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«ت ـ ـج ـ ـمـ ــع �ـ ـض ــاح ــة
ا اإ رادة عـمــل ال�ضفهاء
وعمل �ضبياني»
محمد المهري
يـقــول اأه ــل الكويت
«ل ـل ـكــويــت حــوبــة» لمن
يتجر اأ عليها بالقول اأ و
ال ـف ـعــل ،ونـ ـق ــول ال ـيــوم
«لـلـ�ـضـيــد حــوبــة» للذين
أاعدوا العدة لما ا�ضطلح
ع ـل ـيــه ب ـيــن ال ـم ـغــرديــن
«بـ ـتـ ـجـ ـم ــع الـ ـخـــرجـــة»،
ل ـقــد اأ �ـ ـضـــاب تجمعهم
« حــو بــة ال�ضيد» بمقتل،
فــال ـج ـم ـيــع � ـضــاهــد على
قـ ـ ـن ـ ــات ـ ــي «�ـ ـ ـضـ ـ ـك ـ ــوب»
و«الــ�ــضــاهــد» ،ك ـيــف اأن
م ــن ح ـ ــاول اان ـت ـ� ـضــار
للعلم  -زعموا -هم اأول
من اأهان العلم ،لقد بكى
العلم و أابـكــى من ورائــه
أاهل الكويت.
بـ ــد أا ال ـع ـلــم بــالـبـكــاء
بـ ـع ــد �ـ ـض ــاة ال ـم ـغــرب
وه ــو ي ـقــول اأخ ـجــل من
نف�ضي بعد اأ ن اتخذني
البع�ض من اأبنائي و�ضيلة
لت�ضفية ح�ضاباتهم مع
خ�ضمهم ،اأ بـكــي خجا
ممن ينزع الوطنية عن
اأبـ ـن ــائ ــي ،اأبـ ـك ــي خجا
ممن يــزا يــد على حبي،
اأب ـ ـ ـكـ ـ ــي خ ـ ـجـ ــا م ـمــن
ا�ضت أاجر «ال�ضيدات» من
غير أا بـنــا ئــي ليرفعوني
عــالـيــا ،أاب ـكــي خجا من
عـــدم ح ـفــظ م ــن ح�ضر
لن�ضيدي الوطني ،اأبكي
خ ـجــا م ـمــن يـتـكـلــم مع
من هو بجانبه وا يبدي
لــي ذرة اح ـتــرام ،اأبكي
خجا من عدم معرفتهم
ب ــااأنـ ـغ ــام الـمـ�ـضــاحـبــة
لرفعي على ال�ضارية ،لذا
عندما ارتقيت ال�ضارية
لم اأ�ضتطع اأن اأرفــف بل
اآثــرت اأن اأواري خجلي
بالتفافي على ال�ضارية
حـ ـت ــى ا يــلــحــظ أاحـ ــد
د م ــو ع ــي ،إا ذ ك ـيــف لي
أا ن أا ر فـ ــرف خفاقا وقد
حملوا نع�ضي قبل رفعي،
ولفوا الحبل حول عنقي،
وطــلــبــوا م ـنــي ان ـت ـهــاك
ال ـقــانــون واأرفـ ــرف بعد
غروب �ضم�ض!
اإ ن كـ ـ ــان ا لـ ـن ــا ئ ــب
الطبطبائي طعنني -من
وج ـهــة ن ـظــركــم  -مــرة
واعتذر بعدها مبا�ضرة،
فقد طعنتموني أالف مرة
ومــرة ولــم تعتذروا وا
م ــرة ،و إا ن كــان النائب
ال ـط ـب ـط ـبــائــي قـ ــال عني
«خ ــرج ــة» ،فـ ـاإن عريف
حفلكم �ضماني «بالقطعة»
اأكثر من ( )6مــرات ،اإن
المو�ضوع لــم يعد حب
الكويت ،اإ نما كــره ابني
الطبطبائي الذي رفعني
عــال ـيــا يـ ــوم ال ـت ـحــريــر،
لـ ـق ــد ا�ــضــتــحــى �ـضـيــف
«�ضكوب» من تجمعكم،
وخجل مذيع ال�ضاهد من
عددكم!..
نعم إان كان «للكويت
حـــوبـــة» فـ ـ ـ إان «لـلـ�ـضـيــد
حــو بــة»! فهل و�ضلتكم
الر�ضالة؟
عبدالرزاق الشايجي
@DrAlshayji
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 في الكويت اأ�ضبح ااآن ق�ضاء اأي معاملة اأو اإنهاء اأي م�ضلحة في اإحدى الوزاراتهما ا يطيقه إاا أاولو العزم من
أاو المرافق الحكومية م�ضكلة ما بعدها م�ضكلة ،أا�ضبح ّ
الرجال ،ناهيك عن ال�ضيوخ اأو الن�ضاء.
 واأ�ضبح من الي�ضير عليك اأن تترك ما لك من حق اأو م�ضلحة اإذا لم تكناأ�ضا�ضية ابتغاء ال�ضامة ،وعدم الوقوع تحت اإمرة اأحد هوؤاء الموظفين الذين قد
تدفع بك أاقدارك ا�ضتجداء توقيعه أاو مراجعته إانهاء إاحدى المراحل «وما أاكثرها»
في ق�ضاء معاملتك.
 ثم تاأتي من بعد ذلك اآفة ااآفات وم�ضيبة الم�ضائب اأا وهي الوا�ضطة التياأ�ضبح ا منا�ض منها اإنهاء معاماتك واإنجاز ما لك من اأمور ،وهي اإحدى اأ�ضواأ النتائج
للعنت البيروقراطي الذي يمار�ضه �ضغار الموظفين على عباد اه ،إاما لتحقيق الذات و إا�ضباع
الرغبة بال�ضعور بااأهمية وال�ضلطة ولو عن طريق اإذال من لهم حاجة لديهم اأو ..وهذه هي
الم�ضيبة ااأخرى لتحقيق منفعة مادية اأو معنوية من اأ�ضحاب المعامات اإنهاء معاماتهم،
ناهيك عن اإتاحة الفر�ضة لمن ا ي�ضتحق لنيل ما ا ي�ضتحقه.
 إا ن اا�ضتغراق في التعقيد وامتهان حقوق خلق اه وال�ضطط في اختراع قواعدواإجراءات ما اأنزل اه بها من �ضلطان فقط اإثبات اأن الموظف هو �ضيد الموقف ،واأنه من

«
بيديه المنح والمنع اأنه ظل ال�ضلطة على ااأر�ــض �ضورة قديمة ،عفى عليها الزمن
ان
اوان أ
ار�ض إاا عندنا ،وقد آان ا أ
ومحيت حتى من مخيلة النا�ض في كافة أانحاء ا أ
تمحى اأي�ضا لدينا.
 لقد اتخذت الدول المتقدمة وال�ضاعية اإلى التقدم والنهو�ض اأولى خطواتهانحو ذلك بثورة �ضاملة في ااأداء الحكومي وااإداري هادفة اإلى تب�ضيط ااإجراءات
وتو�ضيحها ،و إازالة العنت والمعاناة في التعامل مع ا أاجهزة الحكومية والر�ضمية
بالدولة ،حتى اأ�ضبحت ن�ضبة كبيرة من المعامات الازمة تتم اإما بالبريد اأو
من خال �ضا�ضات الحوا�ضب ااآلية بالمنازل ،حيث ا حاجة لمراجعة ال�ضخ�ض
بنف�ضه لدوائر العمل ،مما يوفر الجهد والوقت والتكلفة في اإنجاز المعامات ،ف�ضا عما
بها من رحمة بالمري�ض والم�ضن وذوي ااحتياجات الخا�ضة ومن في حكمهم من م�ضقة
الذهاب وااإياب وال�ضعود والهبوط بغية جمع عدد من التواقيع وااأختام ،لو روجعت من قبل
م�ضوؤول متفهم لوجد اأنها لي�ضت ذات اأهمية ،واأنها فقط تفيد �ضكلية ااإجراء ا مو�ضوعيته.
 نحن في اأم�ض الحاجة لهذا العمل وهذه المفاهيم لدينا اإذا كانت لدينا النية فعا للتقدمان لم نرها.
الكترونية كما زعمنا من قبل وحتى ا آ
وبناء ما ي�ضمى بالحكومة ا إ
 اإنها واحدة اأخرى من اأوجاعنا في هذا البلد الطيب ،فهل من �ضميع اأو مجيب يرحمكم اه؟د .طارق الكاظمي

بد أانا ن�ضهد أاجواء ثمانينيات القرن الما�ضي حينما تم تجنيد الخليج كله حكومات
و�ضعوبا� ،ضباب ًا وم�ضاجد واأمواا واأعاما في ااأجندة ااأميركية �ضد ااتحاد ال�ضوفيتي
في أافغان�ضتان ،ا�ضتخدمت فيه ال�ضعارات والخطاب الديني ب�ضكل رئي�ضي و�ضمي فيه
المحاربون ااأفغان بـ «المجاهدين» ..حتى في ااإعام ااأميركي كانت هذه ت�ضميتهم
حرفيا ..وا آان ،فنحن نرى الخليج يعيد نف�ضه ،ولنف�ض المو�ضوع والغر�ض ،وهو خدمة
اإنجاح ااأجندة ااأميركية ،ولكن هذه المرة في �ضوريا ،واأي�ضا با�ضتخدام نف�ض ااأدوات
ونف�ض الخطاب ،ولكن هذه المرة بنكهة طائفية مميزة ،ويحق لنا أان نت�ضاءل ماذا كانت
النتيجة التي جنتها اأفغان�ضتان بلدا و�ضعبا حتى نكررها ااآن في �ضوريا ،هل اأ�ضبحت اأفغان�ضتان
جنة ودولة العدالة ا إا�ضامية ،أام توقف إانتاج المخدرات فيها ومنها ،أام تمت تنميتها بحيث أا�ضبحت
تناف�ض محيطها ااإقليمي ،وماذا كانت نتيجة ت�ضديرنا ال�ضباب الخليجي المتحم�ض على دول الخليج
فيما بعد في الجوانب ا أامنية وااجتماعية والدينية وحتى ال�ضيا�ضية ،وكم دفع الخليج من أاثمان
في �ضبيل احتواء ااأ�ضرار التي نتجت عن ذلك التجيي�ض والخطاب وتلك المرحلة ،كيف بعد هذه
التجربة المريرة التي ع�ضناها في عموم المنطقة وفي الخليج ب�ضكل خا�ض أان ننجرف مرة أاخرى
Twitter : @Dryasseralsaleh

حكومات و�ضعوبا لنف�ض الممار�ضات ،ونقوم بتطبيقها بحذافيرها ،حذو النعل بالنعل.
لقد اأ�ضبحت الدعوات لجمع اأموال الت�ضليح ل�ضوريا علنية في بلدنا ،بل �ضارت
م�ضدر فخر يتباهى به البع�ض في أادوات التوا�ضل ،و أا�ضبح إار�ضال ال�ضباب للم�ضاركة
في اأتون المعارك ااأهلية ذات الطابع الطائفي اأمرا معروفا يتحدث عنه اأهالي هوؤاء
ال�ضباب في إاعامنا ،الذي بدوره تم ت�ضخير جزء كبير منه لهذا التجيي�ض ،و أا�ضبح جزء
كبير من الخطاب الديني في الم�ضاجد عبارة عن عملية �ضحن وتجيي�ض لهذا الهدف..
فهل يعني ذلك أاننا م�ضتعدون لتحمل النتائج الكارثية التي أافرزتها الحرب ا أافغانية
علينا ..علما باأن تلكم الحرب كانت مع نظام ع�ضكري �ضيوعي منف�ضل ثقافي ًا وجغرافيا عنا ،اأما
هذه الحرب فهي في منطقتنا وتحمل طابع ًا طائفيا ا ينف�ضل عن الن�ضيج ااجتماعي المكون
لاإقليم بجميع اأ�ضكاله وتنوعاته.
إان القانون عندنا ا ي�ضمح بكل أاو جلّ هذه الممار�ضات التي ن�ضاهدها ونعاي�ضها في �ضاحتنا
المحلية ،ولكننا في نف�ض الوقت ا نرى من يقوم بالت�ض ّدي لها ،فمن الم�ضوؤول عن التق�ضير في
فر�ض هيبة القانون ،ومن الم�ض ؤوول عن عدم محا�ضبة هذا المق�ضر.
د .ياسر الصالح

»

من الخط أا اختزال موقف النائب
و لـيــد الطبطبائي مــن علم الكويت،
ومــوقــف ال ـنــائــب مـحـمــد هــايــف من
الـنـ�ـضـيــد الــوط ـنــي ،فــي �ضخ�ض كل
مــن الطبطبائي و هــا يــف .ربما يعلم
الكثيرون أا ن زات وليد الطبطبائي
ك ـث ـيــرة ،ورب ـمــا ي ـكــون قــولــه «الـعـلــم
خرجة» إاحداها ،فهو معروف ب أانه  ،Big mouthولكن من
ال�ضحيح أاي�ض ًا أان هذا الر أاي يظهر مكنون قناعاته .إاذا كان
الطبطبائي قد اعتذر عن «زلة الل�ضان» ف إان الحال مختلف مع
النائب محمد هايف ،فعدم قيامه عند عزف الن�ضيد الوطني
هو فعل «مع �ضبق ا إا�ضرار والتر�ضد» ،ولذلك فهو لم يعتذر
عنه ،كما لم يعتذر عن نف�ض الفعل عندما قام به أاول مرة في
العام .2008
الخطورة في المو�ضوع لي�ضت مجرد القول إان «العلم
خــرجــة» أاو عــدم احـتــرام الن�ضيد الوطني ،الخطورة في
المو�ضوع أان التيار الفكري الذي ينتمي له كل من الطبطبائي
وهايف ا ي ؤومن وا يحترم الد�ضتور إاذا تعار�ض مع فهمه
الديني ،ولذلك ف إان احترام كل مواد الد�ضتور وكل قوانين
الدولة م�ضروط بتوافقها مع فهمه الديني .كان من حق
الطبطبائي و هــا يــف وغيرهما أا ن يفعلوا كما يفعل ف ـ ؤو اد
امة والقوانين
الرفاعي عندما يعتبر أان الد�ضتور ومجل�ض ا أ
�ضرك ،ويجل�ضوا في بيوتهم ،وحينها يكون قولهم وفعلهم
امة
يدخل تحت مظلة حرية الفكر ،لكن أان يدخلوا مجل�ض ا أ
وي�ضرعوا لها وهم يحملون فكرا يتعار�ض مع ن�ضو�ض
الد�ضتور والقانون فهنا مكمن الخطورة.
هذا الفهم للد�ضتور والقانون من قبل التيار الفكري
الذي ينتمي له الطبطبائي وهايف هو الذي جعلهما يعلقان
امة على عبارة «على هدي من
ق�ضمهما في بداية مجل�ض ا أ
كتاب اه وبما ا يخالف �ضرع اه» .إاذن «الجماعة» لهم فهم
مختلف لهوية الدولة ،في حين أان هوية الدولة في الكويت
محددة في الد�ضتور ،وهنا ي أاتي التعار�ض بين هوية دولة
هايف والطبطبائي من جهة ،وبين هوية دولة الكويت من
جهة ثانية.
د .صاح الفضلي

salahma@yahoo.com
@salahfadly

«ا لــرا يــة وا لـلــواء لفظان مترادفان يعنيان �ضيئا وا حــدا ،وهما
قديمان قدم الحرب نف�ضها ،اأ نهما �ضاحباها من البداية وعا�ضا
في خ�ضمها منذ اأ ول ا�ضتباك وقع بين جمعين ،وكانت الغاية من
ا�ضتعمالهما جمع ال�ضمل وتوحيد الكلمة ،هــذا ف�ضا عــن اأ نهما
الرمز الذي ياذ به ويلتف حوله ،فاإ ذا رفعا رفعت الر وؤ و�ض وغا
في النفو�ض ااندفاع للمعركة .وعلى الرغم من كونهما خرقا على
ع�ضي اأو رماح ،فهما اأهيب في القلوب واأهول في ال�ضدور واأعظم
في العيون.
وقد �ضجل التاريخ في ثناياه نماذج من ق�ض�ض البطولة النادرة اأ ولئك
ااأ بطال الذين حملوا محافظين بها ،على الرغم من ااأ خطار التي تحدق بهم،
يدافعون عنها بكل �ضراوة ويبذلون دونها ا اأ رواح فتتهاوى جثتهم تحت
اأ رماحها لتظل الراية خفاقة ويبقى اللواء مرفوعا ،لذلك كانت اأنظار المقاتلين
اإ لى �ضاحب الراية ،اأ ن �ضقوطه يعني �ضقوطها ،فـاإ ذا وقع اأ �ضابهم الذعر
وتملكهم الفزع والخوف وغ�ضيتهم رهبة الهزيمة»( ،الرايات وا اأ عام في
التاريخ الع�ضكري ا اإ �ضامي� -ضالح ابن قربة).
بعد هذه المقدمة يتبين لنا اأ ن للعلم رمزية ا تعادلها رمزية على امتداد
الح�ضارات وال�ضعوب .اإن ااأعام والرايات اإنما تمثل اإرثا ح�ضاريا وتاريخيا
على امتداد ااأمم ،اإذ ا يمكن ت�ضوير تاريخ وح�ضارة واأمة اختزلت كل هذه
المعاني والرموز ليعبر عنها بـ «خرجة» ،فتلك العبارات ا تعبر اإ ا عن عدم
www.almujanni.com, @AlMujanni

عندما اكت�ضف جون روكفلر النفط في �ضنة  1865في مدينة بيتهول في واية
بن�ضلفانيا ااأميركية �ضاأل نف�ضه هذا ال�ضوؤال :ولكن متى �ضينفد؟ خال عام واحد
ازدهرت هذه المدينة ،وا�ضتقبلت الكثير من المهاجرين ،وكثرت مبانيها وازدانت
طرقاتها ،واأ�ضبح النا�ض فيها ي�ضربون الخمر باإ�ضراف ،وينفقون المال بهو�ض
�ضاذ ،ثم لما دارت ال�ضم�ض دورتها ال�ضنوية المعتادة بمرور �ضنتين على اكت�ضاف
الذهب ااأ�ضود ،نفد النفط فيها ،لم تعد ااآبار تجاري هو�ض النا�ض ،ن�ضب ال�ضائل
اللزج ،وكان ما ح�ضل بعدها في مدينة بيتهول يعطينا �ضورة عما �ضيح�ضل اإذا
نفد النفط من العالم ،تركت المباني الجديدة مفتوحة للكاب ال�ضالة ،اأ�ضبحت
المدينة خاوية على عرو�ضها ،ان�ضل النا�ض منها وتركوا ك ؤوو�ض خمرهم منكفئة على
الطاوات ،لم يعد هنالك مال ي�ضرف ،وا حياة تعا�ض.
اليوم يردد الخبراء �ضوؤال مكت�ضف النفط ااأول :ولكن متى �ضينفد؟ لكنهم يجيبون عليه
بدرا�ضات تنطلق من ح�ضابات تقديرية يمكنها التنبوؤ بموعد نفاده ،وتح�ضره بين �ضنة 2030
إالى  ،2070قيا�ضا على ا�ضتهاك العالم اليوم للنفط .وللعلم ف إانه قد يكت�ضف ا إان�ضان ا أاوروبي
العنيد بديا عن النفط ويجعل �ضعره اأرخ�ض من �ضعر الكام العربي.
يمر اليوم اأكثر من خم�ضين �ضنة على ا�ضتخراج النفط في الكويت ،لن ا�ضتخدم �ضوؤال
روكفلر ال�ضهير ،لكن �ضاأ�ضتخدم �ضوؤاا يخ�ض كل كويتي :ما هو البديل عن النفط؟ نريد اأن
نتوقف عن غباء ااعتماد على هذا ال�ضائل ا أا�ضود ،أان نفتر�ض ن�ضوبه مبكرا ،كيف نقف على
اأرجلنا ،وما هي الو�ضائل التي وجدتها حكومتنا التي تت�ضاغب مع مجل�ض ااأمة على اأمور
�ضاذجة ،ما هي تطلعات نوابنا لهذه الق�ضية ،بعيدا عن التك�ضبات اانتخابية؟
تمتاز الكويت بمكانها ااإ�ضتراتيجي فقط ،اأي اإنها ا تملك امتيازا اآخر ،ا هي زراعية ،وا
هي متوافرة المراعي ،وا متدفقة المياه ،ولي�ض جوها معتدا وا إان�ضانها مجتهدا .ومن المعلوم
اأنها اأهملت منابع اقت�ضادها القومي قبل النفط ،مثل �ضناعة ال�ضفن ،والتجارة ،و�ضيد ااأ�ضماك.
فاإذا انتهى النفط ونحن نفرقع اأ�ضابعنا �ضنكون في ورطة حقيقية اأمام م�ضكلة اانقرا�ض.
ما هو البديل؟ �ضوؤال جيد فات روكفلر .تق ُّدم العلم ،وتوا ُفر المال الذي جاء مع النفط
يمكنه إايجاد البديل إاذا أاخل�ضنا النوايا وتخل�ضنا من عبء مهاتراتنا في الدواوين ،إاذا أاردنا أان

اإ دراك بالمعاني الحقيقية لهذا العلم ،فا توجد دولة اأ و ح�ضارة اإا
ما يميزها بعلم خا�ض بها ،بل حتى في المعارك ا اإ �ضامية ،كانت
الراية هي عنوان ال�ضمود واانت�ضار ،وتم ا�ضتخدامها في جميع
الحروب ا اإ �ضامية.
اإ ن المعا�ضر الحقيقي لتاريخ الكويت ليعلم جيدا اأ ن العلم
الكويتي برمزيته قد مر بمراحل تاريخية مهمة ،حتى و�ضل اإ لى
ما هو عليه ا اآ ن ،فعلم الكويت م�ضتوحاة اأ لوانه من �ضعر عربي
ل�ضفي الدين الحلي:
و�إن��������ا ل����ق����وم �أب������ت �أخ����اق����ن����ا ك��رم��ا
�أ ن ن��ب��ت��دي ب�����ا لأ ذى م��ن ل��ي�����س ي �وؤ ذي��ن��ا
ب��ي�����س ���س��ن��ائ��ع��ن��ا ����س���ود وق��ائ��ع��ن��ا
خ�������س���ر م���ر�ب���ع���ن���ا ح���م���ر م��و����س��ي��ن��ا
اإن عنوان الوطنية لكل اأ مة هو بتقدير اأعامها ورموزها الوطنية ،فالعلم
يعبر عن كل التاريخ والن�ضال والبذل الذي مر على ا اأ جيال ليتمثل لنا عاليا
مرفرفا ممثا لنا قيمنا وتراثنا وكياننا باأ نا نمثل دو لــة نفتخر بها ونعتز
بترابها اأ خر قطرة من دمائنا.
لعل اأقل ما يطلب اليوم هو تف�ضير لتلك الت�ضرفات التي باتت ملحة ،حتى
يت�ضنى لكل وطني �ضرحها لطفل على اأ على تقدير بالثامنة من العمر ،لعلنا
ننقذ ما تبقى لنا من عنوان ا�ضمه« ..الوطنية».
د .أحمد أكروف

نكون بلدا منتجا ،فيه موظف منتج ،فيه م�ض ؤوول منتج ،فيه وزير محترم منتج،
يجب اأن نبداأ بتغيير نمط حياتنا لاأف�ضل ،نحو العمل الجاد ،نقلل من قتل الوقت
في الدواوين ،نبتعد عن زخرف الدنيا كالترف وحب الخياء ،نعبد اه في العمل
اأكثر من عبادته في ال�ضاة ،الم�ضاألة اأخاق قبل كل �ضيء ،ثم ناأخذ بااأ�ضباب
وننظر في ما حولنا.
ي�ضع كولن كامبيل في كتابه «نهاية ع�ضر البترول» خم�ضة حلول بديلة عن
النفط ،والغريب اأنها متوفرة لدينا ب�ضكل فوق العادة:
 - 1الطاقة ال�ضم�ضية� .ضم�ضنا فوق م�ضتوى ت�ضور كولن كامبيل.
 - 2الطاقة الهوائية� .ضيبكي لو عرف معنى كلمة «عجاج».
 - 3الطاقة البحرية «الموج» .متوفر.
 - 4الحرارة الكامنة في ااأر�ض� .ضيء لم ن�ضل لمعرفته حتى ااآن.
 - 5الطاقة النووية .اأثبتت خطورتها في اليابان.
كما أان طرق ت�ضخيرها لخدمة ا إان�ضان متوفرة ،فقد قامت المملكة المتحدة با�ضتخدام طاقة
الهواء بنجاح ،وقامت اأميركا با�ضتخدامها اأي�ضا بم�ضتوى نجاح يفوق الخيال .ال�ضويد اأطلقت
في ااأم�ض طائرة على الطاقة ال�ضم�ضية ،الطاقة ال�ضم�ضية ت�ضتخدم على نطاق �ضيق في باد
ال�ضام ،فقط لت�ضخين خزانات المياه ،لكنها تجربة ممتازة .والنماذج كثيرة في هذا المجال.
هذا في ما يخ�ض الطاقة ،أاما في ما يخ�ض ا�ضتغال موقعنا اا�ضتراتيجي ،فن�ضتطيع أان
نكون دولة تجارية في المرتبة ااأولى ،لو ابتعدنا عن مع�ضلة «الح�ضد».
هذه الحلول كتبتها واأنا متكئ واأ�ضع رجا فوق رجل في مكتبتي المتوا�ضعة ،فما بالك
لو قام فريق حكومي مخت�ض ببحث المو�ضوع باأدوات اأكاديمية ع�ضرية.
الوقت يمر ،وال�ضم�ض تدور بعجلة ال�ضنين ،و�ضاعة ااقتراب ا تتوقف ،والمو�ضوع
م�ضيري في الدرجة ااأولى ووطني في الدرجة الثانية ،ا نن�ضغل عنه لموا�ضيع �ضخيفة مثل
ا�ضتجواب وزير اأو حرق اإطارات اأو �ضفقة فا�ضلة.
لو اأن روكفلر في الكويت اليوم لت�ضاءل معي :هل �ضيكون م�ضير الكويت مثل م�ضير
مدينة بيتهول؟
عبد اه البصيص

وادي كلمة

!..
�ـ ـ ـ ـضــ ـ ــورة انـ ـ ـتـ ـ ـ�ـ ـ ـض ـ ــرت عـ ـب ــر
«ااأن�ضتاغرام» لفتى حموي �ضوري
يـحـمــل قـطـعــة كــرتــون لـ�ـضــق عليها
� ـضــورتــي جـ ـ ّده واأبــيــه الـمـغــدوريــن
بر�ضا�ض جي�ض بلده ،كتب عليها بخط
يده ال�ضغيرة..
قـتل حافظ ااأ�ضد جدي في عام
..1982
وقـتل ب�ضار حافظ ااأ�ضد اأبي في عام !..2012
ودي�ضية» م�ضحة
ال�ضورة جدا حزينة ومعبرة زادتها «اأ
ّ
محيا ذلك الطفل
القهر الرهيبة التي ظهرت على �ضفحة ّ
اليتيم.
وقد كان ي�ضير اإلى مجزرة حماة ال�ضهيرة في عام 1982
التي قال عنها رفعت ااأ�ضد مهند�ض تلك المجزرة�« :ضاأجعل
التاريخ يكتب اأن هنا كانت مدينة ا�ضمها حماة» ،في اإ�ضارة
اإلى نيته م�ضح هذه المدينة عن خريطة الحياة هي واأهلها،
ورفعت هو �ضقيق الرئي�ض الراحل وعم الرئي�ض الحالي.
قبل  12عاما بالتمام والكمال وبعد اإعان وفاة الرئي�ض
ال�ضوري ال�ضابق حافظ ااأ�ضد على ل�ضان بوق اأحد مذيعي
التلفاز ال�ضوري وهو «يهمهم» ويبكي فيقول :مات حبيب
ال�ضعب ،مات «زعيم» هذه ااأمة ،مات حافظ ااأ�ضد ،وقبل
اأن تخرج الجماهير «المدفوعة» اإلى �ضوارع القابون والمزة
وحم�ض وحلب وجبل ا لـعــرب هاتفة عبر مــذ يــاع الحزب
العربي اا�ضتراكي:
فتحي اأبوابك ياج ّنه  ..حافظ جايك يته ّنى
َلـمـ َلــم مجل�ض ال�ضعب ا لـ�ـضــوري وقتها اأ وراق توته
المت�ضاقطة ب�ضرعة البرق ف�ضطب وع ّدل على اأوراق الد�ضتور،
فاأنتج مادة «تف�ضال» على قيا�ض رقبة ابن الرئي�ض الراحل
ليكون ب�ضار خلفا لحافظ ،ويبقى و�ضع ركّ اب ال�ضلطة كما
هو عليه ،ويا دار ما دخلك نار ،فتكون النتيجة على ال�ضعب
المنكوب �ضنين عجافا اأ خــرى و اأ عـــدادا ا ح�ضر لها من
ال�ضنبات الياب�ضات!..
ال�ضعب ال�ضوري المغلوب على اأمره الذي يواجه في هذه
ااأيام بج�ضده العاري وراأ�ضه المك�ضوف اآلة قمع رهيبة ا
تبقي نارها وا تذر ،اآلة ا تعرف رحمة وا معنى للهدنة
وا حتى ا�ضتراحة للمحاربين ،وهي في �ضغل �ضاغل تعد
ح�ضاد ااأرواح ا يهم اأي روح اأزهقت �ضغيرة كانت اأم
كبيرة ،هدفها الوحيد كر�ضي الحكم الزائل اإلى مزبلة التاريخ
ومقبرة المجرمين!..
أحمد مبارك البريكي
Twitter : ahmad_alburaiki

