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 (يأيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي).

  نعزي أنفســـنا بهذا املصاب اجللل ونعـــزي الكويت بفقيدها 
ونعزي أسرة املرزوق خسارة هذا الرجل املعطاء.

  خسرت الكويت اليوم رجل املقاومة الذي قاوم االحتالل بطريقته، 
أثنـــاء الغزو من القاهرة وعمل بـــكل إخالص وجهد حلني حترير 
الكويت، من الغزو الغاشم، واصدر قراره باستمرار جريدة «األنباء» 
من القاهرة، وتوزيعها على القراء مجانا لتكون صوت لكل كويتي 
ومقاوم، واميانا من املرحوم بتوصيل قضية الكويت العادلة جلميع 
العالم، ولم يأل جهدا في مســـاعدة كل احملتاجني أثناء الغزو في 

القاهرة من املواطنني.
  إلـــى جنة اخللد يا أبا وليد لقد فقـــدك الناس وأنت الذي كنت 

بينهم تعيش همومهم، وحتزن حلزنهم وتفرح لفرحهم.
  ان القلب ليحـــزن وان العني لتدمع على رحيلـــك يا أبا وليد، 
فـــواهللا الناس تدعو لك بالرحمة واملغفرة والعني تبكيك، انه من 
احملزن ان تفاجأ برحيل رجل من خيرة الرجال بالبلد والذي عمل 
للبالد الكثير من االجنازات، وأقـــام نهضتها مع رجاالت الكويت 
وأسس هذا الصرح اإلعالمي الكبير املتمثل في جريدة «األنباء»، ان 
االقتصاد ليبكي على رحيلك واإلعالم سيفتقدك فرحمة اهللا عليك 
لكن «من خلف ما مات» وأنت أجنبت رجاال على قدر املســـؤولية 
وهم على نهجك وخطاك يســـيرون، فأعانكم اهللا يا فواز وبيبي 
ويوسف على هذه املسؤولية ونحن واثقون كل الثقة بأنكم «خير 

خلف خلير سلف».
  نودعك يا أبا وليد عنـــد رب رؤوف رحيم بدعوات تبتهل الى 
اهللا أن يجزيك خير اجلزاء على ما قدمت لبلدك وألهلك، وإنا هللا 

وإنا إليه راجعون.
  عارف المغامس الشمري 

 في حياة االنســــان مير عليه كثير من االصدقاء، وفي كل مجال 
من مجاالت احلياة هناك صديق الطفولة وصديق الدراسة وصديق 
املهنة وصديق العمل، وهناك ايضا صديق الفرفشــــة والوناســــة، 
وقليل ما ميكــــن ان جتمع هؤالء االصدقاء مع بعضهم البعض الن 
اخلالفات بينهم تختلف حســــب الزمن ونوع الصداقة التي يرتبط 

بها االنسان.
  وعادة ما تنتهي االمور اذا جمعتهم الى خالفات النهم من خلفيات 
مختلفة واسلوب حياة مختلفة، اي انه قلما ميكن جمع هذه الصداقات 
بأنواعها في مكان واحد دون خالف، فما بالك اذا اردت ان جتمعهم 
في صديق واحد، وهذا االمر يحدث نادرا ويحتاج الى شــــخصيات 
متميزة في جميع الصفات، واالخ خالد يوسف املرزوق رحمه اهللا، 
كان هذا االنسان النادر، فهو صديق لي منذ فتحت عيني على هذه 
الدنيا، أكان في مرحلة الطفولة او الدراسة او احلياة العملية او غير 
ذلك، ورغم اختالف توجهاتنا في احلياة ظل االخ خالد رحمه اهللا هو 

الصديق الذي كان من املمكن ان أجلأ اليه في جميع املناسبات.
  فرغم اختالف الظروف التي عشناها اال انني لم اتذكر يوما واحدا 
اختلف فيه احدنا مع اآلخــــر، وامنا كنا متفقني في جميع املجاالت 
وننهي اجتماعاتنا باالبتسامة والفرح، الن االخ خالد رحمه اهللا لم 
يكن يتحمل ان يرى زعل صديق، ومثل هؤالء االشــــخاص يظلون 
كشــــمعة تنير الظالم مهما كانت الظروف، هكــــذا اتذكر االخ خالد 
رحمه اهللا وهكذا ســــيبقى في ذاكرتي، وال اعتقد ان املوت سيبعده 
عن مخيلتي وذاكرتي، فهو يعيش معي دائما واتذكره دائما، وسأجلأ 

الى روحه الطيبة بعد فراقنا امال في اإللهام من روحه الطاهرة.
  مثل هذا االنسان بطبيعة احلال انسان نادر وال يتكرر فهو اكثر 
من ظاهرة في شخص واحد، وهو اقرب الى االسطورة من االنسان 
العادي، فكم سنفتقده في امللمات وكم سنشتاق اليه ليساعدنا على 
حل اي قضية جتابهنا مســــتقبال اكانت اجتماعية او اقتصادية او 
حتى علمية، وال انسى ابدا عندما اقترحت عليه ان يبني لنا صرحا 
للعلوم االسالمية، هذا املجال البعيد كل البعد عن حياته اليومية، 
ولكــــن على الفور كان رده لي، يــــا اخي عبدالرحمن ما عليك اال ان 
تطلب وعسى ان يوفقنا اهللا لتلبية طلبك، وفعال حتقق ذلك الطلب 
وكانت النتيجة صرحا اسالميا معماريا فاز بإحدى جوائز اغاخان 
للعمارة االسالمية، الن االخ خالد لم يكن يرغب ابدا اال في أن يعمل 
االحسن واالجود ويتدخل في جميع التفاصيل ويعيش كل حلظة 
من حلظات التخطيط والتنفيذ وحتى االشــــراف، النه كان يبتغي 

الكمال في كل شيء.
  كان انسانا ســــابقا لزمانه، دقيقا في اختيار القضايا، واذا اقدم 
على شيء يقدم عليه بأسلوبه اجلريء ورؤيته الثاقبة، وبعد نظره، 
وهذه الصفات متثلت فيه في جميع امور حياته حتى انك ال ترى اي 
انسان كان على عالقة مع االخ خالد رحمه اهللا اال وكان من محبيه 

ومن املعجبني به نظرا لعطائه السخي على جميع املستويات.
  رغم كل هذا كان انسانا متواضعا يتصرف معك حسب مستواك 
وثقافتــــك، وكان يتقبل كل نقد ولو اختلف معك حتى لو من بعيد، 
بل على العكس كان التعرف عليه والعمل معه طريقا الى حتســــني 
امور الشــــخص الن االبداع كان دائما ديدنه وال يصل اال للكمال مع 
كل شيء. كان مغامرا بعقل، وكان متحفزا مع احتياط وكان كرميا 
من دون منة، كان بعيد النظر من دون شــــطط، وكان دائما واقعيا 

وعمليا سريع البديهة وسريع التفاعل مع ما يقدم عليه.
  فقدت الكويت بفقدان االخ خالد املرزوق انسانا نادرا قلما يجود 
مبثله الزمن، وسيذكره تاريخ الكويت كابن بار ضحى بكل شيء من 
اجــــل بلده، ولم يكن يتردد في ان يضحي بحياته لوطنه ويضحي 
من اجل غيــــره، النه كان يعيــــش دائما لغيــــره وال اذكر مرة انه 
استهدف الكسب لشخصه دون افادة العشرات واملئات من الناس، 
هكذا كانت مشاريعه، وهكذا كان تصديه لقضاياه، ينظر دائما الى 
مصلحة الوطن قبل مصلحته، وكان دائما يعطي الوطن كل شــــيء 

بنفس طيبة.
  طيب اهللا ثراك يا اخي خالد، ســــتكون بإذن اهللا مع الصديقني 
والصاحلني، وســــتكون لك مرتبة عالية فــــي جنات اخللد، الن من 
عاش في هذه الدنيا من اجل الغير كان قد حقق السعادة في حياته 

والثواب بعد فراقه هذه الدنيا الفانية.
  نتضرع الى اهللا ســــبحانه وتعالى ان يغفر لك ذنوبك ويسكنك 
فسيح جناته، ونطلب من اهللا ان مين علينا وعلى محبيك جميعا 
بالصبر والسلوان، وعســــى اهللا ان يغفر لك ذنوبك جميعا، فإلى 

جنة اخللد يا صديقي الصدوق خالد..
  د.عبدالرحمن عبداهللا العوضي 

 الصديق الصدوق خالد..

 هناك بعض املالحظات على ما حصل في 
الفترة األخيرة من اســـتجواب وطلب عدم 
تعاون واجللسات السرية وغيرها من األمور 
التي سأحاول أن أختزلها في هذا املقال وهي 

كما يلي: 
  أوال: نتيجة التصويـــت على كتاب عدم 
التعـــاون أتت ٢٥ ضد عدم التعاون و٢٢ مع 
عدمه وامتناع النائب عبداهللا الرومي وغياب 
النائب مبارك اخلرينج وعدم إمكانية تصويت 

الروضان لكونه وزيرا، ولو أخذنا جدال مبا قاله الرومي بأن 
امتناعه عن التصويت يعني عدم منحه الثقة للحكومة، وما 
ينقل عن اخلرينج، الـــذي ندعو لوالدته بالرحمة واملغفرة، 
أنه مع االســـتجواب وبالتالي الظاهر أنه مع عدم التعاون، 
ولو فرضنا أن الروضان لم يكن وزيرا ألتت النتيجة ٢٦-٢٤ 
لصالح سمو الرئيس، وهي نتيجة متواضعة وال تعتبر فوزا 
فليس املطلوب عبور الطلب بصوت أو صوتني، بل املطلوب 
حصول احلكومة على ثقة أغلبية النواب حتى تستطيع املضي 
في عملها في قيادة الدولة. أما أن تكون النتيجة قريبة جدا 
فلو غّير نائب أو نائبان موقفهما الستقالت احلكومة، وهذا 
يعتبر مؤشـــرا على صعوبة األيام املقبلة للحكومة، فهؤالء 
النواب املعارضون لها لن يغيروا موقفهم بني ليلة وضحاها، 
وعلى احلكومة أن تستوعب هذه الرسالة وأن تثبت للنواب 
وللشعب أنها جادة في التغيير وأن نسبة الـ ٤٥٪ املعارضة 

لها من النواب ستنخفض بفعل توجهاتها اإلصالحية.
  ثانيا: سرية اجللسات أمر قد يكون دستوريا ومسموحا به، 
ولكن يجب أن نعيد النظر في تطبيقه بشكل فوري متى ما 
كان هناك استجواب أو طلب طرح ثقة، فاألصل في اجللسات 
هو العلنية وأن تكون سرية في وجود ضرورات كمناقشة 
سياسة الدولة اخلارجية أو أسرارها العسكرية وغيرها من 
األمور التي ال يجب أن تكشـــف للعامة. أما حني يكون هناك 
استجواب على أمور ظاهرة للعامة مثلما حصل في الصليبخات 
وغيرها، فالواجب أن تكون مناقشتها علنية حتى نقطع الشك 
باليقني، وال ننتظر النواب ليدلوا بتصاريحهم املتضاربة فمن 
أيد احلكومة قبل االستجواب أشار الى أن احلكومة قدمت دالئل 

قوية، ومن عارضها نفى أن تكون احلكومة 
قدمت ما يبرئها، فمن نصدق؟

  ثالثا: ظاهرة قمع الرأي اآلخر هي آفة نعاني 
منها كلنا بال اســـتثناء كبشر، وإن اختلفت 
شدتها من شخص آلخر، فمن اشتكى أن هذه 
القناة ال تظهر رأيه هو نفسه من رحب بأن 
هذه القناة ال تظهر الـــرأي املخالف، ظهور 
القنوات الفضائية اجلديدة أمر صحي وفيه 
فوائـــد عديدة ولكن خوفـــي من أن نتحول 
إلى بلد منقسم حتى في التفكير، فمن يود أن يؤكد ما ذهب 
إليه سلفا من أن احلكومة مخطئة وعليها االستقالة فليتابع 
القناة الفالنية، ومن يريد أن يؤكد رأيه بأن املعارضة سبب 
التـــأزمي في البلد فليتابع القنـــاة الفالنية، متابعة من يؤيد 
فكرك فقط، وجتاهلك للـــرأي اآلخر ال يفيدك وعلى العكس 
يوهمك بأنك على حق على الدوام وأن من يخالفك هم أقرب 

إلى اجلنون.
  رابعـــا: أهم ما الحظته في الفترة األخيرة هو أن البعض 
اتخذ موقفا من األحداث بناء على مواقف سابقة ملن يعارضهم، 
بغض النظر إن كانوا على حق أو باطل، وهو أمر خطير جدا 
وسيكون له تبعات في املستقبل إن لم يتم تدارك ما حصل. 
فهذا يقول هل تريدوننـــي أن أقف مع مخرجات الفرعيات؟ 
وذاك يقول هل تريدونني أن أقف مع مسببي الطائفية؟ وآخر 
يقول هل أقف مع مخلفات ســـراق املال العام؟ اجلواب نعم، 
عليـــك أن تقف مع احلق ولـــو كان صاحبه أظلم اخللق، إن 
لم تفعلوا فبلدنا ســـيحترق من الداخل، فكلنا ـ وأعني كلنا 
ـ أخطأ بحق فئة من فئات الشعب في يوم من األيام وعلينا 
أال نذكر أنفسنا مبا سبق من أخطاء ولنركز على مستقبلنا 

لتفادي املزيد منها. 
  أتقدم بخالص العزاء واملواساة ألسرة املرزوق الكرمية في 
وفاة العم خالد يوسف املرزوق، أحد رجاالت الكويت الذين 
نهضوا بها في فترة التنمية احلقيقية، وكان له دور اجتماعي 
وجتاري وسياســـي بارز أهمه إنشاء دار الكويت للصحافة 

«األنباء»... اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك.
  salanzi@gmail.com 

 أهال وسهال بأردوغان، نحبك يا أردوغان، 
نورت الكويـــت، كلمات كثيرة لو نقولها في 
حق هذا الزعيم لم نوفه حقه، فهو زعيم قوال 
وفعال، ويســـتحق ذلك دون أدنى شك، وهو 

الذي أحبه الصغير قبل الكبير.
  ومع هذا احلب الكبير، ال جتد من بني احملبني 
من أجبـــر على احلب، أو من يخاف، أو الذي 

لديه طمع، أو حتى مصلحة من وراء حبه، حيث انهم أحبوك 
بـــكل عفوية وصدق نابع من قلوبهم، ويعبرون عنه بطرقهم 
املختلفة، وال تكاد جتد مناســـبة إال ويظهر هذا احلب واضحا 

جليا.
  قد ال نراك كثيرا يا أردوغان، ولكننا بال شك نرى إجنازاتك 
الواضحة وضوح الشـــمس للعيان، سواء كانت، اقتصادية، 

سياسية، عسكرية.
  أعتقد أننا مازلنا جنهل شخصكم الكرمي، وأجزم بأن أعينكم 
ترقب املستقبل بروح العصر، حيث ان لكم الكثير من اآلمال 
والتطلعات على كل األصعدة، التركية، العربية واإلسالمية، 

واألوروبية والتي تطمحون في الدخول إليها.
  ال نقول هذا الكالم بحقك أردوغان من باب الترف الفكري، 
حيث ان العالم العربي عموما جبل على حب الزعامات، والزعامات 
التي تعودت على الصعود على أكتاف الفقراء واملساكني، ولكن 

إجنازاتكم وتواضعكم خير شاهد على حبكم.

  لقد خرجت يا أردوغان من حتت أحراش 
الثعابـــني، والذين كانوا يكيدون لكم املكايد، 
ولكن بقدرتك وعزميتك وتخطيطك الســـليم 
والدقيق في نفس الوقت، استطعت حتقيق 
مـــا لم يحققه غيرك، وذلـــك نتيجة طبيعية 

للعبقرية التي متتلكونها.
  لقد علمت الناس كيف يكون العمل اجلاد، 
وخاصة األحزاب اإلســـالمية منها، حيـــث انك خرجت منها، 

ومازلت تفتخر بذلك.
  لقد قلت في أحد اللقاءات مع األمواج البشرية التي جاءت 
لتوديعك عام ١٩٩٨، بعدت أن ألقيت بعض األبيات التي اتهمت 
فيهـــا «وداعا أيها األحباب، ودعا لوقت قصير، تهاني القلبية 
ألهالي اسطنبول بعيد األضحى، تهاني القلبية للشعب التركي، 
تهاني القلبية للعالم اإلسالمي إنني لست ممتعضا وال حاقدا 
ضد دولتي، ولم يكن كفاحي إال من أجل سعادة أمتي، وسأقضي 
وقتي خالل هذه األشـــهر األربعة في دراســـة املشاريع التي 
توصل بلدي إلى أعوام األلفية الثالثة والتي ستكون إن شاء 
اهللا أعواما جميلة، ولكن حتتاج منا جهدا كبيرا وعمال شاقا، 
وسأعمل بجد داخل السجن وأنتم اعملوا خارج السجن»، لقد 
بررت بوعدك، وأصبحت رقما صعبا في السياسة الدولية. وال 

يسعنا في اخلتام إال أن نقول، نورت الكويت يا أردوغان.
  akandary@gmail.com  

 سلطان شفاقة العنزي

 مالحظات على التطورات 
السياسية األخيرة

 إشراقة متجددة

 عبدالعزيز الكندري

 أردوغان... زيارة مهمة

 وجهة نظر

 هي الروح يـــا أخي، يبثها 
اهللا فيمن يشاء، ووقتما يشاء، 
ويأخذها ممن يشـــاء ووقتما 
يشـــاء، وليست احلياة سوى 
نساء تدفع، وأرض تبلع، وعمل 

ُيحفظ، وجنة أو نار.
  احلياة واملوت رهن بتقديره 
وهو احلكيم العليم، له ما أعطى 
واليه ما أخـــذ، وليس لنا من 
التسليم بحكمه،  أمرنا سوى 

وشكره في كل حال.
  لقد عودتنا الدنيا في صورها 
املتكررة ان يحملنا اآلباء صغارا 
في املهـــد ونحملهم كبارا الى 
اللحـــد، وهذا قـــدر اهللا فينا 
جميعا، وكـــم يهّون علينا في 
مســـيرة املهد الى اللحد التي 
أمضاها فقيدنا، ذلك النتاج الذي 
حفلت به ميادين الفكر والتميز 
والتألق والتـــي قضاها عطاء 
يتلوه عطاء وإبداعا يكلله اجناز 
تلو اجناز... (ان هذا لهو البالء 

املبني) الصافات ١٠٦.
  لقد أصابنـــي احلزن على 
الفقيـــد، ولم يتجـــاوز مجمل 
معايشـــتي له إال عبر االعالم 
والرصد الشـــخصي لسيرته، 
فكيف مبن عاش في كنفه كل 
تلك السنوات املمتدة؟! أقّدر ان 
احلزن كبير والصبر الذي بدا 
فيك أكبر، وعسى ان يكون فعل 
اخلير واالحسان في االرض من 
أجل الناس والبر الذي عرف عن 
الفقيد وذويه شافعا له عند اهللا، 

وال نزكي على اهللا أحدا.
  أخي يوسف..

  إنهـــا إرادة اهللا وحكمته.. 
حتما لن تتوقف مسيرة البناء 
واالعمار التـــي خطها الراحل 
الكبير وستتواصل في أجناله 
وذويه وستكون مراحل حياته 
حتى وداعه دروســـا جليلنا 

وتالميذ جتربته.
  إنا نعزيك ال أنا على ثقة
  مـــن احليـــاة ولكن ســـنة 

الدين
  فما املعزى بباٍق بعد ميته

  وال املعزي ولو عاشـــا إلى 
حني

الفقيد بواســـع    تغمد اهللا 
رحمتـــه، وأدخلـــه فســـيح 
جنانه، وأحلقنا به مع النبيني 
والصديقني والشهداء وحسن 
أولئك رفيقا و(إنا هللا وإنا إليه 

راجعون).

  سامي محمد العدواني

 عزاء ورثاء

 وترّجل الفارس عن جواده..
  العم خالد المرزوق إلى جنة الخلد


