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شعر:  علي يوسف المتروك
ali.almatrook@yahoo.com

سيمفونية البحر
هذه القصيدة ألقيت في الندوة الشعرية التي أقامتها 

كلية اآلداب بجامعة الكويت بتاريخ 2013/3/11 مبناسبة 
مرور أربعمائة عام على نشأة الكويت.

ي��ا بحر الح��ت عل��ى ُبعٍد ش��واطينا
فابس��ط ذراعي��ك لألحب��اب تدنين��ا

أرق هّدن��ا  حت��ى  الوج��د  ن��ا  أمضَّ
واس��تنزف الش��وق ما ضم��ت مآقينا

فابعث رس��ائل ح��ب من��ك تصحُبنا
زفين��ا البيض��اء  نوارس��ك  وي��ا 

ان��ت س��اكنها أرض  أبن��اء  فنح��ن 
تناجين��ا أنغ��ام  موج��ك  وهم��ُس 

وام��أل س��مانا س��حابا كن��ت مصدره
واس��تمطر الغي��م إن جف��ت مراعينا

ل��والك ي��ا بح��ر ل��م يطلع لن��ا قمر
بضوئ��ه طامل��ا اس��تهوى احملبين��ا

ل��والك ي��ا بحر لم ي��ورق لنا ش��جر
مغانين��ا ف��ي  طي��ر  ت��رّن  وم��ا 

توأم��ة والبي��داء  بح��ر  ي��ا  فأن��ت 
أي��ن جئناكم��ا جئن��ا ملبين��ا م��ن 

٭٭٭
األه��ل مش��رعة أبوامن��ا1 ملغان��ي 

فخ��را نتي��ه به��ا م��ن صن��ع أيدين��ا
ي��ا للقالليف ش��ادوا ف��ي عمائرهم2

وتزيين��ا فن��ا  أبدع��ت  س��فائنا 
البح��ر مثقل��ة فيه��ا عب��اب  نش��ق 

ال��ى موان��ئ ش��طت ع��ن موانين��ا
تل��ك التجارة م��ن أس��فارنا عظمت

ويكفين��ا يغن��ي  م��وردا  وأسس��ت 
٭٭٭

في موسم الغوص كم كانت لنا قصص
رغ��م املصاع��ب كان الغ��وص يغرينا

تودعن��ا راح��ت  اذ  س��ل املواوي��ل 
تالقين��ا ف��ي  بش��رى  وللهاله��ل 

عط��ر العب��ادة ف��ي إنش��ادنا نغ��م
واحل��ب ينب��ض ش��وقا ف��ي أغانين��ا

تل��ك األهازي��ج واجليم��از3 ينش��دها
يش��جينا النه��ام4  ي��ردده  وم��ا 

فم��ا تالش��ت وم��ا هان��ت عزائمن��ا
أمانين��ا يوم��ا  وهن��ت  وال  كال 

الع��ال وط��ن أحب��ة ضمه��م نح��و 
ال يس��ألونك ش��يئا أن��ت أو س��ينا5

تل��ك اخلالف��ات م��ا كان��ت تؤرقهم
وتس��خينا ش��حنا  له��ا  أرادوا  وال 

فالن��اس ق��د ورث��وا قدم��ا مذاهبهم
فم��ا التش��بث فيم��ا لي��س يعنينا؟!

٭٭٭
عزائمن��ا م��ن  س��ورا  بنين��اه  إن��ا 

إذ ل��م جن��د في��ه إال امل��اء والطينا
فأقب��ل األه��ل من ب��دو وم��ن حضر

ي��رون ف��ي الذود ع��ن س��احاته ِدينا
ب��ه نس��ود  فخ��ر  حلاضرن��ا  وم��ا 

ماضين��ا أمج��اد  جتس��ده  حت��ى 
يا سامع الصوت قف واسمع حكايتهم

وتثمين��ا إحي��اء  الس��ور  وص��ّور 
خب��را بنيان��ه  أسس��وا  مل��ن  أذع 

وانش��ر عل��ى صفح��ة التأري��خ تبيينا
٭٭٭

ي��ا دي��رة اخلي��ر يا حصن��ا نل��وذ به
وي��ا س��نا ب��رق ح��ب س��اكن فين��ا

س��احاتنا ازدحم��ت مم��ا تن��وء ب��ه
م��ن الس��جال فس��ل عنه��ا نوادينا

ليك��ون احلك��م فيصلن��ا فلننتظ��ر 
والنط��ق في��ه ع��ن التحري��ض يغنينا

يحكمه��ا والعق��ل  وقف��ة  نريده��ا 
يكفين��ا كان  مم��ا  ش��هدناه  فم��ا 

عدن��ا إلي��ك وع��اد الش��وق يجمعنا
وضمين��ا فنادين��ا  ث��راك  عل��ى 

فما جلرح اذا ما نز من ألم 
يداوين��ا ُنطاس��ي6  س��وى طبي��ب 

1 - األبوام: السفن واملفرد منها: بوم 
2 - عمائرهم: مفردها عمارة وهو مكان صنع السفن

3 - اجليماز: املرحوم راشد اجليماز وهو مشهور بترديد 
أغاني البحر

4 - النهام املنشد وما يقوله يسمى نهمة
5 - يقصد بها شيعي أو سني

6 - النطاسي: احلاذق

محطات

طوفة عروق

سامي عبداللطيف النصف

منى العياف

samialnesf1@hotmail.com

alayyaf63@yahoo.com

أوضاعنا ومنذ سنوات عدة مختلفة عما يجري في العالم 
أجمع، وقد يكون اختالفنا عن العالم هو سبب تخلفنا 

الذي يشتكي منه اجلميع ويشارك به ـ يا للعجب ـ 
اجلميع، فإن قرر العالم ان بناء املباني يبدأ من األسفل، 
قررنا ان هذا ال ينطبق علينا »خلصوصيتنا الكويتية« 

وان على مبانينا ان تبنى من أعلى دون ان نعطى مبررا 
لهذا االستفراد، وهل يعني اختالفنا عن باقي اخللق ان 
نأكل على سبيل املثال من أنوفنا ونتنفس من أعيننا؟!

> > >
علم اآلباء املؤسسون للكويت القدمية بذكائهم وحكمتهم 

ـ ال بشهاداتهم املضروبة ـ ان كويت املركز املالي هي 
الوسيلة الوحيدة للعيش والبقاء، حيث ال زرع وال ضرع 
وال أنهار وال أمطار في الكويت، بل صحراء جافة قاحلة 

تعتبر األكثر سخونة في العالم، بينما تتمتع الدول 
املجاورة لها باألنهار واعتدال الطقس والزراعة وكان 

مفترضا طبقا لذلك املعطى ان يهاجر الكويتيون لدول 
اجلوار ال العكس.

> > >
لقد استوعب اآلباء املؤسسون حكاما ومحكومني حقيقة 

متطلبات واستحقاقات املركز املالي للكويت ومنها: 
)1( وجود احلريات االجتماعية والسياسية وانعدام 

التعصب واالنفتاح اإليجابي على احلضارات والديانات 

املختلفة، لذا ارحتل املقموعون من الدول الثرية املجاورة 
للكويت وليس العكس، فليس باخلبز وحده يحيا 

اإلنسان.
 )2( عدم وجود ضرائب باهظة على السكان او البضائع 

في وقت فرضت فيه الدولتان العثمانية والصفوية 
ومثلهما باقي إمبراطوريات العالم الضرائب الباهظة على 

شعوبهم لتمويل حروبهم.
 )3( االهتمام بخلق أحد أكبر »أساطيل النقل« في 

املنطقة، حيث كان أسطول السفن الكويتية الذي كانت 
أعداده تتجاوز عشرات اآلالف من السفن الصغيرة 

والكبيرة، قصيرة وطويلة املدى، هو الركيزة األساسية 
للمركز املالي الكويتي الذي عاشت على إيراداته الكويت 

لقرون عدة، ولوال ذلك األسطول الذي يتم جتديده 
وحتديثه تباعا النقرضت الكويت وضمت إلحدى دول 

اجلوار.
> > >

تلك الركائز واحلقائق والبديهيات التي علم بها اآلباء 
املؤسسون قبل 4 قرون وسبقوا بها سنغافورة 
وهونغ كونغ ولوكسمبورغ والبهاما وباقي دول 
اخلليج، أصبحت الحقا هي ركيزة جميع املراكز 
املالية الناجحة في املنطقة وخارجها من تسامح 

وتقبل الثقافات املختلفة وخفض الضرائب وخلق 

أساطيل ضخمة تتمثل في طائرات متعددة األحجام 
خلدمة تلك املراكز، وتلك املعطيات التي صدرناها 
للعالم نسينا ان نستوردها الحقا منهم، كي نعلم 

ان حلم املركز املالي لن يتحقق دونها وال فائدة من 
فوائض أموال تعتمد على مداخيل النفط الناضب 

واملورد الوحيد للدولة.
> > >

آخر محطة: )1( بديهية أقرب لشروق الشمس من 
الشرق، ال مركز ماليا دون شركة طيران كويتية عمالقة 

كحال اجليران، متتلك طائرات حديثة تنقل املواطنني 
واملستثمرين والسائحني واملقيمني والزائرين والبضائع 

ملشارق األرض ومغاربها، ودون ذلك سترجع الكويت 
صحراء قاحلة متى ما اختفت او انخفضت مداخيل 
النفط في وضع أسوأ مما بدأنا به قبل 4 قرون من 

الزمن.
)2( بديهية أخرى أقرب لغروب الشمس من الغرب، ال 
شركة طيران كويتية تسعد الشعب الكويتي وتخدم 
املركز املالي، حلم القيادة السياسية والبديل الوحيد 

للنفط، دون تسابق حكومي ـ نيابي لدعم متميز 
للشركة في حلتها اجلديدة، ومن غير ذلك ستعلن وفاة 

»الكويتية« بـ »السكتة املالية« التي قتلت كثيرا من 
الشركات قبلها!

ما ان الحت في األفق بارقة أمل، منحنا إياها مجلس األمة 
حلل مشكلة »فوائد القروض« التي أثقلت كاهل املواطنني 
البسطاء لسنوات وسنوات، بسبب أخطاء ال تخفى على 
أحد، وقعت فيها احلكومة، وبنكها املركزي، وأيضا مالك 

البنوك، وأصحاب الدماء الزرقاء الذين يتحكمون في 
االقتصاد، وسبق أن كانت لهم صوالت وجوالت ايام 

قانون املديونيات الصعبة وحتى اآلن.. حتى أشهروا كل 
أسلحتهم في وجه املجلس احلالي منذ أن بدا اقتراح حل 
املشكلة الذي ينهي األزمة وشيك التطبيق.. ونازعا لفتيل 

األزمة.
> > >

لقد جندت الصحف املعبرة عن هؤالء عناوين صفحاتها 
للتباكي على »العدالة« دون وجل من غياب هذا السؤال 

عندما باركت نفس املجموعة باختالف توجهاتها وسعت 
في ليلة ظلماء إلى اقرار قانون »املديونيات الصعبة«!
فأين »العدالة« آنذاك؟! وهي كانت غائبة عندما وفرت 
احلماية لـ »مليارات األثرياء« والتي خرجت بأمان إلى 

البنوك اخلارجية بينما أدخل أصحابها في برنامج 
»املديونيات« وهو اجراء كانت الصحف ترى فيه في ذلك 

الوقت أيضا انقاذا للكويت؟!
لم يأت أحد على ذكر »العدالة« في ذلك الوقت، ألنها 

سقطت بني أنياب هؤالء التجار والساسة الذين يبيعون 
اليوم علينا بضاعة بائسة ال يؤمنون بها وهي العدالة 

وشرف اخلصومة!
> > >

ففي احلقيقة نعلم جيدا أن غالبية هؤالء ممن يتحدثون 
عن العدالة وينادون اليوم بإسقاط هذا املرسوم، هم من 

الطبقة التي قاطعت االنتخابات )التجار والقوى السياسية(.
هم اليوم الذين يخرجون بكل الوسائل االعالمية ليتباكوا 

على هذا املرسوم الذي يخدم البسطاء من الشعب 
الكويتي!

أنا ال أزايد على أحد ولكنني أضع النقاط على احلروف، 
فمن املضحك املبكي أن السيد أحمد باقر الذي صال 

وجال في سنة 93 القرار قانون املديونيات الصعبة يخرج 
علينا اليوم قائال: »ان االسقاط يخالف تقارير مستشاري 

احلكومة العامليني ماكنزي والبنك الدولي وبلير«!
كما أن مركز الشال الذي يديره اخلبير االقتصادي 

جاسم السعدون والذي تنزه تقاريره عن الهوى السياسي 

اخلالص خرج علينا قائال: »إن اسقاط فوائد القروض 
صفقة رديئة بني احلكومة وأعضاء في مجلس األمة، 

وصلب الصفقة هو مكافأة َمن صّوت من النواب على 
تأجيل االستجوابات«!

> > >
٭ هكذا! فأين النزاهة واالستقاللية هنا؟ باهلل عليك هل 
هذا بالفعل رأي اقتصادي ام رأي سياسي ووجهة نظر؟!

من احملزن، بل لعله من املخزي أيضا ان من قاطعوا 
االنتخابات يستكثرون على املجلس احلالي »بوصوت« 

حل مشكلة استفحلت حتى في عهودهم، مشكلة 
اكتوى بها الناس، بل انهم نكاية في أعضاء هذا املجلس 

يرفضون ان يكون لهم هذا االجناز وهذا الشرف!
٭ وكان غريبا جدا الى حد صادم والفت للنظر ان االخ 

جاسم السعدون لم يتطرق أبدا في تعليقه ال هو وال 
القوى السياسية إلى املتسببني في املشكلة! انها اسئلة ال 

يريدون طرحها ابدا!
٭ في الوقت الذي اعترف فيه محافظ البنك املركزي 

احلالي بأن البنك تقاعس في تلك الفترة عن مهمته 
الرقابية، فاننا لم نسمع مطلقا من غرفة التجارة او من 

القوى السياسية األخرى انهم ألقوا باللوم على »البنوك« 
التي كانت سببا اساسيا في الكارثة باجراءاتها اخلطيرة 
بحق املقترضني ولم يطل هذه البنوك، لألسف أي عقاب 

حقيقي لتهديدهم الناس في أموالهم وحرياتهم وكل ما 
سلبوهم إياه بالباطل!

> > >
فرغم كل هذه احلقائق الظاهرة املؤسفة، لم نر أحدا يوجه 

اللوم لهذه البنوك على هذه األخطاء التي حدثت ولم يسأل 
احد هذا السؤال أبدا!

٭ هؤالء صبّوا جام غضبهم على هذا املجلس الذي 
يتصدى حلل املشكلة، حتى ال تكون له أفضلية على 

املجالس األخرى!!
٭ أنتم فقط ال تتحدثون عن املساواة وعن الفواتير 
واخلسائر.. ولم تتحدثوا أبدا عمن اقترض وأسباب 

اقتراضه ولم جتروا أي دراسة للمركز املالي لكل مقترض!
٭ كلكم تتحدثون اليوم عن املساواة والعدالة في الوقت 

الذي شاركتم فيه بامتهان عندما قمتم بإقرار »املديونيات 
الصعبة« التي أكدت احملكمة )التمييز( عدم دستوريتها 

لعدم العدالة واملساواة فيها!

> > >
٭ ومن الغريب ان احدا منكم ال يعرف ما الذي توصلت 

اليه اللجنة املالية، والتي احيي رئيسها النائب يوسف 
الزلزلة ومقررتها النائبة صفاء الهاشم على جهدهما 

املبذول هما وزمالئهما اآلخرين في اللجنة، حتى أمكنهم 
التوصل الى صيغة مشتركة بني االطراف حلل جزءا من 

املشكلة.
لقد بذل هؤالء األفاضل أقصى ما عندهم من مجهود 

واستطاعوا ان يحلوا جزءا من هذه القضية التي نشأت 
منذ العام 2003، ألنهم ال ميلكون ان يجيروا األنظمة 

املصرفية الثابتة عامليا ألمور شعبية دون ان ينظروا الى 
اجلوانب الفنية والتي حتد من التصرف غير املنطقي 

لألمور السياسية التي قد تؤثر على نظامنا املصرفي، مع 
اخذهم باألخطاء الفادحة التي قامت بها البنوك الستغالل 

الناس.
> > >

أريد أن أقول في النهاية ان اي مشكلة ال ميكن ان توضع 
لها حلول مثالية فهذا مستحيل واحللول لن ترضي جميع 
األطراف ولن حتقق العدالة املطلقة أو تكون تعويضا لغير 
املستفيدين وهناك حاالت كثيرة ساهمت الدولة فيها في 
حل مشاكل فئة دون اخرى لكن إجماال فإن هذا املجلس 

بهذا الدور الذي يلعبه واجلهد الذي يبذله هو مصدر 
ينبغي ان يكون مصدر اعتزاز لنا جميعا، فهو يعمل 

جاهدا إلزاحة الغمة عن البعض الذي اكتوى بنار فوائد 
القروض وهم 66.555 ألف مواطن، وان اختلف اجلميع 

حوله إال انه يبقى اجنازا حقيقيا نشكر املجلس عليه، أما 
املتربصون بهذا املجلس من التجار والقوى السياسية 

التي قاطعت هذا املجلس فكان عليها ان تخرج من معسكر 
»املصلحة« العمياء الذي سقطت فيه.. وأن تسأل ألم 

يئن األوان ملعاقبة البنوك التجارية على جرائمها بحق 
املدينني؟!

> > >
ثم هل يجب ان يحاكم محافظ البنك املركزي على تقاعسه 

عن مباشرة مهمته في الرقابة على البنوك؟ 
هذه األسئلة التي يجب ان تتداول اليوم بني القوى 

السياسية وليس االدعاء بوجود صفقة حكومية ـ نيابية!
اتقوا اهلل!

والعبرة ملن يتعظ!

اخلارطة الزرقاء 
لـ.. املركز املالي!

أسئلة »العدالة« 
الغائبة في 
أزمة القروض 
واملديونيات 
الصعبة!

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة
الفجر 4:37

الشروق 5:56
الظهر 11:57

العصر 3:22
املغرب 5:57
العشاء 7:14

غائم جزئيا 
والرياح جنوبية شرقية سرعتها 

من 20 إلى 40 كم/ ساعة
العظمى: 33   الصغرى: 17

أعلى مد:
3.35 ص – 2.44م

أدنى جزر: 
9.12 ص – 9.55م


