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 عرف د.على احلمادي اإلبداع بأنه: 
«هو مزيج من اخليــــال العلمي املرن، 
لتطويــــر فكرة قدمية، أو إليجاد فكرة 
جديدة، مهما كانت الفكرة صغيرة، ينتج 
عنهــــا إنتاج متميز غير مألوف، ميكن 
تطبيقه واستعماله». وهناك تعريف 
آخــــر يقول بأن اإلبداع هو «النظر إلى 
الشيء املألوف بطريقة غير مألوفة». 
ويقول روبرت سترنبرج، وهو باحث 

في هذا املجال: «ميثل اإلبداع القدرة على إنتاج العمل الذي يتصف 
بأنه جديد ومالئم».

  وذكر تقرير اليونسكو للعلوم أن الدول العربية خلف دول العالم 
في االنفاق على البحث العلمي والتطوير ودعت املنظمة الدول العربية 
مبــــا فيها دول اخلليج النفطية إلى بناء اقتصاد مبني على االبتكار 
واملعرفة، وأفاد تقرير اليونســــكو للعلوم والذي يقدم حملة شاملة 
عن أنشطة البحث والتطوير في العالم بأن املعرفة هي الضمان ألمن 
البالد من الغذاء واملياه والطاقة، في ظل ما تشــــهده أســــعار النفط 
من تقلبات والتوقعات حول نفاذ املوارد النفطية. وذكر أحد املواقع 
أن عشرة من رؤســــاء أكادمييات العلوم األوروبية، وجهوا رسالة 
الى املجلس األوروبي، أنه «من األهمية مبكان ان ندرك ان الواليات 
املتحدة أكثر جناحا من االحتاد األوروبي في اجتذاب املواهب الشابة 
في مرحلة ما بعد الدكتوراه من جميع أنحاء العالم». وقبل ســــنة 
تقريبا مت تعيني املبدع املصري أحمد زويل، واحلاصل على جائزة 

نوبل في الكيمياء مستشارا للرئيس األميركي باراك أوباما.
  أمــــا في الكويت فقد كانت الفرحة كبيــــرة قبل أيام قليلة وذلك 

مبناسبة حصول املبدع الكويتي صادق 
قاســــم على لقب مخترع العرب لعام 
٢٠١٠، وذلك بعد منافسته مع ٧ آالف 
مخترع من الدول العربية، وقد أجرت 

«األنباء» مقابلة متميزة معه.
  وللمبــــدع صــــادق العديــــد مــــن 
االختراعات، حيث انه في سنة ٢٠٠٠ 
فاز بذهبية مهرجان األلفية للمخترعني 
الشــــباب، وســــنة ٢٠٠٥ فاز بذهبية 
معرض جنيڤ ٣٣ لالختراعات، وفي عام ٢٠٠٧ فاز بذهبيتني وفضيتني 
وبرونزية وذلك عن ٤ اختراعات، وأول اختراع اخترعه هو املكنسة 
الالســــلكية عندما كان عمره ١٤ عاما، ولديه براءة اختراع وخمس 

براءات قيد التسجيل.
  ولكن ومع كل أســــف فإن الفرحة لــــم تكتمل، ألن املبدع صادق 
ســــيغادر الكويت كما يقول خالل األيام القادمة، وسيتجه إلى بلد 
آخر بعد أن وجد العرض والدعم الالمحدود من قبلهم، والسبب في 
تركه للبلد عدم دعم املبدعني واملخترعني، وهنا أناشــــد املسؤولني 
بدعم هذا الشباب دعما سخيا حتى ينثني عن ترك البلد ألن الكويت 

بحاجة إلى كل عمل وجهد في هذا املجال.
  ويقول صادق: «في احلقيقة يؤسفني القول انني سأغادر الكويت 
خالل أسبوعني، وسأجته إلى بلد آخر بعد أن وجدت العرض الكافي 
منهم والدعم الالمحدود والفرصة العلمية والعملية التي ال ميكن ان 
أغفلهــــا»، ويضيف «وألنني لم أجد في بلدي الدعم احلقيقي الكامل 

للمخترعني والستمرارية املخترعني فقط قررت الرحيل».
 akandary@gmail.com  

 عبدالعزيز الكندري

 فرحة لم تكتمل!

 وجهة نظر

 ارجع األستاذ ســــامي النصف في مقال 
سابق حتت عنوان «ما أسباب ما يحدث في 
املنطقة؟» الســــبب في قيام ثورة الياسمني 
املباركة في تونس وثورة الغضب في مصر 
وغيرها مما يجري في اليمن واألردن ولبنان 
من إرهاصات تنذر بثورات جديدة إلى جتاهل 
حكومات تلك الــــدول للدور اإلعالمي وعدم 
اهتمامهــــا بإبراز إجنازاتها، وترك املجال ملا 
أســــماه بالصحف الصفراء لتدغدغ مشاعر 
اجلماهير وحترضهم ضد األنظمة احلاكمة. 
اتفق مع األستاذ سامي النصف متاما حول 
غياب اخلطاب الرسمي في تلك الدول وغيرها 
وعدم اهتمامها بإبراز منجزاتها، ومرد ذلك 
ببســــاطة هو عدم وجود إجنازات حقيقية 
ميكــــن أن تفاخر بها أو تتحــــدث عنها تلك 
احلكومات، كما ان اختزال عوامل قيام الثورات 
الشعبية املباركة في تلك الدول بهذه البساطة 
واعتبار أن ما يحرك الشعوب مجرد «صحف 
صفراء» تدغدغ مشاعرهم وتدفعهم للهالك 
أمر فيه إجحاف كبيــــر بحق هؤالء املاليني 
من املسحوقني واملعدمني واجلياع. بالنسبة 
لي املســــألة أكبر من مجرد غياب للخطاب 
الرسمي، فهؤالء الثوار لم يخرجوا للفرجة 
أو لتضييع الوقت، وإمنا خرجوا بســــبب 
الغامض  اجلوع والفقر والظلم واملستقبل 
الذي ينتظرهم، خرجوا ليغيروا هذا الواقع 
املزري عن وعي وقناعة وإدراك مبا يحدث، 
خرجوا ألنهم يعرفون وباألرقام احلقيقية 
مداخيل الدولة من األموال وأين تذهب وعلى 
من توزع وكيف يتحول «الشحات واحلافي» 
إلى ملياردير في سنوات قليلة ملجرد دخوله 
في دائرة املوالني للنظــــام واملدافعني عنه، 
خرجوا ألنهم يدركون متاما تراجع بلدانهم 
التي حتققت  الكبرى  وانهيار مشــــاريعهم 
بالتضحيات والكثير من الدماء، خرجوا ألنهم 
يشاهدون كل يوم كيف تقتل أحالمهم وآمالهم 
في احلصول على حياة كرمية يستحقونها، 
خرجوا ألنهم يعرفــــون أن املوت أهون من 
الفقر واجلوع والنوم في املقابر و«عيشــــة 
الذل» التي يعيشــــونها في بلدانهم بسبب 
سياسات حكامهم، فالشعور بالظلم هو أكبر 

محرك للثورات.
  اتفق مع األستاذ سامي النصف في كثير 
مما قاله حول األخطــــاء املعتادة واملتكررة 
لبعض احلكومات عندما تتجاهل اخلطاب 
املعــــارض، وحول خطورة ذلــــك على أمن 
واســــتقرار الدولة، وهو أمر غير مستغرب 
مــــن مثل هذه األنظمة التــــي تعيش خارج 
الزمن. كما أتفق معه متاما حول فشل كثير 
من الثورات التي تصل أحيانا لدرجة الترحم 
على من سبق ومتني ظلمه على الظلم األكبر 
واخلراب الذي أتى بعده، ولكن هل يبرر هذا 
«االحتمال» الســــكوت عن الظلم والنوم في 

العراء ببطون فارغة؟!
< < <  

  هذه الثورات ليست بسبب حتريض من 
الصحف الصفــــراء وال احلمراء وال غيرها، 
بل هي ثورة جياع وعرايا ميوتون كل يوم 
ويكابــــدون الذل واحلرمان فــــي بلدان فيها 
الكثيــــر من الثروات واملــــوارد، وهي ثورة 
مثقفني وصحوة شــــعوب طال نومها حتى 
استبيحت كل حرماتها وحتولت دولهم إلى 
مجرد أدوات صغيرة تخدم مشــــاريع دول 
االستعمار اجلديد، ومن أبسط حقوقهم علينا 
أال ننكر صحوتهم ودورهم الكبير في القضاء 

على الظلم واالستعباد والسخرة. 
 bodalal@hotmail.com  

 بل هو الجوع والفقر

 محمد هالل الخالدي

 نظرات

 يقول املثل «الصديق عند الضيق»، ونحن أدركنا معاني 
هذا املثل في عام ١٩٩٠ عندما دخل املقبور صدام حســـني 
في جيشـــه إلى الكويت، ففي هذه احملنـــة أدركنا قيادة 
وشعبا من هو صديقنا الوفي املخلص، فاالحتالل العراقي 
لوطننا الكويت كشـــف لنا كل األقنعة لنرى كل الوجوه 
على حقيقتها، وكان من أبرز الوجوه التي لم تتستر في 
يوم من األيام بقناع هي الوجوه املصرية قيادة وشعب، 
لذلك ما أراه اليوم في مصر احلبيبة من مشاهد ملظاهرات 
وجتمعات تدعو إلى رحيل الرئيس محمد حسني مبارك 
جتعلني أشـــعر باأللم واملرارة ملـــا آلت إليه األوضاع في 
ارض الكنانة، فأنا اليوم أجد نفسي واقفا مبسافة متساوية 
ما بني الشعب املصري الشقيق والرئيس مبارك فكالهما 

يحتالن في قلبي مساحة وطن ال يقدر بثمن.
  صحيح أن للشـــعب املصري كامل احلـــق في دعوته 
للتغييـــر، وهو وحده املعني في حتديد مصيره واختيار 
رئيسه، لكن أرى أن بعد رفض املعارضة دعوة مبارك األولى 
للحوار مع نائب الرئيس اللواء عمر ســـليمان وتوجيه 
الرئيس مبارك خطابا مؤثرا مباشـــرا للشـــعب املصري 
ليكشف لهم عن تلبيته لكل مطالب أبنائه املتظاهرين حقنا 
للدماء أجد أنه لزاما على إخواني أبناء مصر احملروسة أن 
يهدءوا قليال ويكتفوا بهذا القدر من املطالبات، فمطالبهم 
األساســـية التي خرجوا من أجلهـــا لباها الرئيس مبارك 
بالكامل وكشـــف لهم عن رغبته في عدم الترشح لوالية 
جديدة، وفي الوقت نفســـه أعلن عن رفضه اخلروج من 
مصـــر في هذا الظرف العصيب، وأنه لن يتنحى حلرصه 
على حتقيق انتقال سلمي للسلطة إلى من يختاره الشعب 
املصري في االنتخابات الرئاسية املقبلة وبشكل دستوري 
وسلمي وسلس، فحبه وعشـــقه لبلده يحتمان عليه أن 
يقوم مبسؤولياته ويقود مصر إلى بر األمان، فليس من 
الســـهل على واحد من أبرز فرسان حرب ١٩٧٣ أن يرحل 
بهذه الطريقة ويترك مصر التي حارب من أجلها في هذه 
الظروف. أمتنى من اهللا سبحانه وتعالى أن يحفظ أرض 
الكنانة وشعبها من كل مكروه وأن تنتهي هذه األزمة على 

خير لهذا البلد اخلير.
  نقطة أخيرة: قال الرئيس محمد حسني مبارك «إن هذا 
الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية، 
فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته 
ومصاحله، وعلى أرضه أموت، وســـيحكم التاريخ علي 
وعلى غيري مبا لنا وما علينا، ان الوطن باق واألشخاص 

زائلون، ومصر العريقة هي اخلالدة أبدا».
  ونحن نؤكد أن الشـــعبني املصري والعربي لن ينسيا 

هذا اخلطاب التاريخي وسيسجله التاريخ حتما.
 m.almashan@hotmail.com  

 محمد المشعان

 الشعب المصري 
  وأنا ومبارك

 بيني وبينك

 هذه مصر الكرامة وأرض الكنانة، هذه بلد الهرم والنيل، هي احملروسة والقاهرة، 
هي بلد املسلمني واألقباط وهي بلدي وبلد كل عربي، هي بلد القلعة واأللف مئذنة، هي 
موطن الثورة والقومية، هي بلد أحمد عرابي وسعد زغلول وطه حسني وعبداحلليم 
وأم كلثوم، هي بلد البارودي وحافظ وشوقي، هي بلد محفوظ والعقاد وعبدالقدوس، 
مصر ليست ملكا ألحد فهي أم الدنيا، وأبناء هذا اجليل أبوا إال أن يكونوا جزءا مهما 
من تاريخها، فشـــباب مصر الذي مأل شوارعها وحواريها وافترش األرض في ميدان 
التحرير لن يرضى مبا احتواه اخلطاب األخير للرئيس املصري حسني مبارك والذي 
وعد فيه بعدم ترشحه لالنتخابات املقبلة، وبتعديل بعض مواد الدستور. فالرئيس 
مبارك أعلن وبكل وضوح أنه لن يتنازل عن الســـلطة وسيكمل الفترة املتبقية من 
واليته، وهو ما يخالف املطلب األساســـي للماليني التي تظاهرت في «يوم الغضب» 

ثم في «جمعة احلسم» ثم في «مسيرة املليون» واآلن «جمعة الرحيل».
  فما فعله أحرار مصر ال يحتمل التراجع، فالباب لم يفتح بل خلع وهشم وأحرقت 
مخلفاته، فال عودة وال رجعة ملا مضى من أيام التوحد بالسلطة، وما طالب به شباب 
مصر هو أبسط حقوق البشر، وهو أغلى حقوق البشرية. شباب مصر أراد حريته، 
أراد أن يكون حرا في اختيار قادته ومحاســـبتهم، أراد أن يكون حرا باملشـــاركة في 
العملية السياسية بأن ينتقد وأن يعارض ويجادل، وأن يعتصم للمطالبة بحقوقه 
من دون أن يضرب ويسجن ويعذب ويختفي في سراديب السجون السياسية ليلقى 

مصيرا اسوأ من املوت.
  شـــباب مصر الذي سار على درب شباب تونس يكتب تاريخه بيديه، فال خوف 
من سلطان وال خوف من سالح وعتاد، فاملوت في سبيل الوطن هو حلمهم، وهاهم 
قد أســـمعوا «النظام احلالي» مطالبهم وسيستجيب لها عاجال أو آجال، أبى أم شاء. 
بل إن شباب مصر أرغم الواليات املتحدة والغرب على االستماع ملطالبهم، ففي األيام 
األولى من املظاهرات كانت الســـلطة األميركية متخوفة من هذه التظاهرات وكانت، 
رغـــم اعترافها بضرورة احترام حق التظاهـــر، إال أنها تفضل حاكما مواليا لها وإن 
كان شعبه رافضا حلكمه، وها هي أميركا اآلن ترضخ وتطالب مبارك بانتقال سلس 

للسلطة لتكون بيد الشعب، فيا فخر العرب فيكم يا مصريون.
  ثورتكم يا شباب مصر ليست ثورة أحزاب سياسية أو مطامع عسكرية، بل هي 
ثورة احلواري واألزقة والشوارع، وهي ثورة التكنولوجيا و«التويتر» والـ «فيس 
بوك»، ثار فيها الغني والفقير والدكتور واألمي، ثار فيها املزارع واملهندس، والشيوخ 
والشباب والفتيات، ثورتكم يا شباب مصر ليست ثورة خارجية مدعومة من دولة 
أجنبيـــة بل هي ثورة وطنية قومية شـــعبية ال تليق إال ببلـــد مثل مصر، ثورتكم 
سترسل رسالة شديدة اللهجة وواضحة املعنى لباقي حكام الدول العربية والغربية 
بأن يدركوا قوة شعوبهم وأن يسعوا الى حل مشاكلهم ومآسيهم باتباع نهج إصالحي 
شامل وجذري، يقول تعالى (وتلك األيام نداولها بني الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا 

ويتخذ منكم شهداء واهللا ال يحب الظاملني)، واهللا ولي التوفيق.
  يقول البارودي في قصيدته «العودة» والتي نظمها مبناسبة رجوعه ملصر بعد 

أن قضى قرابة ٢٠ عاما في املنفى:
ِمْصــــــر ــــِذِه   َه َأْم   ــِن   ـــ ــْي الــَع َرْأَي     َأَبــاِبـــــُل  
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ـــْمـــُر ـــُن َلـــَهـــا ِبــالــَفــْتــَكــِة  الـــِبـــيـــُض  َوالـــسُّ ـــِدي   َت
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 بوعمر، ال خيل عندك تهديها 
وال مال، ومع هذا فرحت بإطالق 
سراحك من سجنك، أو باألصح 
إطالقك لسراح السجن، فال أظن 
سجنا مهما عُظم يستطيع احتواء 
كلمة حق واحدة قلتها، وصيحة 
في واد صدحت بهـــا، إن ذهبت 
اليوم مع الريـــح، قد تذهب غدا 

باألوتاد.
  ال خيل عندك تهديها وال مال 
أبا عمـــر، ومع هذا لم يؤذ عيني 
غبار الســـجن الذي نفضته عن 
مالبسك، بل كان الغبار كرذاذ مطر 
بلل شفاهي العطشى لكلماتك التي 
اختارت جترع كأس العلقم بعزة، 

وقالت ال ملاء احلياة بذلة.
  ال خيل عندك تهديها وال مال 
أبا عمر، ومع هذا فرحت بخروجك 
واستقبلتك وأنا أحمل أشيائي وأنا 
مطمئن انك لن تبخســـني حقي 
وستوفي لنا الكيل في ميزانك.. 
بكلمات حق سطرتها في سطور 
كالسيف في حده احلد بني اجلد 
أباعمر لست من  واللعب، فأنت 
املطففني الذين عاثوا في األرض 
مفســـدين.. الذين إن طلبوا من 
الناس حقـــا لهم يســـتوفون.. 
وإذا طالبهـــم النـــاس بحقوقهم 

يخسرون.
  ال خيل وال مال عندك أبا عمر.. 
وال خيل وال مال عند الوسمي.. 
فليســـعد النطق إن لم يســـعد 

احلال.
أيامكمـــا وفرج    أســـعد اهللا 

عنكما.
 Abo.khaled7@hotmail.com  

 سلطان شفاقة العنزي

 أبابل رأي العين 
  أم هذه مصر؟

 إشراقة متجددة

 في جلســـة «عدم التعاون» حسمت احلكومة النتيجة 
لصاحلها بفارق بســـيط، ولم تكن النتيجة مفاجأة لدى 
أغلبية املتابعني للساحة السياسية، بل السيناريو إعادة 
مكررة الستجوابات ســـابقة من خالل توزيع األدوار بني 
نواب احلكومة ويؤكد ذلك ما يقال من تصريحات بعد تقدمي 
اســـتجواب وزير الداخلية فهناك من يقوم بدور احملامى 
واملدافع عنها، ومنهم من يختصر دوره في التصويت فقط، 
كما أن هناك أدوارا محددة لوسائل اإلعالم املوجهة للتأثير 
املباشر على الرأي العام وذلك من خالل طرح الرأي األوحد 
واملؤيد للحكومة وعدم قبول أي رأي معارض، ولذلك فإن 
احلكومة لم تأت بجديـــد، بل على العكس كانت النتيجة 
مخيبة آلمال احلكومة ومؤيديها، وأعتقد أن اجلديد حتقق 
للشعب الكويتي من خالل املكتسبات التي حتققت في ذلك 
االستجواب ومنها ظهور قناتني فضائيتني جديدتني تعبران 
عـــن الرأي اآلخر والرأي املفقود طـــوال املرحلة املاضية، 
وهما قناتا مباشـــر وكاظمة، وقد كشفت هاتان القناتان 
زيف وخـــداع القنوات املوجهة من قبـــل احلكومة حتى 
أصبح الكثير من أبناء الشعب يتابع األحداث السياسية 

من خالل تلك القناتني في أغلب األحيان. 
  وهناك أيضا مكتسب جديد يستحق الوقوف عنده وعدم 
جتاوزه وهو ظهور نخبة وطنية واعية استطاعت أن تتزعم 
وتقود الشـــارع من أجل حتقيق اإلصالح السياسي ومن 
أجل حرية الرأي والتعبير وذلك من خالل تدشـــني حملة 
شـــعبية تعرف بـ «السور اخلامس» تهدف إلى االنتصار 
لكرامة األمـــة واحملافظة على الدســـتور وذلك من خالل 
ترسيخ مبدأ العدل واحلرية واملساواة بني أفراد املجتمع 
وكان الختيارهم شـــعار «التعاون تهاون» داللة واضحة 
على رفض التهاون في أي من املكتسبات الشعبية وكما أن 
لتزكية د.عبيد الوسمى أمينا عاما فخريا لتجمع «السور 
اخلامـــس» دليال واضحا على رفض مبدأ سياســـة القمع 
والتفرقة العنصرية التي تتبعها احلكومة من خالل أدواتها 
املختلقة طوال املرحلة املاضية ورغم قلة اإلمكانيات لدى 
هؤالء الشباب إال أنهم استطاعوا ومن خالل االعتماد على 
اجلهود الفردية أن يتم استنهاض الهمم وحتريك الشارع 
ودمـــج املجتمع في بوتقة واحدة ليتظلل حتتها كل فئات 
الشعب بعيدا عن الفروق واحلواجز التي حاولت زرعها 
احلكومة من خالل أدواتها اإلعالمية وليكونوا بحق أدوات 
فاعلة للتعبير والتغيير باعتبارهم شـــركاء حقيقيني في 
عملية البناء والتنمية في املجتمع وعلى الرغم من محاولة 
بعض وســـائل االعالم املستمرة للتقليل من اجلهود التي 
بذلت من قبـــل هذا التجمع الوطنـــي إال أن النتائج التي 
حتققت خير شـــاهد على جناح الفكرة ومتيزها وكما أن 
أسوار الكويت األربعة السابقة قد شيدت حلماية الوطن 
من أي عدوان خارجي فإن السور اخلامس أنشئ حلماية 
الوحدة الوطنية واجلبهة الداخلية بعد أن أصبحت مستهدفة 
من قبل البعض ألغراض سياســـية، وحفظ اهللا الكويت 

وأميرها وشعبها من كل مكروه.
 Soud-2002@live.com  
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