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 شهدت الكويت مؤخرا مهرجانا رياضيا من املقام األول، فقد 
احتضنت أرضها واحدة مـــن أكبر البطوالت الدولية الكبرى 
في لعبة االسكواش وهي بطولة األمير الوالد طيب اهللا ثراه، 
هذه البطولة التي صار يحرص على املشـــاركة فيها كثير من 
ابطال العالم في االسكواش. وقد كان تشريف صاحب السمو 
األمير باحتضان ورعاية بطولة االمير الوالد لالسكواش، هو 
االجناز األكبر في تاريخ هـــذه البطولة، حيث اعطاها طابعا 
مميـــزا وجذب اليها كل اجلهات االعالمية والرياضية مما كان 

له اكبر االثر في اجناح بطولة األمير الوالد لالسكواش. 
  وال شك أن جناح هذه البطولة هو جناح للرياضة الكويتية، 
لذا وجب علينا ان نشكر كل من ساهم وشارك في وجود هذه 
البطولة الرائعة على أرض كويتنا احلبيبة وكل من ساهم في 
أن جتمع مالعب االسكواش هذا العدد من أبطال اللعبة حتى 
تتاح الفرصة لكل محبي رياضة االسكواش والالعبني مشاهدة 
هـــؤالء االبطال العظام والذين لم يكـــن ان تتاح لهم الفرصة 

ملشاهدتهم إال من خالل بطولة األمير الوالد لالسكواش.
  وممن نخصهم بكل الشكر اجلزيل واالمتنان ملا تقدمه في 
خدمة الرياضة الشـــيخة فادية السعد، فهي الداعم الرئيسي 
لهذه البطولة، حيث قدمت وتقدم كل الدعم إلجناح الرياضة في 
الكويت، وكما أنها لم تقصر مع الشباب الرياضي منذ سنوات 
عديدة فهي تسير على نفس املنوال بتطوير الرياضة وخصوصا 
رياضة االســـكواش، وقد اتضح ذلك من املجهود الكبير الذي 
قامـــت به من أجل اجناح هذه البطولة والتي تكللت بالنجاح 
من خالل التنظيم الرائـــع واحلضور اجلماهيري الكبير مما 
كان له أكبر األثر في خروج هذه البطولة بشكل رائع ومنظم 

بشهادة اجلميع. 
  وعلى الرغم من كل االيجابيات التي شهدتها بطولة األمير 
الوالد لالسكواش من تنظيم رائع واعداد جيد وحضور جماهيري 
مكثـــف وحفل افتتاح وختـــام كان األروع واألمتع على مدار 
البطوالت السابقة، اال انه ما حز في انفسنا جميعا هو التقصير 
غير املقبول من رئيس وأعضاء االحتاد الكويتي لالسكواش، فلم 
يشارك اي عضو او اي مدرب من احتاد االسكواش باحلضور، 
بـــل مت االيعاز الى جميع املدربـــني الذين يعملون في االحتاد 
بعدم حضور البطولة على الرغم من دعوة اجلميع ملشـــاهدة 
البطولة ومشاهدة ابطال العالم حتى تكون فرصة جيدة للجميع 
وخصوصا الالعبني الصغار في مشاهدة ابطال العالم، ولكن 
بكل االســـف لم يكن هناك حضـــور أو تواجد ألي من اعضاء 
االحتاد الكويتي لالســـكواش، مما يجعلنا ان نقول انها كانت 

دعوة مباشرة من احتاد االسكواش الفساد البطولة.
  بطولة األمير الوالد لالسكواش بطولة الكويت كلها وليست 
بطولة شخص واحد، فالبد لكل من تواجد على أرض الكويت 
ويحب لها أن تأخذ مكانا رياضيا بارزا أن يدعم ويساند هذه 
البطولة بدال من العمل على اختالق املشـــاكل إلفساد بطولة 

من أكبر البطوالت في لعبة االسكواش.
  وفي النهاية اتوجه بالشكر العميق لكل الداعمني واملساندين 
لبطولة األمير الوالد، فكل الشـــكر وعظيم االمتنان ونتمنى 

دائما السعي إلى رفعة وشأن الكويت.
  alialrandi@hotmail.com 

 تفـــاءل الناس كثيرا حني تولت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود مسؤولية الوزارة، ملا لها 
من تاريخ تربوي وأكادميي حافل، وهي دون أدنى شك كفاءة 
أكادميية ودليل ذلك توليها رأس الهرم في اجلامعة العربية 
املفتوحة وغيرها من املناصب، كذلك جاء توزيرها إكماال لعقد 
حكومة التكنوقراط التي سعى سمو رئيس مجلس الوزراء 
إلى تفعيلها، ولكن بعد مرور ما يقارب العام ونصف العام 
جند أن الوزيرة الفاضلة أســـيرة بعض القيود السياسية 
واملقايضات النيابية التافهة، علما بأنها ضمن حكومة متلك 
األغلبية النيابية املريحة، كما أن الوزيرة يشهد لها اجلميع 

بسالمة يدها ونظافتها، فلماذا اخلوف يا دكتورة؟
  مدير اجلامعة «ما رحمتيه وال خليتي رحمة اهللا تنزل 
عليه» وهو املنصب األكادميـــي األول واألهم في اجلامعة 
حيث جعلته عرضة للتجاذبات والترضيات، والفراغ في 
هذا املنصب احلســـاس ليس أمرا هينا وأنت أدرى بذلك يا 

دكتورة.
  أما مديرو املناطق التعليمية فقد أجريت لهم املقابالت، 
وترأست الوزيرة نفسها بعض اللجان فيها منذ فترة ليست 
بالقصيـــرة، لكنها تركت األمر على ما هو عليه عســـى أن 

يقضي اهللا أمرا كان مفعوال. 
  عزيزتي وزيرة التربية ال أســـتطيع استيعاب قول ان 
مجلس الوزراء أو مجلس األمة يقف عائقا أمام سد الشواغر 
فـــي وزارة التربية واألمر هو مســـؤولية في اتخاذ القرار 
وأمانة في االختيـــار، وال يعيب في ذلك اجلنس ذكرا كان 
أو أنثى، مع أن املرأة فـــي الوزارة وبحكم توالي وزيرتني 
على قيادتها أخذت حقها كامال في جميع املناصب وأصبح 

الرجل هو من يطالب بحقوقه، مسكني يا الرجل. 
  دكتورة، القرار يجب أن يتخذ في توقيته املناسب، فحرام 
ما يحدث بسبب تأخر القرار، وترك هذه األمور املهمة لتكون 
مادة مســـتهلكة لإلعالم والناس في دواوينهم، وهذا أمر ال 

يعكس ما أنت عليه من خبرة أكادميية ومكانة علمية.
  ومع ما يحـــدث في وزارة التربية، أتوقع بعد عامني أن 
يتحول اجتماع مجلس الوكالء فيها إلى «شـــاي الضحى» 

بسبب نون النسوة، واهللا أعلم.
  r_alhamad_law@yahoo.com 

 علي الرندي

 بطولة األمير
   الوالد لالسكواش

 من الديرة

 فهد سالم العازمي 

 صباح الخير
   يا وزيرة التربية

 طرطشة 

 نشر موقع «ويكي ليكس» 
مذكرة وكالة االســـتخبارات 
التي حتمل   CIA األميركيـــة
عنوان «ماذا لو نظر األجانب 
ألميـــركا بوصفهـــا مصدرة 
لإلرهاب؟»، وهي مذكرة مهمة 
حتمل الكثير أنقلها مختصرة 
وبترجمة بتصرف للمساهمة 

في حملـــة «ويكي ليكس» الهادفة إلى نشـــر احلقائق 
للجميع على أمل أن تصيبنا مثل هذه العدوى الرائعة 

في عاملنا العربي.
  «خالفا ملا هو شـــائع، احلديث عن أميركا بوصفها 
راعيـــة أو مصدرة لإلرهاب ال ميثل ظاهرة جديدة، كما 
أنه ال يقتصر على املتطرفني من املسلمني وال في الشرق 
األوســـط أو أفريقيا أو غيرها، فهناك اعتقاد خفي لدى 
األميركان بأن احلرية والتنوع االثني والثقافي الذي مييز 
املجتمـــع األميركي وما يتمتع به املواطن األميركي من 
امتيازات بحرية التنقل عبر دول العالم كل ذلك يغري 
اإلرهابيني الستغالل مواطنني أميركيني وجتنيدهم للقيام 
بعمليات إرهابية. ومن الشواهد على ذلك قيام خمسة 
شباب مســـلمني أميركيني بالسفر من شمال ڤيرجينيا 
إلى باكســـتان لالنضمام إلى صفوفهم وتنفيذ عمليات 
إرهابية لصالح طالبان، وفي نوفمبر ٢٠٠٨ شارك مواطن 

أميركي من أصل باكستاني 
في عملية تفجير في مومباي 
راح ضحيتها ١٦ قتيال، وهناك 
طبيب أميركي يهودي اسمه 
باروخ جولدشتني سافر إلى 
إسرائيل عام ١٩٩٤ وانضم 
إلى مجموعة يهودية متطرفة 
اسمها كاش وقام بفتح النار 
على املصلني الفلسطينيني وقتل منهم ٢٩ شخصا، كما 
قام كثير من األميركيني من أصل أيرلندي بتمويل ودعم 
عمليات العنف التي كان اجليش اجلمهوري االيرلندي 
يقـــوم بها ضد اململكة املتحدة. مؤخرا تتزايد املخاوف 
من قيـــام تنظيم القاعدة بتجنيـــد مواطنني أميركيني 
للقيـــام بأعمال إرهابية داخل الواليـــات املتحدة، لكن 
اخلوف األكبر هو استغاللهم للقيام بأعمال عنف خارج 
الواليات املتحدة كونهم يحملون جوازات سفر أميركية 
ما يتيح لهم حرية التنقل عبر البلدان دون أن يثيروا 
الشـــكوك حولهم ماداموا ال يحملون الطابع اإلسالمي 
الشائع، كل ذلك يثير العديد من املخاطر على مصالح 
الواليات املتحدة األميركية وقد يتسبب في إثارة بعض 
الصعوبات مع حكومات كثير من الدول احلليفة ألميركا 

ويعيق حركتها وحملتها ملكافحة اإلرهاب». 
  bodalal@hotmail.com 

 كنت والزلت اعتقد ان ايران 
دولة مسلمة مجاورة لبالدنا 
العربية وان مـــن حقها على 
العرب ومن حق العرب عليها 
أن تكون بينهما عالقات مميزة 
بحكم ما يجمع بينهما من روابط 
كثيرة ال ميكن فصلها مهما كانت 

الظروف.
  ولكني أعرف في الوقت نفســـه أن العالقة بني إيران 
وبعض الدول العربية ليســـت جيدة، وأن هذا النوع من 
العالقة هو الذي شجع أميركا على محاولة الضغط على 
هذه الدول لتكون الى جانبها ضد إيران في اي مشـــروع 

عدواني قد تقوم به مستقبال في ايران.
  وأعرف كذلك أن أميركا ومن ورائها اسرائيل تعمالن 
بكل قوة القناع بعـــض العرب بأن عدوهم احلقيقي هو 
إيران وليس اسرائيل وأن عليهم بالتالي ان يوجهوا كل 
جهودهم ناحية إيران وأن يبتعدوا عن معاداة اسرائيل 

التي تقف إلى جانبهم ضد عدوهم ايران.
  األميركان يعملون بكل قوة لتحقيق مصاحلهم مهما كانت 
الوسائل املتبعة، ومصلحتهم هنا مع قضايا الصهاينة، 
ومادامت إيران تشـــكل تهديدا حقيقيا لليهود ـ بحسب 
قولهمـ  فإن املصلحة هنا في توجيه اجلميع لعدو إسرائيل 
ومحاولة إضعافه.. ال تهمني هنا مواقف األوروبيني جتاه 
إيران ومقاطعتها، وال مواقف اليهود واألميركان، ولكن 
الذي يهمني مواقـــف الدول العربية التي ارى انها يجب 
ان تكون مغايرة لتلك املواقف رغم كل القرارات الدولية 
التي قامت على الظلم واالســـتبداد استجابة للضغوط 

األميركية.
  قد يقول البعض ملاذا ال نحترم هذه القرارات األممية 
ونحن اعضاء في تلك الهيئات؟ وهذا سؤال وجيه لو أن 
اجلميع يحترمون هذه القرارات؟ كم من قرار لم تقم له 
إســـرائيل وزنا؟ وكم من قرار ضد أميركا من بعض تلك 
الهيئات هاجمته اميركا وانتقدته بشـــدة؟ فلماذا العرب 
وحدهم هم مـــن يحترم تلك القرارات وهم يعرفون أنها 

ظاملة؟!
  ولكن.. أين دور إيران املطمئن للعرب لكي يقفوا معها؟ 
لألسف هناك مواقف ايرانية غير مفهومة وال معقولة وما 

كان، ينبغي لإلخوة هناك ان يفعلوها.
  اجلزر اإلماراتية البد لها من حل جذري وال يصح أن 
تبقى عقبة صعبة احلل، ووســـيلة البتعاد دول اخلليج 
كلها عن إيران بســـبب مواقفها من اجلزر، وعندما تكون 

هناك نوايا طيبة فلن يكون احلل مستعصيا.
  وتلك التصريحات التي يطلقها هذا املسؤول اإليراني أو 
ذاك بني آونة واخرى جتاه البحرين وانها جزء من ايران.. 
صحيح ان احلكومة تنفي انها مسؤولة عن تلك االقوال 

ولكن تكرارها يعطي انطباعا سلبيا جتاهها.
  السالح النووي االيراني يشكل معضلة للكثيرين، وأنا 

يهمني العرب وحدهم، ومع 
قناعتي بأن مـــن حق ايران 
ان متتلك سالحا نوويا ليس 
لألغراض الســـلمية مادامت 
اسرائيل متلك السالح نفسه، 
إال أن واجب ايران ان تفعل ما 
يطمئن العرب أن هذا السالح 
لن يؤذيهـــم بأي صورة من 

الصور.
  وفي هذا الســـياق فإن اخلطوة التي قامت بها الدول 
العربية وغيرها في محاولة إجبار اسرائيل على اخلضوع 
لتفتيش هيئة الطاقة الذرية عمل جليل يجب ان يتابعوه 

حتى يتحقق اسوة مبا هو معمول به مع إيران.
  واملفارقـــة هنا ان اميركا وبعض حلفائها يقفون ضد 
تفتيش املفاعالت النووية االســـرائيلية رغم علمهم انها 

لألغراض العسكرية ويقفون بكل قوة جتاه ايران.
  الشيء املؤسف تعامل احلكومة االيرانية بشكل سيء 
وعنصري جتاه السنة في ايران مما يشكل هاجسا سيئا 
من العرب جتاه ايران، فقد نشرت الصحف اكثر من مرة 
كيف تعامل ايران رعاياها الســـنة، وكيف تضيق عليهم 

في كل اجتاه.
  زعيم الطائفة السنية في ايران مولى عبداحلميد منع 
اكثر من مرة من مغادرة ايران حلضور مؤمترات يحضرها 
مســـلمون من كل املذاهب، والعجـــب ان ايران حتتضن 
مؤمترات للتقارب بني املذاهب االسالمية في الوقت الذي 
متنع فيه رعاياها الســـنة من حضور مؤمترات مشابهة 

خارج ايران.
  وسنة ايران ال يجدون مسجدا يصلون فيه في طهران، 
وقد منعوا من بناء مســـجد لهـــم رغم كثرة اعدادهم في 
العاصمة.. واملستغرب ان متنع ايران رعاياها من بناء مسجد 

بينما تسمح لغير املسلمني ببناء دور عبادة لهم.
  قد يقول البعض: ملاذا ال يصلون في املســـاجد املقامة 
فعال باعتبار املساجد لكل املسلمني، اقول: شخصيا امتنى 
هذا ولكن الواقع املؤسف يقول شيئا آخر، فالشيعة في 
كل انحاء العالم لهم مســـاجد خاصة بهم ومادام هذا هو 
الواقع فلماذا متنع ايران رعاياها من ممارسة عبادتهم؟ 
هذه القضايا في غاية األهمية، وهي التي تقرب بني إيران 
وجيرانها العـــرب، وهي التي جتعلهم ال يخضعون ألي 

ابتزاز من هنا وهناك.
  من املهم ان تدرك ايـــران انها اذا ارادت من العرب ان 
يقفوا معها ضد التهديدات االميركية واليهودية ان تبتعد 

عن تأزمي العالقات معهم بكل الوسائل.
  ايران دولة اسالمية جارة لنا، تقوم بأدوار جيدة، وتقف 
مـــع قضايا العرب خاصة ضد اســـرائيل، ومن مصلحة 
اجلميع ان يضعوا ايديهم بأيدي البعض ليشـــكلوا قوة 

حقيقة جتاه األطماع التي تهددهم جميعا.
  malharð@hotmail.com 

 محمد هالل الخالدي

 مذكرة خلية CIA الحمراء 

 نظرات 

 د.محمد علي الهرفي

 إيران ليست عدوًا.. ولكن

 وجهة نظر

 العقل الثالث

 د.ناصر بهبهاني

 نوافذ

 التنوع البشري الذي تعيشه الكويت، 
ظل على مدى سنوات نشوء الدولة وحتى 
عصرنا احلالي ميزة إيجابية حققت املزيد 
مـــن التطور للبالد، فقـــد كان املهاجرون 
يحملون معهـــم ثقافاتهـــم واعتقاداتهم 
ومذاهبهم ومشاربهم املتعددة واملختلفة، 
واستفاد الكويتيون من ثقافات بعضهم ومن 
جتاربهـــم، حتى حصل ما ميكن أن نطلق 
عليه مصطلح «تالقح األفكار»، ونتيجة لذلك 
أفكار عظيمة اقتصاديا وسياسيا  ظهرت 

واجتماعيا.
  من أجل هذا يفترض باألجيال الواعية 
اليوم أن حتافظ على ميزة االختالف وأال 
حتوله إلـــى خالف. وأمامنا مناذج غربية 
عملت على اســـتثمار االختالف بالشكل 
األمثل، فأنتجت ثورة علمية ناجحة بكل 
املقاييس، بل إن جتربتهم تكاد تكون أصعب 
من جتربتنا، فنحن في النهاية لدينا هجرات 
عربية متقاربة الثقافات والتاريخ واللغة، 
بينما هجراتهم عبارة عن فسيفساء غير 
متجانس األلـــوان واألعراق واللغة، ومع 
ذلك فقد جنحت جتربـــة االندماج لديهم 

واالنسجام وأنتجوا «عقال ثالثا».
  نحن في الكويت اليوم بحاجة إلى هذا 
العقل الثالث، والذي هو مزيج من حضر 
وبدو وسنة وشيعة، وعلى الصعيد السياسي 
نحتاج أيضا إلى هذا العقل الثالث والذي 
هو مزيج بني أطياف التيارات واالجتاهات 
السياسية، كذلك نحتاج إلى هذا العقل في 
مجلس األمة ليجمع في تالفيفه تفكير ٥٠ 
عضوا ليصب تفكيرهم في املصلحة العامة، 

ونبذ أي مصالح شخصية ضيقة.
  املشكلة احلقيقية التي تواجهنا اليوم 
ال تكمن في املناهج التربوية، فمعظم هذه 
املناهج حتث على الوحدة الوطنية والوئام، 
ولنكن صريحني، فاملشكلة األكبر تكمن في 
التنشئة األســـرية حني يدس اآلباء- عن 
قصد أو غير قصدـ  نفثات طائفية في آذان 
أبنائهم أو أفكارا تنغرس في نفوسهم إلى 

أن يتقدم بهم العمر.
  ولنكن صريحني أكثـــر.. فهناك اليوم 
الكثيـــر مـــن املظاهر العلنيـــة تظهر في 
الشـــوارع ومواقع اإلنترنت، وحتى بني 
سطور بعض الكتب، حتض على التقوقع 
واإلنزواء واالنسحاب نحو الفئوية الضيقة، 
وتطالعنا هذه املظاهر علنا، وتتحول من 
كونها مظهرا مـــن مظاهر حرية االعتقاد، 
إلى أدوات اســـتفزاز. ولكن األزمات التي 
مرت على الكويت جعلتنا نوقن بأن هذه 
احملاوالت أوهـــن من أن تنال من وحدتنا 
الوطنية، وألجل أن نكرس ذلك، يفترض 
بنا أن نلتفت إلى األثمان التي دفعتها دول 
مـــن حولنا نتيجة هذه املمارســـات، وأن 

نتعظ.
  اليوم هناك الكثير من الكتب والفضائيات 
التي حتـــاول إعادة إنتـــاج التاريخ وفق 
أســـس حتريضية، والعمل على حتويله 
إلى مســـحوق بارود في فوهة مدفع قابل 

لالشتعال في أي حلظة.
  nasser@behbehani.info 


