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السيدة زينب جنوب القاهرة

على الدوام

من �أقدم الإحياء ال�شعبية جنوب القاهرة يقع
حي ال�سيدة «زينب ال�شعبي»،
حيث يحيط مبيدان جامع ال�سيدة زينب،
تلك املطاعم الغنية ب�شتى �أنواع امل�أكوالت
امل�رصية الطيبة املذاق مثل الفول والك�رشي
واملمبار والكوارع والبليلة و�أنواع احللويات
التي ال جتدها بنف�س اجل��ودة �إال يف هذه
البقعة من الكرة الأر�ضية ،وال�سيدة زينب
عليها ال�سالم هي بنت �أمري امل�ؤمنني الإمام
علي بن �أبي طالب عليه ال�سالم ،وهناك من
يدعي �أنها زينب بنت يحيى حفيد الإمام علي
عليهم ال�سالم و�أي � ًا كانت فهي ر�ضوان الله
عليها ال�ست الربكة وام الغالبة كما ي�سمونها
�أهل ذلك احلي الذي تغنى به املطرب الراحل
حممد عبداملطلب  1980 - 1910رحمه الله
يف اغنيته امل�شهورة «�ساكن بحي ال�سيدة»
يقول يف مقدمتها:
�ساكن بحي ال�سيدة
وحبيبي �ساكن يف احل�سني
وعل�شان انول كل الر�ضا
يوماتي �أروح له مرتني
لهذه الأغ��ن��ي��ة ق�صة جميلة رائ��ع��ة تخ�ص
املطرب نف�سه الذي كان يعي�ش حالة مر�ضية
�أثرت على �صوته فرتة طويلة وكان الفنان
حممد عبداملطلب ي�سكن يف تلك الأي��ام يف
حي ال�سيدة وحلبه ال�شديد وتعلقه ب�سيدنا

احل�سني كان ي�صلي الفجر والع�شاء حا�رض ًا
يف م�سجد احل�سني القريب من حي ال�سيدة ما
ي�ستدعي ذهابه مرتني يف اليوم حبا وت�رضعا
ب�صاحب املرقد ال�رشيف على �أم��ل �أن مين
الله عليه بال�شفاء ويعود له �صوته الغنائي
اجلميل بعد �أن تقطعت به الأ�سباب وخاف على
م�ستقبله الفني وكان للمطرب امل�رصي الكبري
حممد عبداملطلب �صديق �شاعر ف�صيح «ا�سمه
زين العابدين» فقال ذات يوم ق�صة م�شواره
اليومي من حي ال�سيدة �إلى حي احل�سني لأداء
�صالتي الفجر والع�شاء حبا وع�شقا بالإمام
احل�سني عليه ال�سالم فما كان من ال�شاعر زين
العابدين �إال �أن �ألف �أغنية دامت بعد رحيلها
مدة تزيد عن اخلم�سني �سنة ،هذه االغنية
اجلميلة التي ال يوجد على الأر����ض حمب
للغناء مل يطرب لها ،متوقعا وبكل �سذاجة
�أن الأغنية غرامية عاطفية تخ�ص عا�شق
ومع�شوقة ومل يخطر على بال �أحد �أن العا�شق
«طلب» رحمه الله كان عا�شق ًا مغرم ًا مبقام
�سيد �شباب �أهل اجلنة وبيت النبوة عليهم
وعلى نبينا �أف�ضل ال�صالة والت�سليم فلن�ستمع
�إلى الأغنية من جديد اليوم ونعرف كيف كان
عبداملطلب ي�سعى لنيل الر�ضا بال�صالة يف
م�سجد احل�سني يف اليوم مرتني ...ع�ش رجبا
حتى ترى وت�سمع عجبا ،فلن�ستمع ،وللحديث
بقية.

نقطة ضوء

مشرف عقاب
mishrefeqab@yahoo.com

اإلنجاز ورفع الجلسات
من يرى ما يحدث يف املجل�س يعي�ش يف حرية
من �أداء بع�ض �أع�ضائه ،فليل ونهار نتحدث عن
الإجن��از والعمل وحل امل�شاكل للمواطنني،
وما حدث من رفع للجل�سة نهائيا وذلك لعدم
اكتمال الن�صاب وخروج بع�ض االع�ضاء وهي
خم�ص�صة ملناق�شة كارثة الأمطار ،هناك نواب
يدعون �أنهم يريدون الإجناز وت�رشيع القوانني
ولكنهم ال يح�رضون اجلل�سات وال جلان جمل�س
االمة.
وم��ن ي��رى ال�سجال البيزنطي ب�ين بع�ض
الأع�ضاء والتال�سن والتباين يف جمل�س الأمة
مع الأ�سف يخرج بانطباع ان الدميقراطية
ال ت�صلح ملجتمعنا و�أنها عبث وخلل كبري
ولكن ال�صحيح �أن ممار�ستنا للدميقراطية
معكو�سة واخللل فينا ولي�س بالدميقراطية لأن
ممار�ستنا غري �سليمة ،والدخول يف معارك
جانبية وتال�سن وق��ذف بني بع�ض الأع�ضاء
�أنف�سهم وترك التنمية التي هي �أ�سا�سا متوقفة
منذ زمن طويل.
نعود ملا يحدث داخل املجتمع ،ال�س�ؤال ملاذا
هذا الوقت بالذات مع ان الكثري من القوانني

الأكرث �أهمية مل تطبق منذ ال�ستينات ,ومن يريد
تطبيق �أي قانون يتم تطبيقه بكل هدوء ومن
دون اثارة و�ضجة و�سجال و معارك وتال�سن
كبري  ،ولكن نت�شدق لي ً
ال ون��ه��ار ًا بتطبيق
القانون وال�شفافية يف ال��دول الدميقراطية
احلقة م�شكالت اقل من هذه امل�شاكل ت�ؤدي
ال�ستقالة الوزير املعني وممكن ت�صل ال�ستقالة
احل��ك��وم��ة لكن م��ع الأ���س��ف عندنا اختلفت
الأول��وي��ات واالج��ن��دة بني احلكومة وبع�ض
�أع�ضاء جمل�س الأمة و�أ�صبح ال�شغل ال�شاغل
الذي يقوم به بع�ض �أع�ضاء جمل�س الأمة فتح
اجلبهات وال�سجال والت�رصيح وم��ن �سبق
لبق ح�سب املثل الكويتي ،مع الأ�سف ا�صبح
الت�رصيح اكرث من العمل حتت قبة الربملان
وفتح معارك يف الهواء.
ختاما مل يتمكن املجل�س من مناق�شة كارثة
االمطار التي تعر�ض لها الوطن و�أ�سفرت عن
ا�رضار بالغة يف املمتلكات ،ان رفع اجلل�سات
لعدم اكتمال الن�صاب يعترب عم ً
ال غري منطقي
وغري معقول ونتحدث عن الإجناز والعمل وحل
امل�شاكل!

مجالس

منظومة دول مجلس التعاون
ومن خالل تتبعي للخطط وامل�شاريع النفطية املختلفة
يف دول املجل�س �،أرى �أن هناك �ضعف ًا يف اخلطط
اال�سرتاتيجية يف جمال النفط والغاز يف منظومة دول
جمل�س التعاون اخلليجي ونق�ص ًا بالتن�سيق بني امل�شاريع
النفطية احليوية الكربى واملقامة حاليا وكذلك التي
تنوي بع�ض دول املجل�س القيام بها !بل �أنه يف بع�ض
امل�شاريع النفطية احلالية وامل�ستقبلية قد ن�صل لي�س
فقط ملرحلة التناف�س بل �إلى ال�رصاع على بع�ض اال�سواق
وامل�شاريع النفطية!!.
ومن هنا �أجد �أنه ال بد من االتفاق على �إيجاد ا�سرتاتيجية
نفطية ت�ؤدي الى تفعيل دورجمل�س التعاون اخلليجي
يف هذا املجال للمزيد من التعاون واحلد من التناف�س
وال�رصاع يف بع�ض اال�سواق النفطية وامل�شاريع النفطية
الكربى �سواء داخل دول املجل�س �أو اال�سواق النفطية
العاملية وزيادة التن�سيق والتكامل بني هذه امل�شاريع
اخلليجية ،وذل��ك من خالل ا�ستحداث وان�شاء �إدارة
متخ�ص�صة يف الأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي
تعنى بال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية وامل�شاريع النفطية
الكربى لي�س فقط يف القطاع احلكومي بل يف القطاع
اخلا�ص بدول املجل�س ،وتكون هذه االدارة اال�سرتاتيجية
التنظيمية ن�شطة وفعالة يف متابعة كل ما يتعلق
بال�صناعة النفطية لي�س فقط يف دول املجل�س بل مبتابعة

 ...خط أحمر

العالقات امل�رصية الكويتية عالقات را�سخة منذ
قدمي الزمان وال يعكر �صفوها غبار الت�رصيحات
وامل�شاركات الفردية اجلانحة التي ال متت الي من
ال�شعبني ب�أي �صلة و�إمنا باملو�ضوع والق�ضية ،
والغريب �أن البع�ض يخرج علينا من هنا وهناك قائ ً
ال
�إنني �أحتدث نيابة عن ال�شعب امل�رصي ونيابة عن
ال�شعب الكويتي وهو ال ميثل �إال نف�سه وال يعرب �إال
عن فكر رديء حتكمت فيه تلك العن�رصية والتمييز
املرفو�ض يف جمتمعاتنا العربية  ،فقد تربينا يف
الكويت على مبادئ و�أخالق وقيم ودين وعلى حب
�أ�شقائنا وح�سن معاملتهم واحرتامهم وتقديرهم
وعدم الإ�ساءة �إليهم ب�أي �شكل من �أ�شكال الإ�ساءة
ال يف ال�شارع وال يف االعالم وال من�صات التوا�صل
االجتماعي .
فامل�رصيون �أخوة لنا نكن لهم كل احلب والتقدير
فهم �رشكاء لنا يف بناء الوطن ن�أمل لأملهم ويت�أملون
لأملنا وي�شاركوننا �أفراحنا و�أتراحنا فنحن يف
الإن�سانية بنو رحم ودم  ،ونحن يف اجلرح والآلآم
�إخوان .
لكن هذه العن�رصية اللعينة التي تطل علينا بوجهها
القبيح بني احلني والآخر دعوة �إلى الفرقة وبث روح
البغ�ضاء والكراهية بني ال�شعوب فهي دعوة تهدف
�إل��ى �شق وح��دة ال�صف العربي وبث �سموم احلقد
والفرقة والتناحر بني �أبناء الوطن العربي الواحد
الذي جتمعه روح الود واحلب واالخ��وة منذ �آالف
ال�سنني.
�أيها امل�رصيون �أنتم �أخوتنا نعتز بوجودكم بيننا و�إن
مل تت�سع الأر�ض لكم ات�سعت لكم قلوبنا و�أرواحنا فال
نن�سى الكثري من املواقف التي �أثبتت املعدن النفي�س
و�سمو العالقة التي جتمعنا وال ين�سى الف�ضل �إال كل
جاحد وناكر للجميل .
�إن العن�رصية والت�رصيحات غري امل�س�ؤولة مر�ض
قاتل يفتك ويدمر ال ت�رض ب�صاحبها فح�سب و�إمنا
ت�رض باملجتمع ب�أكمله وتذكي روح احلقد والبغ�ضاء
اتركوها ف�إنها مقيتة .
ال ولن نقبل الإ�ساءة �إلى �أحد وال نر�ضى لأحد �إال مبا
نر�ضاه لأنف�سنا فروابطنا قوية وعالقتنا ت�سمو فوق
كل امل�صالح واال�شاعات وهذا «العك»  ،ولن تت�أثر
تلك العالقات بت�رصفات وت�رصيحات م�شاركات
فردية من خلفها تك�سبات و�أجندات ال تخدم امل�صلحة
العامة  ،ومما يثري االنتباه �أن بع�ض امل�رصيني
والكويتيني اجن��رف��وا وراء تلك الت�رصيحات
وامل�شاركات و�أ�صبحت من�صات التوا�صل االجتماعي
�ساحة حرب وميدان ًا لتبادل ال�سب وال�شتم والتهجم
واملعايرة والرجوع �إلى الذاكرة خللق �أزمة دون �أي
معنى لذلك !..
نحن �أرقى من �أن ننجرف بهذه ال�سطحية ولي�ست
م�س�ألة نفو�س فالعالقة �أقوى من ذلك ويف كل �شعب
جند ال�صالح والطالح والتعميم �أم��ر مرفو�ض
وبيننا من ي�سعى ل�شق ال�صف فال حتققوا لأ�صحاب
الأجندات ال�سوداء هدفهم عودوا �إلى مائدة االخوة
وامل��ودة وال��دم وا�ستجيبوا لأم��ر الله تعالى :
يعا َولاَ تَ َف َّر ُقوا َواذْ كُ ُروا
اعت َِ�ص ُموا بِ َح ْبلِ ال َل ِّه َج ِم ً
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َف�أَ ْ�ص َب ْحتُم بِ ِن ْع َم ِت ِه إِ� ْخ َوانً ا» الله �ألف بني قلوبنا
بالإ�سالم بعد الإن�سانية ونحن نذكي روح الفرقة
بهذا كويتي وهذا م�رصي �أيعقل هذا يا �أ�صحاب
العقول و�أهل الر�أي؟ كلنا �أخوة والوطن العربي
واح��د ول��ن تفرقنا ح��دود وم�سميات م�صطلحة
و�ضعها اال�ستعمار القبيح.
حفظ الله ال�شعبني من كل �سوء و�أدام بينهما الود
واحلب وقاتل الله تلك العن�رصية البغي�ضة .

تجارب

د.محمد الدويهيس

واالستراتيجية النفطية

www.alshahedkw.com

ثقافيات

د .هشام
الديوان

من حق �شخ�ص مثل رئي�س وزراء
ح��ك��وم��ة االح���ت�ل�ال اال�رسائيلي
بنيامني نتنياهو ان يفرح و�أن يغرد
للم�شاركة يف مرا�سم ذكرى انتهاء
احل��رب العاملية الأول���ى ،التي
ج��رت يف باري�س يومي العا�رش
واحل��ادي ع�رش من ال�شهر احلايل
والتي و�صفها ب�أنها كانت نقطة -
عالمة  -مهمة يف تاريخ اليهود.
فهي بالن�سبة لإن�سان مثله منا�سبة
لالحتفال بوقوع العامل فيما بعد
احل��رب يف ف��خ دع��م ال�صهيونية
العاملية التي مهدت لإع�لان وعد
بلفور وه��ي الر�سالة التي بعث
بها �آرث��ر جيم�س بلفور بتاريخ 2
نوفمرب  1917الى اللورد ليونيل
وال�تر دي روت�شيلد و�أ���ش��ار فيها
لت�أييد حكومة بريطانيا لإن�شاء
وطن قومي لليهود يف فل�سطني.هذا
الوعد الذي ي�شكل ا�سا�س الكارثة
التي حلت بال�رشق االو�سط منذ ذلك
التاريخ و�إلى اليوم ملا �سببته من
حروب واعتداءات وجرائم �آخرها
وقد ال تكون االخ�يرة ان ظلت امة
العرب نائمة كما هو حالها الآن يف
ويالت ما يعرف بالربيع العربي
يف ثالث او اربع دول عربية على
االق��ل  .ثم اتفاقية �سايك�س بيكو
التي �سبقت وعد بلفور بعام كامل
و�أ�س�ست الطالق احلركة ال�صهيونية
وت�سليمها كل متطلبات توليتها
و�سلطتها على ام��ور ال��ع��امل من
خالل االقت�صاد واملال وال�سيا�سة
والتجارة العاملية  .ومعلوم ان
اتفاقية �سايك�س بيكو التي وقعت يف
عام  ،1916متت على �شكل اتفاق
وتفاهم �رسي بني فرن�سا واململكة
املتحدة مب�صادقة من الإمرباطورية
الرو�سية وجرى مبوجبها تقا�سم
منطقة الهالل اخل�صيب بني فرن�سا
وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ
يف غرب �آ�سيا بعد تهاوي الدولة
العثمانية ،امل�سيطرة على هذه
املنطقة ،يف احل���رب العاملية
الأول����ى .وب��ذل��ك ت��ك��ون اتفاقية
�سايك�س بيكو قد فتحت االبواب امام
بلفور و�أم��ام احلركة ال�صهيونية
ال��ع��امل��ي��ة وه����ي باملنا�سبة
حركة �سيا�سية يهودية ،ظهرت يف
و�سط و�رشق� أوروبا يف �أواخر القرن
التا�سع ع�رش ودعت اليهود للهجرة
�إل��ى �أر�ض فل�سطني بدعوى �أنها
�أر���ض الآب���اء والأج���داد «�إيريت�س
ي�رسائيل» ورف�ض اندماج اليهود
يف املجتمعات الأخ���رى للتحرر
ال�سامية واال�ضطهاد
من معاداة
ال��ذي زع��م��وا ان��ه وق��ع عليهم يف
ال�شتات وبعد ف�ترة طالب قادة
ب�إن�شاء دولة من�شودة
احل��رك��ة
يف فل�سطني والتي ك��ان��ت �ضمن
�أرا�ضي الدولة العثمانية .من حق
نتنياهو ان يفرح و�أن يحتفل يف
باري�س مع بقية قادة العامل.
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ودرا�سة ما يدور يف العامل.
اعتقد �أن الوقت ال ي�سري يف �صالح املزيد من الت�أخري
يف �إيجاد هذه اجلهة االدارية التنظيمية اال�سرتاتيجية
للم�شاريع النفطية اخلليجية ،بل �أن الت�أخري يف ا�ستحداثها
�سي�ؤدي حتم ًا �إلى املزيد من التداخل والتعار�ض يف
امل�صالح وزي��ادة التناف�س وال�رصاع بدال من التعاون
والتكامل بني دول جمل�س التعاون اخلليجي!
كلي �أمل وثقة �أن يجد هذا االقرتاح القبول من املهتمني
بال�صناعة النفطية ومن امل�س�ؤولني يف الأمانة العامة
واملجل�س اال�ست�شاري ووزراء النفط يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي وكل من يهمه �أمر النفط وال�صناعة
النفطية ب��دول املجل�س.النفط ال��ذي ميثل الدخل
الرئي�سي لأغلب دول املجل�س وهو املنتج وال�سلعة
التي يتوقف عليها لي�س فقط تقدم وتنمية مواطني
دول جمل�س التعاون اخلليجي وازده��ار دولها ،بل
�شعوب ودول العامل يف م�شارق الأر���ض ومغاربها،
فهل نحن واع��ون لأهمية ما منلك من منتج وخدمة
وذه��ب �أ�سود ميكن �أن ينري الطريق لنا مبزيد من
التن�سيق والتعاون والتكامل بني دول املجل�س بدال من
�أن يكون �سببا يف خالفاتنا وعرقلة التنمية الب�رشية
وامل�شاريع االقت�صادية الكربى يف دول املجل�س.
ودمتم �ساملني.

يف � 12أغ�سط�س  1990اب��ان فرتة الغزو
العراقي الغا�شم زار الكويت علي ح�سن
املجيد امللقب «علي الكيماوي» وكان
اح��د اه��م �أع���وان املقبور ���ص��دام ح�سني
حيث تبو�أ من�صب حمافظ الكويت على
اعتبار ان الكويت حمافظة وا�ستقبله
اخلونة الذين يعي�شون على ار�ض الكويت
باالهازيج والهو�سات وك��ان من حوله
احل��ر���س اجل��م��ه��وري امل��دج��ج بال�سالح
ليحميه من �رش غ�ضب املقاومة الكويتية
التي ا�ستنفرت على الغادر اخلائن لأر�ض
الكويت احلبيبة .ان هذه امل�شاهد يتعط�ش
لها كل طاغية عندما يرى ان �رشذمة تهتف
با�سمه ومتجده حيث ي�شعر ب�أنه حاز ر�ضا
اجلميع من خالل هذه الهتافات الزائفة.
ه��ذا ما ارتبط بذاكرتي عندما �شاهدت
م�س�ؤو ًال يزور احد املواقع التي ت�أثرت
جراء ال�سيول التي حلت بالبالد قبل �أيام،
حيث ظهر بلبا�س �شخ�صية «ب��ات مان»
الرجل املنقذ ومن حوله احلر�س اخلا�ص
باملجل�س املدجج بال�سالح وال اعلم ان
ن�صب قنا�صة يف اعلى املباين املحيطة
ام ال .ف��ق��ط ك���ان ينق�ص ه���ذا امل�شهد
اخلزعبلي بع�ض الهو�سات واالهازيج كي
ي�شعر ب�أنه يف جمهورية الكويت وبالرغم

من ان الفزعة كانت مت�أخرة وبعد ان
تعاملت اجلهات املخت�صة مع ال�سيول
وانف�ضت امل�شكلة اال ان املوقف له و�ضعه
اخلا�ص لو كان يف احدى اجلمهوريات وما
ميز امل�شهد هو اللبا�س الذي ي�شبه لب�س
الغوا�صني.
للأ�سف التمثيليات على ال�شعب باتت
زهيدة ورخي�صة ويعتقدون ان اال�ستحواذ
على ر�ضا ال�شعب املت�رضر من اهمالهم
ي�أتي من خالل نزلة ميدانية برفقة حر�س
مدجج بال�سالح ولكن الت�سا�ؤل هو :ملن
يحمل هذا احلر�س ال�سالح؟
�أال تعلم ان ال�شعب الكويتي م�سامل و�شعب
ودود وعطوف ام ان كربياءك حتتم عليك ان
تظهر ب�صورة رئي�س جمهورية؟
وعلى ما اعتقد ف�إن حر�س املجل�س ارتكب
خمالفة الئحية عندما خرج بلب�سه و�سالحه
خارج حميط املجل�س لأن املادة  118من
الد�ستور تن�ص على ان دور احلر�س هو
حفظ النظام داخل املجل�س ومل ين�ص على
انهم حماية خا�صة لأقطاب املجل�س يف
اخلارج والداخل ،و�أ�ستبعد ان تكون هذه
احلرا�سة مرحلة متهيدية الع��داد موكب
خا�ص لأننا ولله احلمد ال نحتاج لذلك يف
كويتنا الآمنة.

