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أمتنى من مجلس الوزراء املوقر أن يعقد اجتماعه األسبوعي 
القادم بال كهرباء، فقط ليعيش األخوة الوزراء األفاضل في ذات 
األج���واء التي عاش فيها أخوتهم م���ن املواطنني واملقيمني في 
العارضية والسالم واألندلس والرقعي والفحيحيل واجلهراء 

والصباحية والقادسية والساملية و»اخلير لي جدام«.
وال أريد ملجلس ال���وزراء أن يعقد كامل اجتماعه باحلر بل 
يكفي أن يقضي أعضاؤه س���اعة واحدة، ساعة فقط ال غير بال 
كهرباء، ليعرفوا أن اهلل حق وأن درجة احلرارة حتت الشمس 
باخلارج 60 مئوية وليس���ت 49 مئوية كما يقول مؤشر ساعة 

التحكم.
وأجزم بأن أول قرار سيخرج به مجلس وزرائنا املوقر بعد 
جتربته���م »الالكهربائية« هو توفي���ر البدائل الكهربائية فورا 
وبال تردد حتى لو استدعى األمر جلب مولدات مباليني الدنانير 
»شريطة أن تعمل« واستيراد الكهرباء من اخلارج، بل وأجزم 
بأن املجلس سيصدر قرارا بإحالة كل من تسبب بأزمة الكهرباء 

إلى النيابة العامة وبأثر رجعي.
كمواطن صالح أدفع فواتيري بانتظام وأس���دد مستلزمات 
احلكومة دون تردد ال أطالب مجلس الوزراء إال بأن يعقد جلسته 

القادمة بال كهرباء ولساعة واحدة.
كما أدع���و جميع أعضاء مجلس األمة الذين اس���تماتوا في 
دفاعهم عن احلكومة إلى أن يطفئوا الكهرباء في منازلهم طوعا 
وس���يجدون أن أول من سينتقدهم بل رمبا »يشتمهم« هم أهل 

بيتهم وستخرج خادمة احدهم قائلة »بابا أنتا ماكو مخ«.
في درجة حرارة بلغت 60 حتت الشمس وال أقول حتت الظل، 
يجب على احلكومة أن تتخذ خطوات جادة حقيقية بعيدا عن 
تصريحات املس���كنات وتصريحات الضحك على الذقون التي 
أتقنها بعض الوزراء حتى أنها أصبحت أشبه مبسلسل مكسيكي 
ممل بلغت حلقاته ال� 250 ولم نعرف بعد من هو القاتل وال ابن 

من حتمل في أحشائها ماريا وال إلى أين هاجر رودريغوس.
ساعة واحدة فقط بال كهرباء وستعرفون أي »ضيم« تضعون 

فيه سكان البلد.
السادة الوزراء ضعوا أيديكم ملرة واحدة في النار وستعرفون 
مل���اذا تتعالى صرخاتن���ا ضد احلكومة وضد كل من يتش���دد 

للحكومة.
Waha2waha@hotmail.com

تقدمت قطر رسميا الستضافة كأس العالم 2022، وقد شاهدت 
على موق���ع »اليوتيوب« مالعب قطر املزم���ع إقامتها لو متت 
املوافقة على ملف قطر وهو فعال ملف أذهلني وأنصح مبشاهدته 
ألنه يستحق املشاهدة، وهي قادرة على استضافة كأس العالم 
ولديها من اإلمكانيات الشيء الكثير، وقال الشيخ محمد بن حمد 
آل ثاني رئيس جلنة ملف قطر في بيان صحافي »تقدمي كتاب 
االس���تضافة في زيورخ ميثل حلظة تاريخية بالنس���بة لقطر 
وشعبها وأنا لس���ت هنا اليوم نيابة عن حكومة قطر وجميع 
املعنيني في كرة القدم القطرية فحس���ب وإمنا لتمثيل حلم كل 

شاب وشابة في قطر«.
وقال رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر: »حقيقة 
أصبت بالذهول والدهش���ة بعد اجلولة والزيارة التي قمت بها 
في الدوحة مبا شاهدته من تطور كبير منذ زيارتي األخيرة في 
العام 2006 في افتتاح دورة األلعاب اآلسيوية اخلامسة عشرة، 
ورأيت فارقا كبيرا بني ما شاهدته في الدوحة العام 2006 وما 
ش���اهدته في جولة وزيارة اليوم، كما فوجئت حقيقة باجلهد 
الكبير الذي يقوم به احتاد الكرة«، علما بأن الدول املرش���حة 
الستضافة كأس العالم في 2022 هي قطر، وكوريا اجلنوبية، 
وإستراليا، وأميركا، واليابان، وأضاف بالتر: »إنها حلظة تاريخية 

للمنطقة العربية والشرق األوسط« عندما أتسلم ملف قطر.
ومت اق���رار مالعب قطر لكأس العال���م بتاريخ 2009-9-9، 
وانطالق ش���عار جلنة ملف قط���ر 2022 بتاريخ 2009-10-4، 
وجتهيز املس���ودة األولى حملتويات وثيقة ملف قطر 2022 في 
ديس���مبر 2009، واتفاقية ملف قطر 2022 مع االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( بتاريخ 11-12-2009، االنتهاء من النس���خة 
النهائية لوثيقة ملف قطر )انظر واشعر( في مارس 2010، مت 
تس���ليم وثيقة امللف النهائية بتاريخ 14مايو 2010، وستكون 
العروض النهائية ل� »فيفا« في اليوم الذي يسبق عملية االقتراع 
واإلعالن عن الفوز باستضافة 2018 و2022 في ديسمبر 2010، 
وهذه التواريخ تبني مدى استعداد قطر الستضافة كأس العالم، 
واجلدية والتخطيط السليم والرؤية الواضحة التي متتلكها، 
ونبارك لقطر هذا العمل الدؤوب، والقيادة املس���ؤولة واحملبة 

لبلدها والتي تضحي من أجله.
املتاب���ع ألحوال الرياضة الكويتية الي���وم وما وصلت إليه 
يشعر باإلحباط الشديد والعنيف في نفس الوقت، وذلك خير 
دليل على األزمة املوجودة ف���ي النفوس، يجب أن نتعظ مبن 
حولنا ونرى قط���ر وما تفعله على جميع األصعدة التعليمية 
واالقتصادية وأخيرا الرياضية، وأزمة الرياضة الكويتية تدل مبا 
ال يدع مجاال للشك على التخبط املوجود على أغلب املستويات، 
اقتصاديا وتعليميا وصحيا ورياضيا، وأخيرا ال يسعنا إال أن 
نق���ول، من جد وجد... ومن زرع حصد... وقطر تقدر، وأمتنى 

أن نتعظ قبل فوات األوان.
 akandary@gmail.com
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قطر... تقدر 

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر

احذروا الهجرة
 الفكرية لشعوبكم

مطلق الوهيدة

رأي

غياب املشاريع التنموية املش���تركة لألمة العربية 
ووج���ود اخلالفات والتناحرات بني بعض أنظمتها بني 
احلني واآلخر، بل وصلت ه���ذه التناحرات بني بعض 
شعوبها الى املجاالت الرياضية، جعلت هذه األمة تتخلف 
عن مواكبة األمور األساسية التي يتطلبها فقه احلاضر 
واملستقبل لهذه األمة، فمثال، عندما ينظرون الى بعض 
الدول اإلقليمية من حولهم وهي تتطور اقتصاديا وصناعيا 
وتنتهج خطوطا واضحة في مسيرتها جلميع القضايا 
املطروحة على الساحة داخليا وإقليميا والتي تتفاعل 
هذه األي���ام خصوصا مع القضية الفلس���طينية التي 
تعتبر احملور األساسي لألحداث العاملية والتي برزت 
من خ���الل املوقفني اإليراني والترك���ي فإن ذلك يجعل 
الش���عوب العربية تصاب باملل���ل واليأس من مواقف 
بعض األنظمة، مما يجعل هذه الش���عوب متيل ايضا 
ال���ى البحث عن قنوات فكري���ة وترحب بالتأقلم معها 
والتفاعل مع أطروحاتها التي بدأت حترك املياه الراكدة، 
خصوصا ان اجلانب الصهيوني بقياداته احلالية ليس 
عنده استعداد لإلصغاء لآلراء ولطروحات أصدقائه قبل 
أعدائه واملتمثلة في رفض هذا الكيان للمطلب األميركي 
لتجميد املس���توطنات والدخول في مفاوضات السالم 
ورفضه للمبادرة العربية منذ صدورها واالستهجان بها، 
باإلضافة الى بعض املطالب من الدول الصديقة لبعض 
األنظمة العربي���ة التخاذ بعض املواقف التي أحرجتها 
أمام شعوبها والشعوب العربية عندما تنظر المتصاص 
ثرواتها من جانب الدول الكبرى وصرفها على أسلحة 
الدمار التي قتلت احلرث والنسل جتعل الهجرة الفكرية 
تتخذ منحى جديدا يصعب على هذه األنظمة احلد من 

اجنرافها نحو هذه البحيرات الفكرية.
تنبؤات غير دقيقة

ان ما يقال عن ان الكيانات الصغيرة لهذه األمة ستنضم 
للكيان���ات األكبر يعتبر كالما واهيا ألن القوة الزاحفة 
والطامعة في هذه املنطقة تضع في أجندتها جتزئة املنطقة 
الى كيانات صغيرة تتناحر فيما بينها وتتنازع جغرافيا 
ودينيا ومذهبيا وطبقيا لتسهل السيطرة عليها، وهي 
كذلك ال تقبل أن تكون هناك خطط تنموية تعزز الوفاق 
واالستقرار بني ش���عوب هذه املنطقة احمليطة بالكيان 
الصهيوني وحتى الدول التي ترغب ان تبني مشاريع 
صناعية اقتصادية تهددها وتعترض عليها كما حصل 
لنهر الليطاني وأحواض النفط واملكامن الغازية على 
الشاطئ اللبناني واألمثلة والدالالت كثيرة فال تتوقعوا 

من هذا الكيان جنوحا للسالم.
وعلى كل حال بدأت أجراس وطبول التغيير تتحرك 
منطلقة من التيار الش���مالي للحد من التيار الش���رقي 
ومؤثراته في املنطقة أما احملور العربي فاليزال ساكنا 

في سباته.
الكويت تكفل األيتام وأميركا تقتل اإلنسان

لو قارنا بني مسيرتي الواليات املتحدة والكويت لوجدنا 
في هذه املقارنة الفرق شاسعا ومن حقنا أن نتساءل كم 
قتلت أميركا ولوثت ويتمت ورملت في اليابان وكوريا 
وڤيتنام وفلسطني والصومال وأفغانستان؟ حدث وال 
ح���رج، بينما الكويت التي تتهمها أميركا زورا وبهتانا 
باملتاجرة بالبش���ر والتي تقتبسها من عمالئها وأعداء 
الكويت وهم في الوقت نفسه أعداء أيضا ألميركا ألنهم 
يعطونها معلومات خاطئة وال يخبرونها عما قامت به 
الكويت وتقوم به من كفالة لأليتام وحفر اآلبار وإنشاء 
دور العلم واملعرفة واملش���اريع اإلنسانية التي أقامتها 
الكوي���ت في عدد من الدول بغض النظر عن انتماءاتها 
السياس���ية أو الدينية وهذا يعطي داللة واضحة على 
املفاهيم والسياس���ات املقلوبة التي ال متيز بني اخلير 

والشر.
اهلل أعلم

أي ظلم من منوذج وطاب���ع واحد، أكرر من منوذج 
وطابع.

ال يدوم أكثر من 75 الى 99 عاما.
فه���ل نبدأ من وعد بلفور أم مجزرة دير ياس���ني أو 

تاريخ التقسيم؟

الكل  وكالعادة 
يظ���ن ان���ه يجب 
دكتورا  يكون  ان 
وفاهم���ا ف���ي كل 
املرة  شيء، وهذه 
ال���دور على  جاء 
االقتصاد وقوانني 

اخلصخصة!
جتلس ف���ي مكان ما فتجد ان من يحمل 
شهادة »ثالثة ابتدائي« مثال يتحدث باسهاب 
وبحدة عن اخلصخصة وآليتها وسلبياتها 
وايجابياتها ومدى تأثيرها وما يترتب عليها 

وأبعادها السياسية واالقتصادية أيضا!
وكذلك عضو مجلس األمة »املتخصص« 
في جتارة اإلقامات وإخراج فالن من املخفر 
والعالج باخلارج.. »فقط ال غير« هو أيضا 
يدلو بدل���وه ويتحدث ع���ن اخلصخصة 
»كمع���ارض« لها بالطبع ألن���ه قد يطلب 
منه موقف مس���اند للحكومة و»يحوش���ه 

طشار«!
أو ق���د يكون من باب لك���ي ال يقال عنه 
»طمب���ور طني« وانه ال يفهم.. أو قد يكون 
من باب.. خشية ان يقال عنه انه لم يصرح 

أو لم »يسولف« عن اخلصخصة!

فقد تأكد لي ان 
الكويت بلد »هّبات« 
يهب����ون  يعن����ي 
بالب����الك بي����ري 
وحجاب أبو»قوطي 
روب« واآلن يبدو 
ان املوضة هي ان 
تتكلم و»تسولف« 

عن اخلصخصة!
فتكون في الديوانية ويسألونك عن رأيك 
باخلصخصة فهل تس���تطيع أو تتجرأ ان 

تقول »ال أعرف«.
أكيد سيكون شكلك »بايخ« أمام »الدكاترة« 
ولذلك فاألسهل واألسلم لك هو ان »تسب 

احلكومة«!
ورمبا يعود التخلف احلاصل بالبلد ألن 
حكومتنا تعلم جيدا اننا »أهل هبات« ولذلك ال 

تأخذنا أو تأخذ همومنا على محمل اجلد!
يق���ال والعه���دة على ال���راوي ان البلد 
ستتحول الى مركز مالي.  ونقول هذا يتطلب 
منا العمل اجلدي واملثابرة وإجناز املشروعات 

احليوية بعيدا عن التأزمي والروتني.
.. وعاشت التنمية

Salah.alelaj@gmail.com

عندم����ا أبحرت 
قافل����ة »احلرية« 
بسفنها الى سواحل 
غ����زة احملاص����رة 
عدوانا وظلما لكسر 
هذا احلصار، وقع 
ذلك احلدث اجللل 
اقتح����م  حي����ث 

الكوماندوز االس����رائيلي س����فينة »مرمرة« 
وارتكب أفظع مجزرة ضد الناش����طني على 
تلك الس����فينة والتي راح ضحيتها عدد من 
األبرياء أغلبهم من األتراك وثارت ثائرة الناس 
في عواصم دول العالم وحتركت جموع منهم 
محاصرين السفارات والقنصليات االسرائيلية 
منددين ومستنكرين هذا العمل الالإنساني، 
والكل أجمع على عدوانية اسرائيل وتخطيها 
األعراف اإلنسانية بكل ما حتمله هذه العبارة 

من معنى.
وحتركت أيضا بعض الدول مثل االكوادور 
وجنوب أفريقيا ونيكاراغوا وسحبت ممثليها 
وسفراءها من اس����رائيل، كما أجلت ڤيتنام 
زيارة كانت مقررة للرئيس »شيمون بيريز« 

إليها الى أجل غير معلوم.
ناهي����ك عن تعثر العالق����ات التركية مع 
إسرائيل بعد ما حدث بينهما من تقارب، أسفر 

عن مقاطعة احلكومة التركية إلسرائيل.
وحتركت جامعة الدول العربية وأصدرت 
باسم وزراء اخلارجية العرب بيانا خجوال 
عب����رت فيه عن اس����تنكارها ملا حدث – كما 
ه����و العادة – وهذا ما جع����ل مصر واألردن 
يتحركان في هذا املجال واستدعت الدولتان 
الس����فير االسرائيلي لدى كل منهما وفتحت 

مصر بعض املنافذ مع غزة.
وكل هذا حدث وقد توقعت ش����خصيا أن 
نقرأ لكتابنا حتليالت واقعية تعكس ما حدث 
بصورة موضوعية وواقعية.. لكن ل ألسف 
الشديد جاءت بعض املقاالت شديدة الضبابية 
وأحيانا ش����ديدة الوضوح في عدائها لفكرة 
القافل����ة التي بادرت لكس����ر طوق احلصار 

الظالم.
وركزت هذه األقالم على أهداف هذه القافلة 
احلقيقية وزعم بعضهم انها مشبوهة وغير 
معلن����ة.. وبعضهم أخذ يش����كك ف����ي نوايا 

املشاركني في هذه القافلة.. 
وبعضهم اعتبر ه����ذه احلملة التي تأخذ 
الطابع اإلنس����اني، لعبة سياسية مكشوفة 
وراءها أهداف خفية، وان املش����اركني فيها 
مجرد كومبارس في هذه اللعبة أو حطب دامة، 
وبعضهم أزعجتهم شجاعة بعض النشطاء 
عندما تصدوا للكوماندوز االسرائيلي وهم عزل 
وكانت النتيجة انهم قتلوا بالرصاص بال شفقة 
وال رحمة.. وبعضهم صب جام غضبه على 

وعلى  »أردوغان« 
التركية  احلكومة 
وشنع على التاريخ 
الترك����ي العثماني 
وغرب..  وش����رق 
وأغربهم وأعجبهم 
ذل����ك الكاتب الذي 
أخ����ذ يتباكى على 
أمن اسرائيل واعتبر اسرائيل في حالة دفاع 
عن النف����س وبرر لها ما فعلت����ه وادعى ان 
الطوق البحري الذي تفرضه اسرائيل على 
غزة أو على حماس – على حد قوله – قانوني! 
واعتبر ان التظاه����رات واالحتجاجات ضد 
اسرائيل التي اندلعت في عواصم دول العالم 
واحتجاجات جامعة الدول العربية واالحتاد 
األوروبي كله����ا ال قيمة لها وال معنى.. وان 
اجليش االسرائيلي يحشد قواته على طول 
قطاع غ����زة وجنوب لبن����ان ليثبت ان أمن 
اس����رائيل فوق كل ما سواه، وتسقط أمامه 

كل االعتبارات األخرى!
وأنا ال أس����تغرب من مثل هذه األقالم ان 
تكتب ما شاء لها ان تكتب من حتليالت تخالف 
العقل والواقع.. ألنني على يقني بان أصحاب 
هذه األقالم يكتبون حتت ضغط نفسي وهوس 
عقلي ش����ديد باعتبار ان القضية هي إحدى 
قضايا اإلسالميني باعتقادهم، وباعتبار آخر ان 
حماس طرف في املوضوع وانها هي املتسببة 
فيما يجري من محاصرات لغزة وش����عبها 
وان بعض من ش����اركوا في هذه القافلة من 
اإلسالميني احملسوبني على احلركة اإلسالمية، 
وان ما حدث نصر للناش����طني اإلس����الميني 

املنضمني للقافلة.
علما ان هذه القافلة – وكتابنا يعلمون ذلك 
– شارك فيها الكثير من اجلنسيات األوروبية 
واألميركية مبا يزيد عن 50 دولة، وان هدفها 
إنساني بحت بدليل ان املشاركني كانوا من عدة 
ملل وأديان منهم املسلم واملسيحي واليهودي 
وغيرهم، وان هذه القافلة ليس����ت احملاولة 
األولى لكسر احلصار االسرائيلي بل سبقتها 
أربع قوافل في عام 2008م وجنحت تلك القوافل 
وأرسلت عشرات الناشطني الى غزة ثم منعت 
اسرائيل آخر قافلة في ديسمبر 2008م وحاولت 
إغراق إحدى سفنها عندما صدمتها سفينة 
حربية اسرائيلية فاضطرت الى ان ترسو في 
ميناء طرابلس – لبنان واستمرت محاوالت 
القافلة عام 2009م وجتدد أيضا اعتقال بعض 

الناشطني ومصادرة سفينتهم.
فاملوضوع ال يعني اإلس����الميني فحسب 
فهم جزء من كل، ولعلهم أقل املشاركني عددا 
بالنس����بة لغير العرب واملسلمني، ومع ذلك 
يستثير هذا املوضوع حفيظة هؤالء الكتاب 
ألنهم ينطلقون من منطلق »اعرف عدوك«.

دكتوراه.. وخصخصة!

صالح العالج

رأي

ما وراء قافلة الحرية؟

عبدالوهاب الفهيد

بشائر


