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تالشى النفوذ العربي بعد تدهور دولة بني العباس اإلسالمية، 
لكن بقيت ديار املسلمني محصنة بعد تسلم املماليك السلطة، حيث 
هزمــوا جحافل املغول الغزاة في معركة عني جالوت عام 1260م، 
ومن قبلهم األيوبيون الذين تصدوا للصليبيني املعتدين وهزموهم 
في معركة حطني عام1187م وقضوا على الدولة الفاطمية التي كانت 

تتآمر على اخلالفة اإلسالمية في بغداد.
وفي القرن اخلامس عشر ظهرت الدولة العثمانية لتواصل الدفاع 
عن العالم اإلسالمي، فقد تصدت من الشرق للدولة الصفوية التي 
كانت حتاول بسط نفوذها على بالد املسلمني ومواصلة سياسة 
التطهير الطائفي فيها وهزمت الصفويني في معركة جالديران عام 
1514م، حيث وضعت حدا ألطماع الصفويني في ديار املسلمني، كما 
تصدت الدولة العثمانية من الغرب حملاوالت اإلسبان والبرتغاليني 
الكاثوليك املتطرفني في التغلغل داخل بالد املســلمني، وأفشلت 
حتالفهم مع الدولة الصفوية في االستيالء على مقدسات املسلمني 

في مكة واملدينة والقضاء على اإلسالم حسب زعمهم.
وكحقيقــة تاريخية فإن الفضل يرجع إلى األتراك العثمانيني 
في صون بالد املســلمني ضد أعدائهم من الشرق والغرب على 

مدى أربعة قرون.
لكن دوام احلال من احملال، فقد انهارت الدولة العثمانية كما 
انهارت اإلمبراطورية الهنغارية النمســاوية بعد احلرب العاملية 
األولى، وبدأت حقبة جديدة في تاريخ تركيا والتي يراد أن تكون 

علمانية قومية كهوية بديلة عن هويتها اإلسالمية العريقة.
وقد ابتلي األتراك بزعاماتهم القومية املتهورة الذين استولوا 
على الســلطة وبدأوا قبل كل شيء معركتهم مع اإلسالم ومسح 
تراثه وقطع الصلة مع عاملهم اإلســالمي، حيث فرضوا احلرف 
الالتيني كبديل للحرف العربي السائد، بل وحتى الطربوش التركي 
واحلجاب لم يســلما من تهور القوميــني األتراك عندما فرضوا 
قانونا يحظر لباسهما األمر الذي يؤكد أن الهدف لم يكن النهوض 
بتركيا بقدر ما هو االنتقام من اإلسالم ومسح هوية شعب تركيا 

املسلم لكنهم فشلوا.
كما ابتلي العرب بالقوميني العرب الذين جعلوا العروبة بديال عن 
هويتهم اإلسالمية وعادوا الدولة العثمانية وحتالفوا مع اإلجنليز 
وجنحوا في طرد احلاميات العثمانية من أراضيهم ليحل محلها 
املستعمر اإلجنليزي وحليفه الفرنسي، وبذلك مهدوا الطريق أمام 
تسليم فلســطني لليهود بعد أن كانت في عهدة الدولة العثمانية 

وحتت حمايتها.
ضربت أوروبا موجات قومية عنيفة لكنها لم تنتقم من ديانتها 
املسيحية حتى أن علمانييهم يفتخرون بتراثهم املسيحي وممالكهم 
وامبراطورياتهم املسيحية، وال أدل على ذلك من حزن الفرنسيني 
العلمانيني وحرقتهم على احتراق كاتدرائية نوتردام في باريس 
أبريل املاضي وهي من معالم تاريخهم املسيحي، وقد وعد الرئيس 
ماكرون بإعادة بنائها، لكن هذه املشاعر ال جتدها لدى القوميني 
األتــراك أو القوميني العرب جتاه تراثهم اإلســالمي أو ممالكهم 
اإلسالمية التي يحاولون تشويهها بكافة الطرق، رمبا ألنهم ليسوا 
قوميــني أو علمانيني مبعنى الكلمة أو رمبا ألنهم جاءوا من أجل 

مهمة محددة منوطة بهم.
> > >

بعد ربيع الشباب العراقي تبعه ربيع الشباب اللبناني ليعبروا 
عن رفضهم للواقع الطائفي املزري الذي أوصلهم إلى حالة البؤس 

والشقاء.
لقد فشلت الطائفية السياســية في خدمة الشعبني العراقي 
واللبناني بجميع طوائفهما وعليها تســديد فاتورة الفشل أمام 

شعبيهما.
ال تزال منطقتنا العربية تعيش مخاضا ربيعيا.

مرت الكويت بلحظات من اخلوف والفزع نتيجة الوعكة الصحية 
التي أملت بصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد قائد القادة 
في اإلنسانية والتواضع وحبيب شعبه، فنحن الكويتيني جميعنا 
ال نعتبر صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أميرا عاديا 
للبالد بل هو األب الروحي لكل مواطن وخصوصا لألجيال التي 
عاصرته في شبابها حني كان سموه وزيرا للخارجية ثم بعد ذلك 
رئيسا للوزراء وبعدها في عام 2006 تقلد مسند اإلمارة مببايعة 

شعبية غير مسبوقة.
وما مييز ســموه أنه قريب جدا من شعبه، فأبوابه مفتوحة 
للمواطنني وال توجد حواجز بينه وبني شعبه فيتلمس همومنا 
ويتتبع مسيرة أبنائه، فالتواضع والكرم وسماحة حكمه جعلته 

حبيب شعبه.
وهذا ما جعل الشعب كله يهلع نتيجة الوعكة الصحية التي أملت 
بسموه مؤخرا، وكانت الفرحة الغامرة التي مألت قلوبنا بعودة 
سموه ساملا معافى إلينا، فرحة ال توصف فقد تقبل اهلل سبحانه 
دعواتنا الصادقة، فاستجرنا اهلل سبحانه فأجارنا بحفظه لقائدنا 

أطال اهلل في عمره وألبسه موفور الصحة والعافية.
وال يسعنا في هذه املناسبة إال أن نرفع أسمى آيات التهاني 
والتبركيات لصاحب السمو وعموم أسرة آل الصباح والشعب 
الكويتي لتماثل سموه بالشــفاء وعودته ألهله وعائلته باخلير 

والصحة والعافية.
فأميرنا ال يعني أسرة آل الصباح وحدهم بل يعنينا جميعا 
فهو ربان سفينتنا وهو الذي نتسابق حتى يتسنى لنا أن نكون 
بالصورة التي يتمناها سموه من املواطن الكويتي أن نكون سفراء 
لوطننا بالتحلي باخللق الكرمي والسماحة التي يتحلى به سموه.

فســموه كرس حياته وما زال بالرغم من كل الظروف التي 
تعتريه فقد كان يخدم وطنه ومصلحة الكويت نصب عينيه حتى 
في الشدائد التي كان مير بها على الصعيد الشخصي كان يقوى 

عليها ألجل مصلحة الكويت والكويتيني.
بالنسبة إلي مازلت أذكر احملنة التي مر بها سموه لدى وفاة 
املغفور لها ابنته الشيخة سلوى، رحمها اهلل، وعلى الرغم من أنه 
ذلك األب الذي كانت ابنته هي كل حياته إال أنه لم ينس التزاماته 
جتاه الكويت التي تقع على كاهله، ومازالت أذكر أن يومها كان 
هناك استجواب مقدم، وقد حرص سموه على حضوره بالرغم 

من كل األلم الذي كان يشعر به.
لذلك، وألننا نتبع منهج صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الذي هو قدوتنا جميعا فقد تعلمنا منه أن وطننا الكويت 
مقدم على أي اعتبارات شخصية، فنقوى على آالمنا ألجل مصلحة 
وطننا، فاألحزان التي نشعر بها في قلوبنا هذه ال يعلمها إال اهلل 
سبحانه، ولكن وطننا وخدمته مقدم على أي اعتبار ألن الكويت 
ذلك الوطن الذي كلنا نسعى لرفع رايته عاليا، فالوطن هو األم 
وهو احلبيب وهو االبن وهو كل شيء في حياتنا، فهو املستقبل 

الذي نبني عليه طموحاتنا كلها.
وهذا جزء من مدرســة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، والتي تعلمناها من متابعتنا ملســيرة 
ســموه ومازال هناك الكثير من احلكم والدروس التي نتمنى 

ان ميتعه اهلل مبوفور الصحة والعافية حتى نتعلم منه املزيد.
أطال اهلل بعمر ســمو أميرنا الشيخ صباح األحمد، ونسأل 
اهلل أن يحفظه لنا قائدا وربانا لسفينتنا وأال يرينا فيه مكروها.

بالكاد تشكلت احلكومة اللبنانية 
احلالية في 2019/1/31 برئاسة الرئيس 
سعد احلريري، بعد أكثر من 8 أشهر 
التعطيل بسبب اخلالفات فيما  من 
بني القوى السياسية، واآلن يستمر 
املتظاهرون ضد الفساد الذي سلبهم 
العيش الكرمي باملطالبة بإسقاط وجوه 
السلطة، رغم سلســلة اإلجراءات 
اإلصالحيــة الفورية التــي أعلنها 

احلريري اآلن لترضيتهم.
لكن عندما يصفق ويهلل اإلعالم 
اإلسرائيلي لهذه املظاهرات، ويغرد 
الرئيس األميركي مؤيدا ومشجعا، 
ويتم توزيع األموال النقدية جهارا 
على املتظاهرين، ويتم تأمني املأكوالت 
وتوفير امللهيات وكل ما من شــأنه 
اســتمرار املظاهرات، فإن كل ذلك 
مؤشر واضح على أن الدول الغاضبة 
على لبنان تسعى إلى استغالل محنة 
اللبنانيني لتأجيج نار إسقاط لبنان 
سياسيا واقتصاديا، بعد أن فشلوا في 
استمرار حرق غاباته مؤخرا لتخريب 
البيئة السياحية اللبنانية اجلميلة فيه.

في كل احملافل الدولية يقف لبنان 
مدافعا صلبا عن موقفه ضد التطبيع 
العربي اإلسرائيلي، ومدافعا شرسا 
ضد تشويه املقاومة الوطنية اللبنانية 
ومنددا بتوصيفها ظلما وبهتانا ضمن 

قائمة اإلرهاب الدولي.
ومع أحقية مطالب الشعب اللبناني 
املظلوم، لكن ينبغي أن يعوا املخطط 
اجلديد للمندســني مثلما فعلوا في 
العــراق مؤخــرا، وهدفهم حتطيم 
صخرة املقاومة ضد إسرائيل، وال 
يســتبعد أن يتوجهــوا بعد لبنان 
إلى تونس، بعد أن وصف الرئيس 
التونسي اجلديد قيس سعيّد التطبيع 

مع إسرائيل باخليانة العظمى.

من هي صوفيا؟ صوفيا ليست 
أو فنانة جاءت إلحياء  فاشينيستا 
أي احتفال وليســت مشروع أزمة 
بني السلطات بل هي ضيفة مؤسسة 
العلمي لشــهرتها  للتقدم  الكويت 
باعتبارهــا »روبوت« ذائع الصيت 
الذكاء  ابتــكارات  ومزودا بأحدث 

االصطناعي.
وقد ذكر مخترع الروبوت صوفيا 
د.ديڤيد هانسن أنه حقق سمعة عاملية 
باختراعــه هذا، حيــث ان صوفيا 
الروبوتات تعاطفا وذكاء  أكثر  تعد 
وشبها لإلنسان عبر دمجه الفنون 
التصويرية مع العلوم والهندسة، كما 
اخترع مواد جديدة للبشرة وآليات 
تعبير الوجه وبرامج ذكية لتحريك 
الروبوتات من أجل التفاعل املباشر 

مع البشر.
وقد حتدثت الروبوت صوفيا أمام 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومتتلك 
ذكاء خارقا وقدرة متقدمة على قراءة 
الوجوه والتعاطف مع املشاعر وفهم 
الفروق الدقيقة في اللغة والتواصل 

مع اآلالف من تعابير الوجه.
أمتنى أن يشتمل برنامج زيارة 
صوفيا على محاولة االستفادة منها 
ومن ذكائها االصطناعي حلل بعض 
املشاكل التي فشل الذكاء الطبيعي 
في حلها سواء بسبب الروتني اليومي 
أو ازدحام الشوارع أو جتمع مياه 
األمطار أو الواســطة واالختيارات 
الباراشــوتية للمناصــب القيادية 

اإلشرافية.
وليت صوفيا تأخذ جولة ميدانية 
على بعض مرافقنا في محاولة منها 
إلجناز معاملة أو أكثر في األروقة 
احلكومية في عصر احلوكمة الذكية 
إذ أخشى أن تصاب صوفيا باإلحباط 
وتترك الذكاء االصطناعي جانباً من 
هول الصدمة مما ستشعر به خالل 

زيارتها املبرمجة.
وإذا كنــا جادين فــي متابعة 
املســتجدات العامليــة فــي الذكاء 
االصطناعي فإن زيارة صوفيا لبضع 
ساعات ليست كافية ويجب أن نكون 
جادين في استقدام صوفيا أو أحد 
من أسرتها، ونبحث لها عن تعيني 
مناسب بعد معادلة شهادتها حتى ال 
تقع صوفيا حتت طائلة قانون معادلة 

الشهادات بعد حضورها.

مع كثافة وتعدد وجتدد إعالمنا 
العاملني فيه  تقنيا وإتقان  احلديث 
بكل برامجه بالذات للساحرة الشعبية 
األولى )كــرة القدم(- تليها األلعاب 
اجلماعية البارزة مثل السلة والطائرة 
واليد وألعاب املاء، واأللعاب الفردية 
كذلك، برز الكثير من البرامج على 
شاشــات املرئي واملسموع وكذلك 
وســائل اإلعالم املقروءة ووسائل 
التواصل احلديثة مبختلف مسمياتها 
املنتشرة! لكن لألسف لم تقدم خاللها 
كلمة شكر للحكام الدوليني السابقني 
في لعبة كرة القدم عبر تقدمي ونشر 
تسجيالت أو تغطيات أو تلميحات 
القرن  عنهم ولهم منذ ســتينيات 
املاضي وما بعدها لتعريف األجيال 
احلالية بهم وبدورهم احمللي والدولي 

عبر تقارير ولقاءات إعالمية بارزة.
هؤالء احلــكام كثيرون، منهم 
على ســبيل املثال املغفور له بإذن 
اهلل أحمد مهنا، يوســف سويدان، 
جبر اجلالهمة، أحمد املسفر، أحمد 
الســرهيد، عبدالســالم الياقوت، 

ومثلهم الكثيــر ممن قضى نحبه 
ومنهــم من اليزال يتحــرك بيننا 
بصمت رهيب ورزانة عجيبة، فلماذا 
ال يســلط الضوء عليهم بساحتهم 
آنذاك لكرة القــدم، ويوازيهم بكل 
ذلك الزخم ما سبق شرحه لأللعاب 

اجلماعية والفردية من عيال الكويت 
ودورهم املشهود البارز آنذاك؟!

املتميزين  ملاذا نســيان هؤالء 
حتى هذه الساعة؟! أمانتهم بذمتكم 
)يا بومشــعل املســند، وبونصار 
الرشــدان وزمالء  وبوســليمان 
الرياضي بكل  ســاحتكم، لإلعالم 
تنوعاته، ويعذرنــي من لم أنتخي 
فيه كمثال ال للحصر حلضراتكم عبر 
إنهم جنوم وطنكم  تقدم األعوام(، 
يوما ما وبعد رحيلهم ويوم يبعثون 
ويتحاسبون معكم عن صحبة امليدان 
الرياضي بكل تفرعاته، بسالمتكم 
اذكروهــم تفلحوا، ونبهوا اإلعالم 
الغافل تنجحوا بكل املقاييس جيال بعد 
جيل، وال خندق للمستحيل بأمثالكم 
يا فرسانها، سامحونا على اإلطالة.

منذ حــرب العراق 2003 عندما 
تعمدت الواليات املتحدة وبريطانيا 
القوى اخلليجية  اإلخالل مبوازين 
باحتالل العــراق، مع تردد خليجي 
في التدخل ودعم املقاومة العراقية 
إلى أحزاب سياســية  وحتويلهــا 
لتوازن النفوذ اإليراني وحتد منه، 
رمبا تخوف اخلليجيني من اتهامهم 
بدعم اإلرهاب »خصوصا بعد أحداث 
11 سبتمبر«، ولذلك خسر اخلليجيون 
معركة العراق، وأيضا في عام 2005، 
خســروا لبنان بعد اغتيال رجلهم 
القوي رئيس الوزراء األسبق رفيق 
احلريري، ولم يستفيدوا من األحداث 
التي جرت بعدها من إخراج اجليش 
السوري من لبنان وعودة املهجرين 
العماد ميشال عون،  وعلى رأسهم 
وخــروج املعتقلني ومنهم ســمير 
جعجع، فخســروا األول وحجموا 
الثاني لصالح قيادات ضعيفة، فتحول 
العماد ميشال إلى اجلانب اآلخر »حزب 
اهلل وسورية وإيران« مجبرا، لتحقيق 
طموحات بالزعامة املسيحية وبرئاسة 
لبنان، بالرغم من أنه الشخص الوحيد 
القادر على احلشد في وجه منافسيه.
وفي عام 2011، عندما هبت رياح 

التغيير على بعض األنظمة العربية 
واجتثت ثورات الربيع بعضها، حاول 
أغلب اخلليجيني دعم أنظمة ضعيفة 
خوفا من جناح الثورات التي ستأتي 
مبن ال يرضونهم، ومثلها فعلوا في 
مصر وســورية وليبيا، استنزفت 
اجلهود السياسية واملالية والشعبية 
على دعم الثورات املضادة التي لم 
تزد القوة العربية واخلليجية شيئا 
يذكر، بل إن إيران زاحمتها في دعم 
نظام بشار في سورية واحلوثيني 

في اليمن.
الســاحة  كما ترك اخلليجيون 
آثار  الســورية بصورة مفاجئــة 
التساؤالت، ال ميكن القول إن تضارب 

الرؤية بينهم هو السبب، كما ال ميكن 
أن نبرر ذلك بأن تركيا واجليش احلر 
لهما صبغة إخوانية، ألن املعركة أكبر 

وأشد من ذلك بكثير!
الرئيسي  السبب  وبالتأكيد كان 
هو خوف اخلليجيني من أن يتهموا 
باإلرهاب ومتويله، وهي التهمة التي 
لم تخشــها إيران، ألنها تعلم أن ما 
ستحققه من نفوذ سيجبر اآلخرين 

على التغاضي عن األمور األخرى.
وخسر اخلليجيون تركيا في ظل 
صراعاتهم البينية، وكانت مرشحة 
للعمل كموازن إقليمي إليران، ولم 
يتبق لهم إال االعتمــاد الكلي على 

الواليات املتحدة حلمايتهم.

واألحداث األمنية األخيرة دليل 
قاطع على أن اخلليجيني يعانون من 
اختالل في توازن القوى مقابل إيران، 
وانكشاف استراتيجي أمام الواليات 
املتحدة األميركية، التي بدأت بابتزاز 
العرب اقتصاديا، ولذلك يتجه البعض 
صوب حلفاء األعداء واقصد روسيا.
ختامــا: اســتثمرت إيران في 
قوتهــا الناعمة كالتحالف مع بعض 
األحزاب العربية اإلســالمية، بينما 
حارب اخلليجيون اإلسالم السياسي، 
ولم يفهموا من القوة الناعمة إال دفع 
القاعدة  األموال فقط، كما خسروا 
الشعبية العربية بعد الثورات العربية، 
ومن ناحية القــوة الصلبة، فإيران 
الدولــي عليها  أجبرهــا احلصار 
الذاتية،  على االعتماد على قدراتها 
ومبســاعدة حلفائهــا متكنت من 
تطوير أسلحتها وخصوصا منظومة 
الصواريخ، بينما اشترى اخلليجيون 
أســلحة »قليلة« بأسعار »باهظة«، 
ناهيك عن االتفاقيات الدفاعية التي 
لم يســتفيدوا منها، خصوصا بعد 
سياســة ترامب الذي ال يرغب في 
احلرب، بل ويتلــكأ في الدفاع عن 

اخلليجيني.

يــوم اجلمعة املاضــي دعاني 
لزيارة ديوانهم وقال لي:  صديق 
راح تستمتع بسوالف الوالد مع ربعه 
»كبار السن«، وراح حتس »بفطرة« 
أهل الكويت أيــام الزمن اجلميل، 
وفعال وصلت وسلمت عليهم وحبيت 
»راس« صاحب الديوانية وكل من 
كان موجــودا احتراما »لســنهم« 
الكبيــر، وهذا ما تعودنا عليه منذ 
كنا صغارا، فكانت سوالفهم أغلبها 
عن ذكرياتهم واملواقف املضحكة 
في املاضي، وسالفة مع مثل كويتي، 
ويترحمون على بعض أصدقائهم 
الذين توفاهم اهلل، فبدأت أســجل 
مالحظاتي باملوبايل حتى ال أنساها:
٭ الديوانية عبارة عن خليط من 
الكويتــي بكافة أطيافه،  املجتمع 
سوالفهم بعيدة متاما عن أي »نقاش« 
سياسي، وهذا الشرط كان باإلجماع 
حسبما ذكره لي صديقي من سنني 
طويلة بني أفراد الديوانية حتى ال 
يحدث خالف بينهم، ألن السياسة 

تفرق وال تقرب، وعالقتهم جتاوزت 
أكثر من ستني عاما وال يريدونها 
»تخترب« على آخر عمرهم، فلهذا 
السبب هم على »قلب« واحد، وكل 
من مييل إلى رأي »معني« يحتفظ 
برأيه لنفسه وال يتحدث فيه، وأي 
خالف يحدث بني طرفني يتم حله 
بسرعة حفاظا على روح الصداقة 

الطويلة.
٭ االبتعــاد عــن القيــل والقال 
وسوالفهم بسيطة عن احلياة اليومية، 

وتسمع »التهليل« والتسبيح، على 
لسان بعض أفراد الديوانية بشكل 
مستمر، ويتميزون »بالغشمرة« 
والضحك دون جتريح ألحد، يعني 
بأن  تبي »توسع« صدرك وحتس 

الدنيا بخير روح عندهم.
٭ يعشقون برنامج »غناوي الشوق« 
والذي تقدمــه اإلعالمية واملذيعة 
املتألقة منــى طالب حلرصها على 
عرض الفنون الشعبية، ويحرصون 
أيضا على ســماع األخبار احمللية 

»الوفيــات« من أجل  وخصوصا 
العزاء، ويعشــقون  تقدمي واجب 
كذلك محطة »القرين« والتي حتتوي 
على البرامج القدمية والتي تذكرهم 
باملاضي اجلميل، باملختصر املفيد 

متابعتهم لتلفزيون الكويت فقط.
٭ هواتفهم كلها »بوليت« لالتصال 
أو االستقبال، يعشقون لعبة »الكوت« 
أثناء  فتسمع صراخهم وجنرتهم 
اللعب، وراعــي الديوانية يضحك 
وسألت صديقي: ليش ما يتدخل 
أبوك؟ فقال: دائما يتناجرون وقت 
اللعب على أي شيء وبعدما تنتهي 
اللعبة كأن شيئا لم يحصل، وترجع 

الضحكة والغشمرة من جديد.
أخيرا: إن اجللوس مع كبار السن 
متعة وسعادة وراحة نفسية تشعرك 
باخلير والبركة واألمان، فاحرصوا 
على راحتهم في آخر عمرهم وكونوا 
لهم عونا دائما فهم ال يعوضون، اهلل 
يطــول بأعمار كل من هو موجود 

ويرحم من توفاه اهلل. اللهم آمني.

فكرة

بني العرب 
والعثمانيني 

تاريخ مشترك
سلطان إبراهيم اخللف

سبحان من استجرنا به فأجارنا..
صدى األحداثعزة الغامدي

ملاذا خسر 
اخلليجيون 

وربحت إيران؟
عادل عبداهلل املطيري

جرس

يا حلو 
»مجلسهم«

samy _ elkorafy@hotmail.comسامي اخلرافي

نقش القلم

حكام الكرة 
السابقون.. ليش 

إعالمنا ما يشكرهم؟!
محمد عبداحلميد الصقر

أقامت كلية العلوم االجتماعية 
الكويت نــدوة حتت  بجامعــة 
عنــوان »العالقــات الكويتية ـ 
الفلسطينية« والتي حتدث فيها 
السفير الفلسطيني رامي طهبوب 
وأطلق خاللها أمنية بدعوة للطلبة 
لزيارة القــدس احملتلة، وخالل 
الندوة اعترض بعض الطلبة في 
ان مثل هذه  باعتبار  مداخالتهم 
الدعوة تعد شــكال من أشــكال 

التطبيع.
ان  ومعهم كل احلــق، حتى 
العلوم االجتماعية ـ  عميد كلية 
حيث عقدت النــدوة ـ د.حمود 
القشعان قال ان ما ذكره السفير 
كان مجــرد أمنية منه وال عالقة 
جلامعة الكويت بدعوته، وهو ما 
أكده د.حسن جوهر في تغريدة له.

> > >

االمر هنا كان واضحا، متحدث 
في نــدوة اطلق أمنية، ولم يكن 
هناك ال تنسيق بني منظمي الندوة 
وهم اللجنة الثقافية في قســم 
العلوم السياسية او الكلية ملثل هذا 
االمر، ولم يبحث او يطرح، مجرد 
أمنية اطلقها متحدث استضافة، 
الندوة ضد  بل ان حتى منظمي 

التطبيع بشكل رسمي علني، ولم 
يتعد االمر كونه جملة اعتراضية 
جاءت على شكل أمنية للمتحدث 

خالل الندوة.
> > >

األمر كما قلت كان واضحا، 
ولكن طيفا سياســيا واحدا أراد 
ان يخلق من املوضوع أزمة، او 

على االقل حاول ان يفتعل أزمة 
من ال أزمة، ومت حتميل االمر اكثر 

مما يحتمل.
> > >

االمــر وصل الى حــد إبراز 
فتاوى رسمية واخرى غير رسمية 
للتدليل على حرمة قبول مثل هذه 
الدعوة.. شدعوه.. شدعوه، ال احد 
قال بقبول هذه الدعوة، واملنظمون 
وهم اللجنة الثقافية بقسم العلوم 
السياســية وعميد الكلية أعلنوا 
رفضهم لهذه الدعــوة بل انهم 
أعلنوا انها مجرد أمنية للمتحدث.

> > >
على العموم ما اثار استغرابي 
هو وجود فتاوى جاهزة ملثل هذا 
النوع من الرفض، وال توجد فتاوى 
املال  جاهزة ضد حوادث سرقة 

العام تذكر حوادث بعينها.
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