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تاريخيا حكم آل خليفة البحرين منذ أكثر من مائتي سنة بعد 

خروجهم من الكويت وآل خليفة ينتمون الى قبيلة عنزة، 
وبعد خروج االجنليز منها وحصولهم على االستقالل عام 
1970، أي مضى على استقالل البحرين أربعون عاما حتت 

راية حكم آل خليفة.
وفي تلك السنة جرى استفتاء: هل تضم البحرين الى إيران، 

حيث طالب شاه ايران بضمها زورا وبهتانا ورفع األمر 
الى هيئة األمم وجامعة الدول العربية ومت االستفتاء واختار 

الشعب البحريني احلرية واالستقالل واختار آل خليفة حكاما 
على البحرين، ومنذ مئات السنني وآل خليفة يحكمون امارة 
البحرين وقبل سنوات مضت، وأثناء حكم جاللة امللك حمد 

بن عيسى آل خليفة حتولت االمارة الى مملكة ورضي الشعب 
به ملكا على مملكة البحرين، وايران تراوغ وتريد مد نفوذها 
وسيطرتها على دول اخلليج العربي مبا فيها مملكة البحرين 

وإيران لها سابقة سيئة جدا جدا وذلك بعد سيطرتها على 
ثالث جزر إماراتية ضمتها لها دون وجه حق واستخدمت 

القوة في ضمها.
اآلن وبعد ثورة تونس وسقوط رئيسها وسقوط الرئيس 

املصري حتركت فئة قليلة مدفوعة من قبل اخلارج بسوء نية 
لعمل القالقل والفوضى، بداية مبطالبات دستورية وقانونية 

إال ان الغوغائيني من الشعب البحريني واملدفوعني من اخلارج 
زادوا بطلباتهم وحملوا السيوف والهراوات واحتلوا أراضي 

الدولة.
هؤالء الغوغائيون منذ تاريخ 2011/11/13 نصبوا اخليام وبدأوا 

باالعتداء على ممتلكات الدولة وحجزوا األبرياء ومنعوا 
املواطنني من اخلروج مما زاد الطني بلة.

صاحب السمو امللكي ولي عهد مملكة البحرين دعاهم 
للمفاوضات واجللوس على طاولة واحدة اال انهم رفضوا. 

وفي عام 1961 حصلت الكويت على االستقالل يوم 
1961/6/19 وفي يوم 1961/6/24 خرج عبدالكرمي قاسم حاكم 
العراق ليطالب بضم الكويت للعراق فاجتمعت دول اجلامعة 

العربية وبطلب من سمو االمير الراحل الشيخ عبداهلل السالم 
حتركت اجليوش العربية ودخلت الكويت، وهي جيش 

اململكة العربية السعودية وجيش مملكة األردن الهاشمية 
واجليش املصري واجليش السوداني، وفيذلك الزمن القاسي 

العصيب لم يتلفظ أي انسان ويقل انه غزو من اجليوش 
العربية للكويت، وأمضت تلك اجليوش على حدود الكويت 

مع العراق حتى قتل عبدالكرمي قاسم ـ لعنه اهلل.
اليوم ايران ومن يلف بعباءتها يتهمون جيوش »درع 

اجلزيرة« الذي وصلت مملكة البحرين للمساعدة في حفظ 
األمن فيها بأنها جيش غاٍز، خسئ املتقولون بهذا الكالم. 
يحيا امللك، تعيش البحرين بأمن وأمان واطمئنان، يعيش 

الشعب البحريني األصيل وعلى املشاغبني العودة الى بيوتهم 
واالنصياع ألوامر جاللة امللك واحلكومة البحرينية الرشيدة.

لو كنت واضعا حملاور استجواب لوزيرة التربية 
جلعلت وزارة التعليم العالي هي احملور الوحيد في 

هذا االستجواب وألغيت بقية احملاور املتعلقة بالوزارة 
ككل وذلك لعدة أسباب، أولها أن كرامة اإلنسان متتهن 
لدى مراجعته ملثل هذه الوزارة املكتظة باحلرمي والالئي 
يصعب التعامل معهن حسب الوضع النفسي لكل منهن 

مما يصعب على املراجع التكهن مبزاج املوظفة التي 
أمامه، ولو أن هناك طريقة لتوضيح ذلك لسهل األمر 

بعض الشيء، ولو أن منظمات حقوق اإلنسان علمت مبا 
يتعرض له املراجع في التعليم العالي لتقدمت بشكوى 

ضد الكويت الضطهادها اإلنسانية.
أما السبب الثاني فهو التخلف الذي تعيشه الوزارة 

في زمن »التويتر« والتقنية التي استطاعت أن تسقط 
حكومات ودوال إال إنها عجزت عن إسقاط التخلف عن 
تلك الوزارة ذات الطبيعة الورقية والتي تبالغ في طلب 

واستخدام األوراق وفي الوقت نفسه ال حتتفظ بها 
ويكون مآلها لسلة املهمالت أو اإلتالف وذلك حسب 

إفادة املوظفات في ادارة املعادالت، حيث ان الوزارة ال 
يوجد لديها أرشيف حلفظ هذا الكم الهائل من الورق، 

فحني يأتي املراجع لفتح ملف للدراسة يطلب منه جميع 
الشهادات التي حصل عليها الى آخر مرحلة وحني يعود 

ليصدق أو يعادل شهادته التي حصل عليها تطلب 
األوراق والشهادات نفسها التي سبق أن قدمها عند فتح 

امللف، وإذا ما أخبرهم بأنه سبق تزويدهم بها يقال له: 
تلك إدارة وهذه إدارة! وكأن اإلدارتني ليستا في وزارة 

واحدة وال يفصل بينهما سوى بضعة أمتار.
من األمور الغريبة في وزارة التعليم العالي وفي إدارة 

املعادالت حتديدا أنه حني ينتصف النهار يعتذر املوظفات 
عن استقبال معامالت، وحني حتاول كسب الوقت وتبادر 
باحلضور في الثامنة صباحا من اليوم التالي جتد املكاتب 

خاوية وإذا ما سألت عنهن جتيبك من تكون حاضرة 
بالنيابة عنهن انه وقت اإلفطار وان العمل سيبدأ بعد 
الثامنة والنصف، إذن فعدد ساعات العمل لديهن هي 

3 ساعات ونصف الساعة وملدة 4 أيام باألسبوع إذا ما 
ألغينا يوم اخلميس الذي ال يتم فيه استقبال املراجعني. 
أيضا في ادارة املعادالت وصلت البيروقراطية إلى حد 

التشكيك في إفادات املكاتب الثقافية في سفارات الكويت 
واجلامعات احلكومية املعتمدة بالرغم من وجود حاالت 
مشابهة لطالب سابقني حصلوا على املؤهل نفسه من 

اجلامعة نفسها والبلد نفسه.
هذا جزء مما يحدث في إمبراطورية التعليم العالي، فهل 
تستطيع وزيرة التربية اقتحامها وإدخال التطور عليها 

بحيث يتسنى للمراجع متابعة معاملته من خالل الشبكة 
االلكترونية حفاظا على كرامته ووقته؟

علي حسن اجلابر شهيد احلقيقة، رئيس قسم التصوير في 
قناة اجلزيرة الذي اغتالته أيادي الغدر أثناء بحثه ومحاولته 

تصوير احلقيقة املجردة في ليبيا ليراها العالم، أتعلمون 
ماذا قال قبل وفاته بأقل من دقيقة لزمالئه الذين مأل قلوبهم 
اخلوف؟ قبل أن تخترق الرصاصات الثالث صدره، قال هذه 

اجلملة: »املوت ميكن أن  يأتينا من أي مكان«، بهذه البساطة 
املتناهية قدم الشهيد اجلابر درسا إنسانيا عمليا وحقيقيا 

لكيفية نزع اخلوف من القلب، كان يعلم     ـ رحمه اهلل ـ أنه كان 
سيموت جالسا في بيته وبني أبنائه، أو في سيارته بحادث 

مروري أو حتى أثناء حشو ضرسه عند طبيب األسنان، كان 
يعلم ـ رحمه اهلل ـ أن للموت ألف وجه ووجه، وأن للحياة 

وجها واحدا فقط، فقرر أن يسقط اخلوف ليسقط معه أقنعة 
املوت املتعددة ويرتدي قناع احلياة، بل قل يعيش حياته 

بطولها وعرضها.
اجلملة التي قالها اجلابر تستحق أن تكون درسا إنسانيا لكل 
من يريد أن ينزع اخلوف من قلبه، ليس من املوت فقط، بل 

من أي شيء آخر، في اخلليج نقول »ما أحدن ميوت قبل 
يومه«، وفي مصر يقولون »ما حدش بيموت ناقص عمر«.

اخلوف من بطش االنظمة ومن التعذيب واالعتقال ظل 
يسكننا كعرب لعقود، وأصبح اخلوف مرضا عاما، بل وباء 
استشرى في قلوب اجلميع، حتى العرب أصبحوا يخافون 

من مجرد فكرة التغيير.
لكل اخلائفني من التغيير القادم مع هبوب رياح الثورات 

العربية أقول: ال شيء في هذه الدنيا كلها يستحق اخلوف، ال 
شيء، فحياتنا إن عاجال أو آجال ستنتهي سواء بسكتة قلبية 

صامتة أو بثالث رصاصات غادرة، وأن ترحل بدوي رصاصة 
خير من أن ترحل جالسا على كرسي خائفا حتى من مجرد 

التغيير. ال تخشوا من أحد وقولوا آراءكم دون خجل أو وجل، 
فقد انتهى زمن اخلوف وأول بل وأسوأ أقنعة اخلوف هو 

املجاملة، ولن جنامل أحدا بعد اليوم، للمخطئ سنقول أخطأت، 
وسنواجهه، ولن يثنينا شيء عن قول احلق في وجهه ال 
منصبه وال ماله، وشخصيا سأعمل وفق مسطرة املنطق 

البسيط ومقياس احلق، ولن أخضع في حكمي ال ملذهبية وال 
عرقية أو قبلية. 

توضيح الواضح: لم يحصل في تاريخ الكويت كلها أن تاجرا من 
جتارها احلقيقيني أدخل حسبة السياسة بالتجارة باالجندة 

اخلارجية، أما محدثو النعمة الذين خلطوا حابل السياسة بنابل 
الطائفية فليسوا بأكثر من طارئني، وما أكثر ما عدد التاريخ 
من أمثالهم، وهؤالء يتساقطون كتساقط اخلفافيش عندما 

تبزغ شمس النهار، والى محدث النعمة أقول: اتق اهلل في بلد 
منحك شرف جنسية و»ابلع العافية«، فبلدنا ال يتحمل نفخة 

كير أخرى منك.

كل عمل له جمهور وله سلبيات وله إيجابيات لكن يشهد 
ربي حينما زرت مهرجان أو قل معرضا أو قل تظاهرة 

كويتية بحتة شعرت بالسعادة الغامرة، وشعرت بأن 
بلدي الكويت بشبابه وشاباته سيكون مستقبلهم إلى 

أفضل، فهناك حسن التنظيم وحسن املعاملة واأليادي 
السمراء تقف عند األبواب ترحب بك وتودعك بأحسن 

صورة.
ال جتدها في أي تظاهرة أخرى، فاملكان يعج باحلركة، 

اجلمهور منوع، املعروضات غاية في التنسيق والعرض، 
والبائع في الغالب من أبنائنا وبناتنا من هذه األرض 

الطيبة، أما املالحظات العابرة التي ستزيد من همم شبابنا 
وباألخص ولدنا ضاري الوزان، وأقول ولدنا ألنني سبق 

أن جالسته وحاورته في ديوان منزلهم العامر باخلير 
واألمان بإذن اهلل.

٭ املالحظة األولى: شاهدت بطريقة مبتكرة وجميلة 
ورائعة أعماال لعدد من املخترعني الكويتيني وغمرتني 

الفرحة وأنا أشاهدهم وهذا تقدير راق جدا والشكر 
الكبير وبعمق بحر الكويت والعرب ملؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي لدعمها ووقوفها مع شبابنا، ولكن مرة 
اخرى ما بعد هذا التكرمي، أين تذهب املخترعات؟ 

نعم أكرر السؤال أين تذهب املخترعات؟ في الغالب ال يتم 
فيها شيء أم ان املطلوب من املخترع أن يسوق بنفسه 

مشروعه؟ وهذا من اخلطأ الكبير ففي الغالب هؤالء 
عقول تفكر وليست عقوال تسوق وال توجد شركة في 

الكويت مستعدة ألخذ مخترعاتهم ما لم تكن هناك دراسة 
جدوى حقيقية، لهذا اقترح على ولدنا ضاري الوزان أن 

يتبنى ويرعى ويتابع بصفته الشخصية وعالقاته املمتازة 
بأن يأخذ كل مخترع ويسوق له مشروعه، وهناك اقتراح 

مثالي بان يعمل فريق ضاري صندوق تسويق لهذه 
املشاريع واألفكار ونقوم جميعا بدعمه براتب يوم.. )ما 

رأيك يا ضاري أنا اتبرع لك براتب يومني(؟
٭ املالحظة الثانية: وجود فرق موسيقية داخل مكان 
العرض، ما سبب لنا إزعاجا وال نستطيع التفاهم مع 

البائعني وإن كان البد ان تكون بصالة قريبة أو في زاوية 
بعيدة قليال.. فاإلزعاج ال يستطيع احد حتمله ال الكبير 

وال الصغير وكأن املعرض هو حفل موسيقي وليست 
منتجات كويتية ترفع شعار »كويتي وافتخر«  !

٭ املالحظة الثالثة: أمتنى على القائمني على هذه الفكرة 
االستمرار ثم االستمرار وان يقوم ولدنا ضاري بالتفرغ 

الكامل لهذا املشروع وال مانع ان تنشأ شركة كويتية 
بشرط ان يكون أعضاء مجلس اإلدارة هم من قاموا 

بهذا اجلهد وان متارس التسويق ما بعد اإلنتاج وكذلك 
عمليات البيع املنزلية، وال مانع لدينا من ان نقدم أي 
خبرة لدينا في هذا اجلانب ودون مقابل فما قاموا به 

عجزت عنه الدولة بكل ما لدينا من إمكانات!
واخيرا الشكر ألبنائنا وبناتنا، والى مزيد من األعمال 

اجلادة والتي تعطي داللة على ان الكويت بها خير كثير 
واهلل الهادي.

أثبتت دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
مرة أخرى أنها جسد واحد وأن مصيرها واحد 
وشعبها واحد، فدخول قوات درع اجلزيرة كان 

مبثابة البلسم على اجلراح، وكنا نتمنى ككويتيني 
أن تشارك القوات الكويتية بشكل أكثر فاعلية 

لنصرة اخواننا وأهلنا في مملكة البحرين.. 
نفديك بروحنا ومبالنا وأوالدنا يا بحرين.

> > >
من قال إنه غزو على البحرين أقول له إن الغزو 

ليس بالضرورة أن يكون بالدبابات أو بالقنابل، إن 
الغزو ميكن أن يكون فكريا أو إعالميا، وبالرجوع 

إلى التاريخ جند حرب االفيون األولى والثانية 
في الصني، ألم يكن غزوا؟ وما حدث في الكويت 

خالل الثمانينيات من تفجيرات ألم يكن غزوا 
مشابها للغزو الصدامي الغادر؟ إن من يتظاهر 

ويحمل شعارات وأجندات دول أخرى غير دولته 
ماذا نسميه؟ ومن يريد أن ميحو نظام دولة 

بأكمله ماذا نعتبره؟ اللهم احفظ خليجنا العربي 
املسلم من كل مكروه.. وابعد عنا شر املقاولني

> > >
من الفرية: هي البحرين التي وقفت مع الكويت 

بجميع أزماتها.. هي البحرين العربية املسلمة 
املساملة.. هي دار حمد بن عيسى آل خليفة.. هي 
قلب اخلليج العربي النابض.. هي دولة مستقلة 
ذات سيادة.. من فيها أهلي وعرضي.. نفديها 

بأرواحنا واموالنا.. رغم أنف..!

هو ذلك األستاذ والسياسي اخلليجي الذي اتخذ 
من شاشة قناة اجلزيرة منبرا للدفاع عن الطاغية 

صدام )أعدم 2006( من الغزو األميركي )2003( 
واصفا املعارضة العراقية ومن ساعدها من الدول 
العربية كالكويت مثال لتخليص العراق من محنته 

باخلونة  والعمالء.. إلخ.
كتب هذا األستاذ مقاال بعنوان »العقيد واملشير 
نحكمكم أو نبيدكم »في صحيفة القدس العربي 
بتاريخ 21 اجلاري يقول فيه الثورة الليبية »في 
بادئ األمر كانت الثورة سلمية تطالب بحقوق 

وطنية مشروعة ثم تقول صبرنا أربعني عاما ولم 
نذق طعم احلرية ولم تتغير أحوالنا االقتصادية 
واالجتماعية والعلمية رغم ثراء بالدنا وحتولت 
الثورة السلمية إلى ثورة ملواجهة القمع املسلح، 

فما كان على هؤالء )الثوار( إال االستنجاد 
باملجتمع العربي الذي تباطأ في نصرتهم في ردع 
القذافي وما كان عليهم إال طلب النجدة من األمم 

املتحدة »ثم يقول بعد أسطر »واحلق إنني لم أكن 
من املؤيدين ألي تدخل أجنبي في شأن عربي وال 
مبساعدة حاكم وال محكوم.. ولكن ما العمل جتاه 

حماقة القذافي«؟
عجيب وغريب منطق أيتام صدام فباألمس وقفوا 

ضد الشعب العراقي عندما استعان باالميركان 
واليوم يبررون للشعب الليبي استعانته بقوات 

حلف الناتو، فاملعطيات يا دكتور واحدة وهي 
كالتالي:

فصدام والقذافي كالهما ديكتاتوريان قد حكما 
شعبيهما فترة طويلة األول أكثر من ثالثني سنة 

واألخير اثنني وأربعني سنة.
الشعبان العراقي والليبي مغلوبان على أمرهما 

وال حول لهما وال قوة على مواجهة السلطة 
القمعية.

ليس هناك منظومة عربية عسكرية حتمي 
الشعوب العربية من طغيان احلكام. األمم املتحدة 

وأميركا اسمان يختلفان باللفظ ولكن معناهما 
واحد، لكن سر هذ التحول والتغير في املواقف 
السياسية عند املثقفني هي السياسة وأجندتها 

املتغيرة حسب املصالح، ورحم اهلل الشيخ محمد 
عبده )توفي 1905(.

عندما قال »السياسة بحر من النجاسة« فالسياسة 
جعلت البعثي العتيق يتحول إلى مجاهد إسالمي 

تارة وتارة أخرى إلى لبيرالي يدافع عن كرامة 
الشعوب.

»مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا«.

إشارة

حتت املجهر

احلرف 29 نقشة فكرةأحوال

رمييات

إشارة

الدنيا بحرين
إمبراطورية 
التعليم العالي

»ابلع العافية«
كويتي وأفتخر..

نعم ولكن
هل نحن 
مواطنون؟

هي البحرين

د. املظلم...
نافق دهرًا
ونطق كفرًا

اسمحوا لي في هذا املقال أن أقتحم فكركم، وأشغل 
بالكم، في معرفة هل نحن بحق مواطنون؟ هل نحن 
نسير في املواطنة الفعلية؟ وهل مازلنا نتغنى على 

سائر الدول بأننا متحدون وال تفرقنا العواصف وال 
الزالزل وال الظنون؟ هل ما زلنا كذلك؟

إن الواقع اليوم والنار التي اشتعلت في املنطقة 
لتفريق نسيجها االجتماعي ال يدل إال على وجود 

أيد خفية تتالعب بنا كما تتالعب الدمى في يد 
احملترف حتى تنهي دورها ومن ثم يقبض الثمن، 
فهل املجتمع الكويتي محصن من هذه النار؟ وهل 
ما يحدث في املنطقة سينعكس علينا؟ وهل وهل؟

ال أخفيكم سرا وليس هو أصال باخلفي أن مجتمعنا 
الكويتي كل يوم هو في شأن، فيوم ترانا متالحمني 

ويوم آخر متخاصمني، والسبب أن هناك أطرافا 
جتد رزقها من خالل املتاجرة مبا هو مقدس، 

واملشكلة أن املتاجر في ذلك ال يعي خطورة املوقف، 
فهّمه رزقه وليس شيئا آخر. واملشكلة الكبرى أن 

السياسة أصبحت تستمد استقرارها من خالل 
العيش على التناقضات واخلالفات، فتبتعد عنها 
األنظار، وجتد الراحة من خالل هذا املسار لكنها 

مؤقتة، ألن السير على احلافة مرده السقوط، فهل 
وعينا لذلك؟

قد تكون أحداث البحرين ليست ببعيدة عنا، ولكن 

قبل أن تقبل علينا الفتنة نريد أسوارا دفاعية تقينا 
شر ذلك، فأولها أن تهيمن الدولة على جميع املنابر 
الدينية، لتجعل هدفها الوحدة ال الفرقة، ثم لتفرض 
الدولة هيبتها من خالل تطبيق القانون، فال ميكن 
للمشط املكسر أن يسرح شعر وحدتنا الوطنية، 

خصوصا بعد زوبعات املنطقة. فالدولة هي املعنية 
األولى باحلماية وليس املواطن، فاملواطن يرى 

ويفعل، وعالجه أن نبحث عما يراه؟
ان سياسة الكيل مبكيالني اليوم قد بان فشلها، 

وسياسة احملاصصة السياسية قد دلت على ضعف 
سالكها، فانعكست كلها على املواطنة وزادت من 
التفرقة تفرقة، حتى أصبح املواطن يهب وينحاز 

نحو مقدساته إما الطائفية أو القبلية لتلبية 
احتياجاته وليشعر أيضا بالقوة واألمان حتتها ال 

حتت ظل الدولة، فأي خالف سيصور على أنه 
ضرب للمقدس أي حوار سيكون مبثابة املساس 

به، فيتفرق املجتمع على يد جتار املقدس، والسبب 
سياسة البلد.

إننا اليوم بحاجة إلعداد سياسة جديدة ونظرة 
حكيمة، قوامها العدالة واملساواة وهيبة القانون 

التي تفرض على الكبير قبل الصغير، وعلى التاجر 
قبل الفقير، حتى ال نقول يوما »أكلنا كما أكل الثور 

األبيض« وما أكثر اآلكلني!


