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 مواقيت الصالة 

 ٥٫٠١  الفجر 
 ٦٫٢٠  الشروق 

 ١٢٫٠١  الظهر 
 ٣٫١٧  العصر 

 ٥٫٤٣  المغرب 
 ٧٫٠٠  العشاء 

 محطات  طوفة عروق

 الشعب الليبي باٍق وعمر الطغاة قصير النار تقترب.. والبلد في خطر (٣)
 نعم.. النار تقترب والبلد في خطر.. ال استطيع 
ان أجتاهل ذلك او اترك احلديث في هذا االمر.. واؤكد 
للمرة املليون ان اخلروج الى الشارع في هذه الظروف 
طمعا وامال في اسقاط احلكومة امنا هو جرمية كبرى 

بحق الكويت.. وامن الكويت ومستقبل الكويت.
  وفي مقاالتي الســــابقة، شرحت رؤيتي وأبديت 
مخاوفي وهواجسي ايضا باالنصات لصوت العقل 

واملنطق والضمير.. ناشدت نواب االمة ان يتخلوا عن نوازعهم اخلاصة 
وينحوا اجنداتهم السياسية.. الن الكويت بلد صغير ال يحتمل أي هزة.. 

فما بالكم والنار حترق وتدمر وتعربد في منطقتنا؟!
  اآلن حــــان الوقت لنبذ خالفاتنا وتوحيد كلمتنا.. وان نفهم بعضنا 
بدقة.. ومن دون لبس أو مواربة، وهذا لن يحدث اال ان صدقت النوايا 
وجعلنا الكويت اوال في مقدمة اهتمامنا، ومن دون ذلك فسيفهم كل منا 
اآلخر خطأ، وعلى ســــبيل املثال، بدا للبعض من حديثي باالمس عندما 
تطرقت الى التناغم الذي ملسناه بني «حزب اهللا» و«االخوان املسلمون» 
في بعض الدول العربية، وتطرقي الى ما قاله الشيخ آية اهللا املدرسي 
في قناة «اهل البيت» انني اقصد االخوة الشــــيعة داخل الكويت، وهذا 
فهم خاطئ وال يستقيم ولكنه يأتي في ظل مناخ مازال بحاجة الى تنقية 
لالجــــواء.. اذ لو كانت االجواء كذلك فان كل من يعرف توجهاتي يدرك 
على الفور ان هذا الفهم ابعد ما يكون متاما عن مقاصدي ومن يعرفني 
جيدا يعلــــم انني مصابة بـ «عمى ألوان» في مســــألة طوائف املجتمع 

وتصنيفاته، هذا بدوي وذاك حضري.. وهذا سني وذاك شيعي!
  كما ان عالقتي بنخب املجتمع من الشــــيعة وهي كثيرة، وصداقاتي 
العديــــدة مع هؤالء االعزاء كفيلة ملن يعرفونني بدرء هذه التهمة عني، 
ففــــي احلقيقة أنا جتمعني بكثير منهم صداقــــات متميزة فهم أخلص 
مــــن ان يثار لغط حولهم، وهم احد مقومات املجتمع الكويتي ودعائمه 
االساسية، ووالؤهم للكويت ليس محل شك او جدال، لكن هذا في جانب، 
ووجود أحزاب وجماعات سنية او شيعية تعمل على اذكاء نار الفتنة 
والدس والوقيعة بني املسلمني.. سنتهم وشيعتهم في جانب آخر، فهذا 
موجود في كثير من البلدان العربية واالســــالمية وهناك من يسعون 

للوقيعة بني سنة وشيعة الكويت.
  ولعل لنا في درس الغزو العراقي وتوحدنا ضده شيعة وسنة عظة 
وعبرة، فالدماء التي سكبت على أرضنا خالل الغزو وعلى مدى شهور 
املقاومة الكويتية الباسلة لم تخضع ابدا لتمييز او تصنيف، فلم يقل 
أحد أبدا شهيد سني وآخر شيعي، لعلنا نذكر ايضا ان الكويتيني سنة 

وشيعة كانوا يصلون معا في مسجد واحد.
  وفي أحد «االمييالت» الرائعة التي تلقيتها مؤخرا كتب لي خالد بوفهد 
يقول «ذهبت الى املعرض الذي أقيم في األڤنيوز لصور املظاهرات التي 
أقيمــــت في لندن تنديدا بالغزو، وترحمــــت على حالنا هذه االيام، فقد 
كنا آنذاك على قلب رجل واحد بجميع طوائفنا، مؤيدين للشرعية، أما 
اآلن بعد ٢٠ عاما على ذلك التالحم فماذا قدمنا للوطن؟ لقد ركزنا على 
القبلية والطائفية واملصالح الشخصية وأصبح لدينا فساد ينخر في 
الوطن، فساد متعدد االشكال.. سياسي، اقتصادي، اجتماعي، رياضي.. 
وال عزاء للوطن، احلكومة واملجلس يتبادالن االتهامات والكل مشارك 
في متزيق الوطن، وســــنندم اذا جرفتنا الرياح العاصفة التي تهب من 
حولنا، اهللا يستر»! هكذا ختم بوفهد كلماته الصادقة وأوجاعه التي هي 
اوجاع كل من يعشق الكويت وكل من يدعو ان تبقى ساملة محفوظة من 
أي مكروه.. وأنا أشعر بأن الكويتيني في هذه االيام الغالية سيتذكرون 
كيف كانت حياتنا خالل محنة الغزو وسيعودون الى رشدهم من جديد 

باذن اهللا!
  ..والعبرة ملن يتعظ! 

 الســـكوت الدولي املريب عن حرب االبادة التي يشـــنها النظام 
الدموي في ليبيا على شعبه األعزل يثبت صحة ما ذكرناه في مقال 
االحـــد املاضي عن ازدواجية املعايير في التعامل العاملي مع ثورات 
الشعوب احلالية، فالســـماح للقذافي باستخدام الطائرات في ابادة 

شعبه هو تكرار سيئ للسماح لنظام صدام بقمع انتفاضة 
  الــــ ١٤ محافظـــة من اجلو في ربيع عام ٩١ وهـــو ما أبقى حكمه 
البغيض الثني عشـــر عاما الحقة، وهو ما قد يحدث لنظام احلكم 

الليبي بعد اجهاض الثورة الشعبية القائمة.
  > في يوم أغبر وليل أظلم قام انقالب مشـــبوه على حكم امللك العادل محمد ادريس 
السنوسي ورئيس حكومته ونيس القذافي بتاريخ ١٩٦٩/٩/١، وقد استدعى رأس النظام 
اجلديد على وجه السرعة شخصيتني لهما ارتباطات غامضة ليدرباه على عمليات القمع 
واخلداع والكذب والزيف هما د.ســـعدون حمادي الذي أرسله صدام من العراق ومحمد 
حسنني هيكل الذي حضر من مصر، وقد ابتدأ النظام الثوري ومنذ أعوامه االولى بعمليات 
القتل والقمع الوحشي، حيث أعدم الطلبة في اجلامعات واملصلني في املساجد واحملجوزين 

في السجون ومت تسميم املعارضة في اخلارج بشكل فريد وغير مسبوق بالتاريخ.
  >ويتهـــم بعض املطلعـــني على خفايا االمور القذافي بدس الســـم البطيء للرئيس 
عبدالناصر إبان زيارته لطرابلس صيف عام ٧٠ حيث توفي بعدها بأيام قليلة، كما قام 
النظام نفسه باختطاف االمام موسى الصدر وصحبه بإيعاز كما يقال من أحد الزعامات 
اللبنانية (!) واستمر مسلسل اجلرائم التي شوهت سمعة العرب وصورة املسلمني أمام 

العالم أجمع حتى يومنا هذا.
  >ففي ديســـمبر ٨٨ قام النظام الليبي بتفجير طائـــرة البان ام االميركية ١٠٣، وفي 
العام الذي يليه فّجر الطائرة الفرنســـية «أوتـــا» فوق النيجر، وقد اعترف الحقا بتلك 
اجلرائـــم وعوض الضحايا باملليارات عام ٢٠٠٣. وفي ديســـمبر ١٩٩٢ قام بتغيير رقم 
الرحلـــة الليبية املتجهة من بنغازي الى طرابلس مـــن ٤٠٣ الى ١١٠٣ (نفس رقم البان 
ام) وقـــام بتفجيرها في وضح النهار وقتل ١٦٠ من ركابها بعد أن مت انزال رجال األمن 
منها وملئها بالطيارين املدنيني املعارضني وعلى رأســـهم قائد الطائرة الصديق الكابنت 
علي الفقيه الذي أرغم على أخذ الرحلة بعد أن سحب منها قائدها االصلي الكابنت حمد 
بوخشـــيم، وقد متت ازالة ركام الطائرة في اليوم التالي دون حتقيق أو حتى تعويض 

ركابها ومالحيها.
  >وقد اعلنت هذه االيام قبائل ليبيا وحاضرتها رفضها استمرار حكم صاحب الكتاب 
االخضر الذي حتول الى االحمر القاني من كثرة دماء االبرياء التي أوغل فيها مبساعدة 
مرتزقته من ذوي القبعات الصفراء الذين أحضرهم «أمني» القومية العربية من ٦ دول 
غير عربية لقتل أبناء شعبه العرب. لقد ابتدأت الشرارة في بنغازي البطلة وجتاوبت 
معهـــا طرابلس العزيزة التي رفع أهلها شـــعار «بنغازي مـــش بروحك نحن ضمادين 

جروحك»... إن  الشعب الليبي باق وعمر الطغاة قصير!
  آخر محطة: (١) يتســـاءل الشـــعب الليبي عن الصفة التي حتدث بها ابن القذافي في 
تلفزيون الدولة والذي مثل «التوريـــث» بأجل صوره، كما ردوا على دعاويه باحتمال 
قيام حرب أهلية بأن هذا االحتمال لم يســـمع به ابـــان احلكم امللكي ومن ثم فهو نتاج 

حكمهم االبادي الكريه.
  (٢) تتجاوز ثروة القذافي التي ترفض صحيفة «الغارديان» احلديث عنها ٢٠٠ مليار 
دوالر الناجتة عن استيالئه على مداخيل النفط ملدة ٤٢ عاما متواصلة دون حسيب أو 

رقيب مما جعل رئيس وزراء ايطاليا يقبل يده طمعا في عطاياه ورشاويه!
  (٣) صرح الزعيم الثوري اآلخر عمر البشير بأنه لن يترشح لدورة رئاسية جديدة 
بعد أن أضاع اجلنوب بسبب تشـــبثه باحلكم ورفضه ترشيح حزبه جلنوبي لرئاسة 
السودان في االنتخابات السابقة كوسيلة لطمأنة اجلنوبيني وابقائهم ضمن مشروع الدولة 
الواحدة، بالطبع هناك ٩ مليارات وهي سبب وجيه لذلك االعتزال الذي دافعه االول هو 

االستمتاع بصرف تلك املليارات.. وعاشت الثوريات العربية من قومية وإسالمية!
  (٤) َحكم القذافي إبان فترة حكم الرئيس نيكسون واستمر ابان حكم فورد وكارتر 
وريغـــان (دورتني) وبوش االب وكلينتون (دورتـــني) وبوش االبن (دورتني) وأوباما، 
لذا فهو أحـــد أقدم احلكام في العالم كما ان فترة حكمه البغيض هي االطول في تاريخ 

ليبيا منذ عام ١٥٥٠.

 منى العياف
 Alayyaf٦٣@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 دقت الساعة

 املتغيرات التي تشهدها 
املنطقة كانـــت مرصودة 
ومتوقعة، فال جديد فيها 
ســـوى تفاصيل أحداثها 
الدراماتيكيـــة، ذلـــك أن 
الشـــرق األوســـط القدمي 
أصبـــح عبئـــا ثقيال على 
العالـــم، وال منـــاص من 
جتديده وحتديثه وربطه 
التي تشـــترط  بالتنمية 
مكافحة الفســـاد املرتبط 
باالستبداد، فال مفر، إذن، 
من التغيير ودمقرطة هذا 

الشرق االوسط الثقيل.
  بالطبع هناك قول يؤكد 
الدميوقراطية  اســـتحالة 
ويحذر من الفوضى أو عودة 
املستبد حتت عمامة الدين، 
املقابـــل يوجد قول  وفي 
آخر يرى حتمية نهوض 
الدميوقراطية واحلداثة في 
زمن العوملة، وألنني أكتب 
عن بالدي، أقـــول إن كال 
االحتمالني يؤكدان ضرورة 
الكويت والسعي  حتديث 
الى معاجلـــة االختناقات 
السياســـية واالجتماعية 
واالقتصاديـــة فيها وعدم 
الركون للوقت والتأجيل.

  ففـــي حـــال صعـــود 
الى  العربية  املجتمعـــات 
الدميوقراطية وقيام الدول 
املدنية احلديثة، فإن ذلك 
يجعلنا في مرمى الضغط، 
ورمبا االرتباك ونحن رواد 
فـــي املنطقة،  التحديـــث 
أما في حال ســـقوط هذه 
املجتمعات في مســـتنقع 
الفوضـــى، فـــإن ذلك أمر 
يرفع املطالبة باإلصالح الى 
درجة املصلحة العليا للبالد 
التي جربت التحديث، ساعة 
استقاللها، وخبرت جدواه 

ومنافعه.

 العجيري: الشباب يصيفون بعد ٥ مارس
  وكبار السن في األسبوع الثالث منه 

 كونـــا: نصـــح 
الفلكـــــي  العالـــم 
د. صالح العجيري 
بعدم االســـتعجال 
املالبس  بارتـــداء 
الشـــهر  الصيفية 
اجلاري السيما ان 
اجلو يشـــهد تقلبا 
ملحوظا في األيام 

احلالية.
  وقال العجيري 
ان رياحا شـــمالية 
غربية باردة نسبية 
تســـود البالد هذه 
وتتدنـــى  األيـــام 

درجات احلـــرارة فجرا الى نحـــو ١٠ درجات اما في 
فترة الظهيـــرة فترتفـع لتصل الى أعلى مدى لها ٢٥ 

درجة.
  واضاف ان هذا اجلو سيسود البالد حتى اخلميس 
املقبـــل متوقعا هطول امطار قليلة في أماكن متفرقة 

يوم السبت الذي يليه.
  ودعا الى عدم ارتداء املالبس الصيفية بالنســـبة 
للشـــباب إال بعد اخلامس من مارس املقبل فيما حث 
كبار السن على التريث حتى االسبوع الثالث من مارس 

جتنبا للتعرض لنزالت البرد في تلك الفترة. 

 د. صالح العجيري 


