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د. محمد القزويني 

لم أستغرب أبدا أن يكون الشــيخ عادل الكلباني لينا هادئا 
صاحب بــال طويل ومتفتح الذهن جتاه قضايا خالفية الطابع، 
خاصة بعد أن رأيت له مقابلة تلفزيونية ذكر خاللها أنه كان من 
قراء مجالت »سوبرمان« و»الوطواط«، إذ إن تلك املجالت املصورة 
ومنها ما ذكره الشــيخ ومنها ما لم يذكره مثل »ما وراء الكون« 
و»بساط الريح« و»تان تان« كان لها دور كبير في تنشئة مواليد 
الســتينيات والسبعينيات وأوائل الثمانينيات على حب القراءة 
وزرعت بداخلهم شيئا من اخليال اخلصب، فكان منهم العلماء 
ومنهــم الكتاب والصحافيون وكتاب الســيناريو واملخرجون 

املختلفون والشعراء والروائيون.
> > >

القصص املصورة أو ما تعرف باسم الـ comics، كانت جزءا 
ثقافيا مهما بالنســبة لنا نحن مراهقي الثمانينيات، لذا »حلقنا« 
على آخر املســرحيات احملترمة فنيا وكان للسينما دور أيضا 
وحيز في أذهاننا، قبل أن يأتي الڤيديو ويغير بوصلة اهتماماتنا 

للبحث عن أشياء أخرى.
> > >

ذلك اجليل الذي تربى على تقبل اخليال بل وقرأ اخليال العلمي 
بكل أشــكاله، اجته طبيعيا بعدها إلى قراءة الكتب عشوائيا ثم 
الكتب املنتقاة، ثــم القراءة املتخصصة، فالقصص املصورة لم 
تكن بالنسبة لنا سوى باب للعبور منه إلى عالم القراءة األوسع، 
ناهيك عن أن تلك القصــص علمتنا القراءة الصحيحة، فليس 

املدرسة وحدها هي التي علمتنا كيف نقرأ.
> > >

أغلب أبناء اجليلني اللذين ذكرتهما يجيدون انتقاء مفرداتهم 
جيدا عند احلديث، وأغلبهم مثقفون بالفطرة، وأعتقد انهم آخر 

أجيال القراءة احلقيقية.
> > >

ال أذكر أن من ذلك اجليل من كان منغلقا أو عنصريا أو رافضا 
لآلخر، بل كان أكثر تسامحا وتفتحا وانفتاحا جتاه اآلخر أيا كان 
ذلك اآلخر، والســبب هو القراءة، وال شيء آخر رغم أن أغلبنا 

جاء من خلفيات منغلقة نوعا ما.
> > >

كنا اجليل الذي بدأ القراءة وعرف الطريق نحو املكتبات وليس 
محالت القرطاسية، وعرف قدسية املسرح ولذة السينما مبختلف 

تنوعاتها، وبدأنا رحالت السفر اجلماعية األولى.
ألننا ترعرعنا في ظالل القراءة، رمبا أقول رمبا، كان سببا في 
أن جيلنا لم يعرف الردة العصبية املذهبية أو القبلية أو الفئوية 
التي نراها اليوم، ولم تولد بيننا وال معنا ال »قاعدة« وال »داعش«.

> > >
اليوم القوانني اجلديــدة ال حتد من حريتك في التعبير عن 
رأيك، بل حتد حتى من خياراتــك في القراءة، ومتنع كتبا كان 
مســموحا بها قبل عشر سنوات، بل اآلن متنع مقاطع وحتذف 
مشــاهد من مسرحيات كانت قبل 30 عاما عادية جدا، فما الذي 
تغير سوى أننا أصبحنا ال نقرأ؟!، وهذا سبب رئيسي في الردة 
التي نعيشها اليوم فبدال من أن نتقدم نعود إلى الوراء ونتقوقع 

مذهبيا وقبليا وطائفيا.
على أيامنا لم يكن كل هؤالء العنصريني الذين نراهم موجودين، 

وال كل هؤالء املنغلقني.

يعتبر املطــار منطقة محايدة للبشــر، لذلك جتد الناس 
يتشــابهون في املظهر العملي قدر اإلمكان مع احلرص على 
إنهاء اإلجراءات بدقة، وفى إحدى املرات وأنا في مطار الكويت 
لفت نظري رجل ميشــى بخيالء وكأنه الطاووس وقد شد 
جذعه األعلى بامتداد واضح حتى اعتقدت أنه سيسقط على 
وجهــه وقد التصق على ميينه ويســاره رجالن خطواتهما 
تطابق خطواته بشــكل الفت للنظــر، عندما اقترب عرفته، 
كان النائب حامل لواء الدفاع عن البدون والناطق باســمهم 
دائما، ميشــي بعجرفة واضحة وعلى ميينه رجل ميســك 
حقيبة خاصة باألوراق وعلى يساره رجل آخر يحمل البشت 
بصورة مسرحية ذكرتني بالقدير عبداحلسني عبدالرضا رحمه 
اهلل وقد ارتســمت على وجوهم ابتسامة نشوة واستعراض 
غريبة، وطبعا اجتازوا جميع احملطات بدون أي توقف سواء 
للتفتيش أو غيره، ورحم اهلل أبناء الكويت الطيبني والوزراء 

والشخصيات العامة اللطيفة واملتواضعة.
كلما تكاثرت املطالب الغريبة على الكويت وشعبها جتددت 
رؤيتي اخلاصة بأن الكويت أرض المعة على صغر حجمها، 
والطامعون بها كثر لألسف يريدون نهب خيراتها حتى يجف 
ضرعها املعطاء، وألن الشعب الكويتي األصيل كرمي بطبعه يحب 
مد يد العون لكل محتاج ويحتوي بطيب نفس كل من يعيش 
على أرضه. بــدأت حناجر من ال حق لهم بالصراخ والنعيق 
للحصول على مكتسبات ليست لهم باألصل، إمنا هي اعطيات 
كرم من الكويت وأهلها، وبدأوا باتهامنا بالعنصرية والعجرفة 
وضحالة معلوماتنا التاريخية وكأنهم يعرفون تاريخنا أكثر 
منا! وهجوم بكلمات أتعالى عن ذكرها ملجرد الدفاع عن حقوق 
الكويتيني، ومنطقهم الغريب أن لهم كل احلق بالتهديد والسب 
وال حقوق لنا بالرد، أما أبناؤنا املؤيدون لهذه املجموعة فنقول 
لهم باللهجة العامية: »ركدوا« فهناك خيط رفيع جدا بني احلق 

والظلم ونحن أصحاب حق في بلدنا.
احلكومة تعلم علم اليقني األســباب احلقيقية وراء هذه 
الهجمة الشرســة وأسباب الســعي املتكالب لتمرير قانون 
ظالم ضد الشعب الكويتي وملصلحة فئة مقيمة بصورة غير 
قانونية، ولكنهم لألسف تنازلوا عن ممارسة جزء من سيادة 
الدولة عندما ســمحوا بالتجنيس العشوائي وتزايد الفساد 
وتزوير اجلنسية. حان الوقت للمطالبة الشعبية بإغالق ملف 
البدون وتطهير قانون اجلنسية من التعديالت املشوهة التي 
أدخلت علينا نوابا ال يفهمون من العمل النيابي إال الصراخ 
ملصاحلهم الضيقة، مما يؤكد ضرورة استبعاد تدخل مجلس 
األمة بهذا املوضوع خاصة بعد أن ارتسمت عالمة االستفهام 
على العديد من النواب، مما يفرض معه حتصني اجلنســية 
الكويتية بأال يكتسبها إال الشخص املستحق لها فعال وحسب 
القانون، مع املطالبة احلاسمة بتطبيق قانون البصمة الوراثية 
بــدون االلتفات لتهديداتهم، وإعطاء الســيد الفاضل صالح 
الفضالة رئيس اجلهاز املركزي للمقيمني بصورة غير قانونية 
الصالحيات حلل املشكلة مبشاركة جلنة كويتية حقيقية من 

أبناء الوطن الثقاة.
وحفظ اهلل الكويت وأهلها من كل مكروه.

عرفناها بطفولتنا ليلة جتّمع أسرّي 
عائلّي بصحبة طيبة للجيران واملعارف 
مبختلف األعمار نتبادل رواياتها وأحاديثها 
وتالوة تثويبتها بعد قراءة ما تيسر من 
كتاب اهلل القرآن الكرمي حتديدا بعد صالة 
العشاء لدخول صالة الفجر جماعة املساجد 
)الناصفوه(  أوجتمعات األهل واألقارب 
تسميتها الشعبية يصومها اليوم السابق 
لها البعض، والبعض اآلخر لليوم التالي، 
والكل قدوته هدي نبينا احلليم رعاية هذه 
الليلة املباركة بالذكر والتســبيح وليس 
الصخب والتجريح أقواال أو أفعاال للجهالء 
بأساسها إما أهازيج وترديدات تسبيحات 
)دق الهريس باملنحــاز أداة ذلك اجلهد 
اجلماعي( يتبادله اثنان أو اثنتان من الفرق 
الشــعبية أوغيرهم ليليا قبل أسبوعني 
ملنتصف شعبان، ومثلها بعد املنتصف 
حتســب الدخول رمضان ليجهز حبات 
القمح )لوجبات هريس رمضان( لألسر 
والدواوين كبيرها والصغير هي وجبة 
صحية رئيسية يوميا طوال الشهر الكرمي 
ملعظم أسر اخلليج واجلزيرة العربية حتى 
هذه األعوام احلالية مع تقدم واختالف 
حتضيرها كمادة غذائية قبل طهيها بأجهزة 
متقدمة عن السابق وهكذا تكون فرحتنا 
بقدوم شهر شعبان الكرمي وحتضيراته 
للعبادة والبريء ملثل هذه العادة املوسمية 
استقباال للشــهر العظيم، ومن طريف 
احتفائنا بســهر هذه الليلة الشــعبانية 
)الراحة بعدها لعدم دوام مدارسنا نظرا 
للسهر املســبق!( فال تقنية إعالمية وال 
أجهزة نقالة وتواصلية كما هو اآلن لكن 
البراءة سيدة املوقف حتفها العبادة وكثير 
من الســعادة لكبارنا والصغار عساكم 
عواده اليوم ودوم، طاعة خلالقنا العظيم 
وقدوتنا سيد املرسلني، ودستور وكالم رب 
العاملني )القرآن الكرمي وكنوزه( بسالمتكم 

وإسالمكم سماحة وراحة.

تقيم األمم مناسباتها وحتيي ذكرياتها 
وتعتبرها فرصا ثمنية لتثبيت الوالء وتثبيت 
القيم وغرس املبادئ اخلاصة بها، وبهذه 
الطريقة تعمــل املجتمعات على اختالف 
مشــاربها وتوجهاتها على تنشئة أبنائها 
وتوجيه شبابها بشكل خاص. وهذا أسلوب 
بالغ األثر حميد النتاج ال ضير منه مطلقا، 
فلذا جتــد االحتفاالت واملهرجانات تقام 
هنا وهناك في جميع املجتمعات والدول 
تلقى فيها اخلطب الرنانة والقصائد املعبرة 
والكلمات الشارحة من أجل حتقيق تلك 
األهداف. وحتى في دولنا العربية تقوم 
احلكومــات بإحياء مناســباتها الوطنية 
وتدعو املتحدثــني واخلطباء للكالم عن 
تلك املناسبات وأهميتها وما تعنيه للمجتمع 
فتغدوا تلك االحتفاالت دروســا تربوية 
وثقافية وجزءا من عملية التنمية والتنشئة.

لكن بعض اجلماعات اإلسالمية ال تنظر 
هذه النظرة إلحياء املناسبات الدينية فتؤطر 
ذلك بإطار »البدعة« و»احلرام« وال أعرف 
كيف يكون اجتماعا عقد مبناسبة دينية 
للحديث عن تلك املناسبة وتوجيه الناس 
لفهم أحداثها وحثهم على االعتزاز بها بدعة 
وحراما. الدين اإلسالمي لم يحدد طريقة 
معينة لتثبيت الدين في نفوس املسلمني 
فكل طريق يســاعد في فهم الدين مباح 
ما دام ال يخرج عن حدود الشريعة، وإال 
فاحلديث في التلفزيون وإقامة املدارس 
احلديثة واســتغالل املسرح والصحافة 
تصبح كلها حراما، وأكثر من ذلك فنفس تلك 
اجلماعات تستخدم تلك الوسائل واألساليب 
في نشر توجهاتها وأفكارها وتفسيراتها 
ولم تتهم أنفسها باحلرام والبدعة، فلماذا 
حني يصل األمر إلى عامة الناس تتعالى 
أصوات تلك اجلماعات بالبدعة واحلرمة!! 
إنها ازدواجية ال مثيل لها. ال ضير مطلقا 
من إقامة االحتفاالت الدينية في املناسبات 
اإلسالمية إحياء لها وتثبيتا لها في نفوس 
املسلمني ولتكون منابر عامرة باحلديث 

عن كثير من مبادئ اإلسالم وأخالقه.
ختامــا أمتنى مــن وزارتي األوقاف 
واإلعــالم إقامة مجالس قــراءة القرآن 
الرمضانية كما كان الوضع في الســابق 
ودعوة القراء الذيــن ال يقرأون القرآن 
بطريقة أهل املقابر، فلطريقة تالوة القرآن 
أثر عظيم فــي حتبيب الناس في قراءته 
واالستماع إليه. وفقكم اهلل لصيام شهر 

اهلل العظيم وقيامه.

في العني ذاتها أرى الكويت شابة 
فتية مياســة جميلة، وأراها أيضا 
وقد هرمت وتغضن جبينها وبدا 
عليها العجز والشيخوخة والكبر.

في العني ذاتها أراها في مواقع 
جميلة بهية، وفي مواقع أخرى فيها 

أكره ما تراه عيناي.
أراها جميلة وبهية وفتانة في 
محيط مركز جابر األحمد الثقافي 
وفي حديقة الشــهيد وفي مركز 
عبداهلل السالم الثقافي وفي املباركية 
الداخلية وفي بعض  واألســواق 
شوارعها وفي كثير من أسواقها 

ومجمعاتها.
وأراها هرمت وشاخت واحدودب 
ظهرها وتغضن جبينها، في مواقع 
أخرى وكأن ال راعي لها وال من هو 

مسؤول عنها.
مســاحات ترابية هائلة تركت 
هكذا جــرداء كاحلة رغم وقوعها 
في املناطق السكنية وبني البيوت 

في منظر منفر وغير مبرر.

فما هي حجة اجلهة أو اجلهات 
املسؤولة عن ترك هذه املساحات 
الشاسعة على هذه الشاكلة املنفرة؟ 
وإلى متى ستبقى على هذي احلال 

البائسة البشعة!
ملــاذا ال ترصف وتزرع وتقام 
عليها مماش لهواة املشي ولتشجيع 
الناس على املشي، مثال أو أن تستغل 
بصورة نافعة بدل بقائها على هذه 

الشاكلة املنفرة.
البشــاعة  وكذلــك أرى قمة 

في بعض املواقــع في اجلمعيات 
التعاونية، حيث األرصفة املتكسرة 
املنظمة ووقوف  واملواقف غيــر 
السيارات بشكل عشوائي ووجود 
مساحات فارغة مهملة تتجمع فيها 
األوســاخ وجتمعات مائية تشكل 
منظرا في غاية البشــاعة التي ال 

مبرر لها.
اجلمعيــات التعاونيــة جهات 
شبه مستقلة ولها حرية التصرف 
مبيزانياتها في حدود قانونية ميسرة 

اإلنفاق على املشــاريع  لها  تتيح 
العامة في منطقتها والتبرع بجزء 
من أرباحها إن كان هناك ما يوجب 
التبرع، وهي جهات غنية لذلك هي 
مطمع الكثيرين من عدميي الضمائر 
واحملتالني كي يســتولوا وبصور 
غير قانونية على أموالها، وكثيرا 
ما نسمع عن إحالة مجالس إدارات 
بعض اجلمعيات إلى النيابة العامة 
بسبب تالعبهم وغشهم في موارد 
جمعياتهم املالية، واستيالئهم عليها.
فلمــاذا ال تقــوم اجلمعيات 
بالصرف على جتميــل مواقعها 
ومرافقهــا وردم احلفر ومعاجلة 
املساحات الترابية، وذلك من خالل 
تشــكيل مجلس نســائي في كل 
منطقة تكون مهمته جتميل املنطقة 
ونظافتها وسد النواقص فيها وتكون 
التعاونية  ميزانيته من اجلمعيــة 
للمنطقة، ألن النســاء لهن اهتمام 
بالتجميل والتحديث والتحســني 

وااللتزام أيضا. 

أصدرت منظمــة مراسلون 
بال حدود تقريرها السنوي لعام 
٢01٩ يضــم 1٨0 دولة، واعتبر 
التقرير منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا األصعب واألشد 
خطورة على سالمة الصحافيني.
 )10٨( الكويت  ويأتي ترتيب 
عامليــا واخلامــس عربيا رغم 
السابق 3  تراجعها عن ترتيبها 
مراكز حيث كانت في املركز)105( 

عامليا لعام ٢01٨.
فيما جاءت جزر القمر )5٦( 
باملركز األول عربيا تليها تونس 
الثاني وموريتانيا  باملركز   )٧٢(
)٩4( ثالثا ولبنان )101( حلت باملركز 

الرابع عربيا.
اكثر  ان  التقريــر  كما ذكر 
الدول مالحقة للصحافيني هما 
إيران، تركيا، ومصر، وصنفها 
كأكبر الســجون بالنسبة لعدد 

الصحافيني املعتقلني.
أما ترتيــب الدول اخلليجية 
حسب التقرير 1- الكويت )10٨(، 
٢- قطــر )1٢٨(، 3- عمان )13٢(، 

4- االمارات )133(، 5- البحرين 
)1٦٧(، ٦- السعودية )1٧٢(.

إذن وسط النزاعات واحلروب 
واألنظمة القمعية وتقيد احلريات 
الــرأي أصبحت  والتعبير عن 
املساحة اآلمنة لعمل الصحافيني 

واإلعالمني ضيقة جدا.
وما يهمني كثيرا ان نركز في 
الكويت على ان نحظى مبراكز 
اكثر تقدما في حرية الصحافة، 
ويجب ان نبدأ بإعادة النظر في 
قوانني املرئي واملسموع وقانون 
االعالم اإللكتروني الذي وضع 
العديد من املغردين في السجون 

او مهاجريــن خــارج الكويت 
بســبب ما يعتقدونه من أفكار 
غير مسموح بالتعبير عنها وفق 
القانون ويقابلها عقوبات مالية 
واحلبــس، لذلك حان الوقت ان 
تعود الكويت لريادتها في حرية 
الصحافة من خالل قوانني حتمي 
الصحافيــني واملغردين بدون 
عقوبات تقيد حرياتهم وتزجهم 
خلف قضبان السجون وتساويهم 

مع املجرمني. 
٭ تستضيف الكويت حالياً امللتقى 
اإلعالمي العربي الـ  1٦ مبشاركة 
عدد كبير من اإلعالميني من الدول 

العربية، أمتنــى ان يناقش هذا 
التجمــع اإلعالمي تراجع حرية 
الصحافة حسب تقرير »مراسلون 
بال حــدود« وتصنيف منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
األخطر علــى الصحافيني وأال 
يكون مجــرد تظاهرة إعالمية 
سنوية لنرى كم تغيرت الوجوه 
فقط عن الســنة املاضية! وان 
تكون احللقات النقاشية والندوات 
بجرأة أكبر مــن خالل احملاور 
وطرح األسئلة والتقييم واالنتقاد 
الصريــح لألنظمــة اإلعالمية 
العربية كون  بالدول  احلكومية 
امللتقى يستضيف كبار املسؤولني 
مــن وزراء اإلعالم وأكادمييني 
وإعالميني بعيدا عن املجامالت، 
امللتقــى اعالما  رمبا يصنــع 
جديدا مختلفا يناســب الوقت 
احلاضر ويعزز قيمة الصحافيني 

واإلعالميني في املنطقة.
السؤال: هل تراجعنا عربيا 
وخليجيا في حرية الصحافة؟ 

اجلواب لديكم.
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الكلباني 
و»الوطواط« 

وشيء من اخليال
waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

رؤية

هجوم 
وتشكيك

 Hanan.AlRoumi@gmail.comحنان بدر الرومي

هنا الكويت

حرية الصحافة 
وامللتقى 

اإلعالمي العربي
جاسم احلمر

بال قناع

مجالس
نسائية

katebkom@gmail.comصالح الشايجي

قالت وزيرة الدولة للشؤون 
االقتصادية مرمي العقيل في جلسة 
لعدد  »إننا نحتاج  األمة  ملجلس 
كبير من الوافدين باملســتقبل 
للعمل في املستشفيات واملراكز 
افتتاحها«،  التي سيتم  الصحية 
والوافد عندما يأتي للعمل في أي 
بالد في أصقاع الدنيا فإنه يشارك 
في بناء الدولة حتى وإن أخذ راتبا 
قــل أو كثر، ونحن في الكويت 
نعاني من خلل كبير في التركيبة 
السكانية ولكن من السبب في هذه 
التركيبة السكانية املختلة هل هم 
العاملة  أم هيئة قوى  الوافدون 
أم جتار اإلقامــات؟ أتصور أن 
اجلميع يتحمل املسؤولية، ولكن 
حديثي ليس عــن اخللل ولكن 

اللخبطة احلكومية  حديثي عن 
التي تعالج بها احلكومة هذا اخللل، 
فبدال من أن تشدد احلكومة على 
جتار اإلقامات نراها تشدد على 
الوافدين بالرسوم التي بعضها 
يفتقد اإلنسانية كزيادة الرسوم 

الصحية األخيــرة، فال منطق 
وال عقل يقبل هذه الزيادة فلو 
حسبناها بسرعة راتب حارس امن 
1٢0 دينارا، وال أقول انه يعاني من 
مرض مزمن لو راجع املستشفى 
ملرة واحدة في الشهر فسيخرج 

وقد دفع نصف راتبه، وماذا لو 
تعرض الوافد حلادث سيارة فكم 
ان هناك تساؤال  ثم  ســيدفع؟ 
بسيطا وهو أال يدفع الوافد رسوم 
للتأمني الصحي؟ أين تذهب أين 
تذهب اموال هذه الرسوم؟ ملاذا 
تؤمن الشركات والوزارات على 
موظفيها بالتساوي ما بني التأمني 
الصحي؟ أو إنشاء مستشفيات 
الضمان الصحي ال أتصور أن هذا 
القرار قدر أخذ وقته بالدراسة. 
إلى  وأخيرا، ما دمنا بحاجة 
الوافدين فلماذا ال نوفر لهم األمان 
الصحي واالجتماعي لكي يجزلون 
في العطاء فال نكون نحن والزمن 

عليهم؟! 

وقفة

الوافدون 
واللخبطة 

احلكومية!
S _ alnashwan@hotmail.comسعد النشوان

أكثر مــا يغيظنــي هو ذلك 
الذي يحظى باستقرار  اخلليجي 
سياسي جميل ومريح في وطنه، 
ومع ذلك حني تخطو إحدى الدول 
العربية نحو إجراءات دستورية 
أو سياســية لتحصن نفسها من 
التي  السياسية  الهزات والزالزل 
جتيد األحزاب املؤدجلة امتطاءها 
واســتغاللها فإن هذا اخلليجي، 
ســامحه اهلل، يزمجــر ويزعل 
ويغضب ويتدخل في شــؤون 
الدولة العربية وكأنه أعلم من أهلها 

مبصلحتها.
عجيبة العجائب وغريبة الغرائب 
من أعطى لك احلق بالتكلم بالنيابة 
عن تلك الشعوب التي اكتوت بنار 
لفترة قصيرة  األحزاب وتسعى 
من عمر الشعوب اللتقاط أنفاسها 
بعد أن تعبت وأنهكت من األدجلة 
واملؤدجلني واألحزاب واحلزبيني. 
خالص شــعوب اختارت طريق 

االستقرار)انت مالك ومالها؟(.
باختصار »سيبوا مصر في 
حالها« دعوها تركب قطار االستقرار 
واالزدهار دعوهــا تلحق بركب 

الدول املتقدمــة وهي التي متلك 
كل أساسيات ومتطلبات ذلك التقدم 
من شعب متعلم وواع إلى مصادر 
طبيعية هائلة تزيد اكتشافاتها يوما 
بعد يوم إلى حضارة متراكمة متتد 

أكثر من ٧000 سنة.
نحن في اخلليج دول صغيرة 
معتدلة ومســاملة سعت وجنحت 
في تسخير كل مواردها لرفاهية 
شعوبها وجزء من أسباب ذلك يعود 
للهدوء واالستقرار السياسي الذي 
ننعم به، ملاذا يســعى بعض أبناء 
دول اخلليج للحيلولة دون حصول 
باقي الــدول العربية التي ترغب 

شعوبها وحكوماتها على نفس ما 
حتظى به دول اخلليج وشعوبها.
التي  الدستورية  والتعديالت 
وافــق عليها البرملــان املصري 
بإجماع وستطرح باستفتاء على 
الشعب املصري وسيقول كلمته 
فيها. سيقول نعم لالستقرار نعم 
بالتعليم واالقتصاد  لالنشــغال 
والصحة واحلياة املعيشية للمواطن 
للمستقبل  للنظر  املصري. نعم 
بعني الليزر كأمة موحدة ذات هدف 
واحد وهو اللحــاق بركب األمم 
التي جتاوزتنا بسنوات  املتقدمة 

ضوئية.

مصــر هــي القاطــرة التي 
ستســحب وراءهــا باقي الدول 
العربية نحو احلضارة والتقدم. ما 
أن تتعافى مصر وتنهض ستصيب 
العدوى أغلب باقي الدول العربية 
وستتبعها وستعود مصر حصن 
الــذي فرحت الوحوش  العروبة 
اإلقليمية بتراجع دوره في العقد 
السابق وسارعت حملاولة احتالل 
مكانتها. من كان في السابق يسمع 
عن تركيــا أو إيران؟ كانت دوال 
منكفئة على نفسها لكن ما خلت 
الساحة لها حتى تغلغلت وخلقت 
لها بقع تواجد هنا وهناك حتى أننا 
وصلنا مرحلة أن رئيس احلرس 
الثوري قاسم ســليماني يدخل 
عــدة دول عربية من دون جواز 
وال إخطار أو استئذان تلك الدول 
بقدومــه. وكأنه امللك غير املتوج 

عليها. 
الثــورات  انتهــى عصــر 
والثورجية، نحن في عصر العلم 
واالقتصاد، فلتتوجه كل طاقات 
وجهود بلداننا نحو هذين الهدفني.

نقطة أخيرة: حتيا مصر.

في الصميم

مبروك ملصر 
سنوات قادمة من 

االستقرار واالزدهار
@ghuniamalzu3by م.غنيم الزعبي


