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طمس تاريخ القبيلة وإبراز دور العائلة

الخير يبقى وإن طال الزمان به
والشر أخبث ما أوعيت من زاد

ن�ص الد�ستور الكويتي الذي ارت�ضاه
ج��م��ي��ع ال��ك��وي��ت��ي�ين ع��ل��ى �أن جميع
امل��واط��ن�ين م��ت�����س��اوون يف احلقوق
والواجبات ،وقد ن�صت املادة « »7على:
«العدل واحلرية وامل�ساواة دعامات
املجتمع والتعاون والرتاحم �صلة وثقى
بني املواطنني»،كما ن�صت املادة «»8
على« :ت�صون الدولة دعامات املجتمع
وتكفل الأمن والطم�أنينة وتكاف�ؤ الفر�ص
للمواطنني».
لذا اليجوز �أن يخرج لنا بع�ض املرتزقة
من الكتاب ويربزون دور قبيلة �أو فئة
�أو �أ�رسة «عائلة» �ضد قبيلة �أو فئة �أو
�أ�رسة «عائلة» �أخرى لغر�ض يف نف�س
يعقوب!! �أو يقارنون وي�ساوون جميع
�أفراد و�أ�رس القبيلة �أو الطائفة الواحدة
والذي يزيد عدد �أفرادها عن � 150ألف
�شخ�ص بدور �أ�رسة �أو عائلة ال يتجاوز
عدد �أفرادها �أك�ثر من � 50شخ�ص ًا!! �إن
املقارنة  -اذا كانت هناك مقارنة-يجب
�أن تكون على م�ستوى واجناز املواطن
بدون �أن يتم ت�صنيفه على �أ�سا�س القبيلة
�أو الطائفة�أو الأ�رسة �أو العائلة حيث �إن
يف ذلك ظلم ًا وعدم عدل وم�ساواة لدور

بيت �شعر رائع كله حكمة ،فلم يغلب حق باطل
،لأن احلق يعلو وال يعلى عليه ،وال�رش �صاحبه
معثور طال الزمان �أو ق�رص ،وامل�ؤمن يعرف �أهل
ال�رش ب�سيماهم ويعرف اهل اخلري ب�سيماهم �أي�ضا،
واخلري وال�رش �ضدان اليتفقان ،وقد قال احلطيئة:
من يفعل اخلري اليعدم جوازيه
ال يذهب العرف بني الله والنا�س
�أم��ا بيت ال�شعر فقد قيل يف اجلاهلية ،ويدل
داللة وا�ضحة على ان �صاحبه من املوحدين انه
عبيد بن الأبر�ص الأ�سدي ،والدليل على توحيده
قوله �أي�ضا :
الله لي�س له �رشيك
عالم ما �أخفت القلوب
من ي�س�أل النا�س يحرموه
و�سائل الله ال يخيب
وبيته �ضمن �أبيات م�شهورة يفتخر فيها بقومه بني
�أ�سد وهي من البحر الو�سيط يقول فيها:
طاف اخليال علينا ليلة الوادي
من �أم عمرو ومل يلمم مليعاد
�أنى اهتديت لركب طال �سريهم
يف �سب�سب بني دكداك و�أعقاد
يكلفون �رساها كل يعملة
مثل املهاة �إذا ما احتثها احلادي
�أبلغ �أبا كرب عني و�أخوته
قوال �سيذهب غورا بعد �إجناد
ياعمرو ماراح من قوم وال ابتكروا
�إال وللموت يف �آثارهم حادي
ياعمرو ماطلعت �شم�س والغربت
�إال تقرب �آجاال مليعاد
ف�إن ر�أيت بواد حية ذكرا
فام�ض ودعني �أمار�س حية الوادي
ثم يقول بيتا �صار مثال للنا�س وهو:
لألفينك بعد املوت تندبني
ويف حياتي مازودتني زادي
ويقول �أي�ضا:
�إذهب �إليك ف�إين من بني �أ�سد
�أهل القباب و�أهل اجلرد والنادي
قد �أترك القرن م�صفرا �أنامله
ك�أن �أثوابه جمت بفر�صاد
«الفر�صاد ال�صبغ االحمر» وعبيد بن الأبر�ص من
�أ�صحاب املعلقات ،و�أبوه عبيد بفتح العني،وهو من
�شعراء الطبقة الأولى عظيم الذكر من حكماء العرب
وهو من املعمرين ،قتله املنذر بن ماء ال�سماء يوم
ب�ؤ�سه قال الأ�صفهاين يف كتابه الأغاين ،هو عبيد
بن الأبر�ص بن حنتم بن عامر الأ�سدي ،كان من
�سادات قومه وفر�سانهم امل�شهورين ،عرف انه من
دهاة العرب املحتكمني يرجع �إليه يف الف�صل بني
املتنازعني ،وهو �شاعر �ضائع ال�شعر ،كان اول من
�أ�رشف على املنذر بن ماء ال�سماء ملك احلرية يوم
ب�ؤ�سه فقال له  :هال كان الذبح لغريك ياعبيد؟ فقال
� :أتتك بحائن رجاله،ف�أر�سلها مثال ،فقال املنذر:
�أو �أحل بلغ �أناه� ،أن�شدين فقد كان �شعرك يعجبني،
فقال عبيد :حال اجلري�ض دون القري�ض وبلغ احلزام
الطبيني،ف�أر�سلها مثال ،فقال له�:أ�سمعني ،فقال:
املنايا على احلوايا ،ف�أر�سلها مثال ،فقال له  :ما
�أ�شد جزعك من املوت! فقال :ال يرحل رحلك من لي�س
معك ف�أر�سلها مثال ،فقال له املنذر� :أمللتني ف�أرحني
قبل �أن �آمر بك،فقال عبيد :من عزيز ،ف�أر�سلها مثال،
ثم انتهى حديثهما ب�أن قال عبيد للملك� :إن كنت البد
قاتلي فا�سقني اخلمر حتى �إذا ماتت مفا�صلي وذهلت
ذواهلي ف�ش�أنك وماتريد ،فامر له املنذر بحاجته
من اخلمر حتى �إذا اخذت منه م�أخذها �أمر بقتله.
ودمتم �ساملني.

مقاالت

جميع �أبناء القبيلة والطائفة الواحدة
حتت ت�صنيفهم جميع ًا مقابل دور �أبناء
الأ��س�رة «العائلة» ال��واح��دة� .أ�سا�س
املقارنة يجب �أن يتم على �أ�سا�س الفرد
املواطن بغ�ض النظر عن انتمائه القبلي
�أو الطائفي �أو العائلي �أو ال�سيا�سي.
�أكتب هذا املقال بعد انت�رشت يف الآونة
الأخرية العديد من املقاالت املغر�ضة
وق�صرية النظر التي تربز دور بع�ض
العوائل والأ��س�ر على ح�ساب بع�ض
العوائل وبع�ض الأ�رس املنتمية داخل
القبيلة الواحدة! فاليجوز �أن نطم�س
ونه�ضم دور بع�ض العوائل والأ��سر
الكويتية يف القبيلة �أو يف الطائفة
ال��واح��دة ب�سبب انتمائها القبلي �أو
الطائفي ،هذا �إذا كان فع ً
ال بع�ض الكتاب
ي��ري��دون �إب���راز دور العوائل والأ��سر
الكويتية ب�شكل عام عرب تاريخ الكويت
املمتد لأكرث من  400عام.
فكفانا متزق ًا وت�رشذم ًا �أيها املرتزقة
وما�سحي اجل��وخ وطام�سي التاريخ!
فالد�ستور الكويتي ق��د كفل العدل
وامل�ساواة بني جميع الكويتيني.
ودمتم �ساملني.

وجهة نظر

حامد السيف
www.wijhatnathar.com

أين العدالة يا بلد؟
�إن م��ن ك��ان��وا ي��ه��اج��م��ون النظام
ويخالفون القوانني ويتحدون الدولة
ب��ط��رق غ�ير د���س��ت��وري��ة ويتمتعون
ب�سيا�سة املحا�ص�صة مل�صاحلهم
اخل��ا���ص��ة ،وه���م الأع�����داء بالأم�س
والأ�صدقاء اليوم واملتوقع لهم اعداء
يف امل�ستقبل فهم متلونون لي�س لهم
هدف غري م�صاحلهم اخلا�صة ،وهم
اليوم �أ�صحاب احلظوة يف املنا�صب
والر�أي لدى الدولة ولهم احلظ الوفري
يف املحا�ص�صة اللعينة� ،أما الآخرون
املبعدون اجلادون من فنيني و�أ�صحاب
اخت�صا�ص ومبادئ حقيقية فهم اليوم
يدافعون عن البلد والنظام وقلبهم على
م�ستقبله وا�ستقراره ولي�س لهم م�صالح
خا�صة غري م�صالح وتنمية بلدهم وهم
يف موقفهم هذا ت�ساموا على ظروفهم
اخلا�صة من مادية ومعنوية �إ�ضافة
�إلى ما عانوه �شخ�صيا من ابعادهم من
مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص غري املتاح لهم يف
�سبيل موقفهم ال�رصيح والوا�ضح.
ان ا�ستمرار النهج احلايل غري ال�سليم
وم��ا يحتويه من خماطر اقت�صادية

واجتماعية وتعليمية و�صحية و�سكانية
وثقافية.
لذلك على ال��دول��ة ان تغري نهجها
احلايل وتعمل على خلق نهج جديد يف
برامج جادة يف تكاف�ؤ الفر�ص وو�ضع
الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب
وح�ساب عامل الزمن ال��ذي يف غري
�صاحلنا.
فيجب على الدولة �أن ت�أخذ القرار
ال�صحيح واملطلوب يف و�ضع الربامج
التنموية احلقيقية حلماية البلد من
املخاطر القادمة واملتوقعة.
ان البداية يف ت�صحيح امل�سار مازال
متاحا قبل فوات االوان والوقوع يف
املحظور من ق��ادم الأي���ام ،فالبلد
فيها كل االمكانات املادية والب�رشية
وخ��ا���ص��ة م��ن رج��ال��ه��ا ون�سائها
املبعدين القادرين على تويل ادارة
البلد خللق العمل اجلاد و املطلوب
ل��ب��د�أ التنمية احلقيقية ،وتفعيل
�أ�س�س الدولة املدنية امل�ستدامة ملا
فيه �صالح هذا البلد الطيب ،والله
امل�ستعان.

مالحظة

الخصخصة الحديث
القديم الجديد

من �سنوات طويلة �إلى يومنا هذا ويقال ب�أن هناك
خططا للتنمية االقت�صادية واخل�صخ�صة،واحلديث
عن التنمية امل�ستدامة والتطور ،فاخل�صخ�صة
ت�شمل تخ�صي�ص مرافق حكومية ت�أتي يف مقدمتها،
خطوط الهواتف الثابتة ،واخلدمات الربيدية،
وحمطات توليد الطاقة ،ثم ت�أتي يف املرحلة
الثانية خ�صخ�صة املراكز ال�صحية واالت�صاالت
الدولية وخ�صخ�صة املراكز العلمية ،ومراكز
ال�شباب والأندية الريا�ضية،وكلف املجل�س الأعلى
للتخ�صي�ص ،ب��إع��داد درا�سة ا�سرتاتيجية حول
تخ�صي�ص املرافق احلكومية.
وذكرت امل�صادر �أن اللجنة الوزارية االقت�صادية
جتري اجتماعات مع عدد من الهيئات احلكومية
وال����شرك��ات اململوكة ل��ل��دول��ة ،ب�����ش ��أن خطة
التخ�صي�ص واج��راءات التعجيل اجلدية للتنفيذ
وال��ب��دء يف برنامج التخ�صي�ص خ�لال الفرتة
املقبلة� ،أما اخل�صخ�صة وتعريفها :فهي نقل ملكية
م�ؤ�س�سة �أو �رشكة �أو ادارة حكومية من القطاع العام
الى القطاع اخلا�ص ،وتنق�سم الى �أ�سلوبني ،الأول
بيع �أ�صول مملوكة للدولة الى القطاع اخلا�ص،
والثاين توقف الدولة عن تقدمي خدمات لوج�ستية
للمواطنني كانت تقوم بها يف ال�سابق وتعهدها
للقطاع اخلا�ص ،لتقدميها للمواطنني وا�ستثمارها،
و�أن ما يثار عندنا من م�شاريع للخ�صخ�صة يف ظل
الأ�سلوب احلايل يف وزارات الدولة وم�ؤ�س�ساتها
يف ظل بريوقراطية حكومية وم�ؤ�رش الف�ساد يف
ت�صاعد م�ستمر وعدم وجود قرار حكومي ،تكون
�شبه م�ستحيلة� ،أغلب دول العامل تتبع فل�سفة
عدم تخ�صي�ص القطاعات التي ترتبط بال�سيا�سة
وال�سيادة العليا للدولة من القطاع العام الى
القطاع اخلا�ص ،لأن الدولة يجب ان تهتم بالأمور
الكبرية كال�سيا�سية واالدارية والأمنية واالقت�صادية
املهمة ،فالنفط عندنا يعترب هو املورد الوحيد
للبلد ،وال يوجد �أي مورد �آخر ،لأنه مع الأ�سف منذ
بداية ا�ستخراج النفط �إلى الآن ال يوجد تخطيط �سليم
لو�ضع بدائل منذ �أكرث من خم�سني �سنة ،و�أنه ال يجب
خ�صخ�صة �أي قطاع من قطاعات النفط لأن هذا يعترب
ال�رشيان الوحيد والأهم للبلد ،واخل�صخ�صة حتتاج
الى برامج وقرارات و�إلى تغيري جذري يف مفهوم
وفل�سفة وعمل احلكومة ،والى ا�ستغالل �أمثل جلميع
الطاقات الب�رشية والبنية التحتية ،اخل�صخ�صة
تعتمد على ال�شفافية واملناف�سة ال�رشيفة ،ويجب
�أال ت�ؤثر اخل�صخ�صة على املواطنني املوظفني الذين
يعملون يف القطاعات التي �سوف يتم خ�صخ�صتها
فال يفقدون وظائفهم �أو تو�ضع �رشوط جمحفة من
قبل امل�ستثمر اجلديد ،ويجب على احلكومة �أن جتد
مبادئ توجيهية و�أال يت�رضر املوظفون بالقطاع
العام وان يتم ا�ستيعابهم وب�رشوط منا�سبة وعادلة،
و�ضمان ح�صولهم على مكاف�آت منا�سبة ،وال�س�ؤال:
هل �سيحل قانون اخل�صخ�صة م�شكلة البطالة وتعني
ال�رشكات جميع الكويتيني ،و�أن يتم بيع �أو نقل
ملكية �أي م�ؤ�س�سة بعد درا�سة وافية و�أن يتم بيعها
ب�أ�سعار معقولة واال تتدخل الوا�سطة واملح�سوبية
يف هذا الأمر �أغلب دول العامل ال تخ�ص�ص ال�رشكات
الرابحة بل ال�رشكات املتعرثة لتح�سني و�ضعها
امل��ايل و�أدائ��ه��ا،اغ��ل��ب دول ال��ع��امل التي تقوم
بتخ�صي�ص م�ؤ�س�ساتها و�رشكاتها حت�صل على
قرو�ض من البنك الدويل �أو ال�صندوق الدويل الذي
ي�ضع لها براجما لتنظيم امل�سار االقت�صادي لها،
ومعاجلة اخللل وامل�شكلة فيها ،وختاما :اخلوف
يف �آخر املطاف ان تكون اخل�صخ�صة جمرد تنفيع
وبيع �أمالك الدولة لفئة قليلة على ح�ساب االكرثية
واملال العام.

أمل ...

فراس الحمداني

غسان يوسف

Firashamdani57@yahoo.com

عصر «النارجيلة» بعد المارينز والوشم!
مل نتعلم من درو�س ال�شعوب التي �سبقتنا والتي �شهدت
نه�ضة نوعية عمالقة حني ا�ستبدلت �أنظمتها امل�ستبدة
ب�أنظمة دميقراطية ،ولكننا وللأ�سف ال�شديد اتخذنا من
الق�شور واملظاهر الفارغة وال�سلبية �أ�سلوبا للتعبري
عن الدميقراطية وتركنا جوهرها العلمي والأخالقي
واالجتماعي.
حني نت�أمل ما اقتب�سناه من الأمريكان والآخرين متعددي
اجلن�سية ظهر على مالمح �شبابنا يف بداية الأمر طريقة
حلق الر�ؤو�س على طريقة «املارينز» وي�سميها �أجدادنا
«زيان احلواف» وهو يجعل الإن�سان كثري ال�شبه «بالديك
الهراتي» ،والتقليعة الثانية التي �شيدنا بها العراق
اجلديد متثلت يف ر�سوم الو�شم والتي تذكرنا باملجرمني
يف امل�سل�سالت والأفالم «الأك�شن» الأمريكية ،حيث �إن هذه
الهواية هي املف�ضلة عند كبار املجرمني واملافيات من
نزالء ال�سجون� ،أما البدعة الثالثة ورمبا �ستليها ع�رشات
البدع فهي ظاهرة مقاهي النارجيلة التي انت�رشت مثل
انت�شار النار يف اله�شيم وب�شكل غري مقبول ومعهود حيث
ظهرت يف �أغلب الأحياء ودخلت �أي�ضا هذه الآلة اللعينة
البيوت واملكاتب وال�رشكات واملحالت اخلا�صة وحتى
بع�ض الدوائر احلكومية.
و�صارت بع�ض ال�شابات وحتى ال�سيدات ي�ست�أن�سن

وي�سلطن بها �أي�ضا تقليدا لل�صبايا يف مقاهي بع�ض الدول
العربية ،وال يبالغ من يعتقد ان النارجيلة هي اخلطوة
الأول��ى للح�شي�شة واملخدرات ال�سيما �أن جل ع�شاقها
ومدمنيها وال�شغوفني بها هم من ال�شباب خا�صة من
الذين ال ي�ستطيعون �أن يوفروا مبالغ ومتطلبات هذه
العادة والتي �ستقودهم حتما �إلى الرذيلة.
ولعل الكارثة الأك�بر �أن هذه الظواهر امل�ستهجنة
التي اجتاحت جمتمعنا ال جتد من يردعها ويحد
من انت�شارها ،ال جند من اجلهات احلكومية ذات
االخت�صا�ص �أن ت�صدر قانونا وت��ب��ادر بغلق هذه
املقاهي وحماربة هذه الظاهرة التي تدمرنا اقت�صاديا
واجتماعيا و�صحيا وتقود �شبابنا �إل��ى ما ال حتمد
عقباه  ،فكلنا نراقب �صمت احلكومة وعدم جر�أتها
على غلق هذه املحالت رمبا خوفا من بع�ض �أ�صحابها
املتنفذين �أو ف�سادا وطمعا بر�شاهم.
وال ن��دري ما دور منظمات املجتمع امل��دين وو�سائل
الإعالم مثل الف�ضائيات والإذاع��ات لأنها هي الأخرى ال
تكرتث وال تعري اهتماما لهذه الق�ضية اجلوهرية كونها
من�شغلة بحوار الطر�شان بني �سا�سة هذا الزمان و�أع�ضاء
الربملان ،وال ندري �إلى �أين �ستقودنا هذه الفو�ضى
وغياب دور ال�سلطات الر�سمية؟

هل نجحت تركيا في إقامة المنطقة اآلمنة؟ «»2-2
�إذ ًا �أ�صبحنا اليوم �أم��ام احتالل تركي
لأرا�ضي �سورية بت�آمر وا�ضح من قوى
ك�برى متاما كما ح��دث عندما قامت
فرن�سا بالتواط�ؤ مع تركيا ل�سلخ لواء
�إ�سكندرون ،ونعود �إلى ما قاله قالن
ب��احل��رف يف م ��ؤمت��ر ���ص��ح��ايف عقده
يوم الثامن ع�رش من �أبريل احل��ايل :
«الأر���ض املمتدة من �إدل��ب �إل��ى منبج
مرورا بعفرين وجرابل�س داخل احلدود
ال�سورية الرتكية ،ت�شكلت فيها منطقة
�آمنة فعليا» ! ورد ًا على ما قاله وزير
اخلارجية االيراين حممد جواد ظريف
ب�أن احلل يكمن بانت�شار اجلي�ش ال�سوري
على احلدود ال�سورية الرتكية قال قالن
� « :إن دعوة النظام �إلى املناطق التي
طهرتها تركيا �أمر غري واقعي« ،انتبهوا
�أن ه��ذا الت�رصيح ي�صادف عيد جالء
امل�ستعمر الفرن�سي عن �سورية»!
و�أ���ض��اف قالن �« :إن تركيا توا�صل
حمادثاتها مع اجلانب الأمريكي ب�شكل
مكثف حول املنطقة الآمنة بعمق 32

كيلومرتا �شمايل �سورية».
ولنتذكر هنا �أي�ض ًا �أن الرئي�س الأمريكي،
دونالد ترامب ،ونظريه الرتكي ،رجب
�أردوغ����ان� ،أعلنا يف دي�سمرب 2018
عن تو�صلهما �إل��ى اتفاق حول �إقامة
منطقة �آم��ن��ة وع��ازل��ة �شمال �سورية
خلف�ض التوتر يف املنطقة على خلفية
ا�ستعدادات تركيا ل�شن عملية ع�سكرية
جديدة يف الأرا���ض��ي ال�سورية ب�رشق
الفرات �ضد «وح��دات حماية ال�شعب
الكردية» التي تعتربها �أنقرة �إرهابية
فيما حتالفت معها الواليات املتحدة
يف حربها على االرهابيني.
ال بد هنا من التوقف عند اخلطة التي
حتدث عنها البنتاغون والتي تق�ضي
بت�شكيل قوة دولية توكل �إليها مراقبة
املنطقة الآمنة  ،لكن تركيا �أ�رصت
يف حينها على �رضورة �أن تكون اجلهة
الوحيدة امل��وج��ودة يف تلك املنطقة
! ويبدو �أنها �ستح�صل على ما تريد،
ونتمنى �أال يحدث ذلك.

