيالد 

العراق من البند الس��ابع؟ وهل 
استبدال الديون باستثمارات في 
العراق خطوة مأمونة العواقب؟

الديون  أؤيد فكرة حتويل 
العراقية الستثمارات طويلة 
املدى، فالعراق بلد واعد ولديه 
مياه وأراض وصالح للمشاريع 
ومسألة عودته للديكتاتورية 
ش���به مس���تحيلة مع وجود 
12 قاع���دة أميركي���ة، وللعلم 
األميركيون س���يظلون ليوم 
العراق وحتى لو  القيامة في 
سحبوا آخر جندي من العراق 
سيظل الس���فير ومعه 11 ألف 

ديبلوماسي أميركي!
كيف ترى مالمح مس��تقبل 
العالق��ات الكويتي��ة � العراقية 
على ضوء الصراع اإلقليمي في 

املنطقة؟
 من مصلحتن���ا أن نقوي 
عالقتنا مع العراق ونسحبهم 
من اجلار الشرقي )إيران( التي 
هي أكثر إقداما وجرأة من دول 
التعاون بصفة عامة  مجلس 
عل���ى التغلغل مع الساس���ة 
الواضح  العراقيني، حيث من 
أن ال���دور اخلليجي غائب في 

العراق.
أزم��ة اجل��زر اإلماراتية هل 
س��تحل قريب��ا أم أنها لن حتل 

في القريب العاجل؟
ال يضيع حق وراءه مطالب، 
فاإلسرائيليون عندما استولوا 
على األراضي الفلسطينية في 
عام 1948 كانوا يحاولون تكرار 
السكان  الهنود احلمر  جتربة 
أميركا وراهنوا  األصليني في 

عل���ى ذوبانهم ف���ي املجتمع 
اجلديد مثلما حدث مع السكان 
األصليني ف���ي نيوزلندا، كندا 
وأس���تراليا، إال أن العرب أمة 
غي���ر قابلة للذوب���ان، وعلى 
اإليرانيني أن يعوا ذلك جيدا 
اليهود  فهم ليسوا أشطر من 
الذين فشلوا في تذويب األرض 
العربية، وبالتالي فإن التمسك 

بهذه اجلزر نوع من العبث.

الملف النووي اإليراني

هل يش��كل املل��ف النووي 
على  تهدي��دا صريحا  اإليراني 
دول املنطق��ة؟ وم��ا رأي��ك في 
التي  والتطمين��ات  التبري��رات 
يس��وقها النظام اإليراني لدول 

املنطقة؟
امللف اإليراني يشكل خطرا 
رهيبا على املنطقة والتطمينات 
اإليرانية نوع من الكذب والدجل 
السياسي، واإليرانيون يسيرون 
على آثار خطوات نظام املقبور 
صدام حس���ني وحزبه القدمي 
من خالل التصعيد واملواجهة 
بعنجهية والنتيجة ستكون 
مؤملة ليس لهم لكن لكل دول 
املنطقة. وعلى إيران أن تعيد 
النظر في سياستها خصوصا 
بدول اجلوار وتكف عن التهديد 
الدائم بضرب القواعد األميركية 
في دول اخلليج، خصوصا أنها 
تتناسى أن األميركان موجودون 
على حدودها ويحيطونها من 
كل جانب وعليهم أن يأخذوا 
العبرة مما حدث للنظام البعثي 

البائد.
إلى أي مدى تعتبر التدخالت 
اإليرانية واإلسرائيلية في دول 
حوض النيل مؤشرا على وجود 

خطة خلنق مصر وعزلها؟
رائحة التدخالت اإلسرائيلية 
في دول حوض النيل حقيقة 
ال تخطئ العاقل، وإس���رائيل 
تس���عى بجدية خلنق مصر 
الداخلية.  وش���غلها بهمومها 
الرئيس مبارك كانت له وجهة 
نظر مغايرة ألسالفه، فبعد 30 
الرجل  أراد  عاما من احلروب 
أن مينحهم 30 عاما من الهدوء 
والعمل اجلاد من أجل الرفاهية، 
فليس من املعق���ول أن نلوم 
النظام املصري حلرصه على 
الهدوء لشعبه، وهذا  حتقيق 
ما فسر خارجيا على أنه غياب 
إفريقيا،  ف���ي  للدور املصري 
وعلى اجلميع أن يعلم أن الدور 
املصري إقليميا وعربيا له ثمن 
تدفعه مصر من التزاماتها على 
حساب رفاهية شعبها، ناهيك 
عن الصدام مع الدول الكبرى، 
وهذا ما يجب أن يعلمه كل من 
يتحدث عن غياب الدور املصري 

في الصحف الصفراء.

مجلس التعاون الخليجي

ه��ل س��تلقي أزم��ة اليورو 
بظالله��ا على مش��روع العملة 

اخلليجية املوحدة؟
بالطبع أزمة اليورو كانت 
مبنزلة ناقوس خطر للعملة 
اخلليجية املوحدة، تخيل لو 
أن دولة خليجي���ة تعرضت 
ملا حدث لليون���ان بعد إقرار 
العملة اخلليجية املوحدة ماذا 
كان سيحدث؟ هل كنا سنهب 
ملس���اعدتها مثلم���ا حدث مع 
اليونان؟ لذلك أرى أن املشروع 
الدراسة  س���يتأجل ملزيد من 

ولتالفي املخاطر املتوقعة ورمبا 
ال يتحقق ف���ي عهدنا ويدركه 

أوالدنا.
م��ا رأيك ف��ي الدع��وة التي 
أطلقها د.عبداهلل النفيسي لضم 
دول اخللي��ج في دول��ة واحدة 

عاصمتها املدينة املنورة؟
توقع���ات  ل���و صدق���ت 
وحتليالت د.عبداهلل النفيسي 
لكانت احلرب العاملية الرابعة 
قامت منذ 5 س���نوات، وعليه 
أن يعل���م أن م���ا يقيس عليه 
هو االحتاد األوروبي الذي هو 
بالفعل كيان قوي ولكن ليس 
دولة واحدة، ما قاله د.النفيسي 
اجتهاد يش���كر عليه، لكن من 
املمكن أن تكون دول اخلليج 

كتلة قوية دون الذوبان.

القذافي وأزمة الفتوى

م��ا تعليق��ك عل��ى تصريح 
تداولته  ال��ذي  القذافي  الرئيس 
مؤخ��را وس��ائل اإلع��الم قال 
في��ه إن أوروب��ا خلقها اهلل ولم 
وسنتكاثر  األوروبيون  يخلقها 
مبثنى وثالث ورباع فيها حتى 

نصبح أكثر منهم؟

الرئيس القذافي بعد أن سلم 
النووية للغرب قرر  أسلحته 
أن يحاربهم بالتناس���ل فويل 

ألوروبا من هذا التهديد!
عاجل��ت أزمة الفت��وى التي 
تعاني منها معظم الدول العربية 
واإلسالمية بأسلوب ساخر أيده 
البع��ض وأثار حن��ق الكثيرين 
لدرجة دفعتهم التهامك باإلساءة 
لإلسالم واملسلمني، فما تعليقك 

على ذلك؟
قرأت خبرا مؤخرا عن ارتفاع 
عدد من ارتدوا عن اإلسالم في 
النس����اء  أوروبا وأغلبهم من 
بسبب مثل هذه الفتاوى، مبا 
فيها الفتوى الشهيرة املتعلقة 
بإرضاع الكبير. وفي احلقيقة 
أخجل لكم احلرج الذي يتعرض 
ل����ه أعضاء مراكز الدراس����ات 
اإلسالمية في أوروبا من ردة 
الفعل السلبية ملثل هذه الفتاوى 
عليهم. لدينا جترؤ على الفتوى، 
فأي ش����خص ملتحى أصبح 
شيخا والفتوى جاهزة، وأرى 
ان هذه مهمة األزهر في مصر 
ووزارات األوق����اف في العالم 
العربي بأن تقنن هذا املوضوع 

وتكله للمتخصصني.
اآلونة  ف��ي  احلدي��ث  كث��ر 
الوحدة  موض��وع  عن  األخيرة 
الوطنية وضرورة تعزيزها، فما 

السبيل إلى ذلك؟
إذا كنا جادين في موضوع 
الوطني����ة واللحمة  الوح����دة 
والنس����يج الوطني فعلينا أن 
نبدأ بهدم السور بني مقبرتي 
السنة والشيعة لنوحد األموات 
أوال قب����ل األحي����اء وبعد ذلك 
يظهر صدق النوايا في توحيد 

األحياء.
مل��ن حت��ب أن تس��مع م��ن 

املطربني؟
الق����دمي  الط����رب  أعش����ق 
عبداحلليم وفريد وأس����مهان 
وفايزة أحمد، وال أعرف البنت 
الولد من املطربني اجلدد.  من 
التي  الفن����ي  حال����ة االنحدار 
نعيشها تعكس حالة مجتمعاتنا، 
من يتخيل ظهور ظواهر مثل 
الثال����ث والبويات  اجلن����س 
وتفشي إدمان املخدرات؟ الواقع 
أنه كلما زادت موجة التش����دد 
الديني كلما ارتفعت مؤشرات 

االنحدار األخالقي.

متفائـل بقـدرة الحكومـة علـى االنطـالق آلفـاق التنميـة ونجـاح الحكومـة فـي تخطـي سـبعة اسـتجوابات نتيجـة فشـل نيابـي 

األميركيـون سـيبقون فـي العـراق إلـى يـوم القيامـة حتـى لـو سـحبوا آخر جنـدي سـيظل السـفير ومعـه 11 ألـف ديبلوماسـي!

)محمد ماهر(الكاتب الزميل فؤاد الهاشم متحدثا للزميل أسامة دياب


