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ميزة الكويت منذ القدم، أن اجلهود الفردية التي ساهمت 
في بناء الديرة، كانت تسير على التوازي مع اجلهود اجلماعية 
أو الرس���مية في عملي���ة هذا البناء. وه���ؤالء األفراد ميكن 
أن نطلق عليهم لقب »الفرد املؤسس���ة«، فما قدمته بعض 
الش���خصيات عبر تاريخ الكويت، كان عظيما على مختلف 
األصعدة سواء االقتصادية أو الثقافية أو على صعيد العمل 
اخليري، وغيرها من نواحي احلياة. وهي جهود تدخل في 

إطار التنمية البشرية والتي حققت نتائج مهمة.
بعض هؤالء األفراد يعملون بهدوء وصمت، ورمبا يتكبدون 
مصاريف من جيوبهم لنشر رسالتهم وحتقيق أهدافهم النبيلة. 
وقد تختلف أدواتهم ووسائلهم ولكن الغاية في النهاية واحدة 
والهدف ال يحيد عن رغبة هؤالء برسم قلب كبير مبساحة 
تقدر بحوالي 18 ألف كيلومتر مربع، هي مس���احة هذا البلد 

الذي منا كزهرة صامدة بني صخور املشقات.
هذا ما تلمسته وأنا أتابع في اآلونة األخيرة تلك املنتديات 
الثقافية واحلراك الثقافي الفردي لعدد من األشخاص، الذين 
حول بعضهم بيته إلى ديوانية ثقافية يتناقش فيها األصدقاء 
بشؤون الفكر واألدب، أو الذين توسعوا في مشروعهم فأقاموا 
الندوات في املكتبات العامة، ومنهم الدكتور ساجد العبدلي 
املهتم بالتنمية البشرية، والذي اتخذ لنفسه ورشة ثقافية 
شبابية، وأطلق عليها اسم منتدى »رواق الكلمة«، أعضاؤها 
مجموعة من الشباب احلالم مبستقبل تشرق شمس املعرفة 
من زواياه االربعة. وقد حضرت قبل أيام ندوة نقاشية لهذا 
امللتق���ى عن رواية بعنوان »جمر النكايات«، للكاتب عدنان 
فرزات، وقد لفت نظري أمران، األمر األول حجم الوعي الذي 
ميتلكه ش���باب املنتدى، والذي جتسد في رؤاهم وأفكارهم 
التي طرحوه���ا والتي )من دون مبالغة( قارعت آراء النقاد 
املتخصصني الذين كانوا في اجللسة. األمر اآلخر الذي لفت 
نظري هو حجم اجلمهور الثقافي الذي حضر الندوة، وهو 
ما يفند متاما مقولة إن هن���اك عزوفا لدى جمهور الثقافة. 
ولكن يبدو أحيانا ان املش���كلة تكمن في جاذبية النش���اط 
نفس���ه، وليس في اجلمهور. بعد أن رأي���ت هذه املجاميع 
من الش���باب، أدركت ان الذين نراهم يتس���كعون بال هدف 
في املجمعات أو في املقاهي، ليس���وا هم كل شبابنا، فجزء 
مهم منهم ينزوي بصمت وهدوء، في غرف ثقافية وفكرية، 
يصنع مجدا آخر للكوي���ت بعيدا عن الضوضاء والصخب 

واالدعاء املؤسساتي.
هذا النموذج من الشباب جتده أيضا كل يوم اثنني يتجمع 
كحروف مضيئة فوق ورقة ناصعة، في رابطة األدباء، أيضا 
يتناقشون ويتداولون نتاجهم األدبي فيما بينهم.. ويرسمون 

حلما واعيا ملستقبل الكويت.
ولك���ي ال تبقى هذه اجلهود في إطاره���ا الفردي املرهق 
واملكلف ألصحابها، ولكي نضمن اس���تثمارا بشريا حقيقيا 
لهذه العقول يتوجب على املؤسسات الثقافية الرسمية أن 
تتبناها دون أن حتتويها او »جتيرها« لصاحلها، وال أن تلعب 
دور الوصي عليها، بل أن تترك لها اس���تقالليتها العفوية، 
وتكتفي بدعمها من حيث توفير املقرات والكتب واملطبوعات 
والتغطيات اإلعالمية وحتى البوفيه مجانا لتزهر هذه االفكار، 

والتي هي صغيرة في بذرتها، كبيرة في ثمارها.
nasser@behbehani.info

في كل بلد في العالم توج���د وزارة خاصة بالتجارة 
تتفرع منها ادارة خاصة بحماية املستهلك تكون مبنزلة 
خط الدفاع االول حلماية االفراد من جشع بعض التجار 
والبائعني ممن يتالعبون باالسعار بحسب اهوائهم ويرفعون 
اسعار الس���لع دون مبرر امام اجلمهور الذي ال حول له 

وال قوة.
وفي الكويت، توجد هذه االدارة والتي اعتقد واهلل اعلم 
انها ال تعلم صميم عملها االساسي، او تعلم وتتغاضى عنه، 
كون العديد من احملالت التي نراها ترفع االسعار وتضع 
قوائم لها ما انزل اهلل بها من س���لطان بعيدا عن الرقابة 
واخلشية من العقاب الذي يبدو انه مأمون اجلانب لقصور 
في عمل الرقابة التجارية. فمن خالل قيامك بجوالت على 
املجمعات التجاري���ة وفي اي منطقة من مناطق الكويت 
وفي اكثر مراكز التسوق، ترى االهواء تتداخل في وضع 
قوائم االسعار، والسلع املستوردة و»بوطقة« كذلك، حيث 

ال حسيب وال رقيب.
وحقيقة االمر ان ما شدني الى التطرق لهذا املوضوع هو 
ما واجهته بعد مشاهدتي لتفاوت االسعار لنفس االصناف، 
لك���ن في اماكن متفرقة، وهو امر ينبغي ان نعرف اذا ما 
كان امرا مشروعا او انه نابع من اهواء البعض او النعدام 
الرقابة التي البد ان تتم لتوحيد االس���عار حتى ال تذهب 

»فلوسنا« الى غير الذي صرفت من اجله.
االمر كذلك ينسحب على تفاوت االسعار في جمعيات 
تعاونية، وهو االمر املستغرب بحق، ناهيك عن االسعار 
املوس���مية التي ترتفع فور اقتراب نهاية الشهر تزامنا 
مع صرف الرواتب وتنخف���ض بعد مرور 15 يوما، ومع 
انعدام الرقابة على االس���عار فإننا ننصح املستهلك بأن 
يتجه للتسوق وش���راء حاجياته في خمسة ايام، وهي 
من اخلامس عشر حتى العشرين من كل شهر، وهي ايام 
الركود الش���رائي، وتكون بها االسعار اقل وطأة، وهذه 
نصيحة وجهها الّي احد االصدقاء الوافدين ويبدو انني 

سأعمل بها من الشهر املقبل.

شباب »الرواق«

د.ناصر بهبهاني

نوافذ

األمر ليس بحاجة إلى عبقري 
ليعرف أن ما حصل في جلس���ة 
التصوي���ت على حقوق املرأة ما 
هو سوى مشهد مسرحي حكومي 
بإخراج س���يئ يذكرن���ي بأفالم 
املق���اوالت، واحلبكة الدرامية ملا 
حصل في جلسة أمس األول أن 
احلكومة قالت حلملة لواء حقوق 

املرأة »طالبوا واشحنوا األجواء ونحن سنرفض ونختتم 
املشهد بأن نكون نحن الشريرين وأنتم تظهرون بصورة 
األبطال أمام الشعب وكأنكم أجبرمتونا على هذا القانون«، 
وقد حصل هذا كما خطط له اإلخراج احلكومي السيئ في 
تلك اجللسة، ولكن هل شرب أحد ما املقلب احلكومي؟ ال، 
لم يش���ربه أحد، ولم مير عل���ى أحد، بل إنه لو حتول إلى 

فيلم ملا حقق ثالثة دنانير وربعا في شباك التذاكر.
احلكومة ترى ان قانون حقوق املرأة ال يستحق ان يتم 
التعام���ل معه إال وفق تب���ادل األدوار جاعلة من مواالتها 
معارضة، فتقوم باإليعاز ملن يلزم من ممثليها وممثالتها 
بأن يقف���وا ضده لتخرج بنتيجتني، األول���ى: رد القانون 
وعدم متريره، والثانية: إظهار ممثليها أبطاال »باألونطة« 
بعد أن س���محت لهم بالهجوم عليها بل والتصريح ضدها 

في لعبة مكشوفة.
أما في اجللسات التي تناقش مواضيع جدية كجلسات 
مناقشة أي استجواب مثال، فاحلكومة ال تقوم بلعبة تبديل 
أدوار من هذا النوع، بل توعز الى ممثليها وممثالتها بالوقوف 

معها قلبا وقالبا، فالنتيجة البد أن 
حتسم لصاحلها حتى لو أدى ذلك 

إلى »حرق كروت« اجلميع.
احلكومة تتذاكى وال أقول إنها 
ذكية، ونواب م���واالة احلكومة 
يراهنون على س���ذاجة الشعب، 
والتذاك���ي احلكوم���ي ومراهنة 
مواالتها انتهت إلى خلق مجلس 
مش���وه، مجلس يتحول إلى معارض بالكامل في القوانني 
الساذجة ومنها قانون املرأة، ويتحول إلى مجلس مهادن 
بأغلبية موالية للحكومة في قوانني مصيرية كقانون إسقاط 
القروض، يتحول إلى مجلس »شرير الصبح، وطيب بعد 
الظهر« كما قال عادل إمام في مسرحيته األشهر »شاهد ما 

شافش حاجة«.
رسالة بسيطة إلى حكومتنا الرشيدة هي أن لعبة حتويل 
املواالة إلى معارضة ألغراض سياسية ولوقت محدد اختراع 
عربي 100%، وهذا االختراع انتهت صالحيته منذ 29 عاما، 
بعد أن ساد في الس���بعينيات وجنح في تلك احلقبة في 
بلدان عربية معينة، إال أنه اليوم يعتبر استخدامه تندرا 
لكل السياسيني في العالم، لكون استخدامه اليوم يعتبر 
سذاجة سياسية، بل سماجة سياسية أقرب إلى »املالقة« 
منها إلى أي وصف آخر، ولغير الناطقني بالكويتية الفصحى، 
فتعريفي للمالقة كالتالي: »هي نكتة على درجة من البياخة 

تتمنى معها أن تفتح رأس قائلها بأقرب طابوقة«.
Waha2waha@hotmail.com

هناك سباق محموم باملنطقة 
الكتس���اب السالح النووي بني 
دول كثي���رة، والبعض يعتقد 
انه لو امتلك سالحا نوويا فإنه 
سيتفوق على اآلخرين، ويجعل 
كلمته مسموعة في العالم، وهذا 
فهم مجانب للصواب وخاطئ، 
وخير مثال عل���ى ذلك ماليزيا 

والياب���ان ودول أخرى كثيرة فرض���ت إرادتها من غير 
س���الح نووي، واليابان التي متت هزميتها في احلرب 
العاملية الثانية، امتصت الصدمة، وأعادت صياغة نفسها 
م���ن جديد، فأصبحت واحدة م���ن أقوى الدول بل وفي 
مصاف الدول العظمى، وفرضت نفس���ها على اجلميع، 
وهي قادمة بقوة، مع أنها ال متتلك سالحا نوويا، كيف 
استطاعت الوصول لذلك؟.. إذا البد من أن هناك أمورا 

جعلتها في الصدارة واملقدمة.
أما ماليزيا البلد املسلم والذي يضم خليطا من مختلف 
األعراق والثقافات في الوقت نفسه، فيعتبر واحدا من 
األمثلة عل���ى التفوق والتقدم دون أي س���الح نووي، 
سواء على اجلانب العلمي أو السياسي أو االقتصادي، 
ب���ل أصبح بلدا جاذبا لرؤوس األموال، حتى أصبح في 
قائمة أول 20 دولة جتارية بالعالم بصادراتها ووارداتها، 
إن هناك مجموعة من األمور التي أدت إلى تطور ورقي 
هذا البلد، ولو وجدت هذه األس���باب في بلد، فس���وف 
تس���اهم في رقي وتطور املجتمع، وهذه األسباب هي: 

العلم واملعرفة، وتطبيق القانون، واحلرية.
فالعلم واملعرفة من الدعامات األساسية لتقدم البلدان 
وبناء احلضارات، وال مكان في هذا العالم لغير املتعلمني، 
وب���دون علم ومعرفة ال ميكن للدول أن تتقدم وتتطور 
ويكون لها دور ريادي وتك���ون في الطليعة، وإن أول 
كلمة نزلت على الرس���ول ژ هي »إقرأ«، والقراءة هي 
اجلسر والطريق الذي يؤدي إلى املعرفة والعلم، وكان 
تقدم املسلمني في السابق بسبب فهمهم ألهمية العلم، 
فقاموا بنقل وترجمة الكتب اليونانية إلى اللغة العربية 
م���ع تفحص ما فيها وأخذ ال���دروس والعبر منها، ومت 
بناء املكتبات التي تضم العلوم املختلفة من رياضيات 
وعلوم بجانب كتب الدين ف���ي قرطبة وبغداد، وبذلك 
قامت احلضارة اإلس���المية التي خرجت لنا ابن سينا، 
وابن رش���د، وابن خلدون، واخلوارزمي، وبعد ذلك قام 

العلوم  األوروبيون بترجم���ة 
العربية إلى لغاتهم وبدأوا من 
حيث انتهى العرب، فوصلوا إلى 

ماهم عليه اليوم من تقدم.
والقانون وتطبيقه دون متايز، 
الثانية لتطور  الركيزة  يعتبر 
وتقدم الدول، فيقول الرس���ول 
ژ »ل���و أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها«، وعند تطبيق القوانني يجب أن 
تطبق على اجلميع من دون متايز بني أحد، فالكل يجب 
أن يكونوا سواسية أمام القانون، فعدم تطبيق القوانني 
يؤدي إلى الشعور بالغنب لدى املظلومني، مما يؤدي إلى 
عدم االس���تقرار بل وزوال األمم، وحتى رؤوس األموال 
تهجر البل���دان التي ال تطبق القوان���ني، فالقانون هو 
الدعامة والعصب الرئيس���ي واألساسي في أي مجتمع 

يريد أن يتطور.
أم���ا احلرية فتعتبر دعامة مفصلية في تقدم الدول، 
والذي يقرأ التاريخ جيدا يعرف كيف كان مصير الظاملني، 
في الدنيا قبل اآلخرة، ما الفائدة من تعليم من غير حرية، 
وقانون يجعل من األخ يتجسس على اخيه، وينظر إلى 
أسفل قدمه وهو يتحدث مخافة أن يراه أحد، وأي مكان 
يتم انتزاع احلرية منه فهو معرض للزوال، وكما يقول 
عمر بن اخلطاب ÿ »متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا«، وكما يقولون »اإلنسان احلر هو الذي 

ال يخشى السير بأفكاره حتى النهاية«.
إن النجاح العس���كري ألي دولة معرض للزوال في 
أي وقت إذا لم تكن ه���ذه األركان الثالثة موجودة، بل 
وهي التي ترسم حدود احلضارة، وجتعل من التواصل 
احلضاري أمرا مهما وحيويا، وهي التي تساهم في ردم 
الهوة السحيقة بني الش���رق الغرب علميا واقتصاديا 
وسياس���يا وتكنولوجيا، وحتدثت كت���ب التاريخ عن 
املغول والتتار وكيف انه���م احتلوا العالم، وعاثوا في 
األرض فس���ادا، ولكن هذه القوة العسكرية التي كانت 
لديهم لم تسعفهم في النهاية على بقائهم، وسرعان ما 
تعرضوا للزوال، ألنهم لم يراعوا هذه العناصر، واأليام 
دول، والسالح النووي لن يساهم في تطور الدول لو مت 
كسر أحد هذه األركان الثالثة، العلم واملعرفة، احلرية، 

القانون.
akandary@gmail.com

تحديات الطاقة

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة

اليزال النفط يشكل مصدرا رئيسيا 
من مصادر الطاقة التي ال يس���تغني 
عنها اإلنس���ان في عصرنا احلاضر. 
وكلما زاد الطلب على استهالك النفط 
تصاعدت وتيرة التنقيب عنه في كل 
مكان وزاد ذلك من احتمال خطر تعرض 
البيئة للتلوث. وتلوث خليج املكسيك 
شاهد حّي على ذلك حيث شّبه الرئيس 
األميركي أوباما تلوث اخلليج بالنفط 
البحرية  املتسرب من منصة اإلنتاج 
بحادث احلادي عش���ر من س���بتمبر 
اإلرهابي، وأقسم على أن يحّمل شركة 
النفط البريطانية العريقة املسؤولية 
كاملة عن تقصيرها في وقف التسرب 
وإرغامه���ا على دفع تعويضات مالية 
لصيادي األسماك األميركيني وتكاليف 
عمليات التنظيف التي تبلغ 20 مليار 
دوالر، وهو ما أثار غضب البريطانيني 
الذين لم يتوقعوا هذا املوقف املتشدد من 
حليفتهم الكبرى بعد كل ما قدموه لها 
من دعم وتأييد ومشاركة في حمالتها 
العسكرية، وكانوا دائما رهن إشارتها. 
د يجب  هذا املوقف األميركي املتش���دّ
ان يعطينا دافعا قويا للتمسك بحقنا 
التعويضات  في احلصول على كامل 
املس���تحقة على العراق مقابل الدمار 
امل���ادي والدمار البيئي املتمثل بحرق 
مئات اآلبار النفطية وتسريب كميات 
كبيرة م���ن النفط في مي���اه اخلليج 
العربي أثن���اء احتالل النظام البعثي 
البائد للكويت وعدم الركون الى دعوات 

التنازل عنها حتت أي مبرر.
ويرى خبراء النفط ان كارثة تسرب 
النفط في خليج املكس���يك أثبتت انه 
ال ميكن تفادي ح���دوث تلوث نفطي 
حت���ى مع أفضل وس���ائل اإلنتاج من 
الناحية التكنولوجية كالتي متتلكها 
شركة النفط البريطانية. ومن الطبيعي 
ان تتجه بلدان العالم الى اس���تغالل 
مصادر الطاقة املتجددة والنظيفة من 
أجل التقليل من آثار ظاهرة االحتباس 
احلراري الناجتة م���ن تلوث الغالف 
اجل���وي باحملروق���ات النفطية حيث 
يبقى أمام الكوي���ت خياران: إما بناء 
محط���ات توليد جديدة علي ش���اكلة 
احملطات التقليدية احلالية ويعني ذلك 
استهالك املزيد من النفط املنتج بدل 
تصديره، وزيادة معدالت تلوث البيئة، 
أو بناء محطة توليد نووية كمصدر 
طاقة بديل ونظيف وذي إنتاجية عالية 
تغطي الزيادة في االستهالك احلالية 
واملستقبلية، ورمبا يكون هو اخليار 
األمثل حيث بدأت بعض الدول املتحفظة 
على الطاقة النووية كأملانيا في العودة 
الى بناء محطات نووية كخيار ال مفر 
منه ملواجهة تزايد الطلب على الطاقة 

الكهربائية واحلد من تلوث البيئة.

رقابة األسعار

موسى أبوطفرة المطيري

حادث وحديث

نكتة قانون المرأة

ذعار الرشيدي
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التفوق...بدون نووي!

عبدالعزيز الكندري

وجهة نظر


