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دالي محمد اخلمسان

الهرج واملرج هو الوقوع في الفتنة، أعاذنا اهللا وإياكم 
من الفنت ما ظهر منها وما بطن، وال يأتي الهرج واملرج 
بخير فهو داعية الفوضى، وقد نهانا ديننا اإلسالم أشد 
النهــي عن الفوضى، وقد كثر اللغط والهرج واملرج في 
البلد هذه األيــام، وزاد الهمز واللمز بعد معرفة الناس 
مبا حدث للكويتي فهد طامي شافاه اهللا وعافاه، فصار 
األمر متداوال على األلســن، وأصبح حديث الناس، في 
السر والعلن، فأدلى كل بدلوه دون تثبت وحتقق، كالم 
من أجل الكالم ليس إال، مما جعل لســان حالنا ونحن 

نسمع ما يدور يردد قول أمير الشعراء أحمد شوقي:
إالم اخللف بينكم إالما

وهذي الضجة الكبرى عالما

واحلقيقة أنه ليس من حق احد إبداء الرأي في مثل هذا 
األمر احلساس على العلن قبل ظهور احلقيقة، وتكشف 
غوامضها، ولو صبروا وتريثوا لظهرت احلقيقة املجردة، 
ولكن الناس يستبقون األحداث، وهللا در القطامي حيث يقول:

قد يبلغ املتأني بعض حاجته
وقد يكون مع املستعجل الزلل

 وقد عشنا األيام املاضية في لغط، وكالم كثير وهذا 
اللغط قد يظن البعض أنــه وليد قضية عبداهللا طامي، 
ولكن الواقع امللموس يقــول غير ذلك فنحن في هرج 
ومرج منذ وعيت على الدنيا، وما أن تظهر قضية للعلن 
حتى يبدأ الناس بتداولها واحلديث عنها خالطني حابلها 
بنابلها واحلقيقة بخالفها، ويستمرون على ذلك لفترة ثم 
يتركون هذا املوضوع ويتناولون موضوعا آخر وينسون 
ما قبله، وكأنه لم يحدث، فنحن على هذا املنوال منذ زمن 
ليس بالقصير، أما فيما يخص بقضية الرجل فهي بيد 
النيابة والقضاء العادل وليس من حقنا أن نفتي بأمر ال 
يخصنا، والتدخل فيمــا ال يعنينا، وفي النهاية فاحلق 
والعدل هو الذي سيطبق وســتظهر احلقيقة واضحة 
جليــة ومن ثم ينال املذنب جزائه، ويطبق عليه القانون 
عاجال أو أجال ألن احلق يعلو وال يعلى عليه، شــاء من 

شاء وأبى من أبى.
وقد فتح النائب األول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ أحمد النواف حتقيقا في األمر وقام بواجبه وما 
ميليه عليه ضميره على أكمل وجه، وليس هذا بغريب عليه، 
وهو يتابع القضية أوال بأول، ونعلم أنه ال يقبل باخلطأ، 
لذا فلن يفلت املذنب من العقاب كائنا من كان، ولن يقبل 
بأي جتاوزات في بلد احلريات، ومع ذلك فنحن ال نريد 
التكسب الشخصي على حساب مشاكل الناس وهمومهم 
وقضاياهم وآالمهم، فكرامة الناس وخصوصياتهم فوق 
كل شيء وإن ثبت ما نسب إلى املباحث في هذه القضية، 
سيطبق عليهم القانون، وحينئذ لكل حادث حديث، ولنترك 
القانون يأخذ مجراه بكل شفافية فنحن لسنا بقضاة حتى 
نبدي آراءنا ونحدد ما يجب أن يفعله القضاء، ولنترك ما 
يعنينا وننظر ملا يعنينا ونحفظ ألستنا من لغو الكالم فال 
نستبق األحداث، إن كنتم تريدون لهذا الوطن أن يدوم 
ويستمر، فحقوق الناس وكراماتهم محفوظة، فال نكيل 

التهم جزافا وجنعلها هرجا ومرجا.
ستبدي لك األيام ما كنت جاهال

ويأتيك باألخبار من لم تزود
دمتم ساملني.

جتاوبت مشكورة وزارة الداخلية مع مقالة «رفعت 
ضدكم دعوى!» وأرسلت كتابها إلى إدارة جريدة «األنباء» 
تؤكد فيه وجود تنســيق بــني اإلدارة العامة للمرور 
ووحــدة تنظيم التأمني إلصــدار وثيقة تأمني موحدة 

على كل الشركات.
وهذا ما جبلت عليه وزارة الداخلية بالتجاوب والتفاعل 
السريع مع ما ينشر في وسائل اإلعالم وتلمس ما يدعم 

العمل األمني وتوعية املواطنني واملقيمني.
وقــد تداولت بعض الصحف ذات املوضوع وخبر 
زيادة قسط تأمني ضد الغير للمركبات احلالي من ١٩ 

دينارا ليرتفع ٤٥ دينارا وقد يصل لـ ١٠٠ دينار.
لم أستغرب طلب زيادة سعر وثيقة تأمني ضد الغير، 
فهي مطالبة قدمية جدا، دأبت شركات التأمني في أكثر 
من مناسبة على طرح املوضوع، فتبنته وحدة التأمني، 
وطرحت نص وثيقة معدال مع األسعار املذكورة أعاله 

ونشر في وسائل اإلعالم.
الالفت في الشروط املعدلة أن مسؤولية الشركة في 
حاالت الوفاة مبلغ ١٠٠٠٠ د.ك فقط، وفي حالة العجز 
وعند اإلصابة اجلسدية يعوض بنسبة العجز من املبلغ 

املذكور أعاله!
إذا ما نشر صحيح، هذا يعني في حالة العجز اجلسدي 
أقصى ما ميكن تعويض املصاب بالعجز الكلي أو اجلزئي 

هو ١٠٠٠٠ دينار أو نسبة مئوية منه!
وهو مبلغ ال يعكس خسارة اإلنسان املادية والعاطفية 
في حال فقدان العمل والدخل واإلعاقة اجلسدية، تعويض 
العجز واملســؤولية املدنية وان كان يتوجب وضع حد 
أقصى لــه، إال أن مبلغ ١٠٠٠٠ د.ك مبلغ زهيد جدا ال 
يستقيم مع حجم اخلســارة وال يتناسب مع السعر 
املضاعف واملقترح، الهدف من الوثيقة هو حماية الغير، 
وليس حتقيق األرباح لشركات التأمني في جميع محافظها، 
هذا على افتراض خسارتها في محفظة تأمني السيارات، 
مع اعالنها الدائم لنتائج مالية مربحة وتوزيعات نقدية!
أستغرب تخفيض شــروط التغطية التأمينية عن 
الوثيقة احلالية مع زيادة السعر احلالي أضعاف مضاعفة، 
هل قامت وحدة تنظيم التأمني مبناقشة أطراف أخرى 

غير شركات التأمني في السعر؟
هل اســتعانت مبكاتب استشارة اكتوارية مستقلة 
وخاصة مبحافظ تأمني السيارات للدراسة وحتديد السعر 
العادل؟ هل مت استشــارة ممثلني في وزارة الداخلية 
والفتوى والتشريع ووزارة العدل والتجارة ملعرفة أثر 
تغيير شروط الوثيقة واألسعار؟ هل مت عرض األمر على 
جلان مجلس األمة ممثلي الشعب ملناقشة أثر ذلك على 
األسر وأصحاب األعمال؟ هل مت األخذ باالعتبار زيادة 
عدد السيارات غير املؤمنة في حال مت رفع السعر بهذا 
الشكل الضخم وأثره على حقوق الغير، وهي الوسيلة 

الرئيسية للتنقل والنقل وعلى طرق سريعة؟
أخيرا مع ما تترتب عليه حوادث الطرق في الكويت 
من خسائر جسيمة ومسؤولية مدنية ناشئة عن حوادث 
الســيارات املؤمنة ال ميكن بحال من األحوال حتويل 
مخاطرها من شركات التأمني وإلقائها على قائدي املركبات.

كنا في أحد الدواوين وبحضور أحد 
املسؤولني في الصندوق الكويتي للتنمية، 
وقام أحد رواد الديوان بتوجيه استفسار 
لهذا املسؤول عن تقدمي القروض لبعض 
الدول، وهل تلتزم باســترجاع القرض 
حسب اجلدول املعد لتقدميه أم ال، وركز 

السائل على الشقيقة الكبرى مصر.
فأجابه املســؤول بكل ثقة وقال إن 
مصر تعد أكثر الدول املقترضة التزاما 
بسداد القروض، ولم تتأخر عن التنفيذ 
وفقــا للجدول، أردت هنــا أن أبني ملن 
إلى دول شقيقة وقفت  يحاول اإلساءة 
مع الكويت أثنــاء االحتالل العراقي، بل 
إنها  الكويت، نعم  وساهمت في حترير 
مصر الشقيقة التي وقف رئيسها الراحل 
حسني مبارك بكل صالبة وحزم شديد 
ليدافع عن القضية الكويتية، فهو الذي 
قاد مؤمتر القمة العربية التي عقدت في 
القاهرة أثناء االحتالل، وأعتقد الكثير منا 
شاهد ڤيديو خاصا بهذا املؤمتر الذي أظهر 
موقف الرئيس املصري حسني مبارك، 
رحمه اهللا رحمة واسعة وأدخله فسيح 
جناته، ولم يكتف بهذا بل وأرسل جيشا 
ليساهم في حترير الكويت ضمن القوات 
الدولية التي تشــكلت لتحرير الكويت، 
وعندما توفي قدم صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، خالص العزاء 
لبلده وأهله، وطالب بأن يُطلق اسمه على 
إحدى املؤسسات الكويتية، تقديرا ملوقفه 
الصلب والشجاع جتاه القضية الكويتية 

أثناء االحتالل العراقي للكويت.
والبد هنا من اإلشارة إلى ضرورة دعم 
الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت 
في حترير الكويت، وهي فرصة ألن نعيد 
الدين للذين وقفوا مع القضية الكويتية 

أثناء االحتالل العراقي.
حتية للرئيس مبارك الرئيس املصري 
الراحل الذي كان لوقفته الشــجاعة في 
دعم القضية الكويتية األثر اإليجابي في 

حترير الكويت..
إشــراقة: «إن لم تستطع قول احلق 

فال تصفق للباطل». اإلمام الشعراوي.
واهللا املوفق.

التغيير ُســنة كونيــة تخضع لها 
املخلوقات، واإلنســان يسعى  جميع 
دائما إلى التغيير لألفضل وهو التغيير 
اإليجابي، وفي ظل التطور الهائل في 
جميع امليادين جنــد هناك كثيرا من 
األشياء لفظت أنفاسها األخيرة أو مازالت 
في الرمق األخير قبل االنتهاء، وهناك 
مناذج اجتماعية كثيرة في حياتنا كانت 
موجود وانتهــت منها حفالت الزواج 
التي كانت ال تتم إال في يوم اخلميس 
واجلمعة ويسبقها عشاء يوم األربعاء 
وما يصاحب ذلك من إسراف وتبذير 
وانشغال بسبب االلتزام العائلي، وبعد 
ذلك انتهت ظاهــرة «العانية» ولفظت 

أنفاسها األخيرة بال رجعة.
أنفاســها  التي لفظت  املظاهر  من 
املتواجد  األخيرة هي عامــل املصعد 
لتوصيل الرواد أو الزوار في املستشفيات 
العامة باستعمال املصعد  بسبب جهل 
ألنه حديث الظهور، أما اآلن وبعد تعود 
الناس على استعماله فقد لفظت هذه 

الظاهرة أنفاسها األخيرة.
وكذلك هناك جهاز التلفزيون يعيش 
في حلظاته األخيرة بسبب التطور الهائل 
في الهواتف الذكية ووسائل اإلنترنت 
لسهوله استعمالها وسرعه الوصول ألي 
برنامج ومشاهدته فورا وبتقنية جيدة.

وعلى الدرب تسير الصحافة الورقية، 
حيث بدأت بالتحول التدريجي إلى النشر 
اإللكتروني، وذلك للحد من املصاريف 
الباهظة ومتاشيا مع األحداث ونقل اخلبر 
مباشرة حال وقوعه دون االنتظار حتى 

طباعة اجلريدة الورقية.
صدق ابن شكيل الصدفي حني قال:

«حذار حذار من ركون إلى الزمن
فمن ذا الذي يبقي عليه ومن ومن

ألم تر لألحداث أقبلها املنى
وأقتلها ما عرض املرء للفنت

تسر من الدنيا مبا هو ذاهب
ويبكي على ما كان منها ولم يكن»

التغيير اإليجابي يساعد الناس في 
اخلروج من منط احلياة الروتيني املغلق 
التطوير والتحديث وحتت شعار  إلى 
غير نفسك أوال، لتستطيع تغيير العالم 
ندعو اجلميع إلــى التغيير اإليجابي، 
فالكثير من أمور حياتنا تغير لألفضل 
واالختيار لنا وبإرادتنا نستطيع ذلك.

التعليــم يتطلب أن  تطوير 
يتعــرف الطالب على وســائل 
التواصل االجتماعي، وأن يتدرب 
على التعامل معها بدقة علمية بعيدا 

عن أنها ظاهرة اجتماعية.
ان تســليط الضوء على فن 
اللغــوي ضمن مناهج  التغريد 
اللغة العربية سيساعد على بناء 
شخصية الطالب الباحث الواثق 
في نفسه وفي قدراته وفي علمه 

وإبداعاته.
اللغوي ليس  التغريد  ان فن 
مجــرد كتابة، انــه فن لصناعة 
اإلنسان الذي تبنى على سواعده 

األوطان.
نفع البشرية

وقبل أن نفكر بصحة العبارة 
اللغوية واإلمالئية، فإننا نطلب 
من الطالب أن يغرد تغريدة على 

وسائل التواصل االجتماعي.
ويكــون التركيــز أوال على 

مضمون التغريدة، وذلك من أجل 
تنمية اإلحساس بضرورة نفع 
البشرية، وهنا سيميز الطالب ما 
النافعة والتغريدة  التغريدة  بني 
الضارة، والتي تسبب لآلخرين 
اجلرح النفسي أو األلم النفسي، أو 
تسبب له الضرر االجتماعي عندما 
تصل تغريدته إلى النيابة أو تنهال 
عليه التهم بسبب سوء استعمال 

شبكة التواصل االجتماعي.

فكتابة تغريدة هي سالح ذو 
حدين، إما أن تنفع البشرية، وإما 
إن تؤذي البشرية وتؤذي نفسك 

قبل اآلخرين.
ما لك وما عليك

إن فن التغريد اللغوي سيجعل 
الطالب مييز ما بني حقه في الكتابة 
وحق اآلخرين عليه. فليس كل 
تغريدة يقرأها عبر شبكة التواصل 

االجتماعي هي آمنة بل إن اعادة 
تغريدة ما ميكن أن توصل به إلى 
النيابة وكذلك اإلعجاب بتغريدة.

وهكذا يتوسع إدراك الطالب 
في كيفية التعامل مع هذه الشبكة، 
ويكون حذرا في كل كلمة يكتبها 
وفي كل تغريدة يعيدها وفي كل 

تغريدة يعجب بها.
ويبقى الهدف السامي في فن 
التغريد اللغوي أننا نغرد من أجل 
نفع البشرية ومن أجل هذا الوطن 
ومواطنيه ومقيميه على حد سواء، 
بعيدا عن األلفاظ اجلارحة وبعيدا 
عن السب والقذف والشتم وتلفيق 

األكاذيب لآلخرين.
ان شبكة التواصل االجتماعي 
(تويتر) ليست شبكة لالنتقام أو 
لعرض اخلالفات ما بني األشخاص، 
إنها شبكة لتداول األخبار واملعرفة 
والعلــوم واإلجنــازات خدمة 
للبشرية بكبســة زر بعيدا عن 

التيارات.

تصاعدت دعــوات ملقاطعة 
البضائع الهندية القادمة إلى البالد 
العربية واإلسالمية، ونددت دول 
كثيرة باإلساءة الصادرة عن أحد 
للهند  مسؤولي احلزب احلاكم 
الكرمي ژ، وندد  ضد رسولنا 
األزهر الشريف في بيان له بأن 
هذه التصريحات متثل اإلرهاب 
في عينه ومتثل أزمات وحروبا 
كبيرة، لذا على املجتمع الدولي 
أن يتصدى بكل قوة ملثل هذه 

املخاطر.
وأدانت كذلك هيئة كبار العلماء 
السعودية بشدة حزب بهاراتيا 
جاناتــا الهندي عن إســاءتهم 
للرسول ژ وكذلك في هولندا 
إلى  التي عرضت فيلما يسيء 

رسولنا الكرمي ژ.
عظيم أن تتبارى الشــعوب 
اإلسالمية في الدفاع عن كرامات 
املصطفــى ژ، وان تخــرج 
املظاهرات غضبا من اإلســاءة 
التي صــدرت عن مســؤولي 
احلزب احلاكم في الهند وكذلك 
للرســول  الذي أســاء  الفيلم 
الطائش  التصــرف  ژ، وهذا 
من أعداء اإلســالم يجب الرد 
عليه بحــزم ال بركوب املوجة 

وتسيير املظاهرات، والبد لردة 
الفعل أن تكون مدروسة وبعيدة 
عن الغوغائية، حتى ال تشــوه 
صوره اإلسالم، والبد أن تقام 
ندوات ومحاضــرات في مثل 
تلك املجتمعات للتعريف بشكل 
صحيح عن رسولنا محمد ژ 
وسيرته التي جاءت رسالة سالم 
وتفاهم وتسامح، وأنه النور الذي 
يقتدي به املسلمون في جميع 

أنحاء العالم.
الهادف  والبد من احلــوار 
والتعريف اجليد لإلسالم والقرآن 
الكرمي لنمحو من أذهان الغرب 
بأن اإلسالم  املغلوطة  الصورة 
دين اإلرهاب واجلماعات اإلرهابية 

التي خدمت أعداء اإلسالم ووفرت 
لهــم تهما جاهــزة يلصقونها 
باإلسالم واملسلمني وكتاب اهللا 

ورسوله.
 نحن مقصرون في الدفاع عن 
ديننا وعلينا أن نشرح سماحة 
اإلسالم ووسطيته ونستهجن 
كل عمل يأتي باسم اإلسالم ينال 
من ادميه اإلنسان وننقي ثوبنا 
املتاجرون باسم  بنا  مما احلقه 
اإلسالم، والبد أن جنهز فيلما 
باملقابل يترجم إلى جميع لغات 
العالم نوضح لهم فيه مقدار حبنا 
لنبينا محمد ژ، والبد حلادثة 
الفيلم واإلساءة من احلزب احلاكم 
للهند أن توحدنا كمسلمني ال أن 

تفرقنا كدول عربية وإسالمية، 
فنحن ال ينقصنا املال أو األيدي 
إلى نيه  العاملة، فقط نحتــاج 
صادقة حتى نقدم شيئا لرسول 

اهللا محمد ژ.
ونناشد كل الدول اإلسالمية 
أن تسن القوانني لتحافظ على 
كرامة نبينا محمد ژ وصحابة 
رسولنا وزوجاته، وعلى املؤمتر 
اإلسالمي ورابطة علماء املسلمني 
وجامعة الدول العربية أن يتعاملوا 
مع هذه احلادثة من دون تعصب، 
ولنسترشد بقول أمير املؤمنني 
«أميتوا  عمر بن اخلطاب ے 
الباطل بالسكوت عنه وال تثرثروا 

فيتنبأ الشامتون».
 يقول اهللا سبحانه وتعالى 
(ولن ترضى عنــك اليهود وال 

النصارى حتى تتبع ملتهم).
 اللهم احفظ اإلسالم واملسلمني 
وأعل بفضلك كلمة احلق والدين 
وارفع راية اإلسالم خفاقة عالية 
على املسجد األقصى، اللهم آمني.

قال الشاعر:
احبك يا رسول اهللا حبا

تغلل في اجلواجن والفؤاد
احبك صادقا حتى كأني

فريد في املشاعر والوداد

لسوء حظ العاملني في املجال 
اإلنساني أنهم يتهمون بالتعامل 
مــع النتائج، فيركــزون عليها 
وعلى معاجلتهــا، ويبذلون في 
ذلك أمواال طائلة، مبا قد يدخل 
في نطــاق الهــدر و«النفخ في 
العمل  قربة مثقوبة»، متجاهلني 
باألسباب واجلذور وبنهج استباقي 
منعي وقائي قد مينع أو يخفف 
من حدوث النتائج، ويكفل اإلدارة 

السليمة ألموال املانحني.
وال ميكن إنكار الفوائد العديدة 
املنظمات األممية  للتعاون مــع 
والسيما في بيئات الصراع وما 
أفغانستان، ولكنني  بعدها مثل 
طاملا متنيت أن جند في احلمالت 
التي تطلقها منظمات  املليونية، 
األمم املتحدة بني حني وآخر، أن 
يكون هناك بند خاص جلملة من 
اإلجراءات التي ميكن أن تقوم بها 
منظمــات األمم املتحدة   للتأثير 
واملنــع، بهدف تقليــل النتائج 
واملخاطــر واألضــرار، وليس 
االقتصار فحسب على معاجلة 
النتائج، حتى ولو خصصت لهذا 
البند نســبة ١٠ أو ٢٠٪ من هذه 

احلمالت!
ونحن إذ نطالب منظمات األمم 
املتحدة بذلك، فألنها تختلف عن 
غيرها من املنظمات اخليرية غير 
الدولية،  أو  احلكومية احملليــة 
ومسؤولوها في موقع ميكنهم من 
الهمس في آذان األمني العام لألمم 

املتحدة ونائبه وأمنائه املساعدين 
واقتراح خطوات عملية، الستثمار 
ما ميلكه األمني العام من منصب 
وحيادية، وما متلكه األمم املتحدة 
من قوة معنوية ومادية، ملنع ما 
من شأنه أن يشكل خطرا على 
السلم واألمن الدوليني، وقد سبق 
لألمم املتحدة أن استخدمت القوة 
العسكرية لذلك مبوجب الفصل 

السابع من ميثاقها.
املتحدة  إن منظمــات األمم 
أقدر من غيرها على مطالبة األمم 
املتحدة وأعضائها باتخاذ قرارات 
جريئة في الشأن األفغاني، مثل 
االعتراف بشرعية سلطة طالبان 
وليس مجرد االنخراط في عالقة 
معها على استحياء، وقد كنت قد 
تطرقت الــى املوضوع في عدة 
مقاالت ومنها: «دعهم يحكمون 
ينجحون أو يفشلون» ال أن يتم 
إفشــالهم بلي  ذراعهم واللعب 

الذي  باملساعدات  اإلنسانية، ما 
مينع أن تذهب املســاعدات الى 
حكومة طالبان التي استقر األمر 
لها، فلم يعد كما كان في السابق 
ثورة بني نظام  وشعب، وفي وقت 
رمبا أدى فيه تدفق املســاعدات 
خالل النزاع الى ترجيح كفة طرف 
على آخر، هناك حاجة الى تفكير 
جدي وليس جديد في األمر حتى 
ال تتكرر املأساة، وأستحضر هنا 
ما ذكرة السفير عبداهللا الدرداري 
في احللقة النقاشية بشأن الوضع 
االجتماعــي واالقتصــادي في 
إليها  أفغانســتان، والتي دعت 
أيام، حني  وزارة اخلارجية قبل 
أشار إلى تقرير الوكالة األملانية 
للتنمية الدولية GIZ الذي تكلمت 
فيه عن جتربة أفغانســتان في 
العشرين سنة املاضية، والتي كانت 
حصيلتها صفــر،  رغم إنفاق ٢ 
تريليــون دوالر على بلد تعداد 

شعبه ٤٧ مليونا، دون أن يتحقق 
تطور في أي مجال  يذكر!

وقــد كان مــن دروس هذه 
التجربة أن ما قاد أفغانستان الى 
هذا البؤس عدة أســباب: غياب 
الرؤية الوطنية ملاهية التنمية في 
أفغانســتان، وغياب منظومات 
قطاعية واضحة أو خطط متكاملة، 
ثم االعتماد املطلق على املعونات 
 اخلارجيــة في غيــاب التمويل 
احمللي، رغم أن أفغانســتان بلد 
غني ال يحتاج الى أحد، إن مؤشر 
 جناح املنظمات اإلنسانية ومنها 
أال تعود  املتحدة  منظمات األمم 
أفغانستان وشعبها بحاجة إليهم!
ليســت هذه دعــوة لتقليل 
املساعدات أو التهاون فيها، ولكنها 
دعوة لترتيب األولويات لصالح 
املســتفيدين وإعادة الثقة بهذه 
الكيانــات األممية ودورها املهم 
واألهم والذي ال يقدر عليه غيرها، 
كما ذكرت في احللقة بصراحة أمام 
السفير الدرداري، ولعل تصريح 
وزير اخلارجية القطري قبل أيام 
ينقل ألم هذا املقال، حني قال إن 
«استمرار مقاطعة الغرب ليست 
هذه دعوة ألفغانستان والتركيز 
على األنشطة  اإلنسانية من خالل 
الوكاالت الدولية ال يخدم احملافظة 
 على السالم هناك. املقاطعة تسببت 
في  أزمة اقتصادية وهذا يؤدي إلى 
مزيد من التطرف وتفاقم الصراع، 

وهذا ما  نسعى الى جتنبه». 

كلمات ال تنسى
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