
٨ ! مقاالت
مدونة مسافر

إن مــــا حــــــدث مــــن تــــراشــــق إعـــالمـــي 
الخليجية  الـــــدول  بــعــض  بـــني  واتـــهـــامـــات 
الــشــقــيــقــة أمــــر مـــؤســـف، تــتــألــم بسببه 
اتحاد  إلــى  نطمح  كنا  أن  فبعد  النفوس، 
خليجي يجمع الكلمة، ويوحد الصفوف، 
ويتصدى للمخاطر املحيطة باملنطقة، إذا 
وتراشقا  تتفّجر،  خــالفــات  نشاهد  بنا 
إعــالمــيــا يتصاعد بــني إخـــوة فــي الــديــن 
والــدم، كنا وما زلنا نطمح إلى أن نراهم 
قـــد رّصـــــوا الــصــفــوف واتـــخـــذوا أســبــاب 
املنطقة  هــذه  تــراب  على  للمحافظة  القوة 
بــعــون مــن اهللا، عــز وجـــل. لسنا هنا في 
صدد لوم طرف دون طرف آخر، فنحن 
على يقني بأن هنالك حرصًا على جمع 
الصف، وما هي إال وسائل اإلعالم التي 
نقلت بعض التصريحات من دون تحّقق 

وتثّبت.
إن نــفــي هــــذه الــتــصــريــحــات والــتــبــرؤ 
مــنــهــا يـــســـاعـــدان عــلــى تــهــدئــة الــخــواطــر 

وعودة املياه إلى مجاريها.
إن دول مجلس التعاون تحتاج إلى نبذ 
الخالفات فــي هــذه األوقـــات أكثر مــن أي 
وقــت مضى. ومــن أجــل وأد أي خالفات 
في مهدها، ال بد من تشكيل هيئة دائمة 
منبثقة عن مجلس التعاون على مستوى 
رؤساء الــوزارات في دول املجلس، حيث 
اللقاء  يتم  اجتماعات  الهيئة  لهذه  تكون 
فيها وجها لوجه، وبشكل منتظم، لبحث 
املـــســـتـــجـــدات عـــلـــى الـــســـاحـــة الــخــلــيــجــيــة 
وتكثيف الــتــعــاون والــبــحــث فــي مــا يطرأ 
من تباين في وجهات النظر، وحلها فورا 
قــبــل أن تــســتــفــحــل، وتــضــّخــمــهــا أجــهــزة 
اإلعــــــالم، كــمــا أن هــــذه الــهــيــئــة يــمــكــن أن 
يكون لها دور فعال في تبني سياسات 

ومواقف موحدة حيال القضايا الراهنة.
الناشئة  واألجــيــال  املنطقة  شعوب  إن 
مــن الــتــعــاون والتوافق  تتطلع إلــى املــزيــد 
بـــني دولـــهـــا، وهـــي شــعــوب مــتــقــاربــة من 
ناحية الدم والنسب، وال تجد بني أفرادها 
خـــالفـــات تـــذكـــر، هــــذه الــشــعــوب تــصــاب 
بـــاإلحـــبـــاط عــنــدمــا تــــرى مـــا يـــحـــدث بني 
األشقاء الذين جمع أجدادهم في املاضي 
الــقــريــب صــلــة الــقــربــى والــجــيــرة فــي هــذه 
املنطقة العزيزة، التي نراها تصدر الخير 
ذلك  واملشاعر الطيبة إلى الخارج. وعلى 
فهم أولى بأن يحافظوا على هذه املشاعر 
للعالم  املثل  يضربوا  وأن  بينهم  الطيبة 

في التالحم والتعاون.
إن التوافق في الرؤى يعد أمرا ضروريا 
لــتــعــيــش هـــــذه املــنــطــقــة فــــي أمـــــن ووئـــــام 
ولتحقق املزيد من التقدم واالزدهــار، إن 
في  ثقتها  عن  عّبرت  الدولية  املؤسسات 
اقتصادات املنطقة، ومنحتها التصنيفات 
الــعــالــيــة، كــل هــذا ألنــهــا تــرى دوًال تتمتع 
أن  كما  قوية،  وباقتصادات  باالستقرار 
املزيد  إلــى  تتطلع  الــعــالــم  دول  مــن  كثيرًا 
مـــن الــتــعــاون مـــع دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي الـــتـــي عــلــيــهــا أن تـــؤكـــد أنــهــا 
للمزيد  ومستعّدة  ومتماسكة  مستقّرة 
مـــن الــتــعــاون االقـــتـــصـــادي، والــتــنــمــوي.. 

وباهللا التوفيق.

يا أهل «الخليجي» 
تعالوا إلى كلمة 

سواء

د. خالد محمد بودي

أغــلــبــنــا عـــاش ومــــارس مــظــاهــر وطــقــوس قــرقــيــعــان املــاضــي ببساطتها 
وعفويتها املحببة إلى الكبار قبل الصغار، أّما قرقيعان اليوم فقد ابتعد كل 
البعد عن املوروث الجميل الذي توارثناه عبر أجيال وأجيال، فقد حمل طقوسًا 

جديدة، ومبتكرات عجيبة مكلفة ماديًا، كما لبس حلة حديثة ال تشبهه!
أيضًا  بطبعه  واإلنــســان  والتبديل،  التغيير  دائمة  الحياة  أن  هنا  ننكر  لن   
يميل إلى التغيير حتى يواكب متغيرات العصر وحراكه املتسارع، وهذا ما 
جعل مظاهر قرقيعان الزمن الجميل تفقد سحرها الّشفاف، وتغيب نكهتها 

العتيقة.
الجديدة  «القرقيعانية»  والبدائل  التغيير،  هــذا  من  والتذمر  االستياء  إن   
وأساليبها املتطورة عند البعض منا، خصوصًا كبار السن، ليست منصبًا 
الحلويات  وأنــــواع  واألدوات  بامللبس  الــحــديــثــة  الشكلية  املــظــاهــر  عــلــى  فــقــط 
واملكسرات، إنما اإلحساس بأن ليالي القرقيعان التراثية أصبحت بمظاهرها 
املجتمع  أطياف  أغلب  بني  والتنافس  والتباهي  التفاخر  رمــوز  أحــد  الجديدة 
الكويتي، تصل إلى التهادي بني األسر بعلب الفضة ذات األشكال واألحجام 
الغالية الثمن، التي تحتوي على حلوى فاخرة مرتفعة التكاليف، ال تمت بأي 
صلة لحلوى القرقيعان التراثية التي تربينا عليها، ناهيك عن أكياس القماش 
هذه  مــن  وغيرها  العجب..  فــي  الغارقة  املختلفة  والــســالل  الغالية،  املزخرفة 

املظاهر املبتكرة التي حتما لن تمتع الصغار ولن تسعد لياليهم.
شهر  والتسامح،  والخير  والرحمة  املحبة  شهر  املــبــارك  رمــضــان  شهر   
القرآن وليلة القدر، وأيضًا شهر التغيير وقتل الروتني، وذلك بتغيير عاداتنا 
عدم  الصيام  أهمية  ومــن  اليومية.  الدنيوية  أمــورنــا  وكــل  والــشــرب  األكــل  فــي 
اإلفــــراط والــتــبــذيــر فــي كــل شـــيء. أمـــا األكــثــر أهــمــيــة لــلــصــيــام، فــهــو الشعور 
مما  الــكــفــاف،  على  يعيشون  الــذيــن  املتعففني  واملحتاجني  الــفــقــراء  بمعاناة 
يدفعنا، كقادرين، إلى العطف عليهم ومساعدتهم حسب قدراتنا وإمكاناتنا 
املادية وغيرها. ومع هذا يصر أغلبنا على هذه املظاهر املغرقة في اإلسراف 
أجواءنا  أن  أيضًا  متناسني  صيام،  شهر  أنه  رغم  التراثية،  املناسبة  هذه  في 
أكثر  تزال  ال  املختلفة  والصراعات  الحروب  في  املنكوبة  واإلسالمية  العربية 

عوزًا وحزنًا.
 لـــذا، ينبغي علينا االعـــتـــدال فــي مــظــاهــر هـــذه املــنــاســبــة الــرائــعــة، واألهـــم 
االبتعاد عن التفاخر والتباهي في ليالي شهر رمضان املباركة، حتى ال نفقد 
للشوارع،  أوطانهم  لفظتهم  الــذيــن  والالجئني  املخيمات  بأطفال  اإلحــســاس 
ويتمتهم تلك الحروب العدمية، الذين يتمنون كسرة خبز نظيفة، وشربة ماء 

نقية!
 وكل قرقيعان وأنتم بخير ونعمة وصحة وعافية يا أهل ديرة الخير.

هناك قصة رمزية فيها الكثير من الــدروس والحكم، تقول 
الحكاية: اصطحب جمل وحمار في طريق، وأثناء مشيهما في 
طريق وعرة كان الحمار كثير التعثر أما الجمل فال يتعثر إال 
نادرًا. تعجب الحمار من ذلك وقال لصديقه الجمل: أراني كثير 
التعثر مع أن عيني قريبتان من األرض، وأنت ال تتعثر رغم بعد 

عينيك عن األرض.
قال الجمل: ألنك تنظر بني عينيك، فال تدرك العثرة إال وأنت 
واقع فيها فال تستطيع أن تتحاشاها. أما أنا فإني أنظر بعيني 
بعيدًا فأستبني الطريق السهلة والصعبة، وما يعترضني فيه 
مــن حــجــارة وغــيــره، فــأخــتــار املمهد مــن الــطــريــق، وأبــتــعــد عن 

املعوقات والحفر.
بعض  يــضــع  أن  اإلنـــســـان  يــنــصــحــون  اإلدارة  عــلــمــاء  نــعــم، 
الخطط القريبة والبعيدة، وأن يعمل على تصميمها وصياغتها 
على أرض الواقع، ويعرف أيضًا ما اإلجراءات واألدوات املطلوبة 
األعمال  لــرواد  بالنسبة  وكذلك  تنفيذها،  في  والبدء  لتوفيرها 
خمسية  وخطط  أهــداف  لديهم  واملؤسسات  الشركات  وكبرى 
وعــشــريــنــيــة، وربــمــا يــتــنــبــأون بــمــا قــد يــواجــهــونــه مــن تغيرات 
وتــقــلــبــات فـــي الـــســـوق الــعــاملــيــة، ويــضــعــون الــبــدائــل املــتــوقــعــة، 
ويــــوزعــــون املــخــاطــر قــــدر اإلمــــكــــان، هــــذه هـــي اإلدارة الــفــعــالــة 

واإليجابّية، والقائمة على التخطيط املدروس.
أما على مستوى األفــراد فيحبذ أن يرسم ويصمم الراغب 
تعينه  الــتــي  اإلجــرائــيــة  الــخــطــوات  بــأهــم  مستقبله  التغيير  فــي 

على التقدم والرقي في دراسته ووظيفته وأسرته وغيرها من 
األدوار التي يلعبها في حياته. وباملناسبة الخطط بشكل عام 
قابلة للتغير والتعديل، بمعنى ال تضع نظاما صارمًا، فاملبادر 
وتغيرات  كــاملــرض  بــيــده،  ليست  ظــروفــًا  هناك  أن  تمامًا  يــدرك 

املناخ.. إلخ.
وبــعــد وضـــع األهـــــداف املــســتــقــبــلــيــة، اجــمــع وابـــحـــث عـــن كل 
كتب  ملهمة،  صــور  تطويرية،  أفــالم  املعنوية:  روحــك  يرفع  مــا 
محفزة، مجموعات إيجابية، حكم وأقوال.. وهلم جرا. إذًا، هذه 
القراء  أعزائي  إليكم  دعواتي  واملنظمة.  املخططة  للحياة  دعــوة 
بالتميز واإلنجاز بعيدًا عن الفوضى والعشوائية، وإن واجهتم 
فنصيحتي  أهدافكم،  بناء  أثناء  واملتشائمني  السلبيني  بعض 
النمر؟  أم  الــغــزال  أســـرع  أيهما  ســـؤال:  بـــاًال،  لهم  تلقوا  ال  لــكــم: 
للنمر؟!  سهلة  فريسة  الغزال  يقع  ملــاذا  ولكن  الــغــزال،  الــجــواب: 
ألنه ينظر باستمرار إلى الخلف ويراقب النمر، وكونه ينظر إلى 
الخلف فهو يشعر بالخوف الشديد القترابه منه فيقل النشاط 

وتضعف الهمة، لذلك.. 
الخالصة ُكن إيجابيًا وفوق ذلك أصم، أمام املحبطني الذين 

يحاولون الوقوف أمام مشاريعك وأحالمك. 
ختامًا، الناجح الذكي يعلم أن املشي نحو النجاح له خطوات 
كالجهد واملثابرة والعمل الدؤوب، قد يمتد عشر سنوات أكثر 
أو أقل، املهم أن يعمل اإلنسان بصمت وإصرار في درب الحياة 

الطويل، ليكتشف متعة الحياة باإلنجاز.  

وصلتني إحدى الرسائل من التطبيق الذي تم بيعه بـ11 مليار دوالر، أي ما يزيد على 
التكاليف املقدرة إلصالح الخراب املمنهج لسوريا والعراق.

وهو التطبيق الذي يشبه في الواقع تحولنا إلدارة بريد، فنقوم يوميًا بتصنيف وتصفية 
وإعادة توجيه البريد الذي نتسلمه، من األصدقاء واألهل، إلى مجموعة أخرى منهم، الذين 
ال يقلون مكانة أو قيمة، ونستمتع، بحسن إرسال طبق من املعلومات واألغاني والصور 
والنكات والحكم وأجمل املصنفات، التي يسعدنا أن تكون في صميم توقعنا، من املالئمة 
ألذواق من تمت إعادة اإلرسال إليهم. وشملت تلك الرسالة ما نمر فيه من تحوالت، وهو 
أسلوب العزاء وذكر املتوفني، حيث تذكر، أن املتوفى كان متواصال مع الجميع، فكان دائما 
أون الين، ولم يتجاهل أحدا قط، ولم يعمل بلوكا ألحد، ولم يدخل مجموعة ويظل صامتا، 

أو يقتنص إرسال ما يعجبه آلخرين. 
وأكــثــر مــن ذلـــك، فاملتوفى كــان مرحبا فيه فــي املــجــمــوعــات، وعــمــره مــا أزعـــج أحـــدا بـ 
Comment، وبحياته ما قصر بـــLike، دائمًا كان يعمل Share لألغنياء وTag للفقراء، 
ـــFacebook، ما أسعده، فقد مات، وحوله جميع أصدقائه، وتم تقديم  توفي وهو وفاتح ال

العزاء، من كل أنحاء العالم، ممن يعرفهم، وممن ال يعرفهم..!
ويمكن القول إنه حتى املوقع اإللكتروني، إن كانت له قيمة سوقية، فسيورث للورثة، 
مضافا إلى ذلك حسابات التويتر، االنستغرام، والفيسبوك، حيث في كثير من الحاالت، 

تعد مصدرا للرزق والتكسب املشروع وغير املشروع. 
اخــتــراق  درجـــة  حيث  مــن  مسبوقة،  غير  تظل  الــبــشــري،  الــتــاريــخ  فــي  الــفــتــرة  تلك  لعل 
االختصاص،  ذوي  مــن  إال  مفهومة،  غير  مسألة  الرقمية  البيانات  فتظل  الخصوصية، 
ويمكن القول إنه طاملا ال يوجد ما تقوم الحاجة إلخفائه، فنكون بحالة اإلباحة املحدودة 

املدى، بل نكون - في الواقع - أمام مفهوم جديد للخصوصية.

لنشعر باملحتاجني والفقراء 

ُكْن إيجابيًا وأصم..!

منى الشافعي

أحمد جمال الرويح

m_
als

ha
fei

@
ho

tm
ail

.co
m

a.j
.r_

82
@

ho
tm

ail
.co

m

inf
o@

ad
na

na
lot

hm
an

.co
m

بعد أكثر من ستة أعوام على انطالقة ثورات الربيع العربي.. يطرح الجميع 
وباستمرار مسألة فشلها كثورات عن تحقيق طموحات الشعوب العربية!

قد يكون من املبكر جدًا  طرح أي تقييم موضوعي لهذه الثورات اآلن.. 
فهي ال تزال في مرحلة االنفجار ولم يستقر غبارها بعد لنرى عن قرب 

ونلمس ما أحدثته من تحول وتغيير!
املــتــشــائــمــون يـــــرون أن هــــذه الــــثــــورات قـــد أزاحـــــت مـــن املــشــهــد الــعــربــي 
الربيع  لــدول  بالنسبة  صحيحًا  هــذا  يكون  قد  بطغاة!  وأتــت  ديكتاتوريات 
العربي.. فالسجون ال تزال مزدحمة باألبرياء ومؤسسات الحكم، والسلطة 
ال تزال تستخدم مفهوم األمن بشكل قمعي.. والحريات ال تزال محاربة! لكن 
ذلك ليس املشهد كله.. بل قشرته التي تحجب عنا، وبكل أسف، ما يحدث 
أسفل القشرة.. حيث األحداث ال تزال متحركة.. والتظاهرات واالحتجاجات 
كان  فمن  متقدًا    !  يــزال  ال  الجديد  العربي  الوعي  ولهيب  متأججة..  تــزال  ال 
يصدق يومًا أن يتحدث سوري أو ليبي أو عراقي عن حقوقه بهذه العالنية.. 
ومن كان يتصور أن تخرج التظاهرات املنددة بفساد السلطة في دول كان 

الحديث عن مالبس «الزعيم» عقوبة تستدعي اإلعدام!
انزلوا إلى األسفل.. إلى الشوارع العربية.. راقبوا وتابعوا ما ُيطرح على 
«تويتر» وغيره من وسائل التواصل املذهلة.. ارصدوا كيف ارتفع سقف 
مطالب املواطن العربي الذي أصبح يتحدث في الدين والعقيدة والسياسة 

بكل حرية وشفافية.. تأملوا كيف أصبحت األفكار املحظورة التي طرحها 
مفكرون مثل طه حسني، ونصر حامد أبو زيد، وفرج فودة، مادة يتناولها 
أن  مثال  يتصور  كــان  فمن  منتديات اإلنــتــرنــت!  فــي الــشــارع وفــي  العامة 
الفساد  أو  التراث  كتب  بعض  صحة  مــدى  الناس  فيه  يناقش  يومًا  يأتي 
الصحافي  أثـــاره  الــذي  مصر،  فــي  كــاألزهــر  عريقة  مؤسسة  فــي  اإلداري 

أحمد الخطيب!
وإنما  يــطــرح..  ملا  موافقًا،  أو  معارضًا  بموقفك،  تتعلق  ال  هنا  واملسألة 
بحقك فــي االطـــالع على كــل املــواقــف ومــن ثــم حــق تحديد مــوقــفــك! العالم 
العربي، بشرقه وغربه، لم يتجرأ املواطن فيه عن التحدث في قضية املثلية 
تحكمه  مجتمع  فــي  كبيرا  وعيبا  حساسة  قضية  كانت  فهي  الجنسية.. 
طرحها  يتم  مــتــداولــة  قضية  هــذه  الــيــوم  الــقــوانــني!  قبل  واألعــــراف  التقاليد 
كواقع في محاوالت الحتوائها قدر اإلمكان! املثلية الجنسية ليست نتيجة 
للربيع العربي كما يحاول اإلسالم السياسي أن يرّوج، فهي موجودة خلف 
الجدران.. وكل ما فعله الربيع العربي أنه جعل منها قضية متداولة للنقاش 

بعد أن المست حرية التعبير عنان السماء  !
الثورة هي تغيير في الــوعــي.. وهــي تبدأ من األسفل إلــى األعلى وليس 
العكس.. وعملية تبديل الكراسي في دول الربيع لم تنجح في التمويه، بدليل 

أن الشوارع في مرحلة انفجار.. وهو املهم واألهم هنا!

الثورة من األسفل إلى األعلى
سعاد فهد املعجل
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قبل عدة أسابيع انتشرت على طرقات الكويت لوحات إعالنية 
ــدنــانــيــر، وعـــــادة أصـــحـــاب األعــمــال  مــدفــوعــة كــلــفــت اآلالف مـــن ال
والــشــركــات يــدفــعــون لــوضــع إعــالنــاتــهــم مــقــابــل تــســويــق وتــرويــج 
مــنــتــجــاتــهــم، يــعــنــي شــغــل دعـــايـــة وإعــــــالن. لــكــن اإلعــــالنــــات الــتــي 
أقصدها هنا تسّوق لشيء جميل بدأت مظاهر فقدانه تنخر في 
منعطفا  يأخذ  بــدأ  للغير  املحب  املسالم  املجتمع  فهذا  مجتمعنا. 
جــديــدا وخــطــيــرا لــلــغــايــة، ولــألســف نــجــد بــعــض نــوابــنــا األفــاضــل 
اتجاه  االتــجــاه،  بــهــذا  تنصب  وزرائــنــا  تصريحات  بعض  وكــذلــك 
هــذول  جماعة  يــا  الــوافــديــن.  إخواننا  ضــد  والعنصرية  الشعبوية 
الناس قاعدين يشتغلون في هذا الوطن، فهم املدرسون واألطباء 
يكن  ولــم  بهم،  ارتبطت  ثقافتنا  نشأتنا  ومنذ  وغيرهم.  والعمال 
الــهــادف  غير  الجميل  اإلعـــالن  لــذلــك  وأرجـــع  مستنكرًا.  وجــودهــم 
تكفلت  عظيمة  مــبــادرة  -الــكــويــت.  روح  حملة  عكس  والـــذي  للربح 
فــيــهــا شــركــة الــســيــنــمــا الــكــويــتــيــة الــتــي وجــهــت الــشــكــر إلخــوانــنــا 
أمل  وكلي  الحقيقية،  الكويت  أهــل  روح  فعًال  وعكست  الــوافــديــن، 
من مجلس االمة والحكومة بضرورة مراعاة طبيعة هذا الخطاب 
وعدم تحميل أي فئة في الكويت أخطاء تراكمت على مدى السنني، 
فالزحمة ليست نــاتــج رخــص الــقــيــادة وتــزايــد عــدد الــوافــديــن، بل 
الذي  الترقيع  وكذلك  صيانتها،  وســوء  طرقنا  عمر  تقادم  بسبب 
لم  التي  البناء  نسبة  فــزيــادة  للدولة.  الهيكلي  املخطط  في  حصل 
الطني  من  زادت  الفرز  مشاريع  وكذلك  التحتية،  البنية  فيها  تــراع 
املسؤولية،  من  كبيرا  جــزءا  نتحمل  كمواطنني  أيضًا  ونحن  بلة. 
فالبعض منا تفنن في املخالفات وبدأ بالتأجير للعزاب وغيرهم 
بــني سكن املــواطــنــني غير مــراع لحرمة الــجــار. فكل هــذا نتج عنه 
فوضى معمارية ومرورية عارمة، فال يمكن لنا أن نحّمل أخطاءنا 
من  أيضًا  فهي  السكانية  التركيبة  عن  تكلمنا  ان  وكذلك  للغير، 
صنع أيدينا، فالخلل بالتخطيط، والتراجع ألكثر من عشرين عامًا 
عن تطوير البالد ومن ثم فجأة نبدأ ببناء مدن جديدة ومشاريع 
ستنتج  حتمًا  واحــد  آن  في  كلها  مليارية  وصناعية  تحتية  بنية 
عنها زيادة أعداد الوافدين، وإال شلون بتشغلون هذي املشاريع 
حد يفهمني؟! طبعًا ما راح اتكلم عن تجارة اإلقامات والرخص 

التجارية ألن ماكو فايدة. 
اهللا  وبفضل  الوافدين،  بإخواننا  وسهال  أهال  نقول  أن  ويبقى 
ما زالــت الكويت من أكثر املــدن في العالم أمــانــًا، ومــن جهتي أود 
وكذلك  بالسالمة،  وتقوم  شكرًا  زينهم  ملندوبي  وأقــول  املشاركة 
لــلــعــامــلــني مــعــي روي وفــضــل ورفـــعـــت وأيـــمـــن وعــــالء ومــحــمــد.. 
وسائقي موني وكل العاملني بمنزلي والى املهندس االمني مجدي 
القاضي واملعماري املبدع بسام الحاج. شكرًا جزيًال ناس اشتغلت 

معاي ألكثر من ثالثني عاما وما شفت منهم إال كل الخير.

روح الكويت
عدنان عبدالله العثمان

عزاء إلكتروني
لبيد عبدال
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