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»األنباء«.. احلياة 
في حلم رجل

توطئة: جميل أن تعيش 
وسط حلم رجل.. 

واألجمل أن حتاول أن 
تنطلق من حلمك عبر 
حلمه، رغم أن اجلملة 

رمبا تبدو للوهلة األولى 
فلسفية، لكنها مختصر 

حكايتي مع »األنباء«.
»األنباء« إجناز العم خالد 
يوسف املرزوق وحلمه 

الذي حققه باقتدار، 
أسسها برؤية تاجر وقلب 

صحافي وروح كويتي 
محب لوطنه، كانت هي 
نقطة انطالقتي األولى 
نحو حتقيق حلمي في 

عالم الصحافة عندما 
دخلت مبناها في العام 
1991 متدربا وقضيت 

فيها نحو 8 أشهر، 
تعلمت فيها مبادئ 

الصحافة، وغادرتها وهي 
لتوها قد أكملت ربيعها 

اخلامس عشر، عملت في 
عدة صحف ومطبوعات 
محلية وعربية، قبل أن 

أعود في العام 2000 
إليها مرة أخرى صحافيا 

محترفا، وكانت لتوها 
قد أمتت عمرها الـ 24، 
ألستمر معها في حالة 

عشق حتى بلغت عامها 
الـ 37 هذه األيام.

ببساطة شديدة، ميكن 
اختصار جتربتي مع 

»األنباء« أنها جتربة ال 
تتحقق ألي صحافي، 
إذ انني وبعد 13 عاما 

استطيع القول انها 
»صحيفتي« بل ومنزلي 

الثاني الذي أفخر به، 
تعلمت الكثير بني 

جدرانها وما زلت أتعلم، 
وال أنسى في معرض 
مروري على جدران 

الذاكرة »األنبائية« أن 
أتذكر أختي الكبرى بيبي 

خالد املرزوق والتي 
ألقتني في سماء صاحبة 

اجلاللة عند لقائي بها أول 
مرة وقالت لي: »حلق«، 

فن الكتابة واالختزال 
وحتمل املسؤولية 

وحتري أدق التفاصيل 
في اخلبر جاءت منها، 

فقد كانت رئيسة 
حتريري ألكثر من 9 

سنوات أعتقد أنها كانت 
كفيلة ألن آخذ شيئا من 

جتربتها.
»األنباء« كما أرها مبنى 
يضج باحلياة، ضم بني 
جدرانه مئات الذكريات 

ومثلها من احلكايات 
وآالف األخبار املفرحة 

واحملزنة والصادمة، وال 
أرى مبنى أكثر حياة 
من مبناها، وال مبنى 

أحس بحميميته كمبناها، 
»األنباء« ليست مجرد 
مبنى ومكاتب ومطبعة 

وحركة فنية آلية، بل 
نبض حياة كويتية يومية 

ال يتوقف.
لم أكتب ما كتبته عن 

»األنباء« إال لكونها 
أصبحت جزءا من حياتي، 

وأصبحت بالتالي جزءا من 
حياتها، تعرفت عليها وهي 

في عمر مراهقة وعدت 
إليها عشرينية حسناء 
وها أنا معها اآلن على 

بعد ثالثة أعوام من أبواب 
عامها األربعني، »األنباء« 

بالنسبة لي هي حكاية 
عشق والتزام مقدس 

باحلرف.. وبالروح.

baderalmutiri@yahoo.com

sh_aljiran@windowslive.com - twitter @shaika_a
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بدر محمد العلوش

شيخة أحمد الجيران

أوال وقبل أن أبدأ مقالي عن قبيلة 
»الصلبة« احملترمة، أود أن أقدم 

اعتذاري ملا جاء في مقالي السابق 
»الكويت والقبائل« وعدم ذكري 

لقبيلة الصلبة مع القبائل والعوائل 
الكويتية ليس تعمدا مني حيث انني 

نقلت الترتيب املوجود للقبائل من 
أحد املواقع الكويتية، وقد عتب علي 
بعض االخوة من قبيلة الصلبة لعدم 

ذكري لهذه القبيلة التي نكن لها نحن 
أهل الكويت كل احترام، وأنا هنا 

أعتذر عن هذا اخلطأ غير املقصود.
وقبيلة الصلبة من القبائل العربية 
ويرجع نسبها إلى »بني لؤي بن 
غالب« فهم من »نزار« كما يروي 

الشاعر راشد اخلالوي، ولي في نزار 
اجلود أعلى مناسبة.. ومن أفخاذهم: 

»اخلصيلي، السليماني، الرحيلي، 
املاجدي، الرويعي، اجلميلي، 

العرماني، الهريري، الهزميي..«.

وقبيلة الصلبة مشهورة قدميا 
بصناعة األدوية والطبابة ولديهم 
الدراية مبواطن املاء واآلبار وهم 

من البدو الرحل وهم قوم مساملون 
ونخوتهم أوالد غامن.

وال ننسى دور هذه القبيلة في 
تأسيس الكويت منذ القدم، فقد كان 
لهم دور بارز في الدفاع عن الكويت 

ضد أعدائها من اخلارج وآخرها 
دورهم في الدفاع عن الكويت أثناء 
االحتالل الصدامي عام 1990م ومن 

شهدائهم ماجد اخلصيلي ومطر 
املاجدي ومنصور اخلصيلي، 

وغيرهم اختلط دمهم بدم كل القبائل 
والعوائل الكويتية.

وهم جزء من النسيج االجتماعي 
والسياسي واالقتصادي الكويتي 
فاختلطوا بالنسب مع الكثير من 

العوائل الكويتية وهم جزء من القبيلة 
الكويتية الواحدة بتكويناتها املختلفة 

التي يرأسها صاحب السمو األمير، 
حفظه اهلل، وهم جزء من العائلة 

الكويتية الكبيرة منذ تأسيسها إلى 
اليوم فلهم كل التقدير واالحترام من 

كل أهل الكويت.
ونذكر هنا ما ذكره العالمة ابن حجر 
العسقالني في قبيلة الصلب قال: هم 

بطن من صلب بن عبداهلل بن وهب 
بن سامة بن لؤي وهم من كنانة.

وذكر السمعاني هم بطن من بني 
سامة بن لؤي.

وذكر العالمة السيد معز الدين 
احلسيني أن صليب قوم من العرب 

يسكنون األباطح والرمال في جزيرة 
العرب من احلجاز وتهامة.

ونحن نتشرف بهذه القبيلة العريقة 
املتجذرة في التاريخ العربي وتاريخ 

اجلزيرة.
أيها السادة الكرام: هذه قبيلتنا 
الكويت لنا الفخر باالنتساب لها.

حتى ترى النور في حياتك 
وتنشرح ويرتاح بالك، وحتى تخلد 

إلى النوم مبتسما للغد األجمل، 
وحتى تكون طاقة محفزة لنفسك 

وملن حولك، حتى تصل لهذه 
الدرجة حتتاج فقط أن تفرح! تتعدد 

املصطلحات التي تدل على الفرح 
وتختلف طرق الوصول له، من هنا 
جئت أصوغ الفرح نورا يضيء لنا 

طرائقنا.
الفرحة ال تولد من غير مخاض 

التجربة وحس املجازفة والتحدي، 
الفرحة ال تأتينا على طبق من ذهب 

جاهز خالص، الفرحة أنت تصنعها 
على وجه الفاقد اليائس واملغتم 

واملنهك، بإمكانك أن تزرعها وسط 
صحراء القفر، فالفرحة ال تطلب 
وتصل إال من عند أهل صناعتها 

احملترفني، من السهل أن حتترفها 
وتتفنن في إخراجها، تختبئ في 

الهدايا البسيطة والورود، وتعيش في 
كرت عفوي وعبارة سعيدة وتكون 
في زيارة غير مخططة ونزهة في 

جو عليل.
الفرحة ليست بالشيء الباهظ 

الصعب، وال باملستحيل وال بالعنيد، 

هي أسهل ما ميكن وأشهى ما يكون 
وألذ من كل شيء. حاول أنت أن 

حتصي ما يسعدك وما يثري نشوة 
اإلجناز فيك، جرب أن تفرح بأبسط 
األشياء لديك كرؤية البحر واقتناء 

كتاب أو وسادة جديدة وشمعة، 
جرب أن تهاتف صديقك وتخرجا 
معا، دائما أقول ان الشتاء بفطرته 

مهيأ للفرح واملفاجأة والسعادة.
النور الذي في عينيك سيشع بهاء 

يزينك، يهبك حسنا ال مثيل لنصفه 
ويجعل منك قدوة للسعادة. جرب أن 

تفرح وراسلني بالنتيجة.

قبيلة الصلبة

جرب أن تفرح!

املجهر

سقاية

مع بداية األسبوع كنت أشاهد األحداث الدامية 
واملظاهرات التي تطلق باسم الثورات في بعض الدول 
العربية عبر قناة إخبارية خاصة وبعد تناولي جرعة 

كبيرة صعبة الهضم الفكري والنفسي مما وصل 
إليه حال أمتنا العربية، أتى بعد حصاد األخبار الفقرة 

التربوية والثقافية قدم من خاللها تقرير إعالمي مفصل 
عن برنامج »افتح يا سمسم« وعودته بعد فترة وجيزة 
وتخلل من خالل التقرير كل ما هو جديد سيحل على 
ذلك البرنامج التربوي الشامل ليس فقط لألطفال بل 

للمجتمع ككل، وما استوقفني من التقرير تعليق املذيع 
عندما قال: اعتادت تلك البرامج الثقافية والتربوية ان 

تقدم من دولة الكويت التي كانت لها الريادة في السابق 
ولكن اليوم سيتم التصوير في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة، وهنا تذكرت ما كانت الكويت في املاضي تقدمه 

من أعمال رائدة سواء على الصعيد التربوي والثقافي 
واليوم أصبحنا نستمدها من اخلارج بل أصبحنا ال 

منلك التميز واإلبداع كما كنا في السابق، بل ما أدهشني 
حديث املسؤول عن ذلك البرنامج عندما حتدث وقال 
ان املسؤولني في السعودية قاموا بابتعاث الكثير من 

املهندسني واإلعالميني للخارج للتدريب على إجناز 
»افتح يا سمسم« بحلة تليق باملشاهد العربي وباألخص 

اخلليجي.
القضية هنا ليست من سينفذ العمل فكلنا ننجز من 
أجل اخلليج العربي واململكة أصبحت في وقتنا هذا 

نبراسا في التعليم والثقافة والفنون بل أصبحت 
لها بصمة عاملية يتشرف بها كل خليجي، ولكن ما 

استوقفني هو التأخر الثقافي واإلعالمي والتربوي في 
الكويت، واألمر ال يقتصر على »افتح يا سمسم« فقط 

ولكن إذا رجعنا في طيات التاريخ سنجد أن الكويت 
كانت لها الريادة في اخلليج بصناعة السينما بل كانت 

أولى الدول اخلليجية التي أقامت مهرجانا للسينما، 
ولم يقتصر ماضينا اجلميل فقط على الفن السابع 

بل انخرط وفاق في جميع الفنون والثقافة، تلك كانت 
عروس اخلليج فهي أول من دق على خشبة املسارح 

العربية وهي أول من أنشأت فرقة التلفزيون وهي من 
كانت متتلك أول معهد عال للموسيقى الذي تزامن معه 

انشاء أول معهد للفنون املسرحية وكثير ميتلكه التاريخ 
عن عروس اخلليج يذكر لها في السابق فإذا قمنا بذكر 

ما أجنز ستكتب األلوف املؤلفة ملا كانت الكويت لها 
الريادة والصدارة في السابق مما جعلها عروس اخلليج.

ولكن اليوم ماذا أصبح لدينا غير كلمة »كان« 
واالستشهاد بالتاريخ واحترام ما كتب فيه، أين نحن 

اليوم؟ مجرد ندوات ومؤمترات وتقارير وجلان 
وميزانيات ملشاريع فقط يكتب عنها، ولكن أين صداها؟ 

وأين نحن من خارطة العالم؟ لألسف التاريخ ال يذكر 
اخلبر بل يسجل الفعل.

كلمة وما تنرد: قالوها في أمثال إيران: ال نستطيع 
الطيران بأجنحة اخلير.

الشيخ علي احلامت بن عبدالرزاق السليمان شيخ عشيرة 
»الدليم« في العراق وحتديدا في محافظة األنبار يعتبر 

من الشخصيات ذات النفوذ االجتماعي والعشائري التي 
لها مواقف حازمة وصارمة جتاه سياسة حكومة رئيس 

الوزراء العراقي نوري املالكي، فهو يعد من القالئل 
الذين كشفوا عن غطاء توجهاتهم الوطنية املعارضة 

بشكل مبكر على املستويني الداخلي واخلارجي، كما 
انه يتمتع بشعبية عريضة جدا ومكانة مرموقة لدى 
العشائر وأهل السنة واجلماعة، فقد اشتهر مبواقفه 

اإلنسانية جتاه النازحني السوريني بإقامة مخيم لالجئني 
قرب منفذ الوليد احلدودي غرب األنبار بالتعاون مع 

وزارة الهجرة واملهجرين وجمعية الهالل األحمر العراقي 
ومجلس محافظة األنبار، إال أن احلكومة املركزية في 
بغداد رفضت هذا التوجه معللة بغلو تنظيم القاعدة 

ومن وصفتهم باألحزاب املتشددة، مما حمل الشيخ علي 
السليمان على التقليل من شكوك احلكومة العراقية 
حيال دخول مسلحني العراق! وأكد أن هذا املجهود 

اإلنساني جاء نتيجة تعسف حكومة املالكي جتاه األشقاء 
في سورية.

وعلى هامش هذه األحداث جند تصريحات السليمان 
تتجه بشكل مباشر نحو التدخل اإليراني في إرادة 

الشعب السوري والعراقي والعبث مبقدراته الوطنية 
والسياسية، وكثيرا ما يذكر اجلوانب األمنية التي تهتز 

يوما بعد يوم بسبب العصابات املسلحة النازحة من 
قبل إيران )ودول اجلوار!(، ولعلي أختلف مع الشيخ 
السليمان في زج )دول اجلوار( واتهامها بالتدخل في 

أمن واستقرار العراق دون الرجوع لدليل قاطع وجازم 
موثق بكل ما يتعلق بهذا امللف احليوي!

فكم كنت أمتنى أن يذكر دول اجلوار هذه وأن يسمي 
األشياء مبسمياتها والبعد عن التصريحات العامة 

والفضفاضة كما أمتنى أن يتحكم بحماسه الوطني 
ويتحرك من خالل رؤية وأجندة احترافية جماعية، لها 
من البعد اإلستراتيجي ما يكفي لتقييم الوضع الراهن 
في العراق واخلروج من عنق الزجاجة هذا إن أراد أن 

يستمر في العراك السياسي بأقل اخلسائر وبأكثر 
الغنائم التي تتيح له فرصا هائلة ومثالية.

nermin-alhoti@hotmail.com 

mubarakalenezi@hotmail.com
@engmubarakq8

د.نرمين الحوطي

م. مبارك عبدالرزاق العنزي

افتح يا سمسم

علي السليمان.. 
ودول اجلوار!

محلك سر

حديث املدينة

سلطان إبراهيم الخلف
ظهور اخلالف بني دولتي اإلمارات 

ومصر فجأة على السطح شيء 
يؤسف له، إذ ال ميكن أن تصل 

األمور اخلالفية بني دولتني عربيتني 
جتمعهما أخوة عربية وعالقات تعاون 

وثيق وصداقة طيبة منذ عقود إلى 
هذا املستوى من احلدة والتوجس، 

وإذا كان السبب كما تراه دولة 
اإلمارات هو وجود تنظيم لفصيل 
إسالمي من اإلخوان على أراضيها 
فإن غالبية الدول العربية مبا فيها 
دول اخلليج توجد فيها تنظيمات 
إسالمية من بينها اإلخوان، بل ال 

ننسى تعاطف امللك الراحل فيصل 
بن عبدالعزيز، رحمه اهلل، واحتضانه 
إلخوان مصر الذين فروا من املالحقة 

واالضطهاد خالل حكم الرئيس 
جمال عبدالناصر في خمسينيات 

القرن املاضي وفضال عن التنظيمات 
اإلسالمية هناك تنظيمات أخرى 

شيوعية ويسارية وناصرية وليبرالية 
وقومية، وإلى هذه اللحظة ال تعرف 
األسباب احلقيقية التي أدت إلى هذا 

اخلالف املفاجئ، ألن القضية أمام 
القضاء اإلماراتي، ومع ذلك ومن غير 

املعقول أن تصل األمور إلى حد تهديد 
كيان الدولة اإلماراتية ألن التهديد 
الفعلي لدول اخلليج دائما ما يأتي 
من اجلارة إيران التي حتتل جزرا 

إماراتية وتهدد من يحاول االقتراب 
منها فضال عن حتريرها.

اإلمارات في ظل الظروف احلساسة 
التي متر بها منطقة اخلليج العربي 

وحتت التهديد اإليراني املستمر في 
أمس احلاجة إلى مساندة مصر لها 

كدولة عربية كبرى ذات ثقل إقليمي 
وإلى العمل على تعزيز العالقات 

الثنائية معها وليس من مصلحتها 
التفريط في هذه العالقة، وإذا كان 

الرئيس املصري من جماعة اإلخوان 

فهو اآلن رئيس منتخب لشعب مصر 
بكامله وليس جلماعة اإلخوان.

نعلم أن هناك فوبيا مفتعلة وغير 
مسؤولة ضد التيارات اإلسالمية 
وخصوصا جماعة اإلخوان بعد 

وصول مرسي لرئاسة مصر، لكنها 
مع شراستها لن تؤثر في تغيير 

الواقع السياسي احلالي في مصر، 
ألنه واقع يستند إلى ممارسة 

دميوقراطية حقيقية أقر بشرعيتها 
املجتمع الدولي، ومن هذا املنطلق 

نتمنى أن تزول األسباب احلقيقية 
التي تقف وراء تعكير صفو عالقة 

مصر باإلمارات العربية املتحدة وأن 
تعود العالقات أقوى مما كانت عليه 
في السابق، من أجل أمن ومصلحة 

دولنا اخلليجية، ذلك األمن الذي 
عبرت عنه القيادة املصرية احلالية 

على أنه جزء من األمن القومي 
املصري.

خالف مصر 
واإلمارات زوبعة 
في فنجان

فكرة

aleqtsadi@hotmail.com - @madhialhajri
ماضي الهاجري

أعرف جيدا ان احلكومات تتبرع 
للدول والشعوب االخرى عندما تكون 

شعوبها تعيش عيشة كرمية وال 
توجد لديها اي مشاكل مالية، وبهذه 

احلالة تبدأ احلكومات مبساعدة الدول 
االخرى، وهنا ال توجد مشكلة، لكن 

تقع املشكلة عندما تتبرع الدولة 
بأموال طائلة للشعوب االخرى بينما 
شعبها مديون ويعيش ضيقة مالية 

كبيرة، وعندها ما يقارب الـ 100 الف 
مواطن مطلوبون للسجون وكثير 
منهم ممنوعون من السفر بسبب 
ازمات مالية، وهذا يحدث فقط في 
بالدي الكويت التي تعتبر خامس 

اغنى دولة بالعالم!
مع كل صباح، نسمع ان الصندوق 

الكويتي وقع اتفاقية لتمويل مشروع 
الدولة الفالنية باملاليني، أو ان حكومة 

الكويت تعلن عن التبرع للدولة 
الفالنية اضافة الى ما نسمعه عن 

هبات وتنازل عن حقوق كديون 
الكويتية وغيرها ويأتون على الشعب 

ويرفضون حتى النظر في مشاكله 
املالية!

اليوم، حملني كثير من املواطنني 
وباالخص الصديق ابو مبارك الذي 
كثيرا ما يحمد اهلل على نعمة االمن 
واالمان التي تعيشها البالد ويتمنى 
على من بيده القرار ان يرحم حال 

املواطنني املطلوبني واملديونني 
والعاجزين عن سداد الدين ان تتم 
تسوية امورهم وان تعمل احلكومة 
على اقراض شعبها وتسديد ديونه 

على ان يسدد املواطن للحكومة، 
لكن دون فائدة، وان تفتح احلكومة 

صندوقا ماليا كبيرا القراض املواطنني 
دون فائدة كمساعدة من الدولة 
ملواطنيها، كوننا من اغنى بلدان 

العالم، ولكي يتمتع املواطن بخيرات 
بالده، ففي النهاية لو افترضنا ان 

قيمة الصندوق مليارا دينار فسيرجع 
لها هذا املبلغ على فترة من الزمن، 

أفال نستحق ذلك يا حكومة؟!
وايضا لدينا مشكلة كمواطنني وهي 
قيمة القرض االسكاني الـ 70 الفا، 

فهذا املبلغ ال يكفي واحلكومة تعرف 
انه ال يكفي، اذن ملاذا اخلناق على 

املواطن والتضييق عليه؟ فما يضير 
احلكومة لو جعلت القرض 150 الف 
دينار؟ فهو في النهاية قرض وليس 

صدقة، وهذا حق كفله الدستور 
للمواطنني، وليكن هذا القرار خطوة 

تصحيحية لتحسني املستوى 
املعيشي للمواطن، فال يقبل ان يكون 
القرض 70 الفا بينما البنيان يتجاوز 

الـ 150 الف دينار!
٭ زبدة الكالم: مليارا دينار وقرارات 
تصحيحية للوضع املعيشي تعالج 

مشاكلنا، افال نستحق ذلك يا 
حكومة؟!

ملياران فقط

زبدة الكالم


