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لم يكن مشهد استقبال قائد اإلنسانية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، والذي عرضته القنوات 
التلفزيونية احمللية قبل أيام، أليتام إندونيسيني مشهدا 
عاديا، فلم يكن األب مستقبال ألبنائه فقط وكذا لم يكن 
أميرا مستقبال لضيوفه من األطفال خاضعا لبروتوكول 
الضيافة، بل كان مشهدا مؤثرا ترجم بصدق كل معاني 
اإلنســانية واألبوة التي عبرت عن مفاهيم هربت من 
نطاق تفسير املعاني في صفحات املعاجم والقواميس 
واجتهد بها الباحثون والدارسون في أغوار اللغة العربية 
ومناهجها املمتدة عبر السنني، ليرسل أمير اإلنسانية 
مفاهيم جديدة ملعاني مفردات القيادة واحلكمة والريادة 
والسلطة في عالم السياسة، ومفردات األب وكافل اليتيم 
احملسن املجزل بعطائه، والراعي الذي مد مظلة كفالته 
وحنانه وعطفه املنهمر حتى تخطت حدود بالده ليتلقاها 
كل محروم في بقــاع اخلليقة دون النظر للجنس أو 
اللون أو العرق أو الديانة معلنا االســتمرار في رسم 
منهاج عظيم اختطته الكويت منذ القدم، ويقدم للعالم 
أمنوذجا للرحمة التي علمنا وأرشــدنا لها خالقنا عبر 
أعظم رسالة وأكرم رسول ژ، لم يكن مشهد استقبال 
ســمو األمير أليتام اندونيسيا عاديا فقد شعرت بأن 
نظراته ترسل لنا حديث مكنون فؤاده الولئك األيتام 
بعبارات غير لفظية عبرت لنا عن مفهوم منفرد لكفالة 
األيتام فترجمها بإحساسه املرهف مصداقا لقول احلق 
تبارك وتعالى لنبيه محمد ژ: )فأما اليتيم فال تقهر( 
فكانت ابتسامته في وجه اليتيم كتفاعله العفوي الذي 
تبرأ من بروتوكوالت املقام والزمان فأصدق النوايا لبلوغ 
واجباته بتعاليم سيد البشر ژ عندما قال: »أنا وكافل 
اليتيم كهاتني في اجلنة« وأشار بالسبابة والوسطى. 

لم يقتصر حرص صاحب السمو خالل اللقاء على 
السؤال عن أحوالهم بل احلرص على جزل العطاء ليس 
باسمه كقائد لإلنسانية فقط بل باسم كل كويتي مصداقا 
لقول الباري عز وجل: )ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك 
ضاال فهدى ووجدك عائال فأغنى فأما اليتيم فال تقهر 
وأما السائل فال تنهر(. ويترجم بالقول والعمل توجيه 
معلم البشــرية ژ حني بني لنا بقوله: »خير بيت في 
املسلمني بيت فيه يتيم يحسن إليه«.. فلم يتردد سموه 
في توجيه القائمني على تربيتهم باالستمرار في حسن 
رعايتهم والتحلي باخللق القــومي وأن يتحروا خلق 
الرحمة في تصرفاتهم معهم، وتعليمهم العلوم النافعة 
وتوجيههــم لألخالق احلميدة، وتدريبهم على تخطي 
مصاعب احلياة وتعليمهم صنعة أو حرفة يتعيشون 
منها واالهتمام بشؤونهم في التربية والتعليم، تنفيذا ملا 
امرنا اهلل به جتاههم حني قال: )واعبدوا اهلل وال تشركوا 
به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى(. 

خيرا فعلت اجلمعية اإلندونيسية الكويتية اخليرية 
باإلقدام على هذه اخلطوة املباركة ممثلة برئيسها الشيخ 
أحمد الهولي وملديرهــا األخ الفاضل خالد الكندري، 
عندما حملوا على عاتقهم تقدمي منوذج من أعمال أهلنا 
من احملسنني األكارم على ارض الكويت ليشاهدوا بأم 
أعينهم ما قدمت ايديهم ويشاركنا األيتام اإلندونيسيون 
أفراحنا، ألمير اإلنسانية دعواتي لك بطول العمر وعظيم 

التقدير واالحترام. 

ال أذكر متى آخر مرة شــاركت فيها باملسيرة في 
العيد الوطني، ال أذكر حتديدا ولكن أعتقد أنها كانت في 
أوائل التسعينيات تزامنا مع فرحة التحرير، يومها كانت 
هناك مشاعر وطنية حقيقية لم تفسد بأخالق بعض من 
يدعي الوطنية ولكنه يتفنن في أذى الناس في الشوارع، 
على األقل أنا أراها كذلك، عندي اعتقاد أن البشر كانوا 
غير البشر والشعارات كانت أفعال وأقوال على السواء.
في كل ســنة في ٢٥ فبراير وأسبوع قبلها تقريبا، 
أكون حريصا على إنهاء جميع التزاماتي اخلاصة بالعمل 
والعائلة، وجعل املشاوير اخلارجية للضرورة وفي النهار 
فقط، ملا نشاهده من جنون البعض في الشارع بحجة 
االحتفــال بالعيد الوطني، أقــول البعض وليس الكل، 
البعض الذي يفسد فرحة الكل، صار من األمور العادية 
جدا وأنت تقود ســيارتك تفاجأ مبجموعة من األغراب 
صغار وكبار، يعترضون سيارتك ويفتحون الباب ليلقوا 
عليك بالونات ماء، صــار عادي جدا ان احدهم يوقف 
ســيارته بعرض الشارع ويعطل العالم فقط ليلهوا كما 
يحلو لــه باملاء مع من جاوره، تفاجأت امس أن احدهم 
أوقف سيارته على جانب الدائري اخلامس وقاعد يرش 

ماي، تصوروا!
تطور احلماس وتفاقم عند املاي وصاروا يحذفون 
صخر، طبعا الفوم صار موضة قدمية اآلن صار صخرا، 
على املارة والسيارات يحذفون بالونات مملوءة صخرا 
لتصيب من تشــاء، وفي األيام املاضية ســجلت فعال 
إصابات وصلت إلى حد ان البعض انتهى به املطاف في 
املستشــفى لتطبيب تلك اجلراح، هل هذه وطنية؟ هل 
هذه أخالق بني آدميني أساســا؟ طبعا هذا غير البعض 
الذي حب ان يندمج متاما في اللعبة وصار يحذف على 
السيارات واملارة طابوق بناء! أي وربي صاروا يحذفون 
طابوقا تخيلوا؟! وسجلت تلفيات في بعض السيارات 
ملواطنني شــاء حظهم العاثر ان ميروا الى جانب أولئك 

البشر غريبي األطوار.
كل هذه األسباب وأكثر جعلت من هو مثلي يفضل 
اجللوس في البيت في أيام يفترض بها ان تكون للمسيرة 
والتنزه في املرافق العامة، التــي طبعا أتلفت وحتول 
الكثير منها صباحا الى ما يشبه مكب نفايات بعد ليلة 
حامية الوطيس، حــرب داحس والغبراء، فقط تفرجوا 
على الكورنيش في اليوميني املاضيني، مأســاة، املهم، 
اجلس في بيتي معززا مكرما بدل ما )انغث( من احدهم، 
وعزائي ان هناك الكثير من الصاحلني من يستنكر مثل 
هذه األعمال ويدعون إلى تغييرها وتفعيل القانون بحق 
املتجاوزيــن منهم، وكلنا رجاء ان تتغير قناعات بعض 
الناس عن العيد الوطني، ويرتقوا شوي بأخالقهم، آسف 

على اإلطالة، وكل عام وانتم بخير. 

من خليج العقبــة في اململكة 
األردنية الهاشمية إلى جون الكويت 
تتناثر املدن الساحلية في جزيرة 
العرب مثل ميناء ينبع وجدة وعدن 
واملخا وصاللة وصور ومســقط 
وابوظبي والدوحة والقطيف وغير 
ذلك من مدن وموانئ كثيرة على 
البحر االحمر واخلليج  شــطآن 
العربي ناهيك عن العديد من اجلزر 
البحرين  وأهمها ارخبيل مملكة 
وجزيرة فيلــكا ودملا ومصيرة 
وفرسان وجزر سقطرى. وهذه 
اجلغرافيا الكبيرة تشــي بتاريخ 
عميق يربط مجتمعات هذه املنطقة 

مع البحر بتفاصيله الكثيرة.
> > >

بيد ان الوجدان الشعبي في هذه 
املجتمعات يتوقف، لالسف، عند 
فترة »ما قبل النفط« ولو اننا فتشنا 
في الذهنية اجلمعية في اجلزيرة 
العربية ملا وجدنا اثرا للبحر يسبق 
تلك الفترة القريبة. حيث اجلميع 
يربط البحر بكفاح اآلباء واالجداد)!( 
ويجهلون ان مجتمعاتنا ارتبطت 
بالبحر منذ ازمنة تعود الى ما قبل 
امليالد خاصة ان موانئنا تطل على 
بحار تربط احلضارات القدمية مثل 
حضارة العــراق ومصر والهند. 
ومن تلك املوانئ التاريخية العريقة 
اذكر ميناء »سمهرم« في سلطنة 
عمان وميناء »الدور« في ام القيوين 
في دولة االمارات العربية املتحدة 

وميناء االنباط »لوكي كومي«.
> > >

فــي بحثه النافع واملوســوم 
بـ»العالقات احلضارية بني شبه 
اجلزيرة العربية والساحل الشرقي 
الفريقيا« يشير الباحث االماراتي 
الدكتور حمد بن صراي إلى عدد 
التي  الكرمية  القرآنية  اآليات  من 
تؤكد على عمق عالقة العرب بالبحر 
ومعرفتهم باملالحة والســفر في 
اعالي البحار قبل االســالم. وقد 
اسهمت تلك اخلبرات واملعارف في 
الضفاف االخرى وتوسعة  بلوغ 
الفتوحــات العربية. ومثلما يبدو 
فان ثمة قطيعة معرفية بني االنسان 
في هذه املنطقة وبني تاريخه القدمي 
وذلك امر جلل ينبغي االنتباه إليه 
والسعي اجلاد إلى نفخ الروح في 
التاريخ ليستقيم وحال اجلغرافيا. 

ذرات صغيــرة جدا ســريعة 
احلركة تخرج مــن النار امللتهبة 
وغالبا ما تسقط بعيدا عن موقع 
الشــعلة األم وســرعان ما تبرد 

وتنطفئ وتختفتي، ولكن....
بالرغم مــن صغــر حجمها 
وتفاهتها إال أنها خطيرة وتأثيرها 
عظيم، قد تشعل شرارة صغيرة 
بيوتا وناطحات ســحاب شــقت 
بعلوها الســحاب، تأكل األخضر 
الى ركام، متحي  واليابس حتوله 

معامله وال تبقي منه شيئا.
الذي دفعني  الشرر؟ وما  ملاذا 
إلى ذكر هذه الذرة؟ بكل بســاطة 
اليومية،  نقاشــاتي وحواراتــي 
بغض النظر عــن املكان والعالقة 
واملوضوع، أثناء تبادل هذه الكلمات 
تخرج تلك الشرارة، يرميها قاصدا 
أحيانا وتطيــر هاربة إلى الطرف 
اآلخر دون قصد، حالها حال الذرة 
النارية التي تطير وتسقط ثم تنطفي 

بهدوء.
ال تعنيني تلك الذرة ألنها انطفأت 
واختفت، ما يشغل بالي تلك الشرارة 
التي سقطت على الهشيم املتيبس 
واشعلته واشعلت ما حوله وحتولت 
إلى نار هائجة تأكل كل ما يقع في 

طريقها.
يحسبون ان شراراتهم طارت 
وانطفــأت او هذا مــا يتمنونه، 
عندما ترميها ال حتسب أنها ستقع 
مبزاجك.. ال تعلم أين تقع؟ لكن توقع 
واحسب جميع االحتماالت. يظن 
البعض انه قد يتوقع ردة الفعل، 
لكن تأتي الرياح التي حتمل الشرارة 
إلى أبعد مما تظن وتفاجأ بأن هذه 
الذرة هاجت واهتزت وصارت نارا 
كبيرة لن تخمدها كلمات االعتذار.

إخالص هي من تقوم بعملية تخدير 
املريض.

وكان مرضاه اجلرحى من كل 
جنس ولون ودين وملة، لم يتأب 
على عالج مريض ألي سبب كان، 
بل املرضى كلهم سواء في عقيدته 

الطبية.
خاطر بحياتــه وحياة عائلته 
كثيــرا وكانوا في حماية اهلل ولم 
يتوقــف يوما عــن أداء واجبه 

اإلنساني.
التحرير يقصف  وفي يــوم 
الغازي البغيض مستشفى العدان 
ويصاب العديد من املوجودين أطباء 
ومرضى بشظايا جراء هذا القصف 
احلاقد، وكان نصيب الدكتور حامد 
من هذا القصــف أن فقد إحدى 

عينيه وتشويه في الوجه.
أيتها الكويت ويا أيها الكويتيون 
اذكروا هذا البطل الدكتور املصري 
الدكتورة  لبيب وزوجتــه  حامد 
إخالص واحفروا أســماءهم في 

ذاكرات أجيالكم. 

الكويــت دون اســتخدام القوة 
العسكرية، فقد رأى 87٪ حسب 
استطالعات New York Times أن 
القوة العسكرية كانت ضرورية، 
وبسؤالهم عن نقطة توقف احلرب 
بني االكتفــاء بتحرير الكويت أم 
إسقاط نظام احلكم في العراق، أيد 
ثلثا األميركيني االكتفاء بالتحرير.
وأخيرا، فإن ثمة أسئلة أخرى 
تناولتها هذه االستطالعات منها: 
االحتفاظ بقوة عسكرية في الكويت 
مســتقبال حلمايتها من العراق، 
والســؤال املتكــرر بكيفية قيام 
التعامل  الرئيس بوش بعمله في 
مع األزمة حيث مالت األغلبية للرضا 
عن تعاملــه، وأيضا كيفية تعامل 
اإلعالم مع حترير الكويت، وغيرها 
للباحثني  التي يجدر  من األسئلة 
النظر عن  االطالع عليها -بغض 
مدى تأييدها أو معارضتها- لفهم 
أكثر توجهات الرأي العام األميركي 

حيال التحرير وما بعده. 

كل هؤالء األبطال يستحقون 
التكرمي فال خيار لهم إال االنسحاب 
ضد أي العب من الكيان الصهيوني، 
هنا يأتي دور الهيئة العامة للرياضة 
في تكرمي كل هؤالء الالعبني ماديا 

ومعنويا.
وهنا أرى أنه يجب تشريع قانون 
الكويتية بتكرمي أي  الرياضة  في 
العب ينسحب أمام العب من الكيان 
الصهيوني فــي أي لعبة، فهناك 
قصور من احلكومة ومن املشرعني 
في مجلس األمــة في تناول مثل 
هذه القضايا انتصارا للرياضيني 

الكويتيني الشباب.
موقــف العبينــا األبطال هو 
بطولة بحد ذاته ووســام شرف، 
ويرفع اسم الكويت ويحسب في 
ملف دعم القضية الفلسطينية منذ 
بدايتها، فشــكرا لكم جميعا على 
هذا الشموخ والعزة والكرامة، فال 

للتطبيع دائما وأبدا.

نستعجل األمور كثيرا.. 
عندما نكبر يصبح من الضروري 
معرفة الغامض في ذواتنا، من هو 

صاحب الظل الطويل يا ترى...؟
هنا يجــب أن نبحث فعليا عن 
صاحب الظل الطويل في داخل كل 
منا، وعن ســالي وعن رميي وعن 
ساندي بل وهل نحن كجودي آبوت 
فعليا أم أن الســنني فعلت فعلها 
ودمرت كل ما هو جميل واصبحنا 

أبطال الديجيتال..؟
يريدون تدميــر الطفل داخلنا، 
حتطيم كل ماهو جميل، وكل ماهو 
نقي... انا لم اكبر وال اريد ان اكبر.. !!
الشوكوال ثم ودعت  أكلت لوح 
صديقي الصغير وهممت بالكتابة... 
اســتيقظت فجأة ورأسي على 
مكتبي، »سيكارتي« األخيرة تعلن 
انتحارها، نظرت الى ورقة معنونة 
حتــت فنجان القهــوة كتب فيها، 

)صاحب الظل الطويل(...

وشهامته، بل أبقى زوجته طبيبة 
التخدير وطفليه رغم اخلطر احمليق 

بهما وإنذارات املوت املتتالية.
السبعة  السود  طوال األشهر 
التي تســيد احملتــل فيها أرض 
الكويت بكل بهيميته ووحشيته 
وهمجيته، لم يترك الدكتور حامد 
مبضع اجلراح طوال تلك الشهور 
الكاحلة، بل كان يفتح ويشــرح 
ويرتق أجسادا تسجى أمامه فوق 
السرير األبيض وزوجته الدكتورة 

1٥٪ فقط أنه ال يستحق.
 NBC News، وفي اســتطالع
Wall Street Journal رأي 9٢٪ أن 
احلرب يجب أن تستمر حتى حتقق 
الواليات املتحدة وحلفاؤها هدف 
إجبار العراق على االنسحاب من 
الكويت، وكما تناولت بعض األسئلة 
حول تصور الشعب األميركي فيما 
إذا كانت العقوبــات االقتصادية 
والديبلوماســية تكفي لتحرير 

األبطال كثر منهم على  هؤالء 
الالعب  املثال ال احلصر  ســبيل 
عبدالعزيز الشطي في لعبة املبارزة 
والالعب صالح احلداد في لعب الوثب 
الطويل أللعاب القوى والعب التنس 
األرضي عبداحلميد جمعة والالعب 
عبداهلل الفرهود في لعبة التايكوندو 
والالعب عبداهلل العنجري في لعبة 

اجليوجيستو.

العدل، املســاواة، احلرية،  كطفل، 
وبعضها كان يجبرك على التفاعل 
معه كإنسان مثل البؤساء، أو سالي، 

أو رميي..
أما جودي آبــوت فتلك حكاية 
اخـــرى متــــثل لك كل ما هو 
غامــض، كنت أتســاءل أكثر من 
جودي حول شخــصية صاحب 
الظل الطويــل غير أننا كأطفال ال 

أترك بالدا أكرمتني وأعيش على 
أرضها وهي في نعيم؟ وليس من 
أتركها وهي جريحة  أن  الشهامة 
إنها في حاجة لي اليوم أكثر من 

أي يوم مضى.
لم يغامر الدكتور حامد بحياته 
وحده بل غامر بحياته وحياة زوجته 
واثنني من أبنائه، ولم يســع إلى 
إخراج زوجته وولديه من الكويت 
ليؤمن حياتهم ويبعدهم عن اخلطر 
ويبقــى هو حتت بيــرق وفائه 

الطاقــة التي تعتمــد عليها دول 
العراق  أو إلجبار  كثيــرة )٪39( 
على االنسحاب من الكويت )٪33(.

ومن أهم االسئلة في هذا السياق 
أيضا - وال ســيما بعد التحرير 
بأيام - االستفســار عما إذا كان 
الوضع في الشرق األوسط يستحق 
خوض احلرب، وقد كانت النتيجة 
وفق استطالع غالوب بتأييد أغلبية 
كبرى بنسبة 80٪، في حني رأي 

والبطوالت ويعتبر حلم أي رياضي 
الكويت  حتقيق بطولة ورفع علم 

واسمها في احملافل الدولية.
مؤخــرا وقع عدد من الالعبني 
الكويتيــني أمــام منافســني من 
الكيان الصهيوني وبطبيعة احلال 
سينسحب أي العب كويتي متضامن 
مع املوقف الكويتي الرسمي واملؤيد 

للقضية الفلسطينية.

من منــا ال يعرف املسلســل 
الظل  الشــهير صاحب  الكرتوني 
الطويــل.. هو وغيــره من أفالم 
التي رافقــت طفولتنا  الكرتــون 
ومنت شخصيتنا في اكثر األحيان، 
فبعض تلك القصص أو أغلبها كانت 
مســتوحاة مــن األدب العاملي، أو 
الشعبي للشعوب.. كانت  املوروث 
كلها متثل قيما البد أن تصل إليك 

اإلبطاء في الوفــاء، نوع من 
أو رمبــا هو اجلحود  اجلحود، 

الكامل.
ال يسمح لي وفائي أن أجتاهل 
رجال نادر الوفاء، وما يؤســفني 
أن سماعي بقصة هذا الرجل جاء 
متأخرا جدا وبعد ثمانية وعشرين 

عاما على حدوثها.
هو رجل من نــوع نادر من 
الرجال، يأتي على أرفع مكانة في 

الشرف والشهامة واإلنسانية.
إنه الطبيــب املصري اجلراح 
»حامد لبيــب« وهذه قصته التي 
لم اسمعها سوى قبل أيام وخالل 
احتفاالتنا في العيد الوطني وعيد 

التحرير.
الدكتــور حامــد الطبيب في 
مستشفى العدان عند حدوث الغزو 
العراقي للكويت، أبى أن يخرج من 
الغزو  الكويت حني دهمها سواد 

وأحقاد الغزاة.
أبت نفسه الشريفة الرفيعة أن 
يترك الكويت في جرحها وقال كيف 

تعد الصراعات والنزاعات من 
التي حترك أسئلة  أبرز األحداث 
اســتطالعات الرأي في التجربة 
األميركية، وال ســيما حني تكون 
الواليات املتحدة أحد أطرافها كما 
حدث في حــرب اخلليج الثانية 
الكويت حيث جتاوزت  وحترير 
املئات من األسئلة لتعكس ما الذي 
أشــغل صناع القــرار واجلهات 
البحثية واإلعالميــة وأرادت أن 
العام حيالها،  الرأي  تتعرف على 
وهو ما أستعرضه في هذا املقال 
بنظــرة عامة موجــزة على هذه 
االســتطالعات املتنوعة، وبعض 
نتائجها مبناســبة ذكرى نهاية 
فبراير التي شهدت حترير الكويت 

عام 1991.
تناولت بعض االسئلة السبب 
الرئيس بوش  الرئيسي إلرسال 
قوات إلى الشرق األوسط، حيث 
تصدرت إجابتني هما: ملنع صدام 
السيطرة على موارد  حسني من 

الثابت منذ  الكويتــي  املوقف 
بداية القضية الفلســطينية ليس 
السياسي فقط بل  على املستوى 
يتجاوز ذلك كل مجال يكون فيه 
هناك طرف من الكيان الصهيوني، 
فالشعار هو »ال للتطبيع بأي شكل 
من األشكال مع الكيان الصهيوني 

املغتصب ألرض فلسطني«.
وتعتبــر الكويت أنه ال وجود 
لدولة إسرائيل، إمنا هي عصابات 
صهيونيــة حتتــل األراضــي 
الفلسطينية، ونستذكر هنا موقف 
األمير الراحل الشيخ صباح السالم 
بإصدار مرسوم أميري بتاريخ 6 
يونيــو 1967 نصت مادته األولى 
على »نعلن ونقرر أن الكويت في 
حرب دفاعية منذ صباح اليوم مع 
العصابات الصهيونية في فلسطني 

احملتلة«.
أما في املجال الرياضي فيشارك 
أبطال الكويت في العديد من األلعاب 

هل تؤمن بالكتابة أثناء النوم؟ 
قولي هذا مستهجن وغير مألوف، 
وميكن أن يكون غير قابل للتصديق، 

لكنه يحدث يا صديقي..
يزورني كل يوم في احللم طفل 
صغير، اسمر البشرة، مجعد الشعر 
قليال، ميسك وردة في إحدى يديه 

وقلما في الثانية. 
أوراقي  أفكاري، وميزق  يبعثر 
البيضاء ويضع العناوين عنوانا تلو 
اآلخر دون أن يتحدث معي حتى، 
وحني ينتهي من الفوضى التي افتعلها 
يبتسم ابتسامة خفيفه ثم يعطيني 

لوحا من الشوكوال وميضي.. 
حاولت اللحاق به مرارا، لكن دون 
فائدة، بحثت عنه في ذكرياتي، وأيضا 
دون فائدة.. فقررت اســتحضاره 

من احللم.
أمسكت الورقة األخيرة وكان قد 
وضع عنوانا غريبا كتب فيه )صاحب 

الظل الطويل(.
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