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لست من املهتمني ملا يعرض من برامج وسهرات عبر 
الفضائيات الكويتية وال أتابع هذه الفضائيات إال ملشاهدة 
نش��رة األخب��ار اليومية أو برنامج سياس��ي معني، في 
األسبوع املاضي ش��اء القدر أن أشاهد برنامج تو الليل 
الذي يعرض على شاشة الوطن وكان ضيف احللقة في 
ذل��ك اليوم األخت صفاء الهاش��م الت��ي ال أبالغ ان قلت 
إنه��ا »امرأة قدت من منطق« فاألخت صفاء متلك الكثير 
من املنطق في طرح أفكارها ورؤيتها للوضع السياس��ي 
واالقتص��ادي في الكويت وقل ما جند في وقتنا الراهن 
من ميلك املنطق في طرح وتسويق أفكاره ورؤاه فضال 
عن امتالكها لكاريزما طاغية جتعلها قادرة على التأثير في 
اآلخرين إيجابا، فبعد متابعتي للقاء قررت أن أكون أحد 
املتابعني لتغريد األخت صفاء في سماء التويتر لالستفادة 

مما تطرح من أفكار سياسية واقتصادية.
صفاء الهاش��م عقلية اقتصادي��ة »محترمة« ال ميكن 
جتاهلها أو االستهان بها أو تهميشها، فهي كويتية )صرفة( 
والكويت أولى وأحق بأبنائها وبناتها ممن يحققون جناحات 
باهرة في القطاع اخلاص كاألخت صفاء، فالطاقة الشبابية 
في الكويت يجب أن تس��تثمر في خدمة هذا الوطن وأنا 
عل��ى يقني بأن صفاء الهاش��م وغيرها من الش��باب لن 
يتوانوا في تلبية نداء الوطن خلدمته من خالل توزيرهم 
أو تعيينهم كقيادات ومستش��ارين كل حسب تخصصه 
ولذل��ك أمتنى على احلكومة أن تغير من أس��لوبها غير 
املجدي في اختيار نوعية الوزراء والقيادات واملستشارين 
واخلروج ع��ن الدائرة الضيقة إلى الدائرة األوس��ع في 
االختيار واالبتعاد عن نظام احملاصصة الذي أثبت فشله 
الذري��ع في النهوض بالكوي��ت وإلعطاء فرصة للطاقات 

الشابة خلدمة وطنهم.
> > >

نقطة أخيرة: بعد سنوات من الفشل الذريع وبيع األوهام 
على الش��عب الكويتي آن األوان لتتقاعد احلكومة بكامل 
أعضائها وقياداتها وإفساح املجال للشباب ليحققوا تطلعات 

هذا الشعب.

اينما اجتهت جت��د الوضع صعبا، فمنذ ثورة تونس التي 
بدأها البوعزيزي انتقل األمر إلى مصر التي شهدت ثورة راقية 
ثم فوضى حتتاج إلى وقت طويل ليعود االستقرار واالزدهار 
فيه��ا حتى لو تفاءلنا، ومن مصر إل��ى العقيد صاحب الكلمة 
املشهورة: »زنقه زنقة« والذي كان صاحب أقصر خطاب يلقيه 
رئيس دولة والكل يتوجس خيفة من القادم الس��يما أن رياح 
الثورة تعصف بالكثير من البلدان، ولسان احلال، نحن لسنا 
مثل، لقد انكس��ر حاجز اخلوف وأصبح للشعب كلمته إال أن 
هذه الثورات عادة ما تخلف حالة من الفوضى، ولذا ال أمتنى 
لكثير من الشعوب العربية أن تثور ألن الثورة تعني العنف أو 
الفوضى وكل ما أمتناه هو أن تبادر احلكومات العربية بتعديل 
أنظمتها فلم يعد الزمن زمن قوة، وعهد التنكيل واالعتقاالت 
انتهى منذ أن أحرق البوعزيزي جس��ده املثقل بهموم احلياة 
مثل الكثير من الش��باب العربي الذي يعاني من البطالة وقلة 
يد العون ولهذا يجد احلل في الثورة التي يقودها الش��باب، 
والغريب في األمر أننا لم نش��اهد من احلكومات العربية أي 
مبادرة الحتواء الش��باب واالس��تفادة من طاقاتهم ومعاجلة 

أوضاعهم وااللتفات إلى قضاياهم. 
> > >

 نأسف ملا جرى للش��قيقة البحرين التي عرفت بالسالم 
واألمن واألمان ونأمل أن تعود كما كانت واهلل يحفظنا من كل 

مخرب ويبعدنا عن الطائفية البغيضة.
> > >

واحد من اكثر الديبلوماسني نشاطا وحيوية، كما أنه يتواجد 
في كل املناسبات ويعرف كيف يعكس صورة مشرفة لبلده، 
هذه نبذة عن الس��فير عزيز الديحاني سفيرنا لدى سورية 

الذي سيكون ضيف رحلة جناح في القريب العاجل.
> > >

شخصيا ال توجد لي مصلحة عند احلكومة ال في السر وال 
في العلن لكنني ضد اس��تجواب الشيخ احمد الفهد، فالتنمية 
حتتاج إلى وقت والرجل لم يأخذه وقته بعد وقبل فترة ليست 
ببعيدة كنت ضمن املدعوين في ديوان عبدالعزيز الغنام الذي 
استضاف الفهد ليجعل احلاضرين يستجوبون الفهد عن كل 
ما يتعلق بخطة التنمية وكان واضحا أن الرجل يريد أن يعمل 

لكن يبدو أن املوضوع شخصي.

في هذه الظروف الدقيقة التي مير بها اإلقليم وليس 
محيطن��ا اجلغراف��ي وحس��ب زادت علين��ا املظاهرات 
واالعتصام��ات، فبني يوم وآخر تخرج علينا مظاهرة أو 
اعتصام وكنا نقول هذه الدميوقراطية وهذه إحدى معطياتها، 
ولكن أن تصل االعتصامات الى اعتصامات طائفية على 
وق��ع ما يجري باحمليط واإلقلي��م وليس لقضايا وطنية 

تخصنا، فهذا ما ليس له تبرير وال تفسير وال منطق.
صحيح أن الكويت بقلبها الكبير تسع اجلميع وصحيح 
أن دميوقراطيتها حتتوي على األضداد، ولكن في مثل هذه 
الظ��روف الدقيقة بل واحلرجة يجب على أهلها احلرص 
عليه��ا واتقاء اهلل فيها واتق��اء اهلل بأهلها، فال يجوز أن 
يخرج علينا اعتصام مملوء باألنفاس الطائفية املقيتة التي 
ال تخدم أح��دا مبا فيها الطائفة التي خرجوا بادعاء أنهم 
يريدون حمايتها أو الدفاع عنها، فهذا مدعاة لإلساءة لها 
وقبلها لألمن الوطني وهي ال تخدم إال اجلهات املتربصة 

بهذا الوطن وأهله.
بل إنن��ي أزعم أن كل من نظ��م اعتصاما او دعا اليه 
بنفس طائف��ي ال يريد الدفاع عن الطائفة وإمنا يريد أن 
يتكسب من الطائفة إما انتخابيا أو ما شابه من هذه املآرب 
الشخصية األنانية الضيقة وعلى حساب الطائفة والوطن 

وأهله، وال حول وال قوة إال باهلل.
وفي ه��ذا املقام أقول إن أه��ل الكويت على مختلف 
شرائحهم وطوائفهم وعبر التاريخ وما مر عليهم من محن 
وأزمات وح��روب كانوا قبلها وخاللها وبعدها وما زالوا 
متحابني متراصني متعاضدي��ن تربطهم ببعض عالقات 
نسب ومصاهرة وجتارة وجيرة ومحبة على الرغم مما 
يقوم به البعض من أبناء الكويت من ش��حن طائفي بني 
احلني واآلخر، وستظل الكويت إلى أن يرث العزيز القدير 
األرض وما عليها بس��نتها وشيعتها وحضرها وقبائلها 
وباقي أقلياتها عزيزة فيهم وهم أعزاء بها وس��يحفظهم 
القوي األمني ما حفظوا نعمه عليهم.. وحفظ اهلل الكويت 

وشعبها من كل مكروه.

تناولنا في املقال الس��ابق ظاهرة ال� »إس��الم فوبيا« 
وخوف الكثير من دول العالم من اإلس��الم، وقد طرحنا 
تس��اؤال مهما، وهو ملاذا تتخذ ه��ذه الدول هذه املواقف 

املسيئة للمسلمني في الكثير من دول العالم.
الس��بب الذي ال يحب أن يسمعه معظم املسلمني، أن 
هؤالء القوم تعرضوا خليانة واضحة وضوح الشمس في 
رائعة النهار، ممن يحملون جنس��ياتهم، ولكنهم فجروا 
قطاراتهم، وفجروا السيارات، ووضعوا القنابل هنا وهناك، 
ثم ان الدارسني من املسلمني في ديارهم والذين أمنوهم 
وفتح��وا لهم جامعاتهم، ووثقوا بهم، خدعوهم، وفجروا 
الطائرات في مبانيهم، ومات اثر تلك العمليات اآلالف من 
األبري��اء، ممن ليس لهم ناق��ة وال جمل في احلرب التي 
ت��دور رحاها في العراق وأفغانس��تان، حيث يحدث كل 

ذلك باسم اإلسالم.
إنهم ينحرون األبرياء نحر النعاج، ويرفعون وراءهم 
الفت��ة مكت��وب عليها »ال إله إال اهلل محمد رس��ول اهلل« 
ويس��تولون على مدرسة أطفال، ويقتل في هذه احلادثة 

العشرات من األطفال، واألبرياء باسم اإلسالم.
ويفجرون ف��ي العراق املقاهي واألس��واق التي تعج 

باملسلمني، باسم اإلسالم...
ويقتلون املسلمني من الشرطة في أكثر من بلد عربي، 
أيضا باسم اإلسالم.. فماذا ننتظر من دول الغرب والواليات 
املتحدة أن تفع��ل؟! وماذا نتوقع أن تكون النتيجة؟! هل 
سيطبطبون على أكتافنا.. ويقولون »أحسنتم نريد املزيد«.. 

.»well done you have done great job« أم يقولون
إن بعض أبناء املس��لمني يساهمون في إعطاء صورة 
سيئة، وقامتة عن اإلسالم، إنهم يقومون بجرائم تستحق 
حد احلرابة لو كان يطبق اإلس��الم، واإلس��الم مع ذلك 
بريء من جهلهم، وأفعالهم، ويذهبون هم ويبقى اإلسالم 
العظيم، اإلسالم الراسخ، اإلسالم الذي يدعو إلى الرحمة، 
واالبتعاد عن الظلم. ويشهد اهلل أننا نتبرأ من جرائمهم، 

وتشويههم لإلسالم.

في كل فترة يفقد اإلنسان عزيزا عليه قد يكون 
من أسرته، وقد يكون من محيط عمله، وقد يكون 
قرأ عنه وأصبح له قدوة يقتدي بها وقد يكون زميل 

دراسة وقد يكون أحد تالمذته.
في بداية األس��بوع فقدت الكوي��ت واحدة من 
فناناتها القديرات، وهي األس��تاذة القديرة الفنانة 
الراحلة رابحة املرزوق التي متيزت بصوتها اجلميل، 
فتغنى الكثيرون بأغانيها التي ترددت على مسامع 
أهل اخلليج وأطربتنا بصوتها األصيل الدافئ، تلك 
هي الفنانة رابحة املرزوق التي الزمتها عاما كامال في 
القاهرة أثناء دراستنا للماجستير، كانت رحمها اهلل 
تتميز بوجه ضحوك مبتسم، وكل من عرفها يعلم 
أنها كانت امرأة مثابرة في حتصيل أعلى الدرجات 
العلمية والوصول باسم الكويت ألعلى درجة، كانت 
تعش��ق الكويت وأهلها بدرجة ال تعد وال حتصى، 
فال أنسى مدى فرحتها بعودة أمير القلوب الشيخ 
جاب��ر األحمد، رحمه اهلل، م��ن فترة العالج وكيف 
قامت بتوزيع احللوى على جميع أفراد اجلامعة من 

أعضاء هيئة التدري��س والطالب والعاملني احتفاال 
بسالمة رجوع أمير القلوب رحمه اهلل.

كانت دائما رغم مرضها الشديد تضحك وتغفر ملن 
أساء لها أو ظلمها، تلك هي اإلنسانة رابحة املرزوق 
التي فارقتنا بجسدها ولكنها باقية بصوتها وروحها 

معنا رحمها اهلل وأسكنها فسيح جناته.
ليس ه��ذا فقط، فلم ميهلني الفراق حلظات في 
اليوم نفس��ه حتى تلقيت خبر وفاة تلميذتي رشا 
فاروق تلك الفتاة الصغيرة التي كانت مترح وتضحك 
كالعصفورة في أروقة املعهد واملسرح، كانت نسمة 
جميلة ترفرف بني أعضاء هيئة التدريس وأصدقائها 
والي��وم تغمض عينيها تاركة لن��ا وجهها الضاحك 
وابتس��امتها التي كانت تدغدغ مشاعرنا بطيبتها، 

رحمها اهلل وأسكنها فسيح جناته.
كلمة وما تنرد: ق��ال تعالى: )الذين إذا أصابتهم 
مصيب��ة قالوا إنا هلل وإنا إليه رجعون أولئك عليهم 
صل��وات من ربهم ورحم��ة وأولئك هم املهتدون � 

البقرة: 156- 157(

Gulf Face: الس��الم عليكم يا 
.Face Book سيد

Face Book: وعليكم الس��الم 
ورحمة اهلل وبركات��ه الرجاء عدم 
اس��تعمال ال��� »ال« ال قمرية وال 

شمسية.
Gulf Face: أول مرة في حياتي 
ارى من ال يرغب في املجد والتمجيد، 
أنت من اي فصيلة تكون؟ وجهك 
وجه عربي واسمك اسم اجنليزي 

وألول مرة نسمع بك.
Face Book: ان��ت جاي حلاجة 
تنب��ش  واال  عنه��ا  تستفس��ر 

تنبيش؟
Gulf Face: أنا آس��ف إن كنت 
ضايقتك بهذا السؤال العابر ولكن 
ي��ا Face ابن Book يقول املثل من 
قرصه الدآب ارتاع من احلبل واملؤمن 

ما يلدغ من اجلحر مرتني.
Face Book: اآلن عرفت��ك زين 
وعرفت ماذا تقصد وباين عليك إنك 
صاحب عملة وتعامل في شغالت 
مشابهة ملا نسعى لتحقيقه ولكنها 
بطريقة تختلف وبأس��لوب قدمي 
لصعوبة الوصل والتواصل وعدم 

وجود اإلنترنت.
Gulf Face: مبني عليك مو سهل 
 Local ان��ت حاجة بتاع ب��رة واال

.made
Face Book: اتركن��ا من الهمز 
واللمز واألسماء احلركية نعرفك 
انت وربعك بأنكم من اخلمسينيات 
تسعون ولم تصلوا للغاية املطلوبة 
لتناحرك��م فيم��ا بينكم مما جعل 
خصمكم يتس��لل ب��ني صفوفكم 
وتذهب ريحكم اما نحن فنختلف 
عن ذي قبل وس��عدنا بذلك بأننا 
نستطيع دخول اي موقع واي حتة 

حتى لو سكرت االبواب والنوافذ 
فالعل��م يبن��ي بيوت��ا ال عماد لها  
واجلهل يهدم بيت العز والشرف.

Gulf Face: املتبني منك ان ما منك 
فكه كما قال ابو عليوي تراني ياي 
ما تخبرنا وشإللي يرضيك وتكون 

في مفالي ركابنا وال تبل ثيابنا.
Face Book: تكرم عينك يا ابن 

اخلليج الطيب اذا عملت اآلتي:
1� إذا حليت��م جميع املنازعات 
السياسية  بينكم  واخلالفات فيما 
واجلغرافية والشخصية أيضا، والتي 
انعكست على ش��عوبكم وفتحت 
األبواب للعابثني أن يتربصوا بكم 

ولو بعد حني محليا واقليميا.
2� اذا ركزمت على بناء اإلنسان 
اخلليجي وقمتم بإنشاء الشركات 
املساهمة التنموية ووحدمت الهوية 
النقدي��ة حتى يش��عر  والعمل��ة 
املواط��ن اخلليج��ي بأن��ه ميتلك 
ه��ذه املصالح املقام��ة على أرضه 
ويحاف��ظ عليه��ا وخصوصا في 
الصناعات البتروكيماوية ونسقتم 
التش��ريعات  بينك��م جميع  فيما 
الدميوقراطية والعدالة  لترس��يخ 

االجتماعية.
3� بناء القوة الدفاعية املشتركة 
والتنسيق االمني ملا يحفظ منطقتكم 
وامنكم القومي من االخطار العبثية 
وحديتم من العمالة الهامشية التي 
جلبت إليكم من قبل جتار االقامات 

وأخلّت في التركيبة السكانية.
Gulf Face: هذه هي طلباتك فقط 

وال لديك شيء آخر؟
Face Book: اعمل هذه وتلك حتى 

إذا زرناك نكون خفيفي الظل.
Gulf Face:  ان��ت م��ن يعطيك 

تأشيرة زيارة؟

Face Book : األصدقاء لنا عندكم 
كثيرون وعلى اتصال معنا عالم العلم 

واملعلومية في كل ساحة وهيَّه.
Gulf Face: تقصد ساحة صفاة 
اإلب��ل. Face Book: خبرك عتيق 
س��موها ساحة التغيير ورأينا من 
كوادرك��م القدمية م��ن يتمخطر 

فيها.
Gulf Face: اهلل ال يغي��ر علينا 
إال لألفضل واحذروا العم سام ال 
يتسلل بينكم بكادره اجلديد بعد ان 
استهلك العملة القدمية وتخلى عنهم 
بعد هذه اخلدمة الطويلة فصاحبهم 
كما قلنا ما يطول شاربه وسوف 
نبني لك��م بعضا من مالمح هؤالء 
في اللقاء القادم رقم 113 إن سنحت 

لنا الظروف.
> > >

خارج نطاق التغطية: سنغرد بكم 
إلى منحدرات وادي الذين يهيمون 
عندما كانت األفكار صافية ولم تعبث 
بها النواحي الفكرية والسياس��ية 
واألجواء س��اكنة ال ش��رقية وال 
غربية وال تهديدات نووية واحلياة 
عفوية طبيعي��ة. Please يا أدعج 

العني قرطوع
من مبس��مك Because يشفي 

جروحي
وهذا بعلم الغرب Its not ممنوع 
ونحن على ال��� System ووجهك 

صبوحي
Your love بوسط ال� Heart يا 

شوق مزروع
تل��ك   I will never forget

املزوحي
ي��ا God س��امح كل عاش��ق 

ومولوع
I`m very sorry واهلل سموحي

بيني وبينك أثير الكلمة 

رؤى كويتية محلك سروضوح

رأي

امرأة
قدت من منطق

التنمية حتتاج 
إلى وقت

أعانك اهلل 
كويتنا 

على بعض أبنائك براقع اإلرهاب 
)2 - 2(

الفراق

احلوار املعقم 
بني الـ
Face Book
Gulf Faceو

شيخة أحمد الجيران
نقبل حجرا ونرمي اآلخر، هكذا 
بواد غير ذي زرع نؤمر، واحلياة 
الكرمي��ة مطلب ش��رعي. نحاول 
فك ش��يفرة التعامالت املتناقضة 
بظاهرها، كيف نقبل حجرا أسودا 
ونرمي حجرا أبيض آخر في املكان 
نفس��ه، في الزمان نفسه، باجماع 

عقولنا الفذة االستسالمية؟!
بل كيف احلياة بواد غير ذي زرع 
وللنفس حق محقق في الش��رع؟! 
نحاول جاهدين أن نرقع ثوب نقص 
إدراكاتنا احملدودة، املنتهية، املتناغمة 

مع حاجاتنا احلياتية.
منض��ي في واد غير ذي زرع، 
حكومات تعيس��ة واجم��ة، تأثرنا 
ومازلن��ا نتأثر بس��طوة القوانني 

املادية البحتة، الغربية، الال يقينية، 
املتعثرة واملتأثرة.

وألن سيرنا في الدنيا ال حتكمه 
املادي��ات البحت��ة، وال التجهيزات 
املثالي��ة فقد ال نصل ملا نربؤه من 
نصر وفالح، إن مجرد انضمامنا 
ملنظومة االسالم وتاريخه في النصر 
والفتوحات ال يكفل لنا ضمان النصر 
مبضامينه القومية السديدة دومنا 
إعداد معنوي ومادي، ألن املنظومة 
بتاريخها احلافل تكفل  االسالمية 
لنا نصرا مؤزرا ملن أراده بوسائله 

املشروعة ال املمنوعة.
احلقيقة حقيقة ال خالف عليها، 
النصر نصر والس��قوط سقوط، 
لك��ن مضامني النصر والس��قوط 

محل نزاع بيننا وتفريع للمسائل 
وتفريغ من محتوى املفردة كنصر 
أو سقوط. نبخس حقنا احلياتي إن 
قيدناه بالتأييد واملعارضة ملا يحصل، 
من حقنا أن نش��عر ونفكر، نؤطر 
وننظ��ر، فاحلقيقة تبقى حقيقة ما 
حيينا رغم أنوف املعارضني. انبثقت 
دول بأنظمة جديدة، ورغم ألس��ن 
املؤيدين ال نؤمن باس��تقرار حالها 

وخيرية ما حصل.
قد يجبرنا احلدث الراهن على 
إقحام استراتيجيات غربية يهودية، 
نصرانية أو صهيونية، يكفينا حسم 
وجزم للعوارض املستجدة في زمان 
محير كهذا.. إمنا النصر نصر والفتح 

فتح � مؤقتا � شئنا أم أبينا.

 Sh_aljiran@windowslive.com سقاية

نرقع النقص 
احملير


