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تقرير »االستثمار العاملي لعام 2010«، 
الذي أعلنته منظمة األسكوا في مركز األمم 
املتحدة لإلعالم ف����ي بيروت يوم اجلمعة 
الفائت يدعو للتفاؤل، ويغسل عن قلوبنا 
النكد والصراخ والتشاؤم التي خلفها بعض 
نواب مجلس األمة خ����الل دورة االنعقاد 
الس����ابق، وهو أيضا يفتح نافذة مضيئة 
في قتامة جدران املتشائمني الذي يبثون 

اإلحباط في نفوس الناس.
التقرير يقول ان »الكويت احتلت املرتبة 
األولى كأكبر مستثمر في اخلارج من منظمة 
األسكوا، التي تضم 14 دولة عربية في منطقة 
غرب آسيا، حيث بلغت قيمة استثماراتها 

9 مليارات دوالر لعام 2009.
هذا التقرير جاء متزامنا مع جولة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
وقد ال يكون ثمة رابط موضوعي بني توقيت 
صدور التقرير، وهذه اجلولة إال ان هناك 
رابطا على صعيد النتائج التي بدأت تثمر 
من خالل سياسة اجلوالت التي تعتمدها 
الكويت، على ارفع املستويات، ابتداء من 

هرم السلطة ووصوال الى قاعدتها.
التاريخي للذهنية  واملتتبع للمس����ار 
التجاري����ة الكويتية يج����د أن الكويتيني 
يعتمدون منذ القدم على التجارة اخلارجية، 
بدليل أن س����فنهم كانت جتوب احمليطات 

كنوع من االنفتاح التجاري على العالم.
وسياسة اجلوالت التي تقوم بها الكويت، 
تكون غالبا ناجحة، ألنها تتم عن دراسة 
وتخطيط، فهذه اجلوالت تركز � كما يبدو � 
على منظومات معينة لها نسق مشترك، حتى 
جغرافيا، فلو نظرنا الى جولتني مهمتني في 
هذا العام، األولى أوروبية قام بها صاحب 
السمو األمير في ابريل املاضي الى كل من 
جمهورية أملانيا االحتادية وجمهورية ايطاليا 
ودولة الڤاتيكان، واجلولة الثانية التي قام 
بها س����مو رئيس الوزراء الى دول أميركا 
الالتينية، فنجد أنها مدروس����ة جغرافيا، 

لتغطي أجزاء متناظرة من العالم.
وتكمن أهمية اجلولة التي قام بها سمو 
رئيس ال����وزراء الى دول أميركا الالتينية 
ف����ي أن هذه الدول على الرغم من عراقتها 
التاريخية، اال انها التزال بكرا على أصعدة 
كثيرة، ويتضح ذلك من خالل أهداف اجلولة 
ذات األبعاد التعليمية واالقتصادية والطبية 

واالستثمارية والصناعية والثقافية.
وعادة ف����إن اجلوالت الت����ي تقوم بها 
احلكومات، ال تكون مقتصرة على منفعة 
القطاع العام، بل ان للقطاع اخلاص نصيب 
كبير من هذه املنفعة، وهذا من ش����أنه أن 
ينش����ط القطاع اخلاص ال����ذي قالت عنه 
التقارير االقتصادي����ة مؤخرا انه يتعافى 

ببطء بعد األزمة االقتصادية العاملية.
املهم في األمر اآلن، ان جتيد مؤسساتنا 
املدنية اس����تثمار هذه اجلوالت وتنميتها 
وتنشيط احلياة بكل جوانبها، وعلى اجلهات 
التشريعية والتنفيذية إزالة العقبات أمام 
حركة االستثمار.. ونفخ ريح التفاؤل في 
أشرعة س����فن الكويت التجارية كي تظل 

سائرة من األجداد الى االحفاد.
Nasser@behbehani.info

حتت بند »سد الذرائع« ظهر عدد 
من مشايخ الدين بفتاوى شغلت الناس 
أو باألصح شغلوا الناس بها مع كل 
اختراع إلكتروني أو كهربائي يظهر، 
فمنها في األربعينيات انطلقت فتوى 
حترمي الراديو، وصدرت عدة فتاوى 
وليست فتوى واحدة حترم وبشكل 
قطعي فالشيطان يأتي عبر الراديو كما 

وصف أحدهم، وفي اخلمسينيات ظهرت فتاوى حترم الفونوغراف 
أو مشغل األسطوانات »البشتختة« وشمل التحرمي على ما أظن 
املس���جل أيضا وهو ما ينسحب على أش���رطة الكاسيت، بعدها 
في الستينيات ومع انطالقة البث التلفزيوني ومتاشيا مع »سد 
الذرائع« حرم التلفزيون وجاءت الفتاوى كسلسلة انشطارية ال 
تكاد تتوقف فتم أوال حترمي اقتناء التلفزيون ومعها حترمي بيعه 
ومشاهدته، وفي الثمانينيات ومع ظهور الڤيديو مت حترميه حترميا 
قطعيا وجرى عليه ما جرى على التلفزيون، وفي التسعينيات مت 
حترمي »الس���تااليت« وال أعتقد أن أحدا ينسى جماعات »حتطيم 
الستااليت«، ومع بداية األلفية الثالثة حرم اإلنترنت، وكان ذلك 
حتت عذر »س���د الذرائع«، وباملناس���بة ملن ال يعلم هناك فتاوى 
رسمية صادرة من مشايخ لهم ثقلهم أفتوا بحرمة »البالي ستيشن« 
وأعتقد أن حكمها يسري على لعبة »الوي« وكذلك »األكس بوكس« 

وألعاب الهاتف النقال اعتقد أنها لن تسلم من التحرمي.
ومن يتابع تسلسل وتتابع فتاوى حترمي املخترعات اجلديدة 
يجد أنها تتجدد كل عشر سنوات، ويظهر كل شيخ ومعه أدلته 

مع ظهور كل ابتكار علمي حديث.
والغري���ب أنه من يتابع مصير تلك الفتاوى يجد أن أول من 
يرفضها وينقضها و»يطنشها« هم شيوخ دين أيضا، فمن ينسى 
مثال أن الشيخ الراحل عبداهلل عزام كان يقوم باستخدام أشرطة 
الڤيديو للترويج الدعائي للسفر إلى اجلهاد في أفغانستان لقتال 
الروس في السبعينيات والثمانينيات وأعتقد أن تنظيم القاعدة 
ما كان ليكون كما هو اليوم لوال أشرطة الڤيديو عن قوافل شهداء 
احلرب األفغانية، واليوم ورغم التحرمي الذي صدر ضد أشرطة 
الكاسيت ال يوجد شيخ أو داعية، سنيا كان أم شيعيا، معتدال كان 
أم متطرفا، إال وكان طريق انتشاره إلى العامة أشرطة الكاسيت 
»احملرمة«، ورغم ظهور فتوى بتحرمي التلفزيون إال أنه ال يوجد 
ش���يخ أو داعية إال ظهر في برنام���ج تلفزيوني أو حتى كان له 
برنامجه اخلاص، ومع وجود حترمي »الس���تااليت« فان بعض 
املش���ايخ اليوم ميتلكون قنواتهم اخلاصة، وتدور بينهم حرب 

ضروس في سبيل االنتشار الفضائي الديني.
حرموا اإلنترنت وهاهم جميعهم بال استثناء، املعتدل منهم 

واملوغل بالتطرف، ميتلك موقعا على اإلنترنت.

مشكلة بعض مشايخ الدين أنهم 
كانوا يس���ارعون إلى حت���رمي ما ال 
يفهمونه وال يعرفون طبيعة عمله، 
وهذا ما سبب التناقض بني انطالقات 
الفتاوى بتحرمي أي ابتكار تكنولوجي 
حلظة ظهوره وعودة هؤالء املشايخ 
الستخدام ذات االبتكار بعد سنوات 
من حترميهم ل���ه، صحيح أن نيتهم 
بيضاء، ال أش���كك، ولكنهم كانوا يرمون بالتحرمي قبل حتى أن 
يحاولوا فهم طبيعة الشيء القادم، قبل حتى أن يعرفوا جوانب 
االس���تفادة احلقيقية من هذا االبتكار اجلديد، فاالنترنت ليست 
خالع���ة وال برامج محادثة جتمع فتى وفتاة على »املاس���نجر« 
فق���ط، بل اإلنترنت عالم مصغر في���ه كتب إلكترونية وتواصل 
مالي ووس���يلة اتصال وبورصات عاملي���ة ومواقع تواصل بني 

الشيخ وأتباعه.
مؤخ���را توقف املش���ايخ جزاهم اهلل خيرا ع���ن مهاجمة كل 
ابتكار جديد أو باألصح توقفوا عن حترمي قطعية اس���تخدامه 
باملطلق، وحددوا فتواهم مبدى استخدام الشخص لذلك االبتكار 
فمن يستخدم اإلنترنت ألغراض منافية لآلداب واألخالق يدخل 
في دائرة التحرمي ومن يس���تخدمه في أغراض الفائدة والبحث 
والق���راءة واالتصال فهنا يدخل بدائرة اإلباحة، وكان األجدر أن 
يكون هذا منطلق املشايخ منذ البداية بدال من أن نقضي 50 عاما 

نحرم كل قادم جديد.
ولكن وعلى الرغم من توقف املش���ايخ ع���ن اإلفتاء بقطعية 
حترمي االبت���كارات العلمية، إال أن احلكومات العربية يبدو أنها 
بدأت تلعب دور املفتني املنغلقني أمام أتباعها من شعوبها، فمثال 
هاهي حكومتنا مش���كورة تريد ان تلعب دور املفتى »املنغلق« 
وتعلن نيتها حلجب خدمة »البالك بيري«، ملاذا؟ ببساطة ألنها 

ال تفهمه متاما كما كان بعض املشايخ.
هل تريدون معرفة كيف أن احلكومة بتصريحاتها ال تعرف 
عم تتحدث؟ حسنا فحكومتنا القائلة انها تسعى حلجب »البالك 
بيري مساجنر« أو منع متصفح اإلنترنت على »البالك بيري«، هي 
ذاتها احلكومة التي عجزت منذ 12 سنة عن منع سرقة املكاملات 
الدولية عن طريق اإلنترنت والتي تكبد وزارة املواصالت سنويا 
خسائر تقدر مباليني الدنانير، فحكومة لم تقو على البنغالي »مياه« 
وصديقه الهندي »كومار« و»رفيجهم« الباكستاني عبداحلق الذين 
يديرون أوكار سرقة االتصاالت الدولية في اجلليب، ال أعتقد أنها 
تستطيع أن تقف بوجه اشتراطات شركة »رمي« املوفرة خلدمة 
»البالك بيري«، إال إذا كانت حكومتنا تنوي حجبه بالكامل وتعود 

إلى الوراء بينما العالم يسير إلى األمام.
Waha2waha@hotmail.com

من فتوى تحريم »الرادو«
إلى قرار حجب الـ »بي بي«

ذعار الرشيدي
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عبر اتصال هاتفي من جمهورية لبنان 
الشقيقة لتلفزيون الراي اعلن الشاعر 
خالد املريخي عن تنازله عن اجلنسية 
الكويتية، ومما الشك فيه أن تنازل هذا 
الشاعر عن جنسيته الكويتية من عدمه 
ليس محل اهتمام لدي شخصيا ولدى 
الكثير من ابناء الش����عب الكويتي فهو 
ش����أن خاص به وبالتالي من الطبيعي 

ان يكون الق����رار الذي اتخذه املريخي لي����س ذات أهمية لكي يكون 
مادة نتناولها في مقالنا هذا، وما دفعنا لكتابة هذا املقال هو اإلساءة 
البالغة التي خرجت من لسان هذا الشاعر بحق الكويت قيادة وشعبا 
فهو يقول للقيادة السياس����ية الكويتية كما يزعم »لقد بلغ الس����يل 
الزبى.. واجلنس����ية الكويتية ليس����ت بها إغراءات واحلصول عليها 
ليس صك غفران متنحك حق دخول اجلنة« وأنا أقول: نعم يا خالد 
لقد أصبت فيما قلت، اجلنسية الكويتية لن تدخلك اجلنة كما تزعم 
ولكنها س����توفر لك حياة كرمية قلما جتدها في ش����تى بقاع األرض 
وأنت خير من يدرك هذا األمر كونك حصلت على اجلنسية الكويتية 

ملدة سبع سنوات.
ويقول ان »القيادة السياس����ية تضي����ق اخلناق على املواطنني«، 
وأنا أقول لك أين التضييق الذي تتحدث عنه ونحن منلك مس����احة 
م����ن احلرية ال تفقهها كونك حديث التجنيس؟! فاحلرية في الكويت 
جتعلنا ننتقد من نشاء من وزراء ونواب ومسؤولني دون خوف أو 

هلع وليس هناك زوار ليل ألي ناشط سياسي او كاتب صحافي.
ودليل����ي وبرهاني عل����ى ذلك هو محاوالتك اليائس����ة في احدى 
الصحف لبناء اسم لك كشاعر معارض كالشاعر الكبير حمود البغيلي 
والشاعر وضاح )نشمي املهنا( فهل تعرض احد لطريقك أو منعك من 
نقد احلكومة واملسؤولني في شعرك..؟ صحيح أنك لم تستمر طويال، 
ألنك فش����لت فشال ذريعا في هذا اخلط، ولكن على األقل أنت جربت 
هذا اخلط) الشعر السياسي الذي كان أكبر من حجمك بكثير( أعتقد 
أنك رأيت كيف أن النقد في الكويت مباح وفق ما هو متاح دستوريا 
فكيف تأتي اليوم لتتجنى على القيادة السياسية وتقول انها تضيق 

اخلناق على املواطنني.
ومن أغرب ما قلته ياملريخي جملة 
»عندي الكثير ألفصح به ولكن احتراما 
وتقديرا إلى الش����يخ احمد الفهد ألن له 
جميال علي وله قدر كبير عندي ال أريد 
اإلس����هاب في الكالم، ألنن����ي لو فعلت 
سأضطر للبوح بكالم ما ودي أقوله«.. 
اهلل اكب����ر وهل لديك إس����اءة للكويت 
وقيادتها السياسية ابلغ من كل تلك اإلساءات التي خرجت من لسانك 
لكي حتتفظ بش����يء احتراما للشيخ احمد الفهد..؟ هل الكويت ليس 
لها جميل في بطنك طول هذه الس����نوات؟ وهل نسيت الكويت التي 
ربتك في طفولتك ورعتك في شبابك وعلمتك إلى أن كبرت وانطلقت 
من خاللها للعالم العربي كشاعر حقق شهرة ال بأس بها حتى انطفأت 

عنك قبل 10 سنوات وعدت نكرة ال يكاد يعرفك حتى جيرانك؟
إن كنت ال تريد اجلنسية الكويتية وليس بها ما يغريك فلماذا اذن 
نظمت األشعار تلو األشعار وأقمت الوالئم لنواب دائرتك لكي تكسب 
ودهم للتوس����ط لك للحصول على اجلنسية الكويتية؟، ولكن يبدو 
أن الس����ؤال ال يحتاج إلجابة، فاإلجابة واضحة وضوح الشمس في 
رابعة النهار العترافك صراحة بحملك جنسية أخرى غير اجلنسية 
الكويتي����ة، لذلك عملت باملثل الذي يقول »بيدي ال بيد عمرو« خوفا 
من س����حبها طواعية وتريد من هذا »االستعراض« أن توصل رسالة 
محب����ة ووالء لي����س للكويت التي رعتك وأكرمت����ك بل إلى أصحاب 
الهب����ات والعطايا التي تقتات على عطاياهم وهباتهم لتصرفها على 
إقامتك في بيروت عبر قصائدك البائسة أو باألصح قصائد الطرارة 
التي أصبحت جتيدها وتعتاش منها، وثق متاما يا خالد بأنني الذي 
لدي الكثير ألفصح به ولكن أخالقي ككويتي ال تسمح لي باإلسهاب 
في الكالم والبوح مبا اعرف فأعتذر عن ازدرائك للقيادة السياس����ية 
واذكر فضل هذه االرض الطيبة وش����عبها عليك بدال من أن تطعنهم 

في نكران اجلميل. 
عامة يقول املثل: وش حدك يا مسمار قال املطرقة..!

m.almashan@hotmail.com

في ثورة العلوم املهتمة بالتنمية البشرية، يرى أغلب االستشاريني 
املختصني في هذا العلم أن اإلنسان يجب أن يركز النظر على اجلانب 
اإليجابي من حياته، ليقلل من حدة الضغط النفسي الناجت من النظر 
إلى سلبياته وإخفاقاته ومشاكله املختلفة املادية أو االجتماعية أو 
الصحية وغيرها، وكل إنسان يعيش على هذا الكوكب، ميثل جزءا 
مهما في هذا العالم، وواحدا من هذا املجتمع البشري الكبير، وذلك 
يعني أن بناء فرد كبناء أمة بأكملها، وبإمكاننا أن نساعد على تنميته 
أو تهميشه، وقد أتت الدراسات التاريخية واالجتماعية، بأسباب 
قي���ام أو انهيار أي مجتمع أو دولة، من خالل توحيد الصفوف أو 
تفريقها، وتبني أن أسرع طريق للشقاق هو تأصيل مفهوم اخلالف 
بني الفرق املختلفة والتي جتتمع حتت مظلة واحدة، سواء كانت 
مظلة الوطن أو رابطة، وأن أس���هل طريق لتآلف القلوب وتوحيد 

الصفوف، هو وجود رابط مشترك، ينبع من إميان روحاني.
لذا تعمد سياسة أي دولة معادية، على دراسة كل أحوال الدول 
الت���ي تعاديه���ا أو ترتبط معها مبصالح مختلف���ة، ملعرفة درجة 
استقرارها الداخلي، ومدى الترابط الوجداني بني مجتمعها، وهل 

يجمع أفرادها هدف واحد نابع من قناعات وإميانيات عالية؟
فالع���رب كمثال، نادرا ما يجتمعون على كلمة واحدة، أو ترى 
احلب ظاهرا في مجتمعهم املتباين في كثير من األمور التي تتحكم 
بها إستراتيجية احلدود والبيئة وبعض العادات والتقاليد، ولكن 
جتمعهم قضية واحدة، وهي قضية القدس التي حتتل الهم األول 

في نفوس املسلمني، وهدفهم لتطهيرها من أيدي يهود.
وهنا نرى مدى فاعلية عمليتي التفريق والتوحيد، في تقريب 
القلوب أو تش���تيتها، وأن من الس���هل أن تهدم ركائز ضعيفة في 
كل بلد، أو تبني وتعمر أمة كاملة بكلمة واحدة، وبهدف نابع من 

إميان في قضية عادلة فقط.
Falcom6yeb@yahoo.com

حفل األسبوع املاضي بكثير من األحداث واللقاءات التي وصفت 
بأنها تهدف إلى رأب الصدع العربي، هذا الصدع الذي بدأ منذ عشرات 
السنني ومازال، ولست أدري هل سيلتئم هذا الصدع أم سيبقى كما 

هو لسنوات ال نعرف مداها؟!
من أهم هذه الصدوع قضية فلسطني أسأل اهلل أن يعيدها ألهلها 
سريعا فقد اجتمع ثلة من العرب حتت مظلة عربية إلطالق املفاوضات 

املباشرة بني الفلسطينيني والصهاينة!
الشيء املؤكد أنهم جميعا يعرفون أن املفاوضات التي استمرت 
قرابة الثالثني عاما املباشرة منها وغير املباشرة، لم تثمر إال زيادة 
االستيطان والتهجير القسري واحلصار اخلانق وزيادة أعداد املساجني 
وكل أنواع اإلذالل للشعب الفلسطيني، كما أنهم يعرفون أن املفاوضات 
غير املباشرة التي أوشكت مدتها على االنتهاء هي األخرى لم حتقق 
ش���يئا، فما قيمة احلديث عن مفاوضات أثبتت فشلها املطلق؟! بل 
انها أعطت غطاء شرعيا للصهاينة لالستمرار في عمليات االستيطان 

والتهجير على غرار ما يجري في القدس وبعض القرى العربية!
املجتمعون أوكلوا املسألة للقيادة الفلسطينية رمبا ألنهم خجلوا 
مما يقال عنهم في الشارع العربي وكان من واجبهم أن يفعلوا شيئا 

أكثر جدية وجدوى.
رئيس الوزراء القطري ورئيس جلنة املبادرة العربية الش���يخ 
حمد بن جاسم كان كعادته أكثر وضوحا من غيره فقال: ان ضعف 
العرب وتفرقهم هو الذي أدى إلى هذه النتيجة وإال فأنهم أقوى من 

إسرائيل لكن متاسكها وتفرقهم هو السبب.
أحم���د له هذه الصراحة وأتفق معه عل���ى كل كلمة قالها، ولكن 
أمتنى عليه وعلى س���واه أن يجدوا حال لهذا الضعف الذي صنعوه 

هم بأنفسهم.
 فرحت إس���رائيل وأميركا بهذا الق���رار واملعروف أن ضغوطهم 
على الع���رب القابلني للخضوع ه���و الذي أدى إلى تل���ك النتيجة 

املضغوطة.
الواضح أن إسرائيل تستمر في تهويد القدس وتهجير أهلها بينما 
يس���تمر العرب في احلديث عن مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة 

حتى يأتي الوقت الذي ال يجدون شيئا يتفاوضون عليه! 
لبنان كانت احملطة الثانية حيث اجته اليها خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار األسد وأمير قطر 
الشيخ حمد بن خليفة والهدف االجتماع بالقيادات اللبنانية وحثها 
على التماس���ك إزاء ما قد يصدر من احملكمة الدولية بخصوص قتل 
احلريري خاصة أن حزب اهلل حتدث عن قرار قد يصدر من احملكمة 

متهمة بعض أفراده بالضلوع في قتل رفيق احلريري.
املعروف أيضا أن القيادات اللبنانية مختلفة الوالءات بل ان بعضها 
قاتل إلى جانب الصهاينة أثناء احلرب األهلية، واملعروف كذلك أن 
بعض العرب هو من يصنع هذا التمزق بتأييده لهذا الفريق أو ذاك، 
والكل يعرف حقيقة ما يجري فكيف الس���بيل للحفاظ على الوحدة 

اللبنانية في هذه الظروف؟!
الشيء اآلخر أن الصهاينة يخشون من املقاومة سواء أكانت في 
لبنان أو في فلسطني وهدفهم األوحد هو القضاء عليها بكل الوسائل 
املتاحة فإذا فشلت وسائلهم عسكريا فليجربوا وسائل التفرقة الداخلية 
واالقتتال بني مختلف فئات املواطنني مبن فيهم املقاومة فهذا يضعف 

اجلميع ويتيح إلسرائيل الفرصة لتكون فوق اجلميع.
األمم املتحدة ومنظماتها قد تدخل على اخلط لتحقق للصهاينة 
بعض املكاسب ألن هذه املنظمة تضعف كثيرا أمام األميركان، وجتارب 
العرب معها واضحة فهي ضدهم على طول اخلط ومع الصهاينة على 

طول اخلط أيضا بصورة أو بأخرى حسب الظروف.
الوساطات العربية قد حتقق شيئا لكنها قطعا لن حتقق كل شيء 
ما دام أهل الدار يتصارعون، وكل يبحث عن مصاحله الش���خصية 

ويدعي أنه يعمل من أجل لبنان!
الشيء الذي أعجبني أن سمو أمير قطر كان عمليا فاجته للجنوب 
لتفقد املش���اريع التي بنتها قطر هناك، هذا العمل يجعل الش���عوب 
تش���كر من قام به، وقد ملست ذلك في اليمن عندما كان أهلها يثنون 
على الكويت بسبب املشاريع التي بنتها هناك وليتنا جند مثل ذلك 

في غزة احملاصرة ليتحول كالم العرب إلى أفعال.
أعود إلى رأب الصدع العربي فأقول: انه من املستحسن أن يقوم 
عقالء العرب مبثل هذا العمل لكنهم لن يس���تطيعوا فعل ذلك ما دام 

أن أهل الدار ال يفعلون شيئا ألنفسهم.
لألسف ان كل األمم تتقدم وتبحث عن مصاحلها الكبرى لكن »عربنا« 

يتقدمون للخلف ألنهم متفرقون وال يرون إال ما حتت أقدامهم.
malharfi@hotmail.com

عربنا 
متى يستفيقون؟!

د.محمد علي الهرفي
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