العدد ( )3289الخميس  15فبراير 2018

شراكة ومصير
ال �أعتقد �أن هنالك فر�صة اف�ضل من م�ؤمتر
الكويت ال��دويل الع��ادة اعمار العراق الذي
عقد يف الكويت والذي اختتم �أم�س  ،يف اعادة
ق��راءة العالقات العراقية الكويتية واعادة
ر�سم خارطة م�صالح ومنافع م�شرتكة رمبا
ت�صل الى وحدة امل�صري.
يف نوفمرب عام  1987قابل اربعة من ر�ؤ�ساء
حترير ال�صحف الكويتية ويل العهد ال�سعودي
�آنذاك امللك عبد الله بن عبد العزيز وكان ال
يزال امريا اال انه كان رئي�س وفد اململكة الى
القمة العربية التي �سبقت الغزو العراقي
للكويت بعد ذلك بعامني ،ونيف ،وكانت
م�رص التزال حتت وط�أة �سل�سلة قرارات عربية
�أ�رضت بها بعد زيارة الرئي�س ال�سادات الى
القد�س يف ع��ام  1977اخطرها
بني السطور
املقاطعة العربية التي ا�ستمرت
ع�رش �سنوات .كنت مع رئي�س حترير
االنباء رئي�س جمل�س ادارتها يف ذلك
الوقت االخ في�صل املرزوق ،وكان
من �ضمن وفد ر�ؤ�ساء التحرير االخ
اال�ستاذ حممد ال�صقر وكان رئي�سا
لتحرير القب�س ،واالخ اال�ستاذ
احمد اجلار الله ،وانا اكتب ا�ساتذة
لأول مرة يف مقاالتي احرتاما لدور
ال�صحافة الكويتية يف خدمة الأمة
هشام الديوان
ولي�س الكويت وح��ده��ا .يومها
قابل االمري عبد الله ر�ؤ�ساء حترير ال�صحف
الكويتية الثالث ومعهم رئي�س حترير �صحيفة
الر�أي العام  .ولعل اهم �س�ؤال طرح على ويل
العهد ال�سعودي هو  :هل �ستعود م�رص الى
االمة؟ وكان جوابه خمت�رصا كامال عندما قال:
ال غنى للعرب عن م�رص وال غنى مل�رص عن
العرب .ال�س�ؤال اليوم للعراقيني وكلهم وكل
اطيافهم ت�شارك يف م�ؤمتر الكويت الدويل
العادة اعمار العراق :هل تريدون اعادة اعمار
العراق ؟ ام تريدون امواال الر�ضاء العراقيني
ال��ذي��ن اتعبتهم احل���روب وال��ن��زع��ات ،وال
اق�صد النزاعات؟ باختالق الوظائف الوهمية
وتوزيع الباقي وفق نظام املحا�ص�صة؟ ام
تريدون ا�صالح حال العراق؟ وهذا هو ال�س�ؤال
احلقيقي .الكويت ولوال امريها احلايل ملا
ر�أى كل املوجودين الآن يف الكويت منهم ويف
ال�سلطة عربا واكرادا ،اي من�صب واي �سلطة
واي مكانة ولظل اغلبهم مطاردين م�رشدين .
ولوال هذا الرجل ملا فتحت االبواب امام العراق
كدولة لتنا�سي املا�ضي وا�سقاط الكثري من
املطالب  .ولظل �صدام يف حكم العراق مئتي
�سنة اخرى هو و�أحفاده .اعرف ان الكثريين
ممن ال يتفقون مع الو�ضع احلايل يف العراق
ال يتفقون معي وال يتفقون مع الكويت اي�ضا
ويرون ان �صداما عدا غلطتي احلرب مع ايران
وغزو الكويت واعدام خ�صومه �شيعة و�سنة،
ف�إنه ال ميتلك مرت ًا واحد ًا يف العراق وال ميتلك
�شقة واحدة خارج العراق وال ر�صيد له بربع
او ع�رش او واحد بالأف مما لدى البع�ض الآن
وال اريد اخلو�ض يف التفا�صيل .ذهب الرجل
جزاء عاد ًال وهناك من
وهناك من يرى انه نال
ً
يختلف مع هذا الر�أي .الكويت وانا ال احتدث
مع العراقيني با�سمها وال اريد �شيئا منها فقد
دفعت ثمن وقويف معها ،تفكر اف�ضل وتخطط
على نحو اف�ضل  .وهناك من العراقيني ومن
الكويتيني من يجهلون حقيقة م�ساع الكويت
العادة بناء عراق حر دميقراطي م�ستقر ذي
نفوذ و�سطوة وق��وة واقت�صاد متني .لأنها
�ستكون امل�ستفيد االول واالكرب من بلد �شقيق
ج��ار ينعم باخلري ،ي�شكل طريق مرورها
وجتارتها وتوا�صلها برا وعن طريق ال�سكك
احلديد وج��وا مع اوروب��ا يف طريق احلرير
والتجارة فيما بعد النفط.
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الكويت وإعادة
إعمار العراق

البع�ض ال يدرك ب�أن العمل الإن�ساين
ر�سالة �سماوية تتجدد الدعوة فيها �إلى
الرحمة والعطاء واملبادئ الإن�سانية
وخدمة الإن�سان لأخيه الإن�سان ،
ونحن كمجتمع �إ�سالمي وعربي وكويتي
 ،جبلنا على ه��ذه املبادئ والقيم
الإن�سانية والإ�سالمية من ت�سامح وعفو
وبذل اخلري والعطاء ،ونراهن اليوم
على العمل الإن�ساين ،كر�سالة خالدة
للإن�سانية �أجمع.
نحن �أم��ام وقفة ودر���س تاريخي ال
ين�سى للحا�رض ولأجيال امل�ستقبل
 ،فال�صفحات والأي����ادي
نقاط
البي�ضاء هي الباقية على مر
الع�صور  ،و�سيذكر التاريخ
ب�أن يف �شهر فرباير حتررت
الكويت م��ن اح��ت�لال �صدام
ح�سني ويف نف�س ال�شهر
عاما تقوم دولة
وبعد 28
ً
الكويت التي عانت من الغدر
والدمار واخلراب لي�س لبناء
و�إعادة �إعمار العراق ال�شقيق
وح�����س��ب  ،و�إمن����ا لإع���ادة
عبدالعزيز خريبط �صياغة التاريخ حيث البداية
ت��ك��ون ان��ط�لاق�� ًا م��ن مركز
تويترAkhuraibet :
 /http://khuraibet.blogspot.comالعمل الإن�ساين يف الكويت
والقيام مببادرة �إن�سانية
بقيادة قائد العمل الإن�ساين �صاحب
ال�سمو �أم�ير الكويت ال�شيخ �صباح
الأحمد و�إ�ست�ضافة م�ؤمتر «�إعادة �إعمار
العراق» الذي �شارك يف جناحه �أكرث
من  70دولة و� 60شخ�صية �إقت�صادية
و� 3200رشكة ا�ستثمارية لإعادة �إعمار
العراق  ،جلمع مبالغ كفيلة ب�إعادة
�إعمار وبناء وتطوير وتقدمي خدمات
للمدن املحررة وتوفري فر�ص عمل
لل�شعب العراقي.
وق���د �أك����د ���ص��اح��ب ال�����س��م��و خ�لال
امل�ؤمترعلى دعم الكويت الال حمدود
للعراق ال�شقيق ولل�شعب العراقي
والذي ينعك�س يف �أحد �صوره بانعقاد
م�ؤمتر الكويت الدويل لإع��ادة �إعمار
ال��ع��راق وال���ذي ميثل من�صة دولية
للحكومة العراقية ملوا�صلة جهودها
يف عملية �إعادة الإعمار وذلك للأهمية
البالغة للم�ؤمتر الدويل والتي تتج�سد
مب�شاركة العديد من الدول املانحة
وامل��ن��ظ��م��ات الإقليمية والدولية
بالإ�ضافة �إلى م�شاركة القطاع اخلا�ص
بهذا العدد الكبري من ال�رشكات و�صوال
�إلى هدف �إعادة �إعمار العراق ورفع
املعاناة عن املاليني من النازحني
واملت�رضرين من �ضحايا احلرب على
الإره���اب جت�سيد ًا لر�سالة الكويت
الإن�سانية ،كما �أ�شاد �صاحب ال�سمو
بكل اجلهود املبذولة من كال البلدين
ال�شقيقني يف تفويت الفر�صة على
م��ث�يري ال��ف�تن وال��ت�����ص��دي لها بكل
الو�سائل وال�سبل و�أن يعم الأم��ن
وال�سالم واال�ستقرار على البلد ال�شقيق
وعلى املنطقة..
حكمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح
الأحمد ال تقف عن حدود اجناز قيام
م�ؤمتر للعمل الإن�ساين لإعادة �إعمار
العراق  ،و�إمنا يف ا�ستمرار وحث العامل
على بذل ق�صارى اجلهود وامل�ساعدات
للم�شاركة يف بناء العراق اجلديد .

بحب اثنين سوا
 ...خفيفة الظل

ثقافيات

عبدالعزيز التميمي

من كلمات فتحي قورة و�أحلان
�شقيقها منري مراد غنت الراحلة
ليلى مراد اغاين كثرية جميلة
منها اغنية ال�شباب «بحب
اثنني �سوا» هذه االغنية التي
تتباهى بها ليلى مراد بحبها
«امل��ي��ة وال���ه���وا» وحتتوي
على م��وال جميل تقول فيه
«يا �ساكني مطروح جن ّية يف
بحركم النا�س تيجي وتروح
وانا �ساكنة حيكم» ،وقد كانت
ليلى مراد جتل�س على �صخرة
بالقرب م��ن �صخور �شاطئ
مر�سى مطروح املطل ب�شموخ
على البحر الأبي�ض املتو�سط،
وباملنا�سبة مدينة مر�سى
م��ط��روح ع��ا��صرت الإ�سكندر
املقدوين ولها تاريخ جتاري
م��ع ال��روم��ان كونها ميناء
بحري ًا يف منطقة ا�سرتاتيجية
وهبة �إلهية طبيعية مل يتدخل
يف بنائه الإن�سان ذلك مالحظ
بال�سور احل��ج��ري الطبيعي
الذي يحمي املدينة من �أمواج
البحر ،موثقة بذلك �أن م�رص
ربنا هو �إيل يحميها ،ليلى
م��راد فنانة م�شهورة �أعلنت
�إ�سالمها وتوفيت رحمها الله
على الدين الإ�سالمي غنت هذه
االغنية يف فيلم �شاطئ الغرام
عام  1950من بطولتها وح�سني
�صدقي �إخراج هرني بركات،
�صور الفيلم يف مدينة مر�سى
م��ط��روح وع��رف��ت��ه��ا الأج��ي��ال
ع�بر ه��ذه االغنية �أك�ثر مما
عرفوها عرب البحث والدرا�سة
والعلوم ،ليلى مراد واغنية
بحب اثنني �سوا وا�شتهرت
ال�صخرة التي كانت جتل�س
عليها الفنانة ليلى مراد وعرفت
بعد ذل��ك ب�صخرة ليلى مراد
هذا الفيلم روج مل�سة مطروح
املدينة ال�سياحية املتو�سطية
ذات ال�ساحل الرملي الأبي�ض
النا�صع البيا�ض عندما جتل�س
على تلك ال�صخور الفا�صلة بني
املدينة والبحر م�شكلة �سورا
طبيعيا ك�أن الأرواح اخلفية هي
التي �أن�ش�أتها حلماية املدينة
م��ن لطمات الأم����واج ك��ان يل
�صديق من �أهايل مر�سى مطروح
ا�سمه ال�سيد املالح رحمه الله
يفتخر دائما ان��ه من مطروح
التي ال تقل �ش�أنا عن اال�سكندرية
وباقي �سواحل م�رص العريقة
ن��ع��م م��ر���س��ى م��ط��روح مدينة
�سياحية �ساحلية يف م�رص ترد
الروح بهوائها امل�شبع باليود
البحري الأبي�ض املتو�سطي
التي اعرتفت بحبهما ليلى
مراد ويو�صي بها الأطباء بني
احلني والآخر ل�صحة منع�شة
�سليمة ،ب��ح��ب اث��ن�ين �سوا
يا هنايا بحبهم املية «يف
البحر» والهوا على �سواحل
مر�سى مطروح.
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رياح ال�رشق

عبدالرحمن العيسى

تلك النافذة الكبرية يف غرفة الطعام  ،كانت املتنف�س
من غري متنف�س  ،اخرج را�سي من حني الى اخر لعلي
ا�شاهد �شعاع النور من �أين يدخل  ،وعلى طاولة الطعام
الوفرية تلك فر�شت مذكراتي برتتيب ونظام كالعادة ،
كل مادة يف رزمة معزولة  ،وهكذا ابتد�أنا الدرا�سة يف
�ستانلي �أو بكلى  ،رطوبة وبرد وعزلة عن البحر وكوب
من احلليب ال�ساخن الى جانبي وهاتف نوكيا الكيتكات
الأحمر على مرمى احلجر باملنظار .
�صديقي العزيز جدا �أحمد راتب من كفر الدوار  ،عندما
ر�أى حالتي ووحدتي قرر �أن يوا�سيني  ،يجل�س معي
بال�ساعات بعد نهاية املحا�رضات ي�شغل هذه الوح�شة
يف تلك ال�شقة النائية حتى الع�شاء  ،كان وجوده بالقرب
مني �رضوري ًا يف هذه الفرتة حتى ال �أمل خ�صو�صا وقد
�شارفت االمتحانات على الو�صول  ،بعد الكلية نذهب
�سويا الى �ستانلي ن�أكل من �أبوربيع وبعدها ن�شاهد التلفاز
�سويا  ،الذي كان يعمل بحق وحقيقة وهذه اي�ضا ميزة ،
الن اغلب ال�شقق التي �سكنا بها انا و�صديقي عبدالوهاب
املهنا مل يكن بها تلفاز يعمل  ،كانت بالغالب �شقق
مفرو�شة باال�سم فقط والتلفاز جمرد ديكور  ،ي�ستثنى

بذلك �شقة م�صطفى كامل طبعا  ،اما الباقي فكانت قطع
ديكور معدنية فقط.
اذكر �أنه يف �إحدى الأيام مل جند �شيئا لن�أكله انا و�صديقي
احمد راتب غري ربع دجاجة م�شوية فقط  ،تقا�سمها �صديقي
معي وحاولنا جاهدين ان ن�شبع �أنف�سنا من اخلبز البلدي
و�رشب املاء الكثري ل�سد جوع ذلك اليوم الطويل بعد
املحا�رضات  ،تقطعت بِ نَا ال�سبل بذلك اليوم وعانينا
من �ضيق ذات اليد  ،يا الله كيف كان احلال وقتها ،
الى هذه الأيام وانا ا�سرتجع تلك الذكريات اجلميلة مع
�صديقي �أحمد ون�ضحك �سويا � ،سامعني يا عمنا ايل يف
كفر الدوار �شايفك وانت بتقرا املقال وبت�ضحك على فكرة
 ،ايام �صعبة ولكن يف غاية املتعة .
�ضيق النف�س والطف�ش ي�صنع الكثري  ،وانا كما علمتم
�إن�سان يع�شق احلرية � ،أعي�ش يف �شقة مرت ورب��ع ال
م�شكلة ولكن املهم ان يكون لك متنف�س ترى نور ال�شم�س
منه  ،والين افتقدت تلك اخل�صلة يف �ستانلي  ،كنت يف
الليل بعد املذاكرة طبعا ويف نهاية يوم درا�سي طويل
 ،اخرج للم�شي على كورني�ش �ستانلي  ،وعندما يكون
�صديقي �أحمد معي كنّا نخرج �سويا  ،ما زلت احافظ على

هذه العادة الى اليوم  ،امل�شي على الأقدام ومل�سافات
طويلة و�سط الطبيعة يريح االع�صاب ويدفع لراحة البال
 ،يف الكويت كنت �أمار�س هذه الهواية يف مم�شى بيان
حيث ا�سكن .
والن �ستانلي منطقة بعيدة عن حمطة الرمل ع�شقي االبدي
ومنتهى روحي  ،كنت يف بع�ض الأحيان اذا كان هناك
مت�سع من الوقت  ،ام�شي من كوبري �ستانلي الى حمطة
الرمل على البحر  ،وال ميكنك عزيزي القارئ �أن تتخيل
جنون الفكرة �إال اذا كنت ا�سكندراني ًا �أ�صي ً
ال مثلي  ،طبعا
اذا كان اجلو ي�ساعد ومييل الى الدفئ ،اكت�شفت يومها
�أين �سوبرمان و�صاحب قدرات خارقة وكان وزين يومها
اقل من يومي هذا بع�رشين كيلو تقريبا  ،اللهم ال ح�سد
طبع ًا ،كل ذلك ب�سبب تلك العادة التي �أو�صي بها ب�شدة
امل�شي ليال بعد انتهاء املذاكرة وم�س�ؤوليات الكلية ،
بدا االمر يقل �شيئ ًا ف�شيئ ًا يف الكويت مع وجود امل�شاغل
الكثرية والأعمال ولكني ناوي ارجع لها �إن �شاء الله
� ،آ�سف على االطالة ولنا ميعاد اخر ونحن يف �رسد
لذكريات طالب كويتي مغرتب يف بالد الإ�سكندر  ،ويف
اخلتام �سالم.

