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»اليورانيــــوم املنضـــب 
اليــــزال موجودا في الكويت 
ولم ينقل منه جرام واحد«، 
هذه احلقيقة التي قضيت 32 
يوما أبحث وراءها بعد أن 
أعلن في الصحف األميركية 
خالل شهر يونيو املاضي 
عن نقل 6700 طن من التربة 

امللوثة باليورانيوم من الكويت إلى أميركا، وكنت قد كتبت 
قبل شهر عن أن الصحف األميركية تناقلت خبر تصدير 
الكويت لليورانيوم إلى الواليات املتحدة األميركية، وبعد 
نشري ملقالتي بيوم أرسل لي املنسق العام جلماعة اخلط 
األخضر الكويتية الزميل خالد الهاجري رسالة طويلة 
يبلغني فيها أنهم كانوا قد أثاروا املوضوع قبل عام في 
مقابالت لهم في قناتي »الوطن« و»الراي« وأحسست من 
خالل مقالته أنني »مصيف« والناس »مشتيني«، غير أنني 
لم أكن أبدا »مصيف« ولم أكن كذلك يوما، فقد عرضت ما 
عرضته خالل مقالتني متتاليتني أمال في أن أجد ردا من 
أي جهة حكومية على ما أثارته الصحف األميركية عن 
حقيقة تصدير الكويـــت لـ 6700 طن من التربة امللوثة 
من مينـــاء الدوحة إلى والية آيداهـــو األميركية، ولكن 
وكعادة وزارة الدفاع املسؤولة األولى واألخيرة عن مثل 
هذا النقل لم يأت رد ولم يكلف أحد نفسه عناء الرد ولو 
حتى برسالة فاكس من سطرين، لذا أخذت على عاتقي 
البحث عن هذا املوضوع ألجد أن اليورانيوم املنضب لم 
ينقل من الكويت وأن كل ما نقل بحسب ما أثبتت تقارير 
التحاليل األميركية هو مجرد »تربة رملية« ملوثة بنسبة 
بســـيطة وال تكاد تذكر من اإلشـــعاع الذي يدخل ضمن 

دائرة األمان وليس دائرة اخلطر.
طوال 32 يوما بحثت وراء الصفقة والشركة األميركية 
التي قامت عليها، والعقدين اللذين متت مبوجبهما الصفقة 
التي أبرمتها وزارة الدفاع األميركية مع مقاول أميركي ألجد 

مبا ال يدع مجاال للشك أنه لم 
ينقل جرام واحد من حديد 
قذائف اليورانيوم املنضب 
التـــي احترقـــت وتفجرت 
نتيجة احتراق مخزن ذخيرة 
تابع للجيش األميركي عام 

.1991
وصلت في رحلة بحثي 
إلى شـــركة أميركان إيكولوجي التي قامت بدفن التربة 
امللوثة باليورانيوم املنضب فـــي مدينة بويس بوالية 
أيداهو األميركيـــة ووجدت أن كل التقارير املعملية عن 
الشـــحنة تثبت أنها مجرد »تربة رملية« حتوي نسبة 

ضئيلة من اإلشعاع غير املؤذي.
فلمـــاذا نقلت هذه األطنان مـــن التربة إذن؟ وملاذا 
دفعت وزارة الدفـــاع الكويتية قيمة صفقة يفترض 
أن تتم عبر اجليش األميركي كونه صاحب املشـــكلة 
أصال والذي ميتلك مشروعا أطلق حتت اسم »مشروع 
الكويت« منذ العام 2003 يقوم مبوجبه اجليش األميركي 
بدفع املاليني لشـــركات مقاوالت أميركية متخصصة 
من أجل تنظيف ونقل أي مـــواد ملوثة باليورانيوم 
يخلفها اجليش األميركي وعلى ميزانية وزارة الدفاع 
األميركية وال يفترض أن تتحمل وزارة الدفاع الكويتية 

»سنتا« واحدا.
ما اكتشـــفته خالل رحلة ناهزت الشـــهر من أوراق 
ووثائق كويتية وأميركية ال ميكن أن تكفيه مقالة واحدة 
وبحاجة إلى إعادة جتميع، خاصة أن كل عقد من العقدين 
اللذين منحتهما وزارة الدفاع الكويتية للمقاول األميركي 
الذي قام بتنفيذ نقل التربة »امللوثة باليورانيوم« وراءه 

قصة »أبلى« من األولى.
رمضان كـــرمي وكل جرام يورانيـــوم منضب وأنتم 

بخير.
 Waha2waha@hotmail.com

القلــــم ذلــــك االختراع 
التاريخ  الذي غير مجرى 
واحلضارة، وبه سادت دول 
عديدة على مر التاريخ عبر 
ما خطه أدباؤها وعلماؤها، 
ذلــــك اليراع الذي ســــطر 
البطــــوالت وأجج  مالحم 
القلم  الشــــعوب،  مشاعر 

الذي لم يكن يعلم من اخترعه أنه سيكون مدادا للخير 
ليصبغ بحبره جراح الناس ويداوي آالمهم، وليتيح لهم 
البوح مبكنونات صدورهم وسمح له بترجمة أفكارهم 
على مرأى من أعينهم، ليراقبوا نتاج إبداعاتهم على مر 
العصور وهم يسطرون للبشرية أروع اإلجنازات وأعظم 
االبتكارات، القلم الذي أجج مشــــاعر األدباء والشعراء 
ليجعل من كلماتهم أحلانا تشــــدو على أسماع الناس 
فيخفف من عذاباتهم. القلم هو من ســــمح ملهندســــي 
احلضارة اإلنســــانية بأن يعمروا أرجاء هذا الكوكب، 
وهو من أتاح لهم رسم الطائرات والبواخر وغيرها من 
االختراعات التي غيرت مجرى التاريخ. ذلك القلم الذي 
مجده اهلل سبحانه وتعالى، عندما جعل مستهل رسالة 
نبي البشرية محمد ژ هذه اآليات العظيمة: )اقرأ باسم 
ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم 
الذي علم بالقلم، علم اإلنسان مالم يعلم(. ويكفيه فخرا 
أن أقسم خالق الكون به، فأي رمزية أراد اهلل سبحانه 
وتعالى أن يجعلها للقلم: )ن والقلم وما يســــطرون(. 
وال أعلم وصفا أرفع من وصف احلكماء والفالسفة لهذا 
القلم، حتى قال عنه الفيلسوف اليوناني أرسطاليس إن 
)عقول الرجال حتت أسنان أقالمهم(. ولكن في الوقت 
نفسه علينا أن نعي جيدا اجلانب املدمر واملظلم الستخدام 
القلم، فكم من مجرم نشر جرائمه لضعاف النفوس، وكم 
من قاتل أفنى شعوبا من خالل كلمة، وأباد حضارة بعد 
أن نفث ســــموم قلمه على من صدقه واتبعه، فإن كان 

أفادوا  أدباء وعلماء  هناك 
البشرية، فقد كان هناك من 

يهدم ويدمر. 
هذه املقدمة هي رسالتي 
لكل من يكتب مقالة وينشر 
فكرا على صفحات جرائدنا 
احمللية، هي دعوة من القلب 
بأن نخــــاف اهلل ونراقبه 
عندما تسطر أقالمنا أفكارا ورؤى نود نشرها ملن ينتظر 
منا حتليال أو تقييما ملوقف. يجب علينا أن نعي عظم 
املسؤولية التي نرزح حتتها، فهناك حتما من يتأثر وهناك 
من ينتظر أن تترجم له ما يشاهده من معادالت سياسية، 
ويبحث عن عــــون عندما تتضارب أرقام احلســــابات 
واملصالــــح حوله. كم هو محزن ونحن نشــــاهد أقالما 
وكتابا أصبحوا يحيدون عن رسالتهم األخالقية واألدبية، 
وصاروا يتبادلون ويتقاذفون االتهامات مســــتخدمني 
عبارات ال تليق مبن انتسب لهذه املهنة، كم هو محزن 
عندما تقرأ كتابات تتجه لنقد األشــــخاص ال األفعال، 
وكم هو مؤلم عندما تصبح مقاالت الكتاب مادة دسمة 
ملجرد التعليق واســــتخدام األلفــــاظ املنفرة من خالل 
بعض املواقع اإللكترونية. يــــدور احلديث كثيرا هذه 
األيام حول الوحدة الوطنية، فهذه الوحدة تتطلب من 
اجلميع أن يعي دوره، خصوصا من يعمل في وسائل 
اإلعالم والصحافة. لقد أولى صاحب السمو حفظه اهلل 
تعالى اهتماما كبيرا بوسائل اإلعالم، عندما اجتمع مع 
رؤساء حترير الصحف اليومية وأخبرهم مبا يختلج 
في صدره من إحســــاس وشعور باخلطر، وطلب منهم 
العمل على إيقــــاف كل ما يضر مبصلحة البلد. ونحن 
في شهر رمضان املبارك، أمتنى وأدعو اهلل العلي القدير 
أن يهدينا جميعا ملا فيه اخلير والصالح وأن نبتعد عن 

كل ما يؤدي إلى الفرقة والشقاق.
abz973@hotmail.com
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ال اكتب هـــذا دفاعا عن قناة إعالميـــة او صحيفة بعينها 
ولكني أدافع عن مفهوم تناضل كل الشعوب من اجله لدرجة ان 
البعض نادى بالقول ان هذا املفهوم هو فطرة لدى كل االفراد: 
احلرية. أليس من الغريب حقا ان يرفض الناس، كل الناس، 
ان يخضعوا لقهر واستبداد اآلخرين، مهما تعددت صور هذا 
اآلخر؟ يبدو ان هـــذا الرفض اجلمعي هو الذي يدفع البعض 

للقول ان احلرية شعور غريزي.
احلرية هي غياب االجبار والقســـر من اخلارج، وعلى هذا 
فالفعل يكون حرا بقدر ما يكـــون معبرا عن الذات وإرادتها. 
اما الذات االنسانية فتمارس حريتها من خالل القول والفعل، 
واحلال ان كل حتديد وإجبار من اخلارج لهذا القول او الفعل 
هو اقتطاع جلزء من حرية االنســـان. ومـــن هتا تأتي اهمية 
الدســـاتير والقوانني فهي املنظم الرئيســـي حلياة االفراد في 
املجتمع فتضمن حدود حرية كل فرد ومتنعها من االعتداء على 
اآلخرين. في الدول الدميوقراطية ينظر للدستور والقانون على 
انهما تعبير عن حرية او إرادة الشعب وبالتالي فإن هذا املنع 
والتحديد ألفعالنا والذي ميارســـه القانون ال يعد في النهاية 
إجبارا الن الفرد في الدولة الدميوقراطية هو واضع القانون 
وهكذا فاالجبار ال يأتيه من اخلارج بل من الداخل ولهذا السبب 

يعد هذا الفرد حرا.
نعرف اليوم ومن خالل نظرتنا لدميوقراطيات العالم املتحضر 
انه كلما زادت دميوقراطية الدولة اتيح املجال وبصورة اكبر 
لتعبير االفراد عن ذواتهم من خالل القول او الفعل. والعكس 
بالعكس، فكلما زادت تسلطية الدولة قلت مساحة هذا املجال 
الذي يتيح لالفراد التعبير عن ذواتهم. وقد يأخذ هذا املجال، 
وهو مجال سياسي بكل معنى الكلمة، صورا شتى، فهو الصحافة 
والبرملان والقنوات التلفزيونية واالنترن... الخ من وســـائل 

متكن الفرد او اجلماعة من إيصال افكارهم لآلخرين.
والسؤال هو إذن: ماذا يعني إيقاف او منع برنامج تلفزيوني 

من قبل احلكومة؟
يعني هذا املنع ان السلطة السياسية قد حددت وجلمت حرية 
البعض ولم تسمح لهم بالتعبير عن وجهة نظرهم. وفي هذا 
جنوح نحو التســـلط فالدولة التسلطية هي التي تتدخل في 

طريقة االشخاص في التعبير عن ذواتهم ووجهات نظرهم.
يعني هذا املنع ايضا ان الدولة قد تعسفت في ممارسة حقها 
حيث ان املتضررين من هذا البرنامج هم اشخاص بعينهم وإذا 

ما شعروا بوجود هذا الضرر فلهم حق اللجوء للقضاء.
يعنـــي هذا املنع ايضا ان الدولة قـــد وقفت مؤيدة لوجهة 
نظـــر معينة ومعارضة ألخرى ومن املفترض في هذه الدولة 
ان تلتزم احلياد فيما يتعلق باخلالفات بني اجلماعات املختلفة 

التي تنتمي لها.
يعني هذا املنع ايضا ان الدولة قد ابتدأت فقدان مصداقيتها: 
فاحلكومة الدميوقراطية، اي حكومة، قد قطعت عهدا ضمنيا 
على نفســـها باحترام حريات االفراد في التعبير عن ذواتهم 
والتزام احلياد حيال مخاصمات اجلماعات املختلفة، واحلال 
ان احلكومة لـــم تلتزم بذلك العهد، فكيف ميكننا الوثوق بها 

مجددا؟ فكر فيها!
m_alwuhaib@yahoo.com

عادة ال احب تغييرها وهي رياضة املشـــي على 
شواطئ الكويت قبل االفطار، وفي احد االيام ولدى 
ذهابي ملمارسة هوايتي قبل االفطار واجتاهي الحد 
هذه الشواطئ كنت استمع لبرنامج إذاعي، ولالسف 
لم تتح لي الفرصة الســـمع املقدمة ومعرفة اســـم 
البرنامج، املهم ما شـــد انتباهي للبرنامج وجعلني 
أصغي إليه انه كان يســـلط الضـــوء على البرامج 
واملسلســـالت الكويتية املقدمة خالل شهر رمضان 
الكـــرمي، وتقدمي نقد بناء لبعض هذه املسلســـالت 
والبرامج وتوضيح ما بها من مســـاوئ سواء أكان 
النقد ضد الكاتـــب أو أحد فريق العمل بلغة نقدية 
راقية، كما تطرق البرنامج االذاعي أيضا بدهشة إلى 
الزخم الرياضي من خالل البطوالت الكروية املقامة 
في هذا الشهر الكرمي، وجلست في سيارتي مصغية 
لســـماع البرنامج إلى ان انتهي برغم من وصولي 
للشاطئ، وبعد انتهاء البرنامج على الفور نزلت من 
ســـيارتي لضيق الوقت واقتراب موعد االفطار فلم 
يســـمح لي الوقت بان انتظر السمع اسم البرنامج، 
وبدأت برياضتي احملببة خالية الذهن من الضغوط 
النفسية والسياسة، أمأل عيني بجمال البحر وروعة 
لونه وصفائـــه وأثناء هذا الهدوء الكوني أتت على 
ذهني أغنية »حلم الكـــرى« وقمت بترديدها، وهي 
أغنية قدمية للفنان حسني اجلسمي، وهي من االغاني 
احملببة لنفسي النها تتعلق بإنسان يعز على نفسي 
ملا يحمله من صفات جميلة وحميدة مثبتة وليس كما 
أتت في االغنية بأنها حلم الكرى، قد يسأل البعض 
ما وجه التقارب بني ما ذكرته في بداية مقالتي وما 

أذكره من معنى وارتباطي باالغنية؟ 
االرتبـــاط ما بني هذا وذاك هو كلمة »الكرى« اي 
النعاس، بعيدا عن االغنية وبعيدا عمن يحمل هذه 
الصفات، إال أنني سأسلط الضوء على النعاس الفكري 
واالعالمي والرياضي، فلالسف البعض قد يحلم او 
يعتقد بأنه يدفع حركة الفكر والرياضة واالعالم إلى 
القمة من خالل ما يقدمه من برامج او مسلسالت او 
دورات إما بالتنفيـــذ او إقامتها حتت رعايته، لكن 
لالسف هذا يقتصر فقط على احالمه اثناء نعاسه، 
الن ما يقـــدم ويعرض لنا لم يطـــور ولم يقدم اي 
فائدة حلركة التنمية سواء على الصعيد االعالمي او 
الفكري او الرياضي، وحتى ال يسأل البعض: كيف 
ذلك؟ سأســـلط الضوء اليوم على الرياضة وهذا ال 
يعني ان االعـــالم والفكر بخير ولكن تعبت االقالم 
من الكتابة ولالســـف ال احد يقرأ او يسمع، وعندما 
اكتب عن الرياضة والدورات التي تقام خالل شـــهر 
رمضان ال اخص اناسا معينني ولكن هي امثلة معاشة 
من واقعنا الذي اصبح يشكل دائما »الكرى« املفزع، 
فعندما يقوم البعض بتنظيم دورات رياضية ايا كان 
اسمها او من هو الراعي لها وهذا ليس خطأ بل هو 

فعل جيد في حد ذاته.. ولكن!
ولكن مـــا نالحظه من خالل هذه الدورات ما هو 
إال برواز مجمل ملن يرأس هذه الدورة، أما احملتوى 
فلالســـف فارغ، نعم فارغ، فهي تقتصر فقط على 
االعالم لظهور فالن بجانب فالن أما االساس املقامة 
الجله الدورة فلالســـف ذهب مـــع االحالم »اللبيب 
يفهم ما بني السطور«، وهنا السؤال: ملاذا ال نحول 
هذا احللم حلقيقة؟ واحللول كثيرة منها على سبيل 
املثال ال احلصر مســـاعدة النوادي بهذه االموال او 
جتهيزها من النواقص املراد شراؤها، او االنفاق على 
معسكرات الفرق الرياضية للخارج، ولكن لالسف 
النعـــاس اصبح يغلب على الكثيـــر منا وأصبحنا 
نعشق ان نرى انفسنا فقط حتى في احالمنا وهنا 

تكمن مشكلتنا. 
كلمة وما تنرد: اشـــكر البرنامج الذي لالسف ال 
اعرف اسمه عندما ذكروا ان الفن والفكر والرياضة 

هي إبداع وهواية وليست مصدر رزق.
atach_hoty@hotmail.com 

كل رمضان اكتب محذرا األبرياء من أخطر نصف ساعة 
بالعالم وهي نصف الســـاعة التي تســـبق موعد اإلفطار 
والتي يتسابق فيها قادة كثير من املركبات مع الوقت ومع 
انفســـهم فقط ليصلوا الى منازلهم في وقت االفطار حتى 
وان كان ذلك على حســـاب قتلهم ألبرياء في الطرق حيث 
يبـــدو ان ادعاءهم الصيام ليس برادع قوي لهم عن قيادة 
مركباتهم بسرعة جنونية وعن كسرهم لإلشارة احلمراء 
ولقوانـــني املرور األخرى رغم أن صيام رمضان هو صيام 
لتهذيب النفس والسلوك قبل ان يكون اداء لركن رئيسي 

من أركان االسالم.
إنني متأكد بصورة ال تشوبها شائبة أنه لو قام مسؤولو 
املرور في البلد وبصدق بإحصاء كمية املخالفات املرورية 
اجلسيمة والقاتلة التي يرتكبها كثيرون من أدعياء الصوم 
بسبب هذا السبب السخيف والتافه والذي ال يصدقه عاقل 
واملتمثل مبحاولتهم الوصول في الوقت احملدد لسفرة اإلفطار 
لوجدوا ان عدد املخالفات في شهر رمضان وحده يفوق عدد 
املخالفات في بقية اشهر السنة، وليحاول اي شخص مراقبة 
الشوارع في نصف الساعة املجنون واخلطير قبل االفطار 
ليتأكد بنفســـه من ذلك، شرط ان يقف للمراقبة بعيدا عن 
الطريق وذلك للخطورة الكبيرة التي سيواجهها من ادعياء 

الصوم لو كان معهم في الوقت نفسه على الطريق.
قد يعتقد كثيرون أني ابالغ كثيرا واجتنى كثيرا لكتابتي 
السنوية عن نصف الساعة تلك، ولكن ما قيمة اعتقاداتهم 
او ما قيمة تصديقهم املتأخر لتحذيراتي وتأييدهم لها، بعد 
ان يفقد بريء مـــا حياته او يعاق فقط ألن حظه التعيس 
اوجده في نفس الوقت ألي ســـبب ضروري من األسباب 
في الطريق مع هؤالء القتلـــة واملجرمني املتهورين الذين 
يقودون مركباتهم بجنون عظيم ما بعده جنون في اخطر 

نصف ساعة بالعالم.
ما أخس أن يقوم شخص تافه وسخيف باستخدام ركن 
اساســـي من اركان الدين ليسبب بتهوره مآسي لألبرياء، 
وهل سيختفي او سيطير او سينتهي األكل في الكويت لو 
تأخر فقطـ  ربع ســـاعةـ  هـــؤالء القتلة الذين يتحججون 
بالصيام عن موعد وصولهم لســـفرة البلع عوضا عن ان 
يصبحوا وبتعمد سببا في قتل او تعاسة او اعاقة او حزن 

اآلخرين.
Mike14806@hotmail.com
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