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 ذعار الرشيدي

النتائج احلقيقية لزيارة 
األمير محمد بن سلمان

عندما نتهم سياسيا باالتهامات 
الباطلــة التي تعيب علــى بلدنا 
»مساحته الصغيرة« فعادة ما نرد 
- وهو األمر احلقيقي - بأن حجم 
تأثيرات البلدان ال يقاس مبساحاتها 
اجلغرافية وندلل بشكل حقيقي 
ومنطقي مبا نقوله على كثير من 
القياسات التاريخية لدول صغيرة 
احلجم جغرافيا كانت تدير قارات 
بأكملها، وهذا هو املنطق واحلقيقي، 
فلسنا جمهورية موز وال بلدا طارئا 
او هامشيا وكنا كذلك وسنظل كذلك.

> > >
القياس ذاته يقول ان الزيارات 
الرسمية بني البلدان ال يقاس باملدد 
الزمنية للزيارة، فكم من وفد رسمي 
زار بالدنا وقضى يومني وثالثة 
وكانت نتائــج الزيارة اقل بكثير 
من املأمول او لم تكن اصال ذات 
نتيجة، وكانت زيارة شكلية رغم 
طول مدة اإلقامة، وكم من زيارة 
رســمية ال تتجاوز الساعات كان 
حجم نتائجها مصيريا وحاســما 
ونافعا لــكل األطراف، وفي ذلك 
دليل على زيــارات كثير من هذا 

النوع شهدناها.
> > >

القياس نأخذ زيارة  ومن هذا 
ولــي العهد الســعودي صاحب 
الســمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان للبالد الذي حل ضيفا على 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
الشيخ  العهد  األحمد وسمو ولي 
نواف األحمد والتي اســتغرقت 
زهاء نصــف اليوم، وكان قصر 
مدة الزيارة الرســمية بابا ملن ال 
يفقه بأدنى أبجديات السياسة ألن 
يؤلف من رأسه ما لم يحدث، وهذا 
الباب الذي دفع وزارة اخلارجية 
للرد في بيان شامل وواضح لها 
عما مت تداوله من معلومات مغلوطة 
بل وغير صحيحة عن نتائج زيارة 
بهذا احلجم وهذا التوقيت احليوي 

واحلاسم.
> > >

والصحيح والبديهي ان الزيارة 
بحجمهــا الذي متت به وتوقيتها 
ملن يفهم ابجديات السياسة جناح 
بحد ذاته قبــل او دون اخلوض 
فــي تفاصيل نتائجها، وكما قلت 
انعقادها بحد ذاته يعد جناحا كبيرا، 
وهو رقم يعجز االقزام مدعو الفهم 
السياسي عن استيعابه او فهمه كما 

هو في العالقات بني الدول.
> > >

فالزيارة في ابسط حاالتها جناح 
سياسي لكال البلدين ولكل بلدان 
باملجمل، بل وباب واسع  املنطقة 
لنجاحات أخرى، وتفاصيل النتائج 
ملثل تلك الزيارات ال تعلن او تتحقق 
فورا، بل تأخذ وقتا وهو ما يجب 
ان نراهن عليه وننتظره بشيء من 
الروية، وهذا هو املنطق فليست 
هناك عالجات سحرية في التعاطي 

السياسي.
> > >

زيارة صاحب الســمو امللكي 
األمير محمد بن ســلمان للبالد 
زيارة خاصة جدا وفي وقت أكثر 
خصوصية وال ميكن اعتبارها إال 
انها ناجحة، بل ان إقامتها جناح بحد 
ذاته، وسنرى خالل األيام املقبلة 
نتائجها تتحقــق ملا فيه مصلحة 
البلدين خصوصا وللمنطقة ككل 

عموما.
> > >

الزيارة ناجحة جدا، وقصرها 
او طولهــا ليس مجاال للنقاش او 
اجلدل اال ملن كان يريد ان »يؤلف 
من رأسه«، عدا ذلك ال ميكن القول 
اال ان أول جناحات هذه الزيارة هو 
حدوثها، وبالتالي فإن اإلقرار بنجاح 
الزيارة هو املنطق، وأكرر الزيارة 
ناجحة بل وناجحة جدا، وستكون 
مفصلية ملا هو الحق مما سينتج 
عنه من قرارات سياسية، ستكون 

من صالح جميع بلدان املنطقة.
> > >

السعودي صاحب  العهد  ولي 
الســمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان حل ضيفا عزيزا على والدنا 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
الشيخ  األحمد وسمو ولي عهده 
نواف األحمد وعلى عموم الشعب 
الكويتــي، وال ميكن اال أن نأمل 
خيرا ونتأمل األجمل غدا، أما من 
أراد بناء فرضيات وهمية من رأيه 
قياسا على وقت او صورة فليس 
بأكثر من واهــم اصطاد في املاء 
األكثر صفاء بني بلدين يجمعهما 

املصير املشترك قبل كل شيء. 
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املوت حق على العباد ال ريب، وال تدري نفس بأي 
أرض متوت، ال جرم. فكم من أناس حتت الثرى وهم 
بني الناس أحياء، وآخرون يجوبون األرض تهيا وفخرا 
وهم عند الناس ال شك أموات. ما مييز الصنف األول 
عطاؤهم لدولهم وللناس وحســن معشــرهم وطيب 
أخالقهم، أما النمط الثاني فيتصفون بخستهم وهوانهم 

على الناس.
تشرفت، وأكرر تشرفت، بتعرفي على حمد عبداهلل 
الفارس قبل ســنوات بدءا من لقاءاتنا بالصلوات في 
مســجد أســامة بن زيد بالنزهة وبزيارته في ديوانه 

العامر بني فينة وأخرى.
فبماذا متيز حمد الفارس؟ اني ألشهد بأنه من خير 
ما أجنبت الكويت لتواضعه وأخالقه وكرمه ومساعدته 

للقاصي والداني وملن يعرف ومن ال يعرف.
كان مثاال لألصل والفصل واجلاه والغنى، بيد أنك 
تراه في دشداشة متواضعة واضعا الغترة على رأسه 
)جرمبه( من دون عقال العتقاده أن الشخص هو الذي 

يشرف املالبس، وليس العكس.
كان ديوانه في شهر رمضان مفتوحا لكل شخص 
لإلفطار والســحور وكان يجالس ضيوفه طيلة شهر 
رمضان، دون أن يعبأ باإلفطار مع أهله، ألنه ليس فقط  
إفطار الصائم محبة هلل، بل حســن املقابلة واجللوس، 
وكان ديوانه يعج بكل طوائف وأهل الكويت ومن غير 
الكويتيني، وكان يعطي كل شخص مهما كان منصبه 
أو رتبته حقه في احلضور واملشاركة بالقول والنقاش. 
عندما يســمع عن محتاج يهرول له هرولة، كنت  تراه 
يخاطب ويتغشــمر بحدود مع احلالق والنداف غير 
الكويتي كما كان يكالم الكويتي. لم تفارق االبتســامة 
محياه حتى في ســنواته األخيرة عندما داهمه املرض 
كنت أحلّق في وجهه مرارا في ديوانه وقد كان يتعجب 
من ذلك ويبتسم عندما أخبره بأنني أرى فيه والدي، 
وأرى فيــه خالصة أهل الكويت، وأرى فيه ســماحة 
وأرى فيه نخوة العروبة. في كل صيف كان يرســل 
جلميع اجليران واملعارف واألهل صناديق ماجنا هندية 

يستوردها ألهل الكويت.
عندما أخبرني االسبوع املاضي صديق العمر وجارنا 
م.فــواز القطان بنبأ وفاة حمد عبداهلل الفارس صمّت 
لفترة ليس جزعا من خبر املوت فإنه حق علينا، ولكن 
خالل هذه الثواني التي صمّت فيها تذكرت مآثره التي 
ال حتصى، وعندما ســألني فواز ما بك يا يوســف؟ 
أخفيت حســرة دمعتي عليه، رحمه اهلل، وذكرت له ما 
ذكرت عنه في املقال، وزادني محدثي بومجبل بأمور 
عن حياته مع الناس وتعاطفه ما جتعل االعتقاد بأنه من 

عباد اهلل املخلصني.
قبل سنوات وعندما غادر الى الواليات املتحدة للعالج، 
هاتفته وردت علي املكاملة إحدى كرمياته الفضليات بحزن، 
فقلت لها: يا أختاه لو تعلمني األكف التي ترفع يوميا في 
مسجد أسامة بن زيد وغيرهم للدعاء له بالشفاء لعلمت 
أن اهلل لن يرجع أكفهم خواء وبعدها بفترة عاد معافى.
رحمك اهلل وأحسن مثواك يا أبوزياد وحشرك في 
دار اخللد مع سيد اخللق وآله عليهم الصالة والسالم، 
ونحن نعزي أنفسنا قبل أن نعزي أسرته، فأهل الفزعة 
كلهم آل الفارس. فإن كان غيابك عنا يا أبا زياد بجسدك 
فثق أن محيا ابتســامتك ما انفك في خواطرنا، ولقد 
أكرمك اهلل بذرية صاحلة من البنني والبنات واألحفاد 
وزوجة كرمية وفية، سيجعلون يا بوزياد ذكراك في 

خواطرنا. فهنيئا لك إن  شاء اهلل جنات اخللد.

مازالت أخبار مصروفات ضيافة الداخلية تتصدر 
األخبار احمللية وما تتبعها من تعليقات متّس أطراف 
القضية بشخوصهم، وما يوجه للعميد عادل احلشاش 
من اتهامات وما ناله من جتريح وتشهير وما ينسب إليه 
من أقاويل تثير نقمة الناس والتطاول عليه، كل ذلك 
مما ينشر من تسريبات عن التحقيق من مصدر أمني 
مجهول حتى أصبحت هذه القضية حديث الدواوين، 
وما أدراك ما يتم من زيادة األخبار! نعم لم نسمع أو 
نقرأ عن بيان من النيابة العامة حول سير التحقيقات 
أو اعترافات من مت القبض عليهم. فعال إنه ألمر غريب 
أن تكون جميع املعلومات املنشــورة من هذا املصدر 
األمني وكأن املقصود هو التأثير على الساحة احمللية 
وتركيز االنتباه على هذه القضية املصنفة حتت بند 
حماية املال العام وكأنها القضية الوحيدة التي مست 
املال العام ولنا في تقارير ديوان احملاسبة الكثير من 

املالحظات على اجلهات احلكومية.
كم أمتنــى من النيابة العامــة أن حتقق فيما يتم 
تســريبه من معلومات التحقيق، وان تكون هي أي 
النيابة العامة املصدر الوحيد ألي معلومات أو أخبار 
عن هذه القضية حماية للمتهمني على اعتبار ان املتهم 

بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات.
ولنا احلق ان نتســاءل هل وصل بنا احلال إلثارة 
املجتمع بقضية وبشخص معني وغض النظر عن قضايا 
ومشتبه بهم لم يتم حتى نشر صورهم أو متابعة سير 
التحقيقات أوال بأول وكأن قضية مصروفات الداخلية 

لها وضع خاص وهدف غير معلن؟
عندما أشير إلى ذلك ليس دفاعا عن اي من املقبوض 
عليهم ولكن من العدالة اإلشــارة إلى ذلك ككلمة حق 
ألي إنسان يخضع لتحقيق مبدئي، وان كنا ال نرضي 
بأن نكون في هذا الوضع، ال سمح اهلل، فإننا أيضا ال 
نقبل املســاس بأي شخص ما لم تكن األدلة واضحة 
وأدلة االتهام مؤكدة وليست من مصادر مجهولة، إن 
كنا فعال نعيش في مجتمع يسوده القانون واملبادئ 
الدســتورية، فهل نرى حتركا مــن األمينة على حق 
املجتمع والتي نكّن لها كل تقدير واحترام والقائمني 
عليه أال وهي النيابة العامة في منع النشر حتى جالء 

احلقيقة ببيان منها. 

في رثاء
حمد الفارس

مسلسل 
مصروفات 
»الداخلية« 
إلى متى؟!

قل احلق

قضية ورأي

لن تتعلم من هذه املقالة الطريقة ألن ذلك 
يعد جرمية إلكترونية، لكن ما ستعرفه عن 
ذلك التحدي الذي عطل أكثر من 50 مليون 
حساب على موقع الفيســبوك، كان ذلك 
خلال أمنيا سبقه حتذير وصل من هاكرز 
يوناني باختراق صفحة مؤسس الفيسبوك 
مارك زوكربيرغ ونشــر ذلك ببث مباشر 
للجميع، األمر الذي ربط به الكثيرين، إال 
أن االختراق مت من قبل هذا الهاكرز بينما 
التفاصيل تشير ألمور أخرى، فقط تبني أن 
فريق أمن الفيسبوك اكتشفوا ثغرة أمنية 
املخترقني يتحكمون في حسابات  جعلت 
اآلخرين مما دفعها لتســجيل دخول كل 
الفيسبوك  األشخاص املستخدمني ملوقع 

بشكل احترازي، الوظيفة التي متيز فيها 
الفيسبوك هي مشاهدة كيف تبدو مظهر 
صفحتهم لآلخرين ومعرفة املعلومات التي 
تظهر لألشــخاص املقربني عن املعلومات 
التي تظهر للجمهور عامة، تعتبر شــركة 
فيسبوك خصوصية الناس واألمن أمرين 
بالغي األهميــة واعتذروا عما حدث ولكن 

هل هذه القصة باختصار؟
الفيسبوك هو أكثر تطبيق وموقع يقوم 
بالتجســس على اآلخرين، كيف ال وهو 
أكبر تطبيقات اإلنترنت ومواقعها استخداما 
وانتشارا على شريحة واسعة من العالم، 
تتنوع أشــكال وأطياف مستخدميه، وقد 
كشفت تقارير عن متكن تطبيق الفيسبوك 

ماسنجر من سماع كل محادثات اآلخرين 
قبل فترة بسيطة وتكشف تقارير أخرى 
عن جتسس الواتساب في جواالتنا، يبدو 
أن هذا الهاجس املخيــف يالحق اجلميع 
ويجمع معلومات ال نعرفها عن أنفســنا 
نحن، بينما تبرع األجهزة والتطبيقات في 
حتليل شــخصياتنا وميولنا ومن جنتمع 
معهم وترســلها مجانا للشركات املختلفة 
البيانات وتستغل مبوافقة  وقد تباع هذه 
منا، كلنا نتذكر تلك الشــروط واألحكام 
الطويلة التي طاملا وافقنا عليها بشكل سريع 
لندخل املوقع الذي نريد، ولكن بعدما عرفنا 
ما وراء اخلصوصية يبدو أننا دفعنا ثمن 

املجانية والتسارع.

غاب القلم وغابت الكلمات بفقدان أحد 
أعمدة األدب، الروائي اخلليجي والعربي 
املخضرم إسماعيل فهد إسماعيل، طيب 

اهلل ثراه.
في البدايــة نتقدم بخالص العزاء إلى 
أســرة الفقيد، رحمه اهلل وأسكنه فسيح 
جناته، ونخص بعزائنا من خالل سطورنا 
إلى األستاذ طالب الرفاعي من حيث القرابة، 
فالراحل الكبير هو خال األديب »الرفاعي« 
وفــي الوقت ذاته فإن الرفاعي يعد االبن 
الروحي للمغفور إسماعيل فهد إسماعيل، 

رحمه اهلل.
لن نقول وداعا ولــن نذكر ما كتبت 
وكتب عنك بل نقول بأنك ســتظل باقيا 
معنا فكلماتك وسطورك ستبقى مرجعا لكل 

من يهوى فن الرواية وقصد الكتابة لها، 
فالتاريخ على الدوام سوف يدق أجراس 
ناقوس الرواية باسمك عندما يراد معرفة 

فنية الكتابة للرواية.
تعلمنــا منك الصمت وكثــرة التأمل 
وحتليل األشياء ودراسة احليثيات ليبدع 
القلم إذا أراد أن يرسم الشخصيات، تعلمنا 
منك الشغف للقراءة التي ال تقتصر فقط 
على علم بحد ذاته بل تعلمنا منك أن الروائي 
ال بد أن يشمل ثقافته بكل ميادين احلياة 
ويختزنها في مكنونه ويستعني بها عندما 
يســتحضرها في أحداث وشخصيات 
الرقي في احلوار  روايته، تعلمنا منــك 
واملناقشة واحترام آراء اآلخرين، تعلمنا منك 
االطالع على األديان األخرى واالستفادة 

من حضاراتها، تعلمنا منكم أن الكاتب ال 
يضع حدودا ملوطنه وال يتحيز جلنس أو 
ملذهب خاص، تعلمنا منكم أن اإلنسان ال بد 
أن يجعل موطنه كل األوطان، تعلمنا منكم 
حب اهلل وحب كل ما خلقه اهلل ســبحانه 
وتعالى ذلك هو إسماعيل فهد إسماعيل، 

رحمه اهلل.
مسك اخلتام: قد نكون فقدناك في أدب 
الرواية ولكن علــى الدوم باٍق طاملا نقرأ 
لك ونعيش بني شخصياتك الروائية، وما 
يخفف آالمنا وحزننا على فراقك هو وجود 
ابنك الروحي األديب طالب الرفاعي »أطال 
اهلل في عمره« الذي غرســت فيه العديد 
والكثير من شخصك وأدبك فهو امتداد 

ملسيرتكم العطرة بإذن اهلل.

سجلت الكويت في املجال االقتصادي 
أرقاما إيجابية وانفتاحا متنوعا عبر سياسات 
تعزز النمو املستدام، فقد متكنت من بناء هرم 
اقتصادي متماسك ظهرت صالبته واضحة 
في ســنوات عدة، وهذا راجع إلى تكاتف 
السواعد بني مسؤوليها وتعدد التخطيطات 
اإليجابية التي تعود على مواطنيها باخلير 

الزاخر.
وفي هذا الصدد، قالت وكالة بلومبيرغ 
األميركية إن الكويت حتتل مركزا ماليا عاليا، 

جعلها في مصاف مقدمة دول اخلليج بني 
السعودية واإلمارات، كما كشفت الوكالة أن 
الكويت متكنت بفضل سياستها اجلديدة، 
وخططها االســتثمارية املدروسة واملعدة 
مســبقا، من احتالل الصــدارة دوليا في 
استقطاب االســتثمارات األجنبية، األمر 
الذي جعلها تصعد أول السلم متفوقة على 

السعودية واإلمارات.
وأضافت الوكالة من خالل استطالعها 
علــى آراء مجموعة من مديري الصناديق 

العاملية، مصرحني بأن بورصة الكويت هي 
األكثر جاذبية بني األســواق اخلليجية، ما 
جعلها حتل محل السوق السعودي األكبر 

في املنطقة. 
وأضافت أن األســهم الكويتية متيزت 
على معظم شبيهاتها اخلليجية وذلك بعد 
إعالن مؤشر MSCI في يونيو املاضي ترقية 
البورصة الكويتية إلى موضع األســواق 
الناشئة وانضمامها إلى صفوف السعودية 

واإلمارات وقطر.

للنفس مزايا وعيــوب كثيرة، اما ان 
تزيّنُنــا، او تزجُّ بنا فــي ظلمات األنفاق 
وتقبّحنا، فنصبح أسيرين لها، فتْردينــا.
فعن الرسول ژ قال: »املهِلكات ثالث: 
إعجاب املرء بنفسه، وشحٌّ مطاع، وهوى 
متَّبع«، ومن آفات هذا العجب، أنه يحجب 

عن التوفيق من اهلل سبحانه وتعالى.
فالشخص غير القادر على كبح جماح 
نفسه، ويعجز عن ترويضها، سيغرق مبلء 
إرادته، مبجاملتها إلى أبعد احلدود، ودون 

إدراك وتواٍن، سيسيء إليها.
نعم؛ قد يتشــدق على الدوام بكالمه 
عن )التهذيب واإلصالح(، لكن ليس بهدف 
اإلصالح ذاته، بل بهدف الوصول إلى تلك 
النقطة اجلوهرية فقط ال غير، ألنه شخص 
صاغر، مهما ارتفع، إال ان مبثلبته ودهائه 
في النهاية ســيدمرها. وعلى هذا النمط 

تسير حياته وحياة من مثله.
فماذا سنتوقع ؟! مبن ميلك شخصية 
مازوخيــة محبطــة، عاشــت النقــص 

والهوان، الــذي كان وما زال يالحقها، ما 
جعلها شــخصية جتهل املعنى احلقيقي 
لـ )الصراحــة، اإلنصاف، الضمير احلي 

والكرامة احلقة(!
لذلك؛ أغلبهم يجد صعوبة قصوى، في 
مواجهة نفسه الشائنة، بسبب تلك االفكار 

املغلوطة التي اختمرت في عقله.
أفكار؛ ان استمر كل فرد منهم، بطمس 
نفسه بوحل انعدامها، ستْحُفر في حناياه 

أخاديد عميقة مؤملة.
وكم نســتغرب احيانا! حني نرى من 
يعظ وال يتعظ، بل يتمادى ويتمرد على 

ما كان عليه وأكثر.
وكم نستعجب! حني نرى من ينصح 
وال ينتصح، بل ميشي متخبطا بأهوائه، 
متعثرا بتلك احلقائق التي غيّبها عن ضميره، 

ناسيا نفسه وآفاته.
يقال: ما أسهل املكر حني تتهيأ له النفس، 
وما أيسر الكيد حني يطمئن إليه الضمير.

وفي املقابل، كم نتفاءل نحن ونستشرق، 

حني نرى فئة من الناس وإن كانت قليلة، 
وعت على نفسها، استوعبت خطأها، ودون 
اي تعجرف هرعت لتتدارك ضاللها، لتقّوم 

اعوجاجها، مسرعة لتصحيحه.
ألن بــإذكاء وعيهم هذا، ســيحظون 
مبساحة كبيرة من السالم تنّزههم، ومن كل 
فكر )تسلطي، شيطاني( تنقيهم، وسينعكس 

ذلك تلقائيا عليهم وعلى من حولهم.
يقول علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه: 
»ميدانكم األول أنفســكم، فإن انتصرمت 
عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن خذلتم 
فيها كنتم على غيرها أعجز، فجربوا الكفاح 

معها أوال«.
وبالفعل هذا ما يجب علينا ان نبدأ به 
أوال )أنفسنا(، فال مانع بأن نخاطبها بني 
احلني واآلخر، ونهمس في سرِّها ونراقبها، 
قبل ان نخاطب غيرنا في مسار محيطنا، 
علّنا نهذب ذواتنا، ونزِكّي أرواحنا، فقد قال 
اهلل جال وعال في كتابه  العزيز: )قد أفلح 

من زكاها وقد خاب من دساها(.
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