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قطر.. وصورة 
بألف صورة

في أغسطس 2008 كتبت 
مقاال هنا في »األنباء« 
حتت عنوان »قطر من 

دكة االحتياط إلى العب 
رئيسي« وتناولت في 

ذلك املقال تفصيل رحلة 
التحول القطرية السياسية 
االقتصادية الناجحة، تلك 
التجربة التي جعلت منها 

العبا رئيسيا ليس في 
إقليمنا اخلليجي فقط بل في 
العالم العربي كافة، وحتولت 
معه من مجرد إمارة بترولية 

غنية إلى عنصر فاعل في أي 
معادلة سياسية في املنطقة.
استعرضت في تلك املقالة 
عدة نقاط عن قطر ولكن 

ابرز ما ذكرته في تلك املقالة 
الفقرة التي تناولت فيها 

صاحب السمو األمير متيم 
بن حمد آل ثاني عندما كان 
وليا للعهد، وكتبت ما نصه: 

»يهتم الشيخ متيم بالسياسة 
احمللية القطرية أكثر من 

اهتمامه بالشأن اخلارجي 
إلميانه بأن إصالح البيت من 
الداخل أوال ومن ثم السعي 

إلصالح بيوت اجليران، وقد 
كان ذلك، حيث أقام في بلده 

عددا من املؤمترات الداعية 
للدميوقراطية وفي عهده 

أقر ميثاق الدستور القطري، 
واهتم باجلانب الرياضي 
اهتماما غير مسبوق في 

اخلليج برئاسته ألكادميية 
التفوق الرياضي، ويكفي 
انه عندما ترأس مجلس 

إدارة اللجنة املنظمة لدورة 
األلعاب اآلسيوية اخلامسة 

عشرة عام 2006 في الدوحة 
بهر العالم حتى أن عمدة 
نيويورك نفسه وبعد ان 

شاهد حفل االفتتاح الباهر 
قال: »نساند الدوحة وبقوة 

في مساعيها الستضافة 
أوملبياد 2016«، وفي تصريح 
للشيخ متيم بعد إشادة عمدة 
نيويورك قال: »نسعى أيضا 

إلى استضافة كأس العالم 
.»2018

مقالتي كانت في 2008، 
وذكرت أن حلم الشيخ متيم 

الذي أطلقه قبل 11 عاما 
استضافة كأس العالم 2018 

ولكنه حلم تأجل حتقيقه 
لتفوز قطر بتنظيم كأس 
العالم 2022، تأخر احللم 

دورة واحدة ولكنه حتقق في 
النهاية، وهذا الشأن الرياضي 
ميكن القياس به على النزعة 
السياسية اخلارجية القطرية 

لتستمر عنصرا فاعال في 
أي معادلة سياسية، ليستمر 

احللم، وهو باملناسبة حلم 
مشروع مادام ال يتعارض 
مع مشاريع االستقرار في 

املنطقة.
اليوم تستمر قطر حتت 

قيادة األمير متيم بن حمد 
وبخطوات ال ميكن إنكار 

اثرها، تصطدم ببعض 
العوائق أحيانا ولكنها تعبر 
بطريقة أو بأخرى في عالم 

السياسة املتالطم.
باألمس حل سمو األمير متيم 

بن حمد آل ثاني ضيفا على 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد وفي بلده 
الثاني، في زيارة تأخذ طابع 

»املواجيب« بني األشقاء، وهو 
ما نأمله ونتأمله، وله منا أن 

نقول له: »حللت أهال ووطئت 
سهال«.

توضيح الواضح: تداول 
املغردون الكويتيون منذ 

إعالن توقيت الزيارة صورة 
للعداء القطري طالل منصور 
يرفع علم الكويت بعد فوزه 
بامليدالية الذهبية لبالده في 

سباق الـ 100 متر في أسياد 
بكني 1990 عندما كانت بالدنا 

حتت االحتالل الصدامي، 
فكانت صورة بألف صورة 

من أشقاء لنا في الدم واللغة 
واملصير.

توضيح األوضح: ما يبدو أنه 
خالفات خليجية - خليجية 

اليوم هو أقرب منه إلى 
التباين في وجهات النظر 
الذي ميكن أن ينتج عنه 
الحقا حركة تصحيحية 

جلميع األقطار اخلليجية مبا 
يصب في صالح االنطالق 
نحو الوحدة الكونفيدرالية 
املأمولة، وهو ما سأوضحه 

في مقال الحق، ودمتم. 
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د.مطلق راشد القراوي 

دالي محمد الخمسان

سعد المعطش 

ها نحن بلغنا رمضان، شهر مبارك تتنزل فيه الرحمات 
وتغفر السيئات وتصفد الشياطني، بدأنا بالثلث األول منه، 

حيث يشعر املسلم بأنه على غير ما كان عليه من قبل، 
فهو مقبل على العبادة بإخالص وتأٍن راجيا القبول والعفو 

متحديا شهوات النفس ووساوس الشياطني.. أحد كبار 
السن يقول: كنا في اخلمسينيات ونحن صغار ال نخاف 
الظلماء في رمضان ألن الشياطني مصفدة.. وهذا شعور 

الصائم حيث ينتهز هذه الفرصة للتواصل مع خالقه 
واإلكثار من العبادة وتدريب النفس إلى ما بعد رمضان.
مع بداية رمضان تخالج األرواح حب العبادة من صيام 
وزكاة وصدقة، كما يستسحن الصائم اخللق السامي 

وحسن التعامل مع اآلخر، كما يجد متعة في تواصله مع 
ذويه وأقاربه فيشعر بأنه في حياة كرمية وعمر سعيد الى 
أن أصبح رمضان بالنسبة له راحة نفسية وارتقاء روحيا.
في رمضان ومن أول يوم يتعامل الصائم بكل ما تيسر له 
من خير.. في عمله، ومع أهله وأصدقائه، حتى يجد نفسه 

مسؤوال عن الناس أجمعني.. فيعني احملتاج ويقف مع 
املظلوم ويلتقي مبن قطعهم، فيكون قدوة لإلسالم متشي 

على األرض بفضل هذا الشهر الكرمي.
رمضان هذا العام لن يعود إال بعد سنة.. فمن استزاد منه 

حظي باخلير كله ومن جعله منهجا في حياته فقد هدي 
إلى صراط مستقيم، واهلل املوفق واحلمد هلل رب العاملني.

انتشر في اآلونة األخيرة مقطع ڤيديو يضع فيه شخص 
مواد من البالستيك في ماكينة تقوم بسحق وتقطيع هذه 

املواد وتنتج في النهاية حبيبات صغيرة تشبه حبات األرز 
يقال انها صناعة األرز البالستيكي، حيث متكنت بعض 

املصانع في الصني بصناعة نوع من األرز يصنع من 
البالستيك مخلوطا بالنشا ممزوجا بالبطاطس والصمغ 
وقليل من نكهة األرز وبعد صناعته يتم خلطه مع األرز 
في عبوات و»خياش« ويتم طرحه في األسواق على انه 

رز طبيعي ويصعب على املستهلك اكتشاف هذا النوع من 
األرز الصناعي القاتل الذي يحمل آثارا مدمرة على صحة 

اإلنسان وجهازه الهضمي.
ووفق اإلحصائيات يوجد أكثر من 9 ماليني طن من األرز 
املغشوش يباع في العام الواحد، فوفقا لصحيفة »كوريا 

تاميز« ذكر املوزعون أن بيع األرز املغشوش مربح للغاية 
وهناك طلب ضخم عليه ليس فقط بالصني وإمنا في الهند 

وسنغافورة وڤيتنام وبعض بلدان الشرق األوسط أيضا.
في الكويت وبفضل من اهلل ال يوجد هذا النوع من االرز 

الصناعي القاتل بسبب حرص التاجر واملورد الكويتي 
الذي نال الثقة الكبيرة في استيراد اجود انواع األرز 

من مصادره املعروفة بعيدا عن املصانع املزيفة وبجهود 
مميزة حكومية من وزارة التجارة متمثله بإدارة حماية 

املستهلك التي تراقب وتدقق املواد االستهالكية التي تقدم 
للمواطنني، ونحن اذ نسلط الضوء على هذا النوع من 

األرز البالستيكي املدمر ليكون هناك حرص وانتباه لكل 
ما هو مستهلك في بيوتنا وعلى موائدنا فاحلرص واجب 

في مثل هذه األحوال.
ومبا أن الكويتيني يتميزون عن غيرهم بذوقهم العالي 

واختيارهم ألذ وأطيب أنواع األكل وعشقهم الدائم لألرز 
وتفننهم في طريق طبخه املختلفة فواجب عليهم احلرص 

الشديد من تلك األنواع الصناعية القاتلة، واذا وصل لنا 
األرز البالستيكي الصناعي مخلوطا باألرز العادي فتلك 

هي ستكون لنا في النهاية »الطبخة املدمرة«.

ليس عيبا أن أعترف بأنني ال أعرف عن أشياء كثيرة 
أسمع عنها وأرددها وال أعرف املعنى احلقيقي لها، وهذا 

األمر يشاركني فيه أغلب البشر، ولكن ال أحد يريد أن 
يعترف بهذا األمر ألن الغالبية العظمي يتصنعون الفهم، 

ألنه يريد أن يكون اإلنسان املثالي في عيون الناس.
كثيرا ما أردد مقولة »يا ما حتت السواهي دواهي« 

وأصدقكم القول بأنني فهمت القصد من تلك اجلملة 
ولكن ما ال أعرفه هو معنى السواهي، فهل يقصدون 

الشخص الساهي والذي نصف فيه الشخص املشغول 
البال فنقول له »وين سهيت« أو أنها كلمة يابانية ولكننا 

كوتناها؟
لنترك الساهي والسواهي ولنتطرق للمقصود من 

املقولة حسب الفهم العام لها فما نعرفه أن املقولة هي 
التحذير من أن ننخدع من قبل أشخاص نعتقد للوهلة 

األولى أنهم مساكني، أو ال يعرفون كيف يتكلمون أو 
كما يقال »القطو يأكل عشاه« وقد قال الشاعر في هذا 

املعنى:
»ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه األسد 

الصهور«.
وعلى نفس املبدأ أمتنى أن ننظر جلميع األمور حسب 
تلك املقولة، فحني يعجبك أمر في إنسان فرمبا كانت 

هناك أمور لو علمتها عنه ملا رغبت بها، ومن الطبيعي 
أن ما يشمل األشخاص يشمل البلدان فقد يعجبك كثير 

من املناظر والعمران في بلد ما ولكنك لو علمت عن 
معاناة أهلها ملا رغبت العيش بها إال كسائح وملدة أيام 

معدودة فقط فخلف املناظر بالوي، فاحمدوا ربكم أنكم 
في الكويت التي يتمنى اجلميع العيش فيها، وفهمكم 

كفاية.
أدام اهلل الكويت الغالية كما عشنا فيها وال دامت سواهي 

البلدان األخرى، وحمانا اهلل من الدواهي التي تخفيها.

املدرسة الرمضانية
)4 -  2(

الطبخة
املدمرة

تكويت 
اللغة اليابانية

وقفات

انتظارات

رماح

كمثل الكثيرين كنت أعتقد ان كلمة 
»أعجمي أو األعجم« تعني الشخص 

الذي في لسانه عجمة، فال يفصح في 
كالمه، وإن كان عربي النسب. بيد أني 

بعد البحث في كتاب »لسان العرب« البن 
منظور أدركت ان للكلمة معاني اخرى، 
مثل »العجم« والتي تعني خالف العرب، 
وشخص »عجمي« هو الذي من جنس 

العجم سواء أفصح في كالمه أو لم يفصح. 
ونحن في الكويت نطلق كلمة عجم 

ونقصد الفرس أو القادمني من إيران. 
وننطق الكلمة »عيم« باجليم البصرية 

أو التميمية أو اخلليجية. والكلمة أيضا 
تشمل أهلنا الكويتيني من أصول فارسية 
على اختالف مذاهبهم، سنة كانوا أو من 

الشيعة.
> > >

يعتقد البعض من ذوي النوايا احلسنة 
واملقاصد الطيبة ان استخدام كلمة 

»العيم« يشكل انتقاصا من أحد املكونات 
االجتماعية الرئيسية في املجتمع احمللي 

»الكويتيني من أصول فارسية«، وذلك أمر 
يجانب الصواب. فالكلمة، مثلما أسلفت، 

تعني غير العربي، وهو وصف ينطبق على 
جميع املتحدرين من أرومة فارسية، ومنهم 

أهلنا »الكويتيون العيم« الذين جتمعنا 
معهم املواطنة الكويتية كما يجمعنا التاريخ 

املجيد واحللم باملستقبل املشرق لبالدنا 
وأبنائنا وأحفادنا. فنحن جميعنا أبناء 

هذه األرض، ونحن جميعنا تشاركنا في 
تأسيسها، مثلهم مثل أهلنا من الكويتيني 

البحارنة أو احلساوية أو النجادة أو 
األفارقة أو الزبارة أو البلوش أو سوى ذلك 

من املكونات االجتماعية الكويتية.

> > >
من الواضح أن تعدد املكونات واختالفها 
يعود إلى تعدد مصادر الهجرات القدمية، 
وذلك أمر ال يضيف لإلنسان وال ينتقص 

منه. فالكويت وطننا الواحد والوحيد. 
أما التقسيمات االجتماعية فمعروفة 

في جميع الدول ومنها الواليات املتحدة 
األميركية. كاألمريكان األفارقة أو 

اآلسيويني أو الالتني »أميركا الالتينية« أو 
االمريكان العرب. ذلك ان الفترة الزمنية 

الطويلة التي اجتمعت بها االقوام املتعددة 
داخل الوطن الواحد، وكذلك العيش 

املشترك والتشارك في سنوات الكفاح 
على متون السفن، مكنتهم من خلق 

»الشخصية الكويتية« املتفردة واملتميزة 
بصفاتها املعروفة االيجابية منها أو 

السلبية. 

هي قصة تربوية بطلها التراجيدي ما هو 
إال منوذج من مناذج التي أدت إلى تدهور 

التربية والتعليم في الكويت، قبل أن 
نخوض في أحداث حكايتنا وجب علينا 
أن منهد للشخصية التي قامت بأحداث 
روايتنا، اخلواجة »علي« ما هو إال أحد 

أبناء الكويت قام بعد انتهاء دراسته 
اجلامعية بالذهاب لدول الفرجنة ليكمل 
الدراسات العليا وبالفعل نال الدكتوراه 
وظن بتلك الشهادة أنه أصبح املثقف 

واملتعلم الوحيد في اخلليج العربي، املراد 
أتى ذلك الشاب بعد نقلة كبيرة حدثت في 

حياته من تغيرات اجتماعية واقتصادية 
وغيرها من ظروف جعلت األنا في مكنونه 

الشخصي والنفسي كما لو أنه »فرعون« 
فأصبح كل من يتحدث معه تكون إجابته: 

أنت من وين متخرج؟ وآه إذا كانت 
إجابتك: من دولة عربية. فتكون إجابته: 
إيه العالم الثالث ! فاالستهزاء والتقليل 

للشخوص أصبحت رسالته في احلياة 
ولألسف وجد الكثير من يطبلوا له لتعلو 

»األنا« لديه إلى أن أصبح هو فرعون.
تبدأ القصة عندما كنت في زيارة إلحدى 

الزميالت في عملها وإذا بطالبة تدخل 
علينا منهارة من البكاء وبعد أن قمنا 

بتهدئتها قامت زميلتي بسؤالها: شنو في؟ 
ليش كل هذا البكاء يا بنتي؟ وإذا بالطالبة 

تقوم بسرد  ما حدث بها:
ملخص القصة التي بدأت أحداثها في 

قاعة االمتحان ملناقشة البحث التي قامت 
به الطالبة واملشرف على مشروعها هو 

»فرعون«، ومع بداية املناقشة قام اخلواجة 
بالطلب بأن يكون املتحدث األول، مع العلم 

بأن قوانني األكادميية للمناقشة ال تعطي 
له احلق في احلديث إال في نهاية املناقشة، 

وبرغم من هذا إال أنه اخترق القانون 
األكادميي وقام باحلديث وليته لم يتحدث 

فقال: »تلك الطالبة لم أرها على مدار الستة 

شهور فترة اإلشراف، وفوجئت باألمس 
عندما قرأت البحث، أن أغلبيته مأخوذة 

من كتب أخرى دون ذكر املراجع«.
انتهت القصة وهذا هو فرعون يعترف 

بأنه 6 شهور يقوم باإلشراف على 
مشروع ولم يقرأ فيه أي كلمة، السؤال 

الذي يفرض نفسه للخواجة: أين تقاريرك 
الشهرية على الطالبة وأدائها؟ بل كيف 
يا فرعون تقبل باسمك أن يوضع على 

مشروع وأنت لم تشرف عليه باألساس؟ 
واهلل املوضوع فقط حتصيل مادي عشان 

الساعات الزائدة!
مسك اخلتام: رسالة إلى وزير التربية 

ووزير التعليم، بكونكم الرئيس األعلى 
جلميع الكليات واملعاهد الفنية أمتنى أن 
تصدر قرارا بوقف ما يسمى الساعات 
الزائدة ألنها أصبحت سلعة يتاجر بها 

بعض الدكاترة في مستقبل أبنائنا الطلبة.. 
واهلل من وراء القصد.

أراد فتح مشروعه التجاري، وبعد أن 
عزم أمره ذهب جلار له يسأله ماذا يفعل؟ 

لم يذهب لذاته ألننا تعودنا أن نستشير 
اآلخرين ونتزود من خبراتهم، ألننا نخاف 
خلق جتربتنا اخلاصة وخوضها لنتعلم من 

كيسنا كما يقولون وألن كيس اآلخرين 
مشقوق.

تابع جاره احلديث وهو ينصحه بنصائح 
هو أبعد ما يكون عن تطبيقها، تعودنا على 

أن ننصح الغير وننسى أنفسنا، لقد علمونا 
أنه ما خاب من استشار، ولكن لم يخبرونا 

مبا البد أن نعرفه عن الذات.
أكمل احلديث مع جاره وتناول فنجان 

القهوة يهزها بذهول: هل من املعقول أن 
أكون من أصحاب النفوذ في يوم؟ فأجابه 
بسرعة جاره وكسر مجدافه: أتعرف فالن 

الفالني خسر أمواله في أول مشروع له 
واآلن هو في تسديد ديونه غارق، وسرد 

له قصص جميع من فشلوا لكن لم يتوقف 
ملرة، عند من ثابروا ووصلوا، فغادر بيت 

جاره وهو يستبعد أي جناح، وبدأ طموحه 
يتهاون وهمس: أنا لست مستعدا وجاهزا 
ألخاطر، من أين أتى هذا اخلطر؟ ونحن لم 

نعط ألنفسنا فرصة ان نخوض التجربة.
إن اخلطر األكبر هو أن نبقى أميني في 

اخلبرات رصيدنا من نتائج حصدها اآلخر، 
فغاب عن واقع املواطن الطموح واسدل 

الستار على أهدافه باعتقاده أنها لن تكون 
ولو أعطي املجال في يوم لتصبح بذورا 

ألثمرت أهدافه وانعكست جتاربه على واقعه 
بنجاح غير مسبوق.

السؤال هنا: ملاذا فكر اإلنسان انحصر 

وتوقف وأصابه الصدأ حتى اصبح يكسر 
مجاديف كل بحار، وترك النوخذة على 
اجلال والثروات في باطن البحار دون 

استخراج. من ال تهزه الكوارث لن يعرف 
كيف يثابر، فالتجربة خير برهان لإلنسان 

ولوكل منا ذهب بطموحه ونفذ مشروعه 
حتى لو لم يحالفه احلظ لعرف كيف يكون 

خبيرا وكيف يكون مستشارا إيجابيا 
للجميع، فاخلبرة أخت النجاح التي منذ أن 
لبست برقع اخلوف والتردد لم يعد لها أي 

وجود أو أثر.
يقول مصطفى لطفي املنفلوطي: »أكثر 

الناس يعيشون في نفوس الناس أكثر مما 
يعيشون في نفوس أنفسهم أي أنهم ال 

يتحركون وال يسكنون، وال يأخذون وال 
يدعون إال ألن الناس هكذا يريدون«

حني صدرت روايتي األخيرة بذات العنوان 
أعاله.. لم أتوقع تلك الردود العنيفة التي 
أتتني من قرائها.. تلك التعبيرات الشاكية 

الناحبة احلزينة.. كل يدلو بدلوه.. وفق رأي 
ومن منظور جتربة وحتت تأثير مشاعر 

وأحاسيس..
لم أتصور أني عبر أحداث رواية خيالية أن 
أضع أصابعي لتضغط بعنف وقسوة على 
جروح صدئة، ولم أتخيل أن أملس جتارب 
أمهات إن لم أقل وأيضا آباء عانوا معاناة 

قذرة من قسوة ابن أو هجره.. من عقوق 
بنت أو ثورتها.. من كلمات هي أقسى من 

الفعل..
كّل قال لي هي حتكي جتربتي.. تعبر عن 

معاناتي.. تقص حياتي..
بكيت بفعل ردود الفعل.. أنّبت ذاتي أن أثارت 
مشاعر سلبية لدى من قرأ.. ندمت في أحيان 

على حبكة صغتها وفق فكرة متكنت من 

عقلي وفكري فأخرجت رواية بدال من أن 
تكون نصيحة ألبناء صارت عبئا لوالدين قال 

اهلل عنهما )وال تقل لهما أف( واذا بالغالبية 
تقول )أف( أي زمان نعيشه ؟ هل هو آخر 

الزمان؟!
أعلم أن هناك في اجلانب املشرق أبناء بررة 
وأمهات سعيدات ببر وتواصل ورحمة وأن 

هناك آباء يفخرون بأبنائهم.
وكما يقال )الشر يعم( أين اخللل؟ رمبا 

بتدليل فاق املعقول.. رمبا بقسوة اختفت 
حتت بند املصلحة.. قد تكون الظروف 
اختلفت.. تطورات احلياة لها دورها.. 

االنفتاح على مجتمعات تختلف ثقافة ودينا 
وروحا..انتشار الفساد في دخول فئات ضالة 

تتاجر بجسد وخمر ومخدرات.. بانتشار 
السحر.. بسوء اختيار الشريك البنة وابن.. 

ألمور عدة..
الغريب كيف يخضع ابن لزوجة فيترك أّما.. 

يعلم اجلميع أنها اجلنة والنار وأنك كما 
تدين تدان.. أو مينع الزوج تواصل زوجته 

مع أهلها متناسيا أن اهلل ميهل وال يهمل.. أو 
أن يحيد األبناء عن سالمة العقل والتفكير 

ليكونوا ندا يقف متحديا لرأي أم أو توجيه 
أب.. املؤكد ضعف الوازع الديني..

رغم انتشار طرق التواصل االجتماعي وبروز 
أدعية عديدة وأغان كثيرة مؤثرة تنادي ببر 
الوالدين.. بالتذكير بوصلهما لدرجة الطلب 

بإسعاد وادخال السرور لقلبهما قبل أن 
ينطقا من مجرد نظرة أو كلمة أو التفاتة..

فعال أحزنتني كثرة التجارب املؤملة.. ردود 
الفعل العنيفة.. كميات احلزن واحلسرة.. 

تأملت حني حادت روايتي عن مسارها.. رغبت 
في ابراز دور األم واحلنو عليها ال أن أزيد 

ويالتها..
عذرا لكل أم ساهمُت بطريق غير مباشر في 

إثارة مواجعها..
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