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قضيت في مصر ما مجموعه 5 سنوات من اإلقامة املتفرقة 
طوال 20 عاما، ولم أعش في مصر يوما ككويتي ذهب إليها 
للعمل أو للسياحة ولكنني كنت أعيش كمصري في كل شيء 
في تنقالتي وزياراتي بل وحتى في طريقة تفكيري أحيانا، 
عالقاتي في القاهرة تكاد توازي حجم عالقاتي في الكويت، 
كما عملت لفترة كاتبا صحافيا في مجلة آخر ساعة وزاملت 
كال من رئيس حتريرها السابق محمد الشماع والزمالء إيهاب 

فتحي وعالء مطر والقبطي النبيل هاني لبيب.
أعرف س����ور األوزبكية حجرا حجرا ب����ل ال أبالغ إن قلت 
إنني أعرفها ورقة ورقة وأحفظ وجوه باعة الكتب واملجالت 
القدمية وإن كانت ذاكرتي ال تسعفني حلفظ أسمائهم، أعرف 
كوبري امللك الصالح كما أعرف جس����ر الغزالي في الكويت، 
وأعرف مداخل ومخارج شارع سليمان باشا كما أعرف خارطة 
سوق املباركية وأجيد تعديد أسماء معظم الوزراء املصريني 
متاما كما أجيد حفظ أسماء الوزراء الكويتيني الذين نافسوا 
وبجدارة الرؤساء السوفييت السابقني الذين كنا ال نحفظ اسم 

أحدهم حتى يطير باستجواب أو بتدوير أو استقالة.
عالقت����ي بالصحافة املصري����ة كقارئ تع����ود إلى نهاية 
السبعينيات وبداية الثمانينيات ومازلت أتذكر إحدى الصحف 
املصرية في العام 1982 عندما عنونت صفحتها الرئيس����ية 
»عملوها الكوايتة« وذلك في عرضها لنتيجة مباراة املنتخب 
الكويتي واملنتخب التش����يكي عندما تع����ادال إيجابيا بهدف 
ملثله، متاما كما عنونت صحيفة كويتية مبانشيت »سووها 
الفراعن����ة« عندما هزمت مصر إيطاليا بطلة العالم في كأس 

القارات املاضية.
الف����رح هناك في القاهرة مش����ابه للفرح هنا في الكويت، 
التعلق بالدين، الفخر باالنتماء، اليأس واحد، الطائفية شكل 
واحد وأرقام مختلفة، املشكالت االجتماعية أيضا واحدة مع 
اختالف تركيبة النس����يج إمنا املعادالت واحدة ومحصالتها 
تقريبا متشابهة، فهنا في الكويت بدو وحضر وفي مصر قبلي 
وبحري وهنا لدينا س����نة وشيعة وهناك مسلمون وأقباط، 
الرابط بني البلدين ثقافيا واجتماعيا ولغويا يكاد يكون هو 
األوضح وليس األقرب، وكنت أعتقد أن هذا األمر فقط أشبه 
بالتوأمة بني بلدين شقيقني ولكنني وجدت أن التوأمة ميكن 
أن جندها ب����ني أي بلد عربي وآخر لبن����ان والكويت، ليبيا 
ومصر، العراق »مع اس����تثناء الس����نوات اخلمس األخيرة« 
واجلزائر وتونس وسورية وقطر وعمان أو األردن والكويت 
وقس على أي دولة عربية وأخرى، أحالمنا رؤانا طموحاتنا 
آهاتنا متشابهة مع فارق اللهجة واللكنة فقط وأحيانا فارق 
العملة ولكن »اآله« دوما ما تكون واحدة مهما اختلفت لهجاتنا 

فصدورنا عامرة بذات اآلالم وإن اختلفت مسبباتها.
وجدت أثناء مقارناتي تلك بني الدول العربية أن الشعوب 
العربية في مجملها شعوب طيبة تتعلق بالدين كل على ملته، 
اليزال أفرادها إلى اليوم رغم العوملة و»العولقة األميركية« 
وانتشار ماكدونالدز وثقافة الراب وجملة »بيس يا مان« حتتفظ 

بقيمها االجتماعية كالكرم والطيبة وحسن الضيافة.
ولم يكن ملقالي مناسبة سوى ما تقع عليه عيناي يوميا 
لشتائم العرب ضد بعضهم البعض على فضاءات اإلنترنت 
والفضائيات ولم أجد ردا على الش����تامني العرب سوى هذا 
املقال البس����يط ومثل شعبي مصري قدمي قدم األهرامات »ال 

تعايرني وال أعايرك.. الهم طايلني وطايلك«.
Waha2waha@hotmail.com

كم م���ن الدجل والكذب ميارس���ه البعض باس���مك يا أداة 
االستجواب!

وكم من الردح والنفاق ميثله البعض علينا بعد ان اصبحِت 
»سيناريو« وحيدا وممال لهم يا أداة االستجواب!

وكم من االزعاج والضوضاء جلبه البعض للوطن مبتاجرته 
الرخيصة والالمنطقية بك يا أداة االستجواب!

وكم من الالاس���تقرار س���ببه مرارا البعض للبلد باللجوء 
املتسرع واملتهور لك يا أداة االستجواب!

وكم من االرهاب البرملاني مارسه البعض ومازالوا ميارسونه 
بعد ان اصبحِت ستارا شرعيا ملصاحلهم يا أداة االستجواب!

وكم استفاد البعض ودون حق بفضل التهديد املتواصل بك 
يا أداة االستجواب!

وكم غطيت عل���ى البعض تفاهة طرحه، وجفاف أفكاره يا 
أداة االستجواب!

وكم تاجر بك الذين ال يعرفون أو يفهمون أو يفقهون معنى 
ومتى وجوب اللجوء إليك يا أداة االستجواب!

وكم من املعارك البيزنطية، خاضها وس���يخوضها البعض 
من ضعاف احلجة واملنطق على من يفوقهم حجة وعمال وفهما 

وخلقا ومنطقا وذلك باالستقواء بك يا أداة االستجواب!
وكم من البع���ض ال يعرف من أدوات الرقابة واحملاس���بة 

الدستورية إال سواك يا أداة االستجواب!
وكم أفقدك البعض معناك وهيبتك وحط من قدرك وقيمتك 

� خصوصا � هذه األيام، يا أداة االستجواب!
وكم من الفظائع والبالوي والتفاه���ات البرملانية ارتكبت 

باسمك يا أداة االستجواب!
وأخي���را وبالتأكيد ليس آخرا � كم � جعلنا البعض نكرهك 
ونتمنى لو لم تكوني مذكورة في دستورنا يا أداة االستجواب! 
ولن���ا حق في ذل���ك وأكثر من ذل���ك، وال تزعلي من���ا يا أداة 

االستجواب.
Mike14806@hotmail.com
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مخلد الشمري

األداة المسكينة!

رؤية

الدوائر المغلقة

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

نعم نحن نعيش في دوائر مغلقة قمنا بصنعها 
ألنفسنا وأصبحنا نحيا في دوائر مغلقة مع العلم 
أن هذه الدوائر من املمكن أن تكون مفتوحة، ولكننا 
أصبحنا مجتمعا يعشق االنغالق واجلدال وال يريد 
االنفتاح والهدوء، أصبحنا نعشق العيش في دوائر 
تقف���ل علينا واملضحك أن مفاتيح هذه الدوائر في 
أيدينا، ومن خالل هذه الدوائ���ر املغلقة أصبحنا 
نضع أنفس���نا بداخلها ونقفل علين���ا أبوابها كما 
لو أننا ال نريد أن نفكر في املس���تقبل أو احلاضر، 
أصبحن���ا كالتوابيت الفرعونية للمش���اهدة فقط 
واحلديث ع���ن تاريخها، وهذا ما يحدث اآلن فقط 
احلديث عن ماضينا وتاري���خ أجدادنا ولكن أين 

نحن؟ محلك سر. 
وهذه احلالة املغلقة التي نعيشها دون منفس 
واحد لإلنسان يشعره باألمل، تذكرني بقصة قرأتها 
حدثت أحداثها ابان عهد لويس الرابع عشر � يحكى 
أن أحد السجناء في عصر لويس الرابع عشر كان 
محكوما عليه باإلعدام وكان مسجونا في القلعة، 
هذا الس���جني لم يتبق على موعد إعدامه س���وى 
ليلة واحدة، وفي هذه الليلة فوجئ السجني بفتح 
الزنزانة ودخول لويس الرابع عشر عليه مع حرسه 
ليقول له: »أعطيك فرصة ان جنحت في استغاللها 
فبإمكانك أن تنجو«، فقال السجني: »ما هي؟«، أجاب 
عليه لويس »هناك مخرج موجود في جناحك بدون 
حراسة، إن متكنت من العثور عليه ميكنك اخلروج 
وإن لم تتمكن فإن احلراس سيأتون غدا مع شروق 

الشمس ألخذك حلكم اإلعدام«.
غادر احلراس الزنزانة مع لويس الرابع عشر 
تاركني املسجون مبفرده بعدما فكوا سالسله ليبدأ 
محاولة البحث عن حريته، وأخذ السجني في البحث 
عن ذلك الباب الذي هو باب احلياة له، وراح يفتش 
في كل أرجاء القلعة ليجد هذا الباب، وفي كل مرة 
يكتش���ف أمال جديدا ينتهي بالفشل، فمرة ينتهي 
إل���ى نافذة حديدية ومرة إلى س���رداب طويل ذي 
تعرجات ال نهاية لها ليجد السرداب أعاده للزنزانة 
نفسها وهكذا ظل السجني طوال الليل يلهث ويبحث 
ولكن كانت كل محاوالته فاشلة، وأخيرا انقضت 
ليلة السجني كلها والحت الشمس من خالل النافذة 
ووجد وجه امللك لويس يطل عليه من الباب ويقول 
له: »أراك مازلت هنا«، قال له السجني: »كنت أتوقع 
أنك صادق مع���ي وأنه بالفعل يوجد باب ميكنني 
اخلروج منه ولك���ن ما وجدته كلها دوائر مغلقة، 
كلما أبدأ من نقطة تنتهي بي من حيث بدأت«، وهنا 
ضحك امللك لوي���س وقال: »لقد كان باب زنزانتك 

مفتوحا وغير مغلق«. 
وعليه جن���د أن كثيرا منا يعي���ش حياة ذلك 
الس���جني بالرغم من أن القيادة السياسية أعطت 
الكثي���ر من احلريات والثق���ة لنقدر أن نخرج من 
سجوننا ودوائرنا املغلقة، ولكن لألسف البعض 
منا ال يقوم باستخدام العقل يكتفي فقط باستخدام 
احلديث الذي ال يفيد وال يعني ان الصمت يفضل 
عل���ى الكالم، فإلى متى نتكلم وال نعمل؟ إلى متى 
نعيش في دوائر قمنا برس���مها ألنفس���نا؟ نرسم 
ونتكلم ولكن ال نعمل وال نفعل، أصبحنا مجتمعا 

سجينا داخل دوائر مغلقة.
> > >

كلم���ة وما تنرد: إلى كل م���ن يعمل في اجلهاز 
األمني للدولة عليكم أن تتذكروا دستور الكويت 
أثناء معاملتكم مع الشباب وأخص املادة 31 والتي 
تنص على »ال يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو 
تفتيشه أو حتديد إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة 
أو التنقل إال وف���ق أحكام القانون وال يعرض أي 

إنسان للتعذيب أو للمعاملة احلاطة بالكرامة«. 
atach_hoty@hotmail.com

ما حدث في مدينة دبي 
يس���تحق النظر والتأمل، 
ويج���ب وض���ع املجاهر 
الفاحصة والكاشفة ملعرفة 
الواجب  الدي���ون  حج���م 
سدادها والتي أتت كنتيجة 
طبيعيه للتوس���ع الكبير 
في إقامة املشاريع العقارية 

الفارهة والعمالقة، وهل س���يكون بعد هذه املش���كلة 
مشاكل أخرى أكبر أم أنها األخيرة، كون أنه كان هناك 
شيء من التفاؤل بتحسن االقتصاد العاملي وانتعاشه 
نتيجة األزم���ة املالية العاملية الت���ي حلت به وأكلت 
األخضر واليابس، فجاء خبر طلب دبي تأجيل ديونها 
ستة أشهر ليعيد إلى األذهان بدايات األزمة املالية وكان 
كالصاعقة وأظهر املخاطر التي ميكن أن تصاحب هذا 
االنتعاش وأطلق صفارات اإلنذار مجددا، وقد تسبب هذا 
اخلبر في تراجع األسهم في الدول األوروبية والواليات 
املتحدة األميركية، كما أن أسعار النفط وصلت إلى أدنى 

مستوى لها في 6 أسابيع عند 74 دوالرا للبرميل.
أما عن حجم الديون فتبلغ إلى اآلن 80 مليار دوالر 
إجمالي ديون دبي، و59 مليار دوالر ديون مجموعة دبي 
العاملية والتي تعتبر الذراع العقاري واملطور األساسي 
حلكومة دبي، وأغلب هذه الديون لبنوك خارجية أجنبية 
وهي بنك اتش اس بي س���ي 17 مليار دوالر، ستاندار 
شارتر أكثر من 7 مليارات دوالر، باركيز3.6 مليارات 

دوالر، آر بي سي اس أكثر من 2 مليار دوالر.
والسؤال هنا هل ستسدد إمارة دبي هذه الديون؟ 
أعتقد أن اإلجابة هي نع���م، ذلك أن هذه الديون 
تتبع حكومة دبي، إذن فهذه الديون تعتبر سيادية 
وستس���دد اآلن أو في املس���تقبل، ولكن املشكلة 
احلقيقية ليست في س���داد الديون، وإمنا تكمن 
من أين ستقترض دبي الستكمال باقي مشاريعها، 
وتنقسم هذا املشاريع إلى 3 أنواع، مشاريع يجب 
إلغاؤها ومشاريع يتم تأجيلها وأخرى االستمرار 

فيها وعدم تأجيلها وهي 
املشاريع احليوية، وال 
تتم هذه األمور إال بعد 
عمل هيكلة كاملة للشركة 
العاملي���ة«  األم »دب���ي 
وتوابعها من الشركات.

وقب���ل أس���ابيع قامت 
أبوظبي بضخ مبلغ يقدر 
ب� 15 ملي���ار دوالر عبر املص���رف املركزي ومصارف 
جتارية أخرى، إال أنها اآلن تبدو حذرة بعض الشيء 
وه���ذا احلرص واحلذر في محلهما، حيث إن مس���ألة 
الدي���ون بحاجة إلى معرفتها عن قرب أكثر، باإلضافة 
إلى احلاج���ة ملعلومات أدق وهل هن���اك ديون قادمة 
أخرى، والتأكد وانتظار تبعات هذا الشيء، وقد تكون 
هناك التزامات على أبوظبي نفسها إذن هي ستنتظر 
حتى تتضح األمور أكثر، وقال أحد مسؤولي حكومة 
أبوظبي لوكالة رويترز »س���نبحث في التزامات دبي 
ونتعامل مع كل حالة على حدة«، وأفاد »هذا ال يعني 
أن أبوظبي ستتكفل بكل ديون دبي« وأضاف »بعض 
كيانات دبي مالية وشبه حكومية، وستختار أبوظبي 

متى وأين ستقدم املساعدة«.
أعتقد أن إمارة دبي ق���ادرة على امتصاص األزمة 
والنهوض مجددا، وأن عجزها عن السداد حاليا يعتبر 
مش���كلة، ولكن االقتصاد العاملي قادر على جتاوزها 
وامتصاصها، وهناك مشاكل أكبر مت مواجهتها وحلها، 
وهناك ش���يء من التهويل من املوضوع في الصحف 
اليومية، حيث قمت بشراء إحدى الصحف اإلماراتية ألرى 
حجم املشكلة احلقيقي، فلم أر تغطيات كالتي لدينا في 
الصحف اليومية من التضخيم الكبير والهلع والتخويف، 
والسؤال األخير هو أين دور وكاالت التصنيف العاملية 
التي كنا نسمع عنها أيام الرواج قبل ظهور أزمة دبي 
وملاذا لم حتذر منها وأين الش���فافية في املوضوع، أم 

أنها جزء من املشكلة أصال؟
 akandary@gmail.com

بعد أكث���ر من 88 عاما 
تقريبا عل���ى أول جتربة 
انتخابي���ة - مجلس 1921 
- وقبلها من كيفية مبايعة 
أس���رة احلكم بطريقة قل 
نظيره���ا في ذل���ك الزمن 
حيث كان السائد هو ثقافة 
السيف واملنسف، نبتت منذ 

البداية بذرة احلرية واملش���اركة من أناس بحثوا عن 
كرامة اإلنسان في أرض ال حتوي أدنى مقومات احلياة 
إال بعد توفيق اهلل ثم اإلرادة والكفاح ولغة احلوار هكذا 
دواليك بني ش���د وجذب داخلي وأطماع خارجية بني 
من هو مقتنع باملشاركة والذي ال يرضى عن التفريط 
في مكتسباته حتى عهد األمير الراحل عبداهلل السالم 
أبوالدس���تور رحمه اهلل، الذي مت ف���ي عهده انتخاب 
مجلس تأسيسي من الشعب ليكتب الدستور ليصدق 
عليه األمير الراحل دون تعديل احتراما خليار الشعب 
في خطوة هائلة، حينما نعرف ان أغلب الدساتير تكتب 
حتى هذا الوقت عصر انتقال الصور واخلبر في اللحظة 
من قبل األنظمة ويصدق دومنا رأي للشعوب، وانتقلت 
الكويت الى عهد احلريات والقانون واملساواة وفصل 
السلطات واحلريات الشخصية واملجتمع املدني بعد هذا 
شهدت احلياة السياسية نكوصا وتراجعا وجناحات 
وإجنازات، فبعد مضي كل هذه النجاحات والتراجعات 
البد من وقفة مراجعة للحفاظ على مكتسبات الشعب 
وحفظها من العبث والتخريب من قبل أناس ال يخفون 
سخطهم على هذه الدميوقراطية والسعي لتخريبها من 
الداخل عبر أجندة تتكش���ف يوما بعد آخر، والبد من 
قانون إلش���هار األحزاب وتنظيمها لنناقش الرافضني 
باإلطالق لألحزاب حكما على جتارب عربية وهذا رده 
بسيط األحزاب العربية نشأت اما على أساس عائلي 
أو طائفي أو شوفيني ليست لها عالقة بالذي نطالب به 
وهو ان يؤسس احلزب على برامج وطنية مدنية ومينع 
بقانون إنشاء حزب على أساس قبلي أو طائفي ثم ال 
حزبية بال حرية وهذا تقريبا معدوم في التجارب العربية 
باس���تثناء لبنان من حيث احلرية، ورغم ذلك فشلت 
احلزبية في هذا البلد احلبيب وهذا مرده ان الغالبية 

منها أس���س على أساس 
عائلي أو طائفي وان تسّمت 
بأس���ماء براقة كالتقدمية 
إل���خ، لكنها  والوطنية... 
باحملصلة جتمع عائلي أو 
طائفي بالغالب يستغلها من 
له أجندة مصلحية عائلية 
أو طائفية واخلاسر األكبر 
الشعب ومصاحله وحرياته والوطن وكيانه وازدهاره 
وهذا ال يحتاج الى شرح، بل يرى بالعني، اما املطالبون 
بالتريث ألن املجتمع ليس مستعدا لنقلة كهذه فنقول 
األحزاب موجودة، بل وشكلت آخر حكومة بالتشاور 
معها، وان كانت على هيئة كتل وهذه اخلطورة، انها إما 
طائفية أو بال برامج واضحة ولدينا بعض ما يسمون 
باملستقلني الذين ال يحملون أي خط واضح في قضايا 
مثل احلريات واملال العام واإلصالح السياس���ي وآخر 
إجنازاتهم محاولة عرقلة مشروع تقليص الدوائر. النظام 
احلزبي مريح في اقتراح البرامج واملشاريع احلكومية، 
حيث وجود أغلبية تسهل مرور القوانني بكلفة أقل من 
اس���ترضاء بتوظيف وجتنيس أو صفقة لهذا العضو 
وذاك، ووجود حزب يعرف برنامجه ومصادر متويله 
من اشتراكات أعضائه منش���ورة بكل شفافية، ثم ان 
الش���عب يراقب احلزب.. كم من القوانني التي حققها 
من برنامجه الذي ألجل���ه مت اختياره، ونتخلص من 
هذه التشرذمات املس���ماة كتال واخلوف في املستقبل 
ان تتح���ول إلى دكاكني كما هو حاصل في أغلب بلدان 
العالم الثالث والتخلص من االختيار الشخصي الذي 
تفشت بسببه الواسطة والتجاوز على حقوق االخرين 
وتكديس الناخبني في الوزارات لهدر اجلهد واملال وان 
كان يوجد أقلية حتمل فكرا ومشاريع، لكن السؤال هل 
متلك أغلبية لتمرير أي مشروع إال بتشويهه بتكتيكات 
تفقده محتواه، وهكذا أربع سنوات ضاعت بال مشاريع 
وتنمية ومزيد من احلريات بل مزيد من التراجع والتخلف 
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