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م.طارق جمال الدرباس

ماذا تركنا لألجيال القادمة غير صحراء شاســعة 
مليئة بآالف الثقوب واحلفر العميقة جراء بحثنا عن 

البترول واستخراجه على مدى ٧٠ سنة؟
األجيال القادمة لها حق علينا أن نترك لها أمرا يعينها 
على البقاء والعيش في هذه البيئة العدائية. والسؤال 
الذي يطرح نفســه هو ما الذي نســتطيع أن نفعله؟ 
واجلواب عن هذا السؤال: انظر إلى سماء بالدنا.. ماذا 
ترى؟ سترى شمسا ســاطعة ١١ شهرا في السنة بل 
مرت علينا ســنوات ودهور لم نر فيها قطرة واحدة 
من املطر بل كانت الشــمس تصبحنا كل يوم من أيام 
السنة. هذا اجلفاف، ومعه نضوب الزرع، والذي تسبب 
في هالك اآلالف من سكان إقليمنا قبل سنوات طويلة، 
هو نفسه بعد اهلل قد يكون سبب بقاء األجيال القادمة 
على قيد احلياة وليس فقط بقاءها بل رخاءها وازدهار 

أحوالها.. )كيف(؟.
أنا أقول لكم )كيف(.

بداية املوضوع من تغريدة كتبتها وبلغت مشاهداتها 
أكثر من ٥٠ ألف مشاهدة، ومحتواها كالتالي:

) لدينا ١٠% من احتياطي نفط العالم لكن لدينا شمس 
العالم كله. شمس ساطعة بكل قوتها ١١ شهرا من السنة.. 
ماذا فعلنا بها؟  مفروض لدينا بيوت فيها طاقة شمسية 
مستدامة حتلي ماء البحر وتشغل املكيف والكهرباء. 
 حتى لــو صرف مليار دوالر لبناء منوذج أولي ناجح 

لهذا النوع من البيوت، فهو استثمار ناجح(.
نحن في عصر يعاني فيــه كتاب اخليال العلمي، 
يقولون: كلما حاولنا كتابة قصة أو رواية فيها خيال 
علمي وتنبؤات في املستقبل تفاجئنا بتحققها أو وجودها 
أصال على أرض الواقع، فالعلم طبعا مع االستثمار املالي 
اجلبار قادر، بعد اهلل، على خلق املعجزات. تصوروا آلة 
تعمل ٢٤ ساعة في اليوم ال تكل وال متل تسحب ماء من 
البحر وتقوم بتحليته ثم تنثره بواد كبير في الصحراء 
وتعمل على الطاقة الشمسية، وهذا أمر ليس مستحيال.
نحن أهل الشمس ونحن أرض الشمس والشمس 
هي ثروة ال تنضب وال تنتهي. آن اآلن أن يكون هناك 
جهد خليجــي موحد أو حتى إقليمي- لم ال؟- للتوجه 
وبشراسة وإصرار نحو استحالب الطاقة من الشمس 

لتحل محل النفط الناضب، فهي مستقبلنا.
نقطة أخيرة: اقتراحي باختصار أن تتحد الصناديق 
السيادية اخلليجية الســتثمار مليار دوالر لتصميم 
منوذج أولي قابل للتطبيق لبيت خليجي يعمل بالكامل 
على الطاقة الشمسية يحلي ماء البحر ويشغل مكيفا 

بالكامل بالطاقة الشمسية.

قبل أن ينبري بعض املتشــنجني الطارئني على 
التدين للرد على هذا العنوان وإســاءة فهمه بتعمد 
وخبث أود أن أشير إلى أن هذا العنوان هو شطر من 
مطلع قصيدة في حفيد رســول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم اإلمام احلسني بن علي بن أبي طالب سالم 
اهلل وبركاته عليهم للشــاعر املرحوم علي احلائري 
ومعروف ان الشــاعر )أي شــاعر( يستخدم فنون 
اللغة العربية من تصوير واستعارة وكناية وتشبيه 
في شعره ليكون تعبيره محكما جزال ومعبرا قويا. 
فكأن الشــاعر هنا يريد أن يقول إن كان املوت ومع 
الوقت ينسي األحبة واألصدقاء فإن احلال ليس كذلك 
مع احلسني، حيث ان ذكر احلسني خالد وباق وذلك 
بداللة الشــطر الثاني من البيــت الذي يقول: »كلما 

أخلق الزمان جتدد«.
نعيش هذه األيــام ذكريني عظيمتني في التاريخ 
اإلسالمي األولى هي ذكرى الهجرة النبوية الكرمية 
والتي كانت إيذانا بتأسيس ليس فقط دولة اإلسالم 
بل كانت املنطلق لعاملية الدعوة اإلسالمية، ومن هنا 
حق على األمة أن تعظم هذه الذكرى وأن حتتفي بها 
أميا احتفاء. جدير بالذكر أن اختيار سنة الهجرة كان 
باقتراح من أمير املؤمنني علي بن أبي طالب سالم اهلل 
عليــه حينما أراد اخلليفة عمر بن اخلطاب أن يؤرخ 
بعض املراسالت وتفاوتت اآلراء في ذلك. فكان ذلك 
االقتراح موفقا جدا ملا حواه من مغزى كما أشــرت 

إليه أعاله.
والذكرى األخرى هي استشهاد ابن بنت رسول 
اهلل وسبطه وريحانته من الدنيا احلسني على أرض 
كربالء حينمــا أعلن عدم مبايعته ليزيد خليفة على 
املسلمني ألســباب خلصها بقوله: »وما خرجت إال 
لطلــب اإلصالح في أمة جدي أريد أن آمر باملعروف 
وأنه عن املنكر« وقوله: »أال ترون أن احلق ال يعمل به 
وأن الباطل ال يتناهى عنه. ليرغب املؤمن في لقاء ربه 
محقا«. ولقد كانت دعوة أهل الكوفة لإلمام ملبايعته 

هي املدخل الذي انطلق اإلمام منه إلعالن نهضته.
هاتان الذكريان سوف لن متحيا من ذاكرة التاريخ 
وقد حاول جبابرة الطغاة على مر التاريخ أن ميحوا 
ذكرى عاشوراء من أذهان الناس ومن كتب التاريخ 
فانقرضوا هــم وبقيت الذكرى. وما ضير أن يحيي 
الناس ذكرى عاشوراء وفيها من العبر املعنى الكبير 
ومن الدروس الشــيء الكثير التي ال تخص وال تهم 

طائفة دون أخرى.
إن قلوب املسلمني لتهفو لذكر أهل بيت الرسول 
وتتفاعل مع ما جرى عليهم من أحداث قام بها بعض 
العتاة القساة الذين مأل قلوبهم حب الدنيا واجلري وراء 
زخرفها ومصاحلهم. أما من حتجر قلبه، أستغفر اهلل 
فقد ظلمت احلجارة، أما من اسود قلبه وتعفن عقله 
فهؤالء أعجز من أن يستدلوا على احلقيقة وبالتالي 

فال شأن لنا بهم.
ختاما أجدد التهنئة لســمو األميــر باملعافاة من 
الوعكة الصحية وأبارك له وللكويت واألمة اإلسالمية 
حلول العام الهجري اجلديد وأعزيهم مبصاب اإلسالم 
في عاشــوراء، متمنيا أن نســاهم جميعا في جعل 
إحياء ذكراها مناسبة للوحدة واأللفة واحملبة واملعرفة 

الصاحلة.

تخيل عزيزي القارئ، ميكن 
إحالل ٢٠٠٠ فرصة وظيفية خالل 

عشر دقائق فقط!
يعلــم اجلميــع أن القطاع 
احلكومي فــي الكويت يحاول 
جاهدا تطبيق سياسة اإلحالل 
لتوفير اكبــر عدد من الفرص 
الوظيفية، وبنظرة سريعة حول 
نســبة العمالة الوافدة بالقطاع 
احلكومي جند أنها تقدر بـ ٢٥% 
وبعدد 99 ألف وافد، يعمل ٢9% 

منهم في وزارة التربية.
أعداد  وعندما تتعمــق في 
الوافدين من املعلمني في وزارة 
التربية تكتشف النقص احلاد من 
الكوادر الكويتية في هذا القطاع، 
وباألخص تخصصات الرياضيات 
والفيزياء والعلوم، والسبب هو 
عدم وجود كوادر كويتية مهيأة 

للعمل في تلك التخصصات.
وبعــد أن شــخصنا واقع 
التعليم علينا أن نأخذه خطوة 
للوراء لكي يتســع لدينا مجال 

الرؤية،
أعداد  فالواقع هو وجــود 
كبيرة من اخلريجني املهندسني 
واملهندسات الباحثني عن عمل، 
والذين ميلكون فعليا القدرة على 
أن يحلوا محل آالف املدرسني 
واملدرسات الوافدين في املجاالت 
العلمية كالرياضيات والكيمياء 

والفيزياء والعلوم.
أدعو ديــوان اخلدمة  لذلك 
املدنيــة ووزارة التربيــة الى 
االستثمار في هؤالء املهندسني 
الكويتيــني وفتح الباب أمامهم 
)ملن يرغب( لاللتحاق بالســلك 
التربــوي من خــالل تأهيلهم 
ببرنامج تربوي ليكونوا معلمني 
للفيزياء والرياضيات والعلوم 
حيث انهم اكثر فئة مؤهلة لتلك 

التخصصات،
ويتــم حتفيزهم من خالل 
منحهم حق االختيار بني كادر 
أيهما  أو  املعلمني  أو  املهندسني 

اعلى.
املقترح  عنــد تنفيذ هــذا 
ستســتفيد الدولــة من خلق 
اكثر من ٢٠٠٠ فرصة وظيفية 
للمهندسني، وتقليل اعداد البطالة، 
وخلق روح جديدة في القطاع 

التربوي.
ففي حال تطبيق هذا االقتراح 
نكون قد أصبنــا عصفورين 
بحجر واحد، األول إيجاد فرص 
وظيفيــة جديدة للمهندســني 
الكويتيــني، ما  واملهندســات 
يساهم في حل مشكلة البطالة 
باإلحالل، والهدف الثاني تقليل 
عدد الوافدين، ما يســاهم في 

تعديل التركيبة السكانية.
بهذا االقتراح سيتم تسجيل 
إجناز جديد في رصيد احلكومة 
وبقرار واحد فقط لن يستغرق 
أكثر من ١٠ دقائق، وكلي أمل وثقة 
التربية د.سعود  بوكيل وزارة 

احلربي.

»إسراء غريّب« فتاة فلسطينية 
في احلادية والعشرين من عمرها، 
من مدينــة بيت حلم، عملت في 
مجــال التجميل على وســائل 
التواصل االجتماعــي، وانفتح 
لها باب الرزق وصارت تكســب 
ماال كثيرا ســاهم في حتســني 
األحوال املعيشية لعائلتها املكونة 
إضافة إليها من ثالثة إخوة شبان 
يكبرونها وأخت إلى جانب أمها 

وأبيها.
أكلت الغيرة قلب بنت عم لها 
بسبب جناح إسراء وغناها البادي، 
فراحت تكيد لهــا وتتربص بها 
وتنتظر الزلة منها كي تنفس عن 
حقدها، وملا كانت إسراء مخطوبة 
ألحد الشبان، خرجت مع خطيبها 
وأخته إلى أحد املقاهي بعدما نالت 
موافقة أهلهــا على اخلروج مع 
اخلطيب وأخته، ولكونها من جنوم 
وسائل التواصل االجتماعي ومن 
جنومها املشهورين ولها متابعون 

كثر، فقد قامت بتصوير نفسها 
مع خطيبها ونشرت الصورة على 
مواقع التواصل االجتماعي، مثلما 

يفعل أغلب الناس.
نشر الصورة مع اخلطيب كان 
هو باب الشر الذي انفتح لتدخل 
منه بنت العم، فقد قامت مبعايرة 
أبيها وإخوتها الثالثة بابنتهم التي 

»لوثت شرف العائلة«!!
صورة في مكان عام وبرفقة 
أخت اخلطيب ومبوافقة األهل، 

تعني تلويثا لشرف العائلة!!
يا للهول ووصلت رسالة الغل 
هذه سريعا إلى حيث يجب، أي إلى 
األب واإلخوة الثالثة، فما كان منهم 
وألجل غسل شرف العائلة، إال أن 
يشهروا سيوفهم في وجه ابنتهم 
الضعيفة، فانهالوا عليها ضربا 
مبرحا وتسببوا بكسر عمودها 
الفقــري، ما دفعهم بعد ذلك إلى 

أخذها إلى املستشفى.
ولكن بنت العم لم تكتف مبا 

حلق بتلك الفتاة الغرة الضعيفة، 
فراحت مــن جديد تـــــعاير 
والد إســراء وإخوتها، بأنهم لم 
يقـــوموا مبا يكفي لغسل شرف 
العائلة ألن إســراء قد اشترتهم 

بفلوسها!!
وأيضــا من جديد ينســاق 
الفحول األربعة وراء رغبات هذه 
احلية الرقطاء، فيهبون هبة الرجل 
الواحد وبدل التوجه إلى القدس لـ 
»حتريرها« توجهوا إلى املستشفى 
حيث تتعالج ابنتهم لـ »يحرروا« 
شرف العائلة الذي دنسته إسراء، 

فيقومون بضربها حتى املوت.
ماتت تلك الزهرة اجلميلة التي 
نبتت في أرض ســبخة ال حتب 

الزهور.
الشرف  ماتت إسراء ضحية 

املزعوم.
قصة إسراء ليست األولى ولن 
تكون األخيرة في بند ما يسمى 

بـ »جرائم الشرف«!! 

بداية لصاحب هذه املؤسسة 
الصيفيــة للطيران الســياحي 
املوسمي ٢٠١9 كل التقدير والشكر 
واالحترام مــن قوافل مناطقنا 
اخلليجية وجزيرتنا العربية للفكرة 
العملية وتنفيذها رغم السلبيات 
غير املنطقية لتطبيقها بســبب 
السياحة  إدارات ومكاتب  بعض 
والسفر وطاقم مكاتب مطارها 
للتالعب  إداريا وفنيا  ومسماها 
املزاجــي واملصاحلــي لبعض 
امللتزم  ركابها وهضم حقــوق 
منهم بقوانينها ماليا وســياحيا 
ليقع احملظور عليهم مع كل رحلة 
علــى متنها/ )قرابة ٢٠٠ راكب!( 
ال يتمتع منهم بخدماتها سوى 
٥ مقاعد أمامية وكلها ســياحية 
كما قدر لها ذهابا وعودة بنفس 
للتغيير،  الشكاوى واألســباب 
واإللغاء والتشتيت لعوائل ركابها 
بحجة عدم توافــر مقاعد لكل 
رحالتها! وزاد على ذلك للخمس 
ساعات وأكثر طيرانها للقدوم من 

مناطقنا جتاه سراييڤو فنجان 
شاي وقطعة خبز باجلنب وكأس 

للمياه العذبة!
أما في العودة ٥ ساعات فصيام 
تام ولو باملقابــل املالي للبعض 
الســن املرضى وغيرهم،  كبار 
واألطفال وركابهــا مبواعيدها 
املزعجة للحضور ٥ فجرا إلقالعها 
8 صباحا، بال خدمات إنســانية 
تنال ثوابها قيادات مؤسســتها 
التي لعلم اجلميع ال تقبل بهذه 
األحوال من عدة جنسيات غير 

عربية تديرها معظمهم بالذات في 
مطار عودتها من سراييڤو لبالد 
خليجية عربية وجزيرتها، حاول 
البعض تنبيههم ذلك كان الرد هذا 
قرار إدارتها، مؤكدين كركاب على 
متنها غير ذلــك، بل رفض كل 
لهم ورقي خدمتهم، كما  إزعاج 
حصل للصعود بســلم طائرتها 
رقم رحلتها١١8/ سراييڤو- كويت، 
بدال من تيوب مريح لصعودها 
ومحاســبة ذلك املطار الرسمي 

للتقصير.

ومثل ذلــك التالعب ملوظفي 
كاونتر »البوسنية« حذف أوزان 
ممنوعة ومحاسبة أخرى ميكن 
جتاوزها لتواضع زياداتها! بتاريخ 
٢٠١9/8/3١ لدينا وركابها تفاصيل 
أرقامها ومسمياتها مما استدعى 
بعض األســر واألفراد حتضير 
شكاوى رسمية للطيران املدني 
وإدارتها باسم الفاضل صاحبها 
الناجح بكل قالعه  ومؤسســها 
التجارية فنادق ومراكز جتارية، 
ومواقع سياحية ومساكن راقية 
وغيرها، تبارك له قلوب وأيادي 
وعيون وأفئدة أبناء وطنه الكبير 
عربا ومسلمني وأهل كتاب بربهم 
مؤمنني يدركون من هو صاحبها 
ومــرضاة خالقه وكتابه ونبيه 
الكحول مؤسساته  مبنع دخول 
ليرضي خـــالقه بحياته وثوابها 
بعد عمر طويل بعد مماته، هذه 
رســالة مختصرة ملــا حصل 
مرفـــوعا لكم تقديرا واحتراما 

لهذا الطيـران.

اآلن فأنا أشفق عليه.
هناك وقــت ال ينفع فيه 
الكالم،  النــدم وال يثــري 
حصيلة ما فعلت هي نقطة 

تختم كل أعمالك،
انظر ملن سبقوك بالفساد 
وستدرك احلكاية من نهايتها.
فص ملح وذاب وشمعته 
بالشمع األحمر حكم عليها 

باإلعدام.
املنصب منبر تخاطب فيه 
الناس إذا جعلته مداســا لن 
تدوم فيما أنت فيه ستصل 
في يــوم حلقيقــة تعريك 
تبدأ  أمام اجلميع، فلماذا ال 
بشكل نظيف وتؤدي ما عليك 

وتكسب احترامك لنفسك قبل 
احترام الغير؟

أيها املسؤول في أي وزارة 
كنت اليوم:

هل أنت راض عما قدمته 

وســتقدمه؟ هل تتبع خطة 
واضحة بفريق عمل متكامل 
الشــهرية  النتائج  وترصد 
وتقــدم جدولــة ســنوية 

لألهداف؟

أم ان اخلطة في اخلبصة؟ 
املال  وكيف تتم خصخصة 
العام لك وملتطلباتك الشخصية 

أبو بالش كثر منه؟!
سؤال بسيط: هل األفكار 
املطروحــة أصبحت جهودا 

مبذولة وإذا ال فلماذا؟.
هل صوت املنتخبني نال 
طموحه أم انه مازال يتعارك 

مع صداه؟.
العني  تنــام قريــر  هل 
والفؤاد راض عن نفسك أم 
ان الوصولية تذهب الضمير 

والصحوة
وجتعل اإلنسان عبدا للمال 

واملنصب؟!

قدم فقير يســأل غنيا 
ليقضي حاجتــه فلم يعطه 
الغني شــيئا وقال انصرف 
فلم ينصرف الفقير فتناول 
حجرا ورماه به فأخذ الفقير 
احلجر ووضعه في جيبه وقال 
سأحتفظ به ليأتي اليوم الذي 

أرميك به.
ارتكب الغني جرما فجرد 
من جميع أمالكه وفي اليوم 
السجن  إلى  الذي سيق فيه 
اعترض الفقير طريقه وأخذ 
احلجر مــن جيبه ليرميه به 
ولكن عندما فكر ترك احلجر، 
وقال لنفسه: ال خير فيه عندما 
كان غنيا قويا كنت أخافه أما 

مســؤولنا العزيــز: هل 
الدوري  متارس اإلصــالح 
والكشف عن مواطن الفساد 

بوزارتك بداية كل عام؟
لتفرق بني املخلص وتكافئه 
واحلرامي تعزله من منصبه.

هل حترص على تنقية بيئة 
العمل من السلوكيات امللتوية؟
إذا كان اجلــواب ال، هل 
تتذكر في يــوم كيف كان 
املنصــب وعــودا تقضيها 
لدائرتك وعهودا تقطعها على 
الوصول عندك  نفسك ملاذا 
نهاية لكل بداية؟ أين أنت اليوم 
من كل هذا؟ حدد موقعك لنكن 

بالقرب معك!

أضحى نادرا في عصر 
الســرعة والتطور وافتقاد 
الترابط العائلي وقطع أوصال 
األرحام أن نرى صورة جميلة 
جتمع بني بنت ووالدها في 
ساحة انتظار أحد املستشفيات 
لعمل فحص طبي، رأيتها تقرأ 
لوالدها في كتاب عن الطيران! 
حقيقــة لم أقــو على كبح 
إعجابي بهذا املشهد اجلميل 
النادر احلدوث في عصرنا 
هذا، ومن ناحية أخرى أثار 
اندهاشي ثم فضولي عنوان 
الكتاب، فتقربت منها وأخذت 

منها اإلذن باحلديث. 
تبســمت بحياء كطفلة 

صغيرة رقيقة حتت ستار 
وجهها القامت وحاورتها: 

أرجو أن تســمحي لي 
أن أشيد بإعجابي  عزيزتي 
مبا تفعلــني، وأود أن أقول 
لك ان هذا املشهد نحتاج اآلن 
أن يدرس ألطفالنا في مناهج 
التعليم لتقوية الرابط األسري 
والعاطفي بينهم وبني والديهم، 
لك مني حتية إجالل وتقدير. 
واآلن ان سمحت لي أن 

أسألك، 
لم اخترت هذا الكتاب على 

وجه اخلصوص؟! 
أجابــت: ألننا نفتقد أي 
معلومات عن الطيران، وكل 

معرفتنا عن الطائرة والطيران 
أنها تأخذنا من مكان وحتط 
بنا إلى مكان آخر، فلم ال نفقه 
أنفسنا عن وسائل نستخدمها 
في احلياة وجنهل كل شيء 

عنها!؟ 
قلــت لهــا: جميــل ما 
تفضلت وأصبت فيما قلت 
نعم، هناك العديد من أمور 
حياتنــا منارســها وجنهل 

الكثير عنها، فلم نعد نتمتع 
بالفضول جتاه العلم واملعرفة 
والثقافة والتاريخ وفهم ماهية 
األشياء من حولنا..!، شغلتنا 
الدنيا عن الغاية من خلقنا، 
التي  بالطبيعة  واالستمتاع 
لنا، وما وفقنا  سخرها اهلل 
في صنعه لراحتنا وتيسير 
أمورنا وفقدنا روعة التأمل 
فــي جتلي إبــداع اهلل في 
أرواحنا  الذي يغذي  الكون 
بنور اإلميان وميد نفوسنا 
بالهدوء واالطمئنان، ويذكرنا 

بفضل ولطف الرحمن.
شكرتها كثيرا وتركتها 
حتى ال أطيل عليها وأتركها 

لالستمتاع بجمال ما تقوم 
به مع والدها. 

لكم هــو رائع أن أعطي 
والــدّي جزءا مــن وقتي 
وتسخيره في تصدير احلب 
واالهتمام بهم أيا كان النشاط 
الذي أتشاركه معهم حتى ولو 
مشاهدة التلفاز معا او قراءة 
كتاب لهم. املهم أن يشعروا 
بحبنا واهتمامنا بهم، اقرأوا 
ألبنائكم حتــى يقرأوا لكم 
حينما تكبرون وحتتاجونهم 
حولكم، فمن يزرع نبتته في 
أرض خصبة نقية يحصد 
ثمرة طيبة عطرة تعطره في 

حياته وبعد رحيله.
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