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في عام ٢٠٠٦ ومن قطر بــالد العرب، حبس ما يقرب من 
خمسني ألف متفرج أنفاسهم من الذين احتشدوا في ستاد خليفة 
الدولي الفتتاح دورة األلعاب اآلسيوية في الدوحة، وذلك عندما 
حمل الشعلة الفارس الشــيخ محمد بن حمد آل ثاني وانطلق 
على خيله بأقصى سرعة عبر سلم حاد االرتفاع، وقام بإيقاد 

الشعلة على منصة عالية.
واآلن في ديســمبر ٢٠٢٢ تنفس الصعداء ماليني املتابعني 
واملترقبني بعد بدء وانتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي 
أقيمت في قطر، بعد حتديات كبيرة واجهتها قطر وعراقيل كثيرة، 
مثل التحديات املناخية ودرجات احلرارة وكيفية توفير مساكن 
للجماهير القادمة على مساحة صغيرة، إلى جانب حتديات البنى 
التحتية واخلدمات اللوجستية واملنظومة األمنية ملثل هذا احلدث.

 نعم، أبدعت قطر قيادة وحكومة وشعبا بالتخطيط واإلعداد 
والتنفيذ، بل أكثر من ذلك، فبتصٍد مخملي وناعم وحازم رسموا 
احلدود جلميع األجندات التي ال تتعلق بالهدف احلقيقي لهذا النوع 
من الفعاليات، وخطت اخلطوط احلمراء التي ال ميكن جتاوزها 
ألي حتريض ضد إقامة هذا احلدث في دوحة املجد، فوضعت 
أخالق وأهداف املونديال في إطارها الصحيح، فسيطرت أجواء 
املونديال على أرجاء العالم، وكانت املشاهد مليئة بروح التضامن 
بني اجلماهير والروح الرياضية بني الالعبني، وتزينت املباريات 
مبشاركة طاقم حتكيمي نسائي ألول مرة في تاريخ املونديال.
وفي مفارقة جديدة سيطرت املنافسة احلماسية على معظم 
املباريات، فأغلب الفرق لم حتسم تأهلها لألدوار املتقدمة بسهولة، 
إلى أن وصلنــا للمباراة النهائية التــي كانت فريدة من حيث 
مجرياتها وأهدافها وإدارتها، وتفردت قطر بإنشاء مالعب تعتمد 
على مفهوم االستدامة واحلفاظ على املوارد، عالوة على تصاميم 
تضمن اخلروج اآلمن والسهل والسلس للجماهير الغفيرة، فال 

تدافع وال حوادث.
لم تكن فقط مشــاعر العروبة هي احلاضرة في األفراح بل 
تخطتها للمشــاركة باملبادرة باألعمال، فانتابتنا مشاعر الفخر 
ونحن نرى مشاهد حقيقية تلقائية تعزز الثقافة والهوية اخلليجية 
العربية اإلسالمية، فكانت الدوحة منبرا بصوت وصورة وعمل 
متقن وحسن لتغيير صورة منطية في أذهان العالم عن شعوبنا.

نهنئ دوحة املجد عاصمة قطر التي أصبحت وجهة إلقامة 
الفعاليات العامليــة، ونبارك لألرجنتني وفريقها حصولهم على 

كأس العالم و«املشلح» القطري.

يقول الروائي اإليرلندي أوسكار «يستطيع أي شخص صنع 
التاريخ، ولكن الرجل العظيم هو من يكتبه». 

فالتاريخ يصنع مبواقف الرجال الذين يثبتون في مواجهة 
التحديات، وذلك لغرس القيم وتلمس املفاهيم التي ساروا عليها، 
ومن هؤالء الفريق عبداهللا فــراج الغامن رئيس األركان العامة 
األســبق (رحمه اهللا تعالى)، الذي جتلت فيه الصفات القيادية 
ولم يخرج وصفه عن معاني الشــجاعة للحروب الذي خاضها 
بحسب، بل كان «خاطفا لألنظار» من وعي وحدس وذكاء، ومن 

تشكيل وتنفيذ وتقييم للبيئة اإلستراتيجية بتقدير تام. 
التحق الفريق «الغامن» بالقوات املسلحة عام ١٩٤٩، ورشحه 
رئيس األركان األســبق الفريق مبارك العبــداهللا (رحمه اهللا) 
لاللتحاق بكلية ســاند هيرست العسكرية امللكية في بريطانيا 
عام ١٩٥٦ وتخرج منها في عام ١٩٥٨، وكما شــكل أول كتيبة 
الســلكي وتدريبها بأمر من الفريق مبارك العبداهللا، وتســلّم 
منصب قائد اللواء الســادس عام ١٩٥٩ وقام بتأسيسه، وفي 
عام ١٩٦٩ عني معاونا لرئيس األركان حتى عام ١٩٨٠ عني رئيسا 

لألركان العامة للجيش.
يعتبر الفريق «الغامن» من الرجال الذين ســطروا أسماءهم 
بأحرف من نور، من خالل مواقفهم املشــرفة، فعلى املستوى 
الوطني أزمة عبدالكرمي قاسم عام ١٩٦١، وعلى املستوى اإلقليمي 
املشــاركة في احلروب العربية ضد إســرائيل في عامي ١٩٦٧

و١٩٧٣ وكان «مساعدا لقائد القوات الكويتية»، واستنفاره للقوات 
املسلحة وانفتاحها على احلدود الشمالية خالل احلرب العراقية 

ـ اإليرانية عام ١٩٨٠ وكان وقتها «رئيسا لألركان».
 وكما واجه الفريــق «الغامن» اإلرهاب وجفف منابعه، منها 
االعتــداء اآلثم على موكب األمير ١٩٨٥ التي اتصفت قيادته مع 
احلدث بالهدوء التــام واالتزان والثقة بالنفس وعدم االنفعال، 
فاتخذ القرار املناسب في وقته املناسب، فاستخدم مبدأ (عرض 
القوة) بتشكيالت عسكرية مختلفة، فكانت رسالة حتذير شديدة 
اللهجة، على كل من تســول له نفســه املســاس بأمن الوطن 
واســتقراره، فنال من هذا التصرف استحســانا من القيادة 

السياسية واملجتمع بأكمله. 
كان «الغامن» رجال أثيال بقوة الدليل واحلجة وفصاحة البيان 
والثقة، فكان مطلبا مهما للقوات الغازية عام ١٩٩٠ ملا عرف عنه 
من ميزان حقيقي، فكان رجــل موقف وثبات ! أثناء التحقيق 

معه، لم يحد ولم يتزعزع.
اتصف فكر «الفريق الغامن» بالذكاء اإلســتراتيجي فكانت 
إسهاماته محال للتأمل والتدبر، وكان صاحب رؤى صادقة وتنبؤ 
مبجريات العمل اإلستراتيجي، فاستخدم األدوات فحقق الغايات.

وكما وضع «الفريق الغامن» عاملني مهمني من عوامل النصر 
هما (الوقت والصبر) حيث ربط الوقت بعامل احلركة والصبر 
بعامل اجلهد املبذول كي يحقق األمل، وهذا ما حدث في حرب 

يونيو ١٩٦٧ وأرض سيناء تشهد له بذلك.
وكما اتبع منهج أستاذه الفريق مبارك العبداهللا من ترسيخ 
القواعد فأكمل ما حيث انتهى به «رئيســه» من تسليح وتعليم 
واحتراف وتطوير، وتناغم مع القيادة السياسية في إدارة األزمات 

وتعزيز التضامن العربي.
و«للفريق الغامن» عبارات مؤثرة ال تنسى منها:

أ - عندما كنت رئيسا لألركان قدمت كل ما لدي من علم وخبرة 
عسكرية للقوات املسلحة للحفاظ على أمن الكويت، فقد خدمت 
باجليش ٤٥ عاما ٣٧ عاما منها خدمة فعلية و٨ سنوات حرب.

ب - العســكري يحتاج إلى اإلملام بعلوم السالح ويجب أن 
يكون مثقفا ومتخصصا في اجلغرافيا والتاريخ، فكلما ازداد 
العسكري علما ازداد عطاء، لذلك يجب أن يتزود العسكري دائما 

بالعلم والثقافة ويكون على اطالع.
وكان لكاتب هذه املقالة شــرف كبير في مجالســة القائد 
الفذ الوالــد «الفريق عبداهللا فراج الغامن» في بيروت عام ٢٠١٢

واستمتعت بلقائه وقدم لي بعضا من النصح واإلرشاد. 
وفي عام ١٩٨٦ ترجل القائد املبدع واإلســتراتيجي املبهر 
عن صهوة جواده بعد مسيرة حافلة باإلجنازات، فكان منوذجا 
للشخصية القيادية، تاركا لنا إرثا زاخرا ال يحصى وال يعد من 
قرارات ودراســات واسعة النطاق والتطبيق، التي أسهمت في 

تطوير قواتنا املسلحة في ميدان السلم واحلرب.
 فهنــاك جنوم تظهر وجنوم تختفــى، ال نعرف ملاذا ظهر 
هؤالء وملاذا اختفى هؤالء، لكن ما نعرفه أن البقاء يكون لألذكى 

واألكثر اجتهادا.. ودمتم ودام الوطن.
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واقترحت أن تكتب Data هذا البنك 
باللغتني األجنبية والعربية، تلك الفكرة 
إذا متت وكانت انطالقتها من اجلهات 
األمنية ستجبر اجلهات األخرى على 
القيام بجمع البيانات وتوثيقها ملوظفيها 
أيضا، مع مصاحبــة جميع األحداث 
واإلنتاجات التــي متت في الوزارات 
األخرى، ذلك إذا حدث سيسهل الكثير 
ليس فقط للباحثني، بل للمســؤولني 
عندما يريدون معلومة محددة أو اختيار 
شخص للمناصب القيادية، بجانب هذا 
سيعطي بنك املعلومات صورة حضارية 
للعالم مبــا متتلكه الكويت من تاريخ 
حكومي ووطني وعلمي وعملي أيضا.. 

فمتى نرى احللم حقيقة؟!
٭ مسك اخلتام: كم من معلومة طمست 
ولم تذكر ألن مــن يكتب التاريخ لم 
يقم بتوثيقها، فلماذا ال نكتب ونوثق 
تاريخنا بأيدينا؟ حلم أمتنى أن أحققه.. 
وكم من فكرة كانت في البداية حلما 

ثم أصبحت حقيقة!

قيمة العملة، وكلما تابعت ضربة أمنية 
جديدة لرجال وزارة الداخلية البواسل 
أتذكر كلمات الرجل الشجاع األمني وزير 
الداخلية وهو يقف بني رجاله ويذكرهم 
بأن احلفــاظ على أرواح أبناء الكويت 
وحمايتهــم أمر واجب األداء أمام اهللا، 
وأنه يجب عليهم أن يحافظوا على كنز 
هذا الوطن الغالي أال وهو الشعب الطيب 

من مكائد جتار السموم.
وليكن في حسبان اجلميع أن اقتالع 
جذور جتار السموم من كويتنا الغالية 
لهو جزء أساسي في بناء العهد اجلديد، 
فال مستقبل لشعب تطارده املخدرات 
وتقتل كل ما تنال منه، وأن عهدنا اجلديد 
يحتاج إلى اليقظة واملعرفة واإلدراك، 
وأناشد جميع شعب هذا الوطن وجميع 
من يعيش على أرضه أن يكونوا درعا 
حلمايتــه، وأن يكونوا عونا وعنصرا 
فعاال باملجتمع، وأن يسارعوا باإلبالغ 

عن أوكار املخدرات وأصحابها.

مواتية أكثر وســانحة لتغيير املنطق 
األســطوري في نظرة الغرب للعرب 
واملسلمني، وتشكيل عقلية غربية جديدة 
جتاه اإلسالم، باعتبارها املصدر األول 
لتوجهات وأفكار الفرد الغربي ورؤيته 

لإلسالم واملسلمني بصفة عامة.
٭ لرمبا تزداد الرغبة في التباعد بني 
الغرب وبني إسرائيل، ويشارك الغرب 
في اجلهود التي تستهدف إقامة دولة 
فلسطينية عاصمتها القدس، وإن كان 
مشــروعا بالغ الصعوبة إال أنه ليس 

على اهللا ببعيد.
٭ لعل قبول فكــرة تطوير الصورة 
احلضارية عن العرب واملسلمني مواتية 
أكثر، عوضا عن الصور النمطية السائدة 
اآلن في الغرب، فتجربتهم في العيش 
في قطر خالل األوملبياد لم تعكرها ناقة 
الراعي وال خيمة ذلك الرحال! فتداخل 
األفكار البالية للبعض وعششت بعقول 
خاوية أيقظها جمال ورونق وتألق شباب 
قطر فأعجبــوا بلباس الغترة والعقال 
الرعيل  بها، ورزانــة وخلق  فتعلقوا 
األول، فاصطفوا حولهم إعجابا وببراءة 
أطفال الفرجان فلعبوا معهم، فكان التألق 

واجلمال معا.

١٩٩٠، ويوجد أيضا شهداء الواجب الذين 
جند أن املعلومات عنهم قد تكون غير 
معروفة، بل األحداث أو املعارك التي 
شاركوا ونالوا من أجلها الشهادة لم 
تذكر، وال توجد بشأنها أي معلومات وأن 
وجدت تكون املعلومة جدا ضئيلة، فلو 
امتلكنا بنكا للمعلومات وقمنا بالبحث 
والتوثيق لذلك التاريخ تكون النتيجة:
١- توثيــق تاريخي حتت مظلة وأعني 

حكومية، أي املصداقية للمعلومة. 
٢- التســهيل على الباحث سواء في 

املخدرات آفة وشجرة خبيثة البد من 
اقتالع جذورها من كويتنا الغالية، فتجار 
السموم باتوا يستهدفون بلدنا بشكل 
كبير، وِلَم ال؟! فعملة الكويت شــكلت 
لهم طمعا في احلصول على مزيد من 
جتارتهم الفاسدة، وبحسب ما أدلى به 
خبراء األمن بأن الكويت تعد ســوقا 
املخدرات نظرا الرتفاع  لتجار  مربحا 

وقيمة الشرفاء وعلو مقامات التسامح، 
وكبرياء احلب ودناءة الكراهية.

٭ ان الغرب يحمل أفكارا مغلوطة عن 
العرب واملســلمني، بيد أن من حضر 
والمس اإلســالم واملسلمني في عقر 
دارهم، وتوسد طيب معشرهم واستشعر 
عظمة سلوكهم وتدثر بكرم أخالقهم 
وكحل ناظريه بحشمة نسائهم فاستشعر 
جمال الــروح ونقاء اخللق، هؤالء هم 
من ســيقودون تغيير الفكر املغلوط 
ويتصدون للهمجية الشعواء ويوجهون 

بوصلة التغيير نحو احلق واحلقيقة.
٭ قد تكون الفرصة بعد مونديال قطر 

املستقبل ومن ثم يقوم الربط بينها، مع 
حجب املعلومات السرية بحيث يكون 
لها رقم خاص للدخول عليها، ويقوم 
هذا البنك بجمــع وحصر املعلومات 
Data اخلاصة باألفراد أي «موظفني» 
األحياء واألموات، أما الشق الثاني فهو 
توثيق األحداث التي تخص تلك اجلهة، 

فمثال ال للحصر:
شهداء الكويت ال يقتصرون فقط 
على الغزو الغاشم، بل يوجد شهداء 
شاركوا في معارك عربية قبل تاريخ 

الكميات املضبوطة تكفي لتعاطي جميع 
سكان الكويت ملدة عامني، وأن القيمة 
السوقية لتلك املضبوطات تتجاوز نحو 

٣٨ مليون دينار.
أعتبر أن التعامل مع مهربي املخدرات 
يتســاوى بنفس القدر مع التعامل مع 
العناصر اإلرهابية، فكالهما يسعى إلى 
إفشاء الفساد والدمار، وأرى في جتارة 

٭ استنشقوا رائحة القهوة العربية في 
بقاياها  طرق ومجالس عربية، فمكث 
في ذاكرتهم، يستفيق الغربي بذكراها 
فتعيد له جتربة املكان والزمان املعقم 
من ملوثات الفكر وننت الثقافة املعادية 

للعرب واإلسالم واملسلمني.
٭ قد يتحمل اإلعــالم الغربي جزءا 
كبيرا من املســؤولية، وتشهد ساحته 
اإلعالمية كثيرا من املناقشات املوضوعية 
عن حقيقة اإلسالم في محاولة لدحض 
كراهية اإلسالم واملسلمني، بعد تلقيهم 
دروســا فاقت مبعانيهــا ما تضمنته 
قواميس اللغة، فاستوعبوا معاني الشرف 

عندمــا كنت أقوم بعمــل لقاءات 
صحافية، وكنت أبحث عن معلومات 
كثيرة وعديدة عــن قضايا وتاريخ 
شــهدائنا وغيرها من معلومات البد 
من االطــالع عليها ليس لي فقط، بل 
لكل باحث يقوم مبا أقوم به فوجدت 
الكثير من الصعــاب في البحث عن 
املعلومة «هذا إذا وجدتها» إلى أن وصل 
األمر بي إلى أن أقوم باالتصال والذهاب 
ألصحاب الشأن أو ذويهم ألخذ املعلومة 
والتأكد منها، وهنــا أتت لي الفكرة، 
وهــي أن نقوم بعمل بنك للمعلومات 
يحمل كل شــيء يخص األفراد في 
شــتى مجاالتهم، علما بأنني أشرت 
لتلك الفكرة في أكثر من مقال سابق 
يخص هذا الشأن، واليوم كما ذكرت 
أجدد فكرتي ومشروعي لنائب رئيس 
احلرس الوطني الفريق أول م.الشيخ 

فيصل نواف األحمد الصباح.
فكرتنــا تتمثل في إنشــاء بنك 
للمعلومات ال يقتصر فقط على الداخلية 
واحلرس والوطني واجليش، بل هو 
نقطة البداية جلميع وزارات الدولة في 

أحاول جاهدا أن أســتوعب حجم 
تربص جتار السموم أصحاب األيادي 
السوداء بالكويت وشعبها، وأتعجب من 
إصرارهم املستميت على ترويج سمومهم 
بيننا، رغم تعرضهم إلى خسائر ضخمة 
سأذكرها باألرقام فيما بعد، وذلك بسبب 
اليقظة األمنية املستمرة في ضوء سياسة 
اإلدارة الناجحــة لنائب رئيس مجلس 
الشيخ طالل  الداخلية  الوزراء ووزير 
اخلالد والتي ضيقت على املهربني اخلناق 
وأحبطت كل محاوالتهم النكراء إلفساد 
عقول شــبابنا والنيل من أمن الكويت 
وسالمة شعبها. وأخشى أن تصعقكم 
احلقائق واملؤكدة باألرقام الرسمية من 
وزارة الداخلية عن حجم جتارة السموم 
بكويتنا الغالية، فبحسب ما أعلن رسميا، 
جنح رجال األمن البواسل في الفترة بني 
شــهري مايو ويونيو من ضبط كمية 
مهولة من املواد املخدرة مبختلف أنواعها، 
وتأتي الصاعقة حينما مت اإلعالن عن أن 

بعد االنتصار التاريخي لدولة قطر 
الشقيقة في تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢
بالشكل واملضمون، وحتقيق إجنازات 
غير مسبوقة على كل األصعدة، شهد 
لها العالم عن بكــرة أبيه لهذا التفوق 
الفريد، نستطيع القول كعرب ومسلمني 
إننا حظينا بزمــن والدة عهد جديد، 
مكن أمة الضاد، وأمة ال إله إال اهللا، من 
مالمسة هذا احللم الذي كنا نعتقد أنه 
لن يأتي، وتخطينا الرؤى اجلديدة في 
عالم التغير والتغيير، فمحونا صفحات 
ضبابية الشكل، قامتة اللون في تاريخنا 
املعاصر، لينقلنا ذلك اإلجناز من دولة 
خليجية صغيرة اسمها قطر إلى عالم 
جديد ذي مالمح وفكر مغاير، وفرصة 
تصحيح باتت من املعقول وفق ما يعتقده 

كاتب السطور، منها:
٭ أن يعيــد الغرب نظرتــه وفكره 
العرب واملســلمني،  غيراحليادي عن 
فأصوات مآذن بيوت هللا في قطر تصدح 
كل يوم خمس مرات «اهللا اكبر» تشنف 
مسامع املســلمني وغير املسلمني بني 
حواري وأزقة الدوحة ويسري صداه 
محلقا بسماء كتارا، يغسل أدران التخلف 

ورجعية االعتقاد.

من ترحاب ومعاملة حضارية.
كم هو جميل االنفتاح على شعوب 
العالــم، حيــث منافعه كثيــرة، منها 
اقتصادية وثقافية وانســانية بتالقي 
احلضارات بعضها ببعض. واثبتت قطر 
ان العادات والتقاليد واختالف اللغة وبعد 
املسافات ليست عائقا للنجاح والوصول 
إلى القمة فــي اي مجال من املجاالت، 
وليس على املستوى الكروي الرياضي.
لقد اخذنا دروسا رائعة باستضافة 
قطر لشــعوب العالم منــذ ان وطئت 
الدولي وصوال  الدوحة  اقدامهم مطار 
الى االستادات ملشاهدة املباريات، ومن 
ثم عودتهم ساملني غامنني لدولهم، سواء 
كانت اوروبا او االميركيتني او ألي جهة 
اخرى، محملــني بالصور والتذكارات 
التراثية  والهدايا واملأكوالت واملالبس 
او اخلليجية، ليفخروا بها بني اهليهم 

حني وصولهم لديارهم.
ال يسعنا بعد نهاية كأس العالم اال ان 
نقول ان تعب سنوات طويلة لالستعداد 
لهذا احلدث التاريخي في منطقة اخلليج 
لم يذهب سدى، لذا نقول: شكرا قطر 
على حسن االستقبال والنجاح باملهمة 

ومن ثم حسن الوداع.

التحتية والتجهيزات  املتقدمة والبنى 
التي جعلت من قطر عروسا خليجية، 
ونقلوا كل ما هو جميل لضيوفهم من 
حسن االستقبال واالهتمام بهم، وهنا 
انطالقة قطر للعاملية، حيث االستثمار 
احلقيقي البشري من جميع انحاء العالم، 
وســيترتب عليه كسب قاعدة شعبية 
بشرية وسائحني وضيوف في املستقبل، 
وبشكل مستمر للسنوات القادمة، كما 
ان النجاح يجر النجاح، وهذا سيفتح 
باب التجرؤ لزيــارة الدول اخلليجية 
االخرى الكتشافها كما اكتشفوا قطر 
من خالل املونديال، بناء على ما شاهدوه 

هو القطري متحضر بداخله وبأسلوبه 
وتعامله وثقافته مع اآلخرين.

وابرز سمة في هذا املونديال هي 
سمة االمن واالمان، حيث شعر الضيوف 
بحرية احلركة في كل مكان، في االسواق 
واملوالت والفنادق دون حماية او تخوف 
مما كانوا يسمعونه من شائعات مغرضة 
تسيء لالنسان العربي او مما كان يتداول 
في العقود السابقة عن العالم العربي، 
حيث كان الكثير منهم متوجســا من 
زيارة اي دولة عربية خوفا من النظرة 
العنصرية او خوفا من غياب االمان، لكن 
قطر اثبتت عكس ذلك من خالل اخلدمات 

اللعبة األكثر شعبية في العالم هي 
كرة القدم، يقولون ان السياسة ليس لها 
صديق، وانا هنا اقول ان الكرة مخادعة 
وليس لها امان، وهذا كان جليا في املباراة 
النهائية لكأس العالم بني منتخبي فرنسا 
واالرجنتني، حيث كانت املفاجآت غير 
املتوقعة على املشهد الكروي االخير، 
واكتشفنا قوة املنتخبات التي حتصلت 
على املراكز االولى، وفوجئنا بأكثر من 
حارس مرمى ذهبــي يتعامل بفن مع 

االمساك بالكرة قبل دخولها لعرينه.
والــذي طغى على هــذا كله هي 
االستعدادات التي قامت بها قطر لهذا 
احلدث التاريخــي وميزها بأن جعلها 
في مصاف الدول املتقدمة االولى في 
العالم من حيث الترتيب والتنظيم آلالف 
البشر دون ان نسمع عن وقوع مشاكل 
متعارف عليها في املوندياالت السابقة 
كالتدافع، وتكســير املرافق العامة، او 
شجار بني املتفرجني، بل كانت االمور 
تسير بانسيابية وبأسلوب راق لتعكس 
قطر النجاح الكروي بتنظيم استثنائي 
بجانب التعارف احلضاري الذي اظهر 
العربية االصيلة،  العادات والتقاليــد 
وبينت احلضارة اخلارجية، وبينت كم 

رأي

قطر في مصاف 
الدول املتقدمة

نفيعة الزويد

قميص يوسف گ

رأي

فجحان رومي الفهد

املتأمل في ســورة يوسف يالحظ 
أمرين، األمر األول أن محور أحداثها هو 
قميصه، واألمر الثاني اخلذالن واخليبة 

للكاذب والنجاة والفوز للصادق.
احلــدث األول: متثل في قوله تعالى 
(وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل  

واهللا املستعان على ما تصفون). 
فأجناه اهللا اذ أخرجه من البئر فيما 
رجع إخوته إلى أبيهم مخذولني خائبني.

احلدث الثانــي: ورد في قوله تعالى 
(قال هي راودتني عن نفســي وشــهد 
شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من 
قبــل فصدقت وهو مــن الكاذبني وإن 
كان قميصــه قد مــن دبر فكذبت وهو 

من الصادقني).
فخرج بفضل اهللا من السجن وفاز بثقة 
عزيز مصر فعهد إليه إدارة شؤونها املالية، 
وكشف كذب امرأة العزيز وافتراءها عليه.
احلدث الثالث: جــاء في قوله تعالى 
(اذهبــوا بقميصــي هــذا فألقوه على 
وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم 

أجمعني).
فميزه اهللا بهذه الكرامة وأظهر كذب 

إخوته وتآمرهم عليه.
ما أحوجنا اليوم وليس غدا إلى قميص 
يوسف ليعيد البصر إلى أعضاء احلكومة 
واملجلس ليبصروا كي يروا ما يحدث في 
دول اخلليج من تقدم وتطور وازدهار في 
كل املجاالت مقارنة بواقع احلال املتردي 

في وطننا العزيز.
كفى تأخراً وجدالً، والتفتوا الى الوطن 

حتى ال يضيع ونضيع معه!
واهللا أسأل أن يأخذ بأيدي املصلحني 

في بلدي.

بشت ميسي!

هندس

Tariq@Al-Derbass.com
@Al _ Derbass

م.طارق جمال الدرباس

اختتم أجمل مونديال في تاريخ كرة 
القدم مونديال قطر بارتداء األسطورة 
في كرة القدم «ميسي» للبشت في ختام 
مشواره الكروي مع منتخب األرجنتني، 
بعد نهائي تاريخي لكأس العالم، فكان 

مسك اخلتام.
«بشت ميســي» كان ختام رسائل 
املونديال، والذي يبني أثر القوة الناعمة 
للرياضة فــي تعزيز ونشــر الثقافة 
للعالم  اخلليجية والعربية واإلسالمية 

أجمع. 
االهتمام بأدق التفاصيل ابتداء من 
تصاميم «مالعب» كأس العالم، واختتاما 
بـ «بشت ميسي» وهذا هو سر التميز 
والنجاح الذي شاهده اجلميع في مونديال 

قطر ٢٠٢٢.
«بشت ميسي» كان له أثر وانعكاس 
كبير حتى على اجلمهور املشارك في 
البطولــة، فوجدنا اهتمــام اجلماهير 
األجنبية بشراء البشت ولبس الدشداشة 
والغترة والعقال وزيارة الدواوين القطرية 

في الدوحة.
كما الحظ اجلميع مشاركة وجتربة 
اجلماهير األجنبية للمأكوالت اخلليجية، 
والتعــرف على بعض اللغــة العربية 
واحلضارة والتاريخ اإلســالمي، من 
خالل اهتمامهم بزيارة املتاحف واملساجد 
ومراكز التعريف باإلسالم املنتشرة في 

أنحاء الدوحة.
قطر ضربت لنا مثاال مهما وأوصلت 
رســالة ســامية في ضرورة التسلح 
بالشجاعة والقوة وعدم االنطواء على 

النفس.
فحققت حماية للثقافة من التأثيرات 
اخلارجية بل كانــت لها اليد العليا في 
نشر مبادئها وفرض سلطتها وهيبتها 
على هذه البطولة، مثل منع اخلمور في 
املالعب وعدم السماح لنشر الشذوذ أو 

رفع راياته.
ولنعد إلى الكويت قليال، وهي رسالة 
لالستفادة احلقيقية من اقدم املهرجانات 
الســياحية في اخلليج، وهو مهرجان 
«هال فبراير» من خالل تطويره وتطوير 
فعالياته ليكون ظاهرة ثقافية سياحية 
تستقطب شــرائح جديدة تساهم في 
تعزيز االقتصاد، ونشر الثقافة الكويتية 
التي منتلك فيهــا ارثا كبيرا ال بد من 

استثماره.
لدينا إمكانات لفرض القوى الناعمة 
للكويــت كما فعلت قطر في الرياضة، 
واألعمال الفنيــة واإلعالم والتي كان 
لنا فيها الريــادة خليجيا وعربيا، كما 
كان لنا في الرياضة في الزمن اجلميل 

والعصر الذهبي.
وختامــا إن الكويت لديها إمكانات 
كبيرة وطاقات وطنية جبارة على احلكومة 
التركيز أوال على الرؤية احلقيقية للكويت 
ثم توجيه الدعم والتقدير لهذه الكفاءات 
وتسهيل اإلجراءات ليبدعوا ويساهموا 

في رفعة ونهضة هذا الوطن الغالي.


