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 في الصـميم
يبدو أن احلرب العاملية الثالثة ستكون اقتصادية بامتياز 
وسيكون طرفيها أميركا والــصــن... الــواليــات املتحدة هي 
أكبر دولة مدنية بالرغم من تفوقها العسكري وأنها املصدرة 
ـــدوالر«... الصن هي الدولة األكثر منواً  للعملة الرائدة »ال
وتعمل على تشكيل حتالف لفتح أســواق جديدة وهي أكبر 
 دولة دائنة... لهذه احلرب آثار سلبية على الدول النامية... 

صراع األفيال يهدم بيوت األرانب!!

AroubAlRifai@    د. عروب الرفاعي
ال تكن مع احلق كما يراه فالن او فالن. كن مع احلق كماتراه انت: انت 
كانسان وكمواطن. لديك جتربتك اخلاصة التي جتعل رؤياك للحق جديرة بأن 

تكون محل اهتمام. احلق ال يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون باحلق.

saraaldrees@    �صارة الدري�س
في الكويت غالباً املثقف “ينّقي” القضايا اإلنسانية التي يقف مدافعاً عنها .. 

و القضايا التي “يعمل نفسه ميت” جتاهها ..
مثقف مسخ .. ديكور .. متمصلح .. شخصاني .. بال مبادئ

Drkld@     د.خلود عثمان اليحيى
ليتنا نعرف نسبتهم بالكويت وباقي دول اخلليج...النسب في زيادة كل 

عام وعلى حكوماتنا ان تخطو خطوات جادة للوقاية منه

H_HM_K@       ح�صة
ال تنسون غزو فكري .. غزو اقتصادي )مثال احلني بالكويت مسوين اللي 
الغزو العراقي ما سواه ..ميزانيتنا امنسحت خالل سنوات قليله فقط..من 
فاءض باملليارات لي عجز - يخلوننا ندفع زيادة على منتج احنا ننتجه عشان 
الشركات اخلاصة في مجال النفط - فساد اداري مالي شنيع هذا غزو الزم 

نتصدى له كلنا (

احلسني بني نظرتني
تشوب طريقة التعاطي مع قصة 
احلسن عليه السالم وخروجه من 
كربالء وقتله شهيدا مظلوما مع ثلة 
من أصحابه، نظرتان متعاكستان، 
األولى فيها نوع من التفكير املجافي 
آلل البيت، وفيها تأثر بالنواصب 
ــدع  ــب ــة ال ـــن قــضــي واخلـــائـــفـــن م
واخلـــرافـــات وتــفــشــي األســاطــيــر، 
ــان على الــضــد مــن ذلــك،  وطـــرف ث
تظهر فيه روح التحدي والتأثر 
بالطرف املقابل، فترتفع عنده نبرة 

احملافظة على الــتــراث، بظنه أن طريق الغلو واملــغــاالة هو الطريق 
الصحيح، فتضيع النظرة الصائبة واملعتدلة بن هذين الطرفن، مع ما 

في البيئة من قوى مؤثرة ومستعدة للتأجيج!
وفي احلقيقة أن الذي يضل في هذا الركام الهائل إمنا هو »احلقيقة« 
و«املوضوعية«، ولذا نرى اليوم ارتفاع نبرات االنتقام، والتشفي، 

وضرب فكر أي عقل يريد التخفيف، والقراءة الصحيحة للحدث.
ثم أنا على يقن، بأن درب الغلو واسترجاع التاريخ األسطوري، 
لن يستمر طويال، بل ستأباه العقول احلكيمة، وستمجه النظرات 
الواقعية املعتدلة، ولن يستمر أكثر من فترة محددة، ثم ستنطفىء 
شعلته كما انطفأ غيرها من ذي قبل، وهنا نريد تخفيف غلواء الطرفن، 
ونقرأ األحداث بعقالنية وموضوعية، ضاربن عرض احلائط كل هذه 
اخلزعبالت، وكل هذه التوجهات، وكل هذه الصرخات والصيحات 

املناهضة للتوجه العقالني املطلوب.
بــادئ ذي بدء الكل يــدرك بأن احلسن، صحابي جليل، تربى في 
حضن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحضن علي رضي الله عنه، 
الذي له مناقب كثيرة في اإلسالم، ال ينكرها إال جاحد أو جاهل أو حاقد، 
ثم هو ابن فاطمة الزهراء عليه السالم، سيدة نساء العاملن، وجدته 

خديجة رضوان الله وسالمه عليها، وهي من هي!
األمــر الثاني أن احلسن عاصر خمسة من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم، وهم خلفاء، من أبي بكر رضي الله عنه حتى احلسن 
عليه السالم، أخوه، ورأى كيف تدار األمــور، وكيف تكون السياسة، 
وكيف يكون الدين، وأين توضع مصالح األمة، وأين توضع املصالح 
الشخصية، فعلم وأدرك ورأى وفهم كل ذلــك، فهو ليس باإلنسان 

الغافل، وال املغفل.
األمر اآلخــر، أنه ال ميكن مقارنة احلسن الصحابي ومن أصحاب 
النبي صلى الله عليه، ومن أهل البيت وأصحاب الكساء، يقارن برجل 

أدنى منه منزلة في كل شيء، فهنا املقارنة ظاملة، وال ميكن أن تكون.
من األمور املهمة في هذا الشأن قضيتان:

األولى البحث في مصادر حادثة كربالء، وجمع الروايات املخالفة 
واملناهضة والقوية والضعيفة ثم غربلتها للخروج برواية األقرب 
للصحة، ثم ال ننسى العوامل البيئية والسياسية واالجتماعية آنذاك، 

والتي كان لها التأثير الكبير في احلادثة.
القضية الثانية:

يبقى احلسن بشرا، له ما له وعليه ماعليه، وال يجوز رفعه إلى 
مصاف األنبياء عليهم الــســالم، ولكنه صحابي جليل، قتل شهيدا 

مظلوما، وما كان لذاك اجليل قتله فضال عن التمثيل به.
وكذلك دعوة جلميع العقالنين، والراشدين، أقول متكنوا من املنابر، 
وانشروا الرأي املعتدل الصحيح، حول كل هذه القضايا، حتى ال يتحول 

احلسن عليه السالم إلى مجرد أيقونة للربح واخلسارة!

بقلم عبدالرحمن اجلميعان

توفى صباح امس  األربعاء الفنان املصري 
جميل راتب عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع 

مع املرض.
وولــد الفنان الراحل عــام 1926 وتخرج 
مــن مــدرســة احلــقــوق الفرنسية واستكمل 
دراسته اجلامعية في فرنسا وبــدأ ممارسة 
التمثيل منذ ان كان في مرحلة الدراسة اذ ظهر 
ألول مــرة فى السينما عــام 1946 من خالل 

فيلم )أنــا الــشــرق(.وشــارك راتــب في بطولة 
عــدد كبير من االفــالم منها )كفاني يا قلب( 
و)ال عــزاء للسيدات( و)حــب في الزنزانة( 
و)الــبــدايــة( و)طــيــور الــظــالم( كما عمل في 
السينما التونسية والفرنسية اضافة الى 
عمله في العديد من األعــمــال التليفزيونية 
منها )يوميات ونيس( و)الــرايــة البيضا( 

جميل راتبو)زيزينيا( و)وجه القمر(.

92 عاما وفاة الفنان املصري جميل راتب عن عمر يناهز 
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اليخت املعجزة.. 
يبحر حول العالم دون وقود 

كشف مصممون سويسريون عن يخت املستقبل الذي يعمل 
بالطاقة الشمسية، والــذي ميكنه أن يدور ويبحر حول العالم 
دون توقف للتزود بالوقود.ويبلغ طــول اليخت “سواالر 
إميباكت” )SolarImpact( الكهربائي، 78 قدما )24 مترا(، 
ويزود بأكثر من 3200 قدم مربع )300 متر مربع( من األلواح 
الشمسية على سطحه، والتي ميكن أن تكون مبثابة مصدر 

الطاقة الوحيد للسفينة إذا سمحت الظروف بذلك.
ويسع اليخت لعشرة أشخاص إلى جانب مكان إلقامة طاقم 
إبحار صغير، وهو مزود بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي التي 

متكن من أن يتم قيادته بواسطة شخص واحد.

السعودية تعلن تفاصيل العثور على 
كائن بحري عمالق بأحد شواطئها

ظهر كائن بحري ضخم نافق طوله 15 متراً، على شاطئ مركز القحمة مبنطقة 
عسير، على ُبعد 5 كم من مرسى الصيادين داخل البحر.

واحتار السعوديون في نوعية هذا الكائن، حتي كشفت وزارة البيئة واملياه 
والزراعة أنه حوت من النوع األحدب الذي يعتبر من أكبر الكائنات البحرية، 
ويعيش فى احمليطات، مضيفة أنه من فصيلة احليتان البالينية ويتواجد أحيانا 
بالبحر األحمر.وعن أسباب النفوق أفاد مدير فرع الثروة السمكية بالقحمة علي 
حمضي أن “احليتان تدخل البحر األحمر واخلليج العربي بالسباحة بجوار 
السفن الكبيرة وناقالت النفط القادمة من احمليط، ومن ثم تضل طريقها فال 
تستطيع اخلروج إلى احمليط، وهو ما يسبب لها االختناق بسبب اجلفاف مع 
األجواء احلارة، أو ُتصاب جراء االصطدام بأحد محركات ناقالت النفط الكبيرة”.


