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االبتسامة على
وجوه املراجعني

ألم وأمل

د. هند الشومر

هل أنصفت
حكومة النواف 

النزاهة االنتخابية؟

بيت القصيد

عبدالهادي وسام العجمي

الشباب ربيع احلياة وزهرة الدنيا، ولكنه عارية 
مســتردة ومرحلة من مراحل حياة اإلنســان، وما 
ذهب ال يرجع، أكان الشباب أم غيره، نسمع كثيرا 
من يقول إن الشباب شباب القلب والروح فنطرب 
لذلك ونسر ونبتسم مينا وكذبا، بل ونصدق أنفسنا 
ونعيش الــدور ولكن احلقيقة خالف ذلك، ألن هذا 
القول عكس ما نراه ونتلمســه ونشعر به، وليس 
واقعيا من األساس، فقد فصل لنا اهللا تعالى مراحل 
العمر تفصيال واضحا في قوله عز وجل: (هو الذي 
خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم 
طفال ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من 
يتوفى من قبل ولتبلغوا أجال مسمى ولعلكم تعقلون 
ـ غافر: ٦٧) هذه سنة احلياة ومشيئة اهللا تعالى، وقد 
بلغ اجلاحظ التسعني عاما فُسئل عن حاله فأجاب: 

أترجو أن تكون وأنت شيخ
كما قد كنت في عصر الشباب

لقد كذبتك نفسك ليس ثوب
الثياب دريس كاجلديد من 

نعم ليس كمثل الشــباب شيء وإمنا نروح عن 
أنفسنا بتصديق هذه األقاويل، وشطر بيت الشعر 
الذي أشرت له في البداية بدأه صاحبه بحرف النداء 
(يا) ينادي به شيئا بعيدا وهو شبابه، ولكن الشباب 
لن يجيبه ألنه ذهب بال رجعة ولن يجيبه إال صدى 

صوته، أال ترى صالح بن عبدالقدوس يقول:
ذهب الشباب فما له من عودة

وأتى املشيب فأين منه املهرب
وشاعرنا ابن الرومي يقول:

يا شــبابي وأين مني شبابي
بانقضاب آذنتنــي حبالــه 

لقد أقر برحيل شبابه ودنو أجله، فالشيب رسل 
املنايا، وقد انقطعت حبال شبابه، لذا جنده يتحسر 

على تلك األيام اخلوالي فيقول:
لهف نفسي على نعيمي ولهوي

الرطاب اللــدان  أفنانه  حتت 
وهنا صور الشــباب أجمل تصوير فجعله مثل 
الشجرة اخلضراء ذات األغصان اللينة الرطبة، وكذلك 
الشباب أيامه حلوة وال تعرف ذلك إال إذا ولى شبابك 
وتقدمت بك السن، يقول أبوعمرو بن العالء: ما بكت 
العرب شيئا ما بكت الشباب وما بلغت كنهه، وكثير 
من الناس يتمنى عودة الشــباب لالســتمتاع مرة 
ثانية وإلصالح ما أفســد، ولكنه أماني كواذب مثل 
الســراب، ولندع الشباب جانبا ونرى ما قاله النبي 
ژ في الشيب فقد قال: «من شاب شيبة في اإلسالم 
كانت له نورا يوم القيامة» وقال أيضا عليه أفضل 
الصالة والسالم «الشيب نور املؤمن ال يشيب رجل 
شيبة في اإلسالم إال كانت له بكل شيبة حسنة ورفع 
بها درجة» وأختم بأفضل ما قيل في التحسر على 
الشباب حيث يقول أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم:

بكيت على الشباب بدمع عيني
فلم يعن البــكاء وال النحيب

عريت من الشباب وكان غضا
كما يعرى من الورق القضيب

فيا ليت الشــباب يعود يوما
ألخبــره مبا فعل املشــيب

دمتم ساملني

«إذا كان كل البشــر ميتلكون رأيا واحدا، وكان 
هناك شــخص واحد فقط ميلــك رأيا مخالفا، فإن 
إسكات هذا الشخص الوحيد، ال يختلف عن قيام هذا 
الشخص الوحيد بإسكات كل بني البشر إذا توافرت 
له القوة» هذا ما قاله الفيلسوف جون ستيوارت ميل.

الذي كان يعيش باخلليج قبل عام ١٩٤٠ ولم يخرج 
منه، غالبا لم ير أجنبيا في حياته، وإن رأى سيكون 
هذا األجنبي هنديا أو إيرانيا أو تركيا غالبا، وحتى 
إن رآهم، فرصة تبادل األفكار كانت نادرة، بسبب 
حاجــز اللغة، ثم حدثت نقلة نوعيــة بطرق النقل، 
فأصبح هناك تواصل مباشــر مع أجانب يبعدون 
آالف الكيلومترات، وبعدها انتشر التلفزيون وانتقلت 
الثقافات، وأصبح في أغلب املنازل اخلليجية عمالة 
أجنبية، وبعدها انتشر اإلنترنت، وأصبح االحتكاك 

شبه يومي ومباشرا.
كل هذا التواصل الثقافي بني املجتمعات حصل 
بزمن قياسي، ودخلت مفاهيم من ثقافات أخرى بشكل 
سريع، لم تستطع املجتمعات أن تستوعبه، فأصبح 
الواحدة أشخاص يعيشون مبفاهيم  داخل األسرة 
ثقافية مختلفة، ومن الطبيعي أن تولد اختالف املفاهيم 
تباينا بوجهات النظر، كل هذا يســبب تصادمات. 
املجتمعات املتطورة وجدت أن الطريقة الســليمة 
لتخفيف التصادمات، هي أن يســمح لكل أصحاب 
املفاهيم املختلفة بالتعبير عن آرائهم، وهذا يسمح 
للمجتمع بفحص اآلراء وتقبل املنطقي منها، ودراسة 
غير املنطقي، وشرح ســبب عدم القبول ملعتنقيه، 
فقاموا بتصدير قوانني تعزز حرية التعبير، فالكل 
له احلق بالتعبير عن أفكاره، والكل مستعد لسماع 
املختلف، هكذا خفت التصادمات، واحتوت املجتمعات 
العوملة احلاصلة، أما املجتمعات املغلقة والتي أجبرت 
بحكم الواقع على العوملة، لم تكن لديها آلية لتقبلها، 
وحدثت التصادمات، وستستمر باحلدوث لغاية أن 

يستوعبوا أهمية حرية التعبير.
ال شك أن وضع حرية التعبير في العالم العربي 
مزر، فالكثير من القوانني تقمع هذه احلرية، واملشكلة 
احلقيقية ليست بالســلطات السياسية وقوانينها، 
املشكلة هي تعود املجتمعات على قمع هذه احلرية، 
والنظرة الدونية لكل مختلف، فعلى الرغم من مطالبة 
بعض املجتمعات العربية بها، إال أن واقع التجربة أنها 
تصدم بكل من يعارض األفكار التقليدية املوجودة فيها.

أهمية حرية التعبير ال تكون بتخفيف التصادمات 
بني األفكار املختلفة بني فئات املجتمع فقط، بل هي 
الطريقة الرئيســية حملاربة الفساد، خصوصا إذا 
انعكســت هذه احلرية على الصحافة بكل أنواعها، 
فإن كان ينظر لها بالعصور السابقة على أنها ترف 
اجتماعي، أصبحت حاليا ضرورة ال مفر منها للتعامل 

مع عصر العوملة.

تلك كانت كلمات في خبر صحافي 
نشــره أحد املواقع، وأضاف إليه إحالة 
القياديني غير املنتجني للتقاعد، ونسب 
اخلبر إلى مصدر مطلع، وهنا برز سؤال 
مشــروع عن إجراءات تعيني واختيار 
القياديــني ومعايير تقييمهم ومبررات 
اإلحالة إلى التقاعد، وقبلها معايير اإلنتاج 
للقيادي، وهل يوجد قانون في هذا الصدد 
يحفظ حقوق ويحصن أي قرارات من 
الشخصانية ويسبغ املوضوعية واملساواة 
على القــرارات املتعلقة بتعيني وتقييم 
القياديني واالستفادة منهم، حيث إنهم 
تولوا املسؤولية مبوجب مراسيم أميرية 
وبعد ترشيح من الوزراء وموافقة اخلدمة 

املدنية؟
وليس من الديبلوماســية أن تطلق 
التصريحات اإلعالمية من آن آلخر عن 
إحالتهم للتقاعد بدال من توجيه الشكر لهم 
بعد تقاعدهم دون صخب وحتميلهم دون 
غيرهم أخطاء ليسوا بالضرورة املسؤولني 
املباشرين عنها، وإن أظهرهم اإلعالم في 
صورة ليست طيبة بعد أن كانوا من قبل 
يتصدرون أخبار مؤسساتهم، وأعتقد 
أن ورقة إحالة القياديني للتقاعد بحجة 
االستعانة بدماء شابة ليست ورقة رابحة 
عند احلديث عن تطوير األداء احلكومي. 
وال يجب البحث عن كبش فداء أو 
شــماعة لتعليق أخطاء متراكمة عليها 
لكسب شعبية مؤقتة بعيدا عن اإلصالح 
احلقيقي الذي يعيد االبتسامة للمراجعني 
بخطوات مدروســة وليست بإجنازات 
وهمية وأحاديث عن دماء شابة وجتديد 
الدماء وإحاالت التقاعد لقيادات قد نحتاج 
سنوات إلعداد من يحلون محلها علما 

وخبرة وكفاءة.
 فضال عن أن كلمة شكرا يجب أال 
تغيب عن كل من يتحدث عن التطوير 
وجتديد الدماء، ويجب االستعانة ببعض 
القياديني الذين أثبتوا أنهم كفاءات في 
مواقعهم، واالستفادة من خبراتهم ألن 
اخلبرات املتراكمة تساهم في بناء الوطن 

وحتقيق التنمية املستدامة.

منذ أول انتخابات ملجلس األمة في 
عام ١٩٦٣، في تاريخ احلياة البرملانية في 
الكويت، ونحن نعتمد على آلية تصويت 
تكاد تكون بدائية النتخاب املرشحني، 
في حني أن بعض الدول حترص على ان 
حتصل على نتائج انتخابية ذات درجة 
عالية من النزاهة والشفافية وجنحت في 
الشأن،  التكنولوجيا في ذلك  ترويض 
وعلى الرغم من تعاقب احلكومات فإننا 
لم نستطع التخلص من آلية التصويت 
القدمية، وبالتالي كان هناك الكثير من 

التالعب باألصوات.
وملن ال يدرك مــدى أهمية الدور 
الذي يلعبه مجلس األمة فعليه أن يقرأ 
الدستور جيدا ويعرف أن هذا املجلس 
مبنزلة الشريان التشريعي الذي تقوم 
عليه الدولة، وكلما كان املجلس متوازنا 
وقويا زادت الدولة توازنا وقوة، وألسباب 
كثر سأتطرق إليها في املقاالت القادمة، 
من بينها أن بعض النواب في الدورات 
الدور  لــم يحققوا  للمجلس  املتعاقبة 
املنتظر منهم سواء في اجلانب التشريعي 
أو الرقابي ولم يخدموا الدولة بل سعوا 
إلى خدمة أنفسهم فقط وحتقيق أهدافهم، 
ولكن اليوم تغير كل شــيء، احلكومة 
اجلديدة أعلنت عن أول انتخابات في 
تاريخ أمتنا يكون التصويت فيها عن 
طريق البطاقة املدنية، وأضافت مناطق 
جديــدة للدوائــر االنتخابية انتصارا 
للنزاهة في أول لقاء لها مبعركة التطهير.

دعوني أتوقف عن أمر ما من شأنه أن 
يكدر علينا نحن الناخبني صفو العملية 
االنتخابية، فالتفاوت الصارخ في أعداد 
الناخبني واملتباين من دائرة إلى أخرى 
ميثل معضلة حقيقية ال ميكن التغافل 
عنها فالدائرة اخلامســة تخطى أعداد 
الناخبــني بها ٣٥٠ ألف ناخب وناخبة، 
بينمــا وصل عدد الناخبني في الدائرة 
الثانية الى قرابة ٨٨ ألفا فقط، وهذا ما 
يعد أمرا ال بد من العمل على حله سريعا 
حتى نضمن أن تتم عملية االنتخابية 
بسالســة، ال بد من وجود عدالة في 

توزيع أعداد الناخبني.
بالناصح األمني،  وسأكون لنفسي 
وأمتنى أن يستمع لنصيحتي كل كويتي 
حر ومخلص، عليك بالسير في موكب 
العهــد اجلديد، كن يدا تبني وال تهدم. 

واهللا املستعان.

لدى األفراد.
٥ - إن اإلعالم لم يعد مجرد وسيلة لنقل 
املعلومات واألفكار، بل حتول ليســهم 
في تكوين شــخصية الفرد وتوجهاته 
واهتماماته في اجلوانب احلياة املختلفة: 
السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة، كما أصبح يســهم في 
إعادة التشكيل الثقافي ووعي األفراد من 
خالل األوعية اإلعالمية املتنوعة والتقنيات 
املتطورة، التي فرضت سطوتها وأثبتت 
قدرتها على التأثير، السيما في اجلوانب 

الفكرية.
النهاية: يتصدر حب األوطان  وفي 
واإلخالص له قائمة األولويات الوطنية، 
وهذا يضع اإلعالم أمام مسؤولية حتتاج 
إلى جهود مضاعفة وخطط ودراسات، في 
زمن آلة اإلعالم اجلديد القوية ووسائله 
وسطوته وتأثيره وانتشاره الذي خالط 
األسر وانفرد باألشخاص فقتل فراغهم 
وفرض نفسه عليهم، مستمدا قوته من 
استجابة األفراد السريعة واإلنصات له 
بانتباه، وهو األمــر الذي جعل احلاجة 
ماسة حلشد اجلهود اإلعالمية وتضافرها 
وتوظيفهــا في احملافظة على قيم األمة 
ومقدراتها واإلبقاء على متاسكها وتعزيز 
انتمائها ورفع مســتوى الوعي واألمن 

الوطني والقومي.

الى جتارة احلجر اخلام. 
أكبر ماسة في  سجلت  أكبر ماسة في العالم: 
العالم رقما قياسيا مت بيعها في مزاد علني 
بزنة ٢٢٨٫٣١ قيراطا وهى أكبر ماسة بيضاء 
عرفتها املزادات بـ ١٨ مليون دوالر. وتبلغ 
قيمة مشــتريات العالم من األملاس ١١٠

مليارات دوالر. 
بورصات األملاس العاملية: دبي، لندن، شنغهاي، 

طوكيو، أمستردام، سنغافورة. 
تداعيات األزمة األوكرانية:  تداعيات أزمة أوكرانيا 
لم تقتصر على الغذاء وحســب بل انها 
اثــرت على املعادن الثمينــة، فمن أبرز 
ضحايا تداعيات األزمة األوكرانية مدينة 
األملاس «سورات» الهندية، والتي اكتسبت 
شهرتها في ستينيات وسبعينيات القرن 
املاضي. حيث يقطــع ويصقل ٩٠٪ من 
املاس العالم فــي هذه املدينة الصناعية. 
فقد استحوذت الواليات املتحدة على أكثر 
من ٤٠٪ مــن صادرات الهند من األملاس 
املصقول واملقطوع، وبلغت صادرات الهند 

٢٤ مليار دوالر في مارس املاضي.

ماذا يستفيد اليوم الشارع الثقافي 
واألدبي مــن كتابات ال تســمن وال 
تغني من جوع، وتراشــق األدباء بني 
بعضهم البعض بلغة ومواضيع بعيدة 
الثقافي، فهم يغردون  العام  عن اجلو 
خارج السرب األدبي، ويأتي واحدهم 
للغرابة، والصعب للصعوبة،  بالغريب 
حتى إن بعض املثقفني يأنف أن يقرأ 
له العامة، فهو يكتب لقراء معينني وفئة 
خاصة جدا، ومتى ما كان األدب نخبوي 

تقلص منتسبوه وتالشى تأثيره.
إنها دعوة صادقة لكل من يشار إليه 
باألدب والعلم والثقافة أن يتواصل مع 
الشارع، ويحاول أن يرتقي به، ويكتفي 
من لعن الظــالم، ويبتعد عن التنظير 
البيزنطي، وطرح القضايا السفسطائية، 
وضرب املعتقدات البسيطة عند البسطاء، 
بغرض ضرب املعتقدات ال لتغير يصب 
بالصالح العام للمجتمع، ويفكر حقا أن 
له دورا مهما في املجتمع، وال يرضى بأن 
يكون معوال معطال متوقفا بإرادته عن 
تغير املجتمع واملساهمة في نهضة األمة.

واإلجازات والسفر في هذه الدول وشد 
الــدول األجنبية، ودور  الرحال لتلــك 
احلكومة يجب أن تؤديه ســفاراتها في 
اخلارج للتحذير والتوعية الدائمة خلطر 
تلك الفئات التي أشرنا إليها والتي يهمها 
بالدرجة األولى العمل على تشويه سمعة 
اخلليجيني والكويتيني بصفة خاصة، نظرا 
ملا يعتقدون بأنهــم يريدون االنتقام ملا 

واجهوه فيها! 
من جانب آخر، فإن إثارتنا لهذه القضية 
جاءت من واقع قصص حقيقية حدثت على 
أرض الواقع في عاصمة الضباب وأمامنا 
مباشرة.  فكم من قضايا حدثت ساهمت 
في تشويه سمعة السياح اخلليجيني من 
خالل البعض مــن تلك الفئات الضعيفة 
النفس وبال ضمير، وهنا نوجه نداءنا إلى 
احلكومة الكويتية واحلكومات اخلليجية 
باتخــاذ كل اإلجراءات واحليطة واحلذر 
جتاه تلك املمارسات اخلاطئة التي ميكنها 
أن تؤثر على السمعة اخلليجية للسياح 
في بالد االصطياف في جميع مواســم 

السفر للسياحة.. واهللا املوفق.

اخللل في بنية املجتمع والدولة معا: مثل 
االستخدام غير املسؤول لوسائل اإلعالم.

٣ - إن لإلعالم األمني دورا بالغ األهمية في 
املجتمع، وهو ركيزة أساسية لدعم وتنمية 
احلس األمني والوقائي لدى األفراد، إضافة 
املعرفية،  اآلفاق  لتوسيع  لكونه وسيلة 
وهو ما يجعل األمن مسؤولية تضامنية 

يسعى اإلعالم إلى حتقيقه. 
٤ - إن لإلعــالم أدوارا متنوعة ومهام 
عليه أن يؤديها، وهي تشــكل الرسالة 
اإلعالمية، ورغم اختالف التوجهات بني 
وســائل اإلعالم البد من التوافق فيما 
بينها على أهمية االلتزام بالدور الوطني 
املتمثل في خدمة الوطن والسعي لترسيخ 
مبادئ الوالء واالنتماء بجوانبه املختلفة 

عاصمة األملاس: حظيت مدينة أنتويرب (شمال 
بلجيكا) منذ نحو خمســة قرون مبكانة 
هامة في عالم األملاس استحقت مبوجبها 
اعتمادا  العاملية لألملاس»  «العاصمة  لقب 
على ما حتوزه مــن عناصر مهمة لهذه 
الصناعة من عمال مهرة إلى رجال أعمال 
ومستثمرين وخبراء في املعادن الثمينة. 
حيث تخصصت فــي البداية في نحت 
وصقل هذه األحجار الكرمية، ثم حتولت 

تكون حــركات كاملة النضج، فتطور 
املجتمع عملية متكاملة، يشــترك بها 
اجلميع، فما بال األدباء ال يشــاركون 
الشــعوب تصوراتهم؟ وال ينظرون 
إلى الواقع! حتى إننا نرى نقاشــاتهم 
وكتاباتهم بعيدة كل البعد عن أرضنا، 
تصافح ســماء غير سمائنا، فتهافتت 
كتاباتهم بني تفاهة وســائل التواصل 
وســماجة اإلعالم املوجه، فلم يعد لها 

جدوى أو أثر.

حدثت قيام بعض األشــخاص بالتحايل 
وتقمص شخصية الكويتي ومتثيل دوره 
وخداع السياح اخلليجيني في تلك الدول 
السياحية األوروبية حتديدا على أساس 
أنه كويتي، ويقوم بأعمال مشينة ال متثل 
الكويتي أو اخلليجي بأي شكل كان، ويفاجأ 

الكثيرون بأنه كان «بدون هوية».
 وهنا يجب على حكومتنا واحلكومات 
اخلليجية التنبيه والتوعية من هذه القضية 
املهمة جدا خصوصا مع مواسم العطالت 

منها سوى اجلعجعة دون أن جند طحنا 
أو جنني منها ثمــرا، ومن وجه نظري 
كمتخصص في مجال اإلعالم أرى أنه 
البد لنا من االتفــاق على مجموعة من 

احلقائق، وتتلخص في التالي:
١ - إن من حق أي دولة حماية نفســها 
من خطر املعلومات املغلوطة واالفتراءات 
التي لها انعكاسات خطيرة على مستقبل 
الدولة وأمنها القومي، ومن شبكات اإلعالم 
واالتصال التــي ال حتترم القوانني وال 

تتبع املعايير اإلعالمية.
٢ - إن األمــن القومي لــم يعد قاصرا 
على البعد العســكري التقليدي، ولكنه 
اتسع ليضم عدة أبعاد أخرى، باعتبارها 
تهديدات غير مباشرة، ميكنها أن تؤدي إلى 

إنتاجا ألحجار األملاس روسيا والتي متتلك 
١٢ منجما للماس بإنتاج ٣٩ مليون قيراط 
واحتياطي ٦٠٨ ماليني قيراط، بوتسوانا 
تعتبر ثانــي اكبر دول منتجة في العالم 
ولديها ٧ مناجم من الدرجة األولى، الكونغو، 
استراليا، كندا. ويبلغ حجم اإلنتاج العاملي 
١٢٠ مليون قيــراط. وتعتبر الهند أكبر 
مســتورد في العالم من اإلنتاج العاملي 

بنسبة تصل الى ٢٤٪.

لوك والفرنسي جان جاك روسو تعكس 
الشارع وتنقل نبضه، فعرضوا األفكار 
القريبة منه حتى  والقيم والتصورات 
قادوا حــركات التغيير فصيروها من 

عصور الظالم إلى عصر النهضة.
إننا في عاملنا العربي بحاجة إلى إنزال 
املثقفني من أبراجهم العاجية، ليكونوا 
نبضا للشارع وناقال حيا له، فلو كانت 
احلركات التحررية والتقدمية - احلقيقية 
- في املجتمع دون ردف من األدباء لن 

طمعا في املكتسبات التي ميكن أن تقدمها 
احلكومة الكويتية وحكومات دول اخلليج 
األخرى، وأخذ البعض (ونقول البعض) 
الفئات تعويــض النقص الذي  من تلك 
عانى منه عبر العمل على تشويه سمعة 
اخلليجيني والكويتيني بصفة خاصة نظرا 
خلروجهم من الكويت وجلوئهم إلى تلك 
البالد وخصوصا لفتــرة ما بعد الغزو 

الصدامي.
التي  وفي إحدى القصص احلقيقية 

بالعودة إلى ما ذكر في املقال السابق 
وبصورة أكثر وضوحا وشموال، يظهر 
الدور املهم لإلعــالم في توجيه الوعي 
الوطني، ولكن األهم من ذلك يكمن في 
اإلجابة عن التساؤالت التالية: دور اإلعالم 
في توجيــه الوعي الوطني هل يتوقف 
على القائم باالتصال في وسائل اإلعالم 
التقليدية أم البد أن يشمل وسائل اإلعالم 
اجلديد؟ وهل الوعي اإلعالمي يقتصر على 
القائم باالتصال أم البد أن يشمل املتلقني 
في املرحلة املقبلة؟ كيف ميكن التعامل 
احلذر مع وسائل اإلعالم اجلديد بشكل 
أعمق وأشمل مما كان عليه في التعامل 
السابق مع اإلعالم التقليدي اململوك للدولة 
أو املؤسســات اإلعالمية التي تستطيع 

الدولة السيطرة عليه؟
إن محاولة اإلجابة عن هذه األسئلة 
تفتح املجال أمام العديد من الدراســات 
والبحــث العلمي والنقــاش األكادميي 
واملهنــي، وهو ما يحتــاج إلى تضافر 
جهود املؤسســات األكادميية والبحثية 
في القطاعني العام واخلاص، وهذا بدوره 
يحتاج في البداية إلى حتديد األهداف من 
تكوين وعي جماهيري يهدف إلى معاينة 
احلقائق ومساندة القضايا املهمة واملهمة 
في الدولــة، بعيدا عن عمليات التوجيه 
والتعبئة املباشرة، التي لم نسمع أو نرى 

يعتبــر األملاس أحد أهــم األحجار 
الكرميــة، ورغم أهميته ومكانته العاملية 
فهو نادر ومحــدود، وال يتوافر إال في 
عدد محدود من الدول، وتتصدر أفريقيا 
قارات العالم في حجم الثروة التي تكتنزها 
طبقات أرضها الغنية بالثروات واملعادن.

فهو عبارة عن مركبات كربونية تكونت 
بشكل بلوري كريستالي عبر آالف السنني 
نتيجة تعرضها لعوامل الضغط واحلرارة 
لفترات طويلة تصل إلى ماليني السنني 
في باطن األرض، ومن صفاته التي متيزه 
الصالبة والقسوة وتشتيت الضوء. ويعتبر 
لون احلجر من العناصر األساســية في 
حتديد قيمته وتثبيت سعره، فاللون يلعب 
دورا هاما في خطف أنظار املشــترين، 
ويعتبر اللون الشــفاف من أهم وأثمن 
ألوان احلجر، وتوجد ألوان أخرى كثيرة 
منها األصفر والفضي والبني واألزرق 
وغيرها، إضافة إلى ذلك يلعب الوزن دورا 
جوهريا في حتديد قيمة قطعة األملاس.

الدول املنتجة عامليا: تعتبر أكبر دول العالم 

إن اآلداب والفنــون في معتقدات 
الشعوب احلية والواعية متثل اجتاها 
وتصورا ورؤية وخارطة طريق ونبضا 
صادقا، لكن كيف يكون هذا في عاملنا 
اليوم واألدباء يعيشــون في  العربي 

صوامع العزلة!
إن األدب مــرآة الثقافة فما ينتجه 
أدباؤنا من ثقافة سيبقى أثرا طوال الدهر، 
إن كان املتلمس للحقيقة بعد قرون يقرأ 
أدبنا اليوم سيعرف أن األدب منعزل عن 
الثقافة املجتمعية وال يعكسها، فاألدباء 
يجلسون في برجهم املسور مبمنوع 

االقتراب، وعلى بابه ال مساس. 
تلك املشكلة ليست حديثة أو جديدة 
على البشرية، فنرى في أوروبا العصور 
الوســطى مثاال ملا كان عليه املثقفون، 
حني كانت أعمالهم تتحدث عن األساطير 
واحلب وكل ما هو بعيد عن ذاك الفالح 
البسيط في مراعي سويسرا، أو العامل 
الكادح في أسواق روما، حتى حتولت 
تلك اآلداب والفنون إلى نابض حقيقي 
للشارع، فجعلها األدباء من أمثال جون 

في كل موسم صيفي تبرز في بعض 
الــدول العديد من مشــاكل ومنغصات 
تؤثر على املصطافني والســياح بشكل 
عام واخلليجيني بشكل خاص، وهنا البد 
من اإلشارة إلى ظواهر سلبية تقوم بها 
بعض الفئات التي كانت تعيش في دولنا 
اخلليجية من بعض احلاقدين الذين كانوا 
يعيشون على تراب اخلليج وأكلوا وشربوا 
من خيراته، ممن ليست لهم هوية حقيقية 
ويقيمون بيننا بصفة غير قانونية.. ونقول 

البعض سيئ السمعة وقليل األصل. 
وغادرتنا إلى دول أجنبية ســياحية 
بالدرجة األولى وعاثت فسادا مطبقا وتعمل 
على تشويه صورة اخلليجي السائح في 
تلك البالد، حيث صادفت أثناء تواجدي 
في عاصمة الضباب وجود بعض من تلك 
الفئات غير املسؤولة والتي حتمل الضغينة 
لشعب الكويت الذي أكرمها وأحسن إليها 
في كثير من األوقات وعاملها معاملة ابن 
البلد، على الرغم من عدم وضوح هويته 
األصلية كما أسلفنا، وأيضا على الرغم من 
إخفاء الكثيرين منهم جلنسيتهم احلقيقية 

كلمات ال تنسى

يا شبابي 
وأين مني 

شبابي!
مشعل السعيد

خارج الصندوق

حرية 
الرأي 

إجبارية
@tab٦_ khayranبدر سعيد الفيلكاوي

عندما يأتي املساء

صوامع العزلة
عبداهللا ناصر البراك

من الواقع

تشويه سمعة السياح 
اخلليجيني في اخلارج.. 

من املسؤول؟
Dr.essa.amiri@hotmail.comد.عيسى محمد العميري

أرجوحة

دور اإلعالم
في توجيه

الوعي الوطني (٢)
د.مناور بيان الراجحي

رؤى اقتصادية

بريق يسحر 
العالم.. األملاس

hamedmadouh٩١٩@hotmail.comحمد عبدالغفور محمد مدوه
@HamadMadouh 


