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وإذا الكريم رأى الخمول نزيله

في منزل فالحزم أن يترحال

اخلمول هنا يعني به هذا ال�شاعر عدم
الذكر ،ف�إذا ر�أى الكرمي ان ذكره خمل يف
البلد الذي يعي�ش فيه فالر�أي ان ينتقل
من هذه البلدة الى بلدة اخ��رى ،وهذا
ر�أي ابن منري الطرابل�سي الذي �رضب مثال
ملا يقوله بالبدر فقال بعد ذلك :كالبدر
ملا �أن ت�ضاءل نوره طلب الكمال فحازه
متنقال ،وهنا بني ان البدر �إذا بد�أ نوره
بالت�ضا�ؤل واخلفوت انتقل من مكانه
الى مكان اخر يكون فيه بدرجة الكمال،
ويقول اي�ضا ب�صيغة ت�أنيب وعتاب� :سفها
حللمك ان ر�ضيت مب�رشب رنق ورزق الله
قد م�ل�أ امل�لا ،ه��ذه ثالثة �أبيات �ضمن
ق�صيدة م�شهورة لأحمد بن منري بن احمد
بن مفلح الطرابل�سي �أبواحل�سني امللقب
مهذب ال��دي��ن ع�ين ال��زم��ان ،ال�شاعر
امل�شهور ،كان �أبوه ين�شد الأ�شعار ويغني
يف ا�سواق طرابل�س ،ون�ش�أ �أبو احل�سني
فحفظ القر�آن الكرمي وتعلم اللغة والأدب
وق��ال ال�شعر ،وق��دم دم�شق ف�سكنها،
عرف بالهجاء وخبث الل�سان فلما كرث
ذلك منه �سجنه وايل دم�شق مدة وعزم
على قطع ل�سانه ثم �شفعوا فيه ف�أخرجه
من ال�سجن ونفاه وكان بينه وبني ابن
القي�رساين مكاتبات واجوبة ومهاجاة،
ومن حما�سن �شعر ابن القي�رساين قوله:
من ركب البدر يف �صدر الرديني وموه
ال�سحر يف حد اليماين ،حكى ابواملجد
قا�ضي ال�سويداء انه كان بال�شام �شاعران
ابن منري وابن القي�رساين ،وهذا دليل
على ان هذا ال�شاعر كان �شاعر وقته وهو
القائل:
ال تغالطني فما تخفى عالمات املريب
�أي���ن ذاك ال��ن����شر ي��ا م���والي م��ن ذاك
القطوب ،وذكر ابن ع�ساكر ان عبدالقاهر
بن عبدالعزيز خطيب حماة ر�أى ابن منري
الطرابل�سي يف النوم بعد وفاته وانا قرنة
ب�ستان مرتفعة ،ف�س�ألته عن حاله وقلت
له :ا�صعد ايل فقال :ال اقدر من رائحتي
فقلت ،ت�رشب اخلمر؟ قال� :رشا من �رشب
اخلمر ياخطيب فقلت له :ما هو؟ قال:
ت��دري ما ج��رى علي من ه��ذه الق�صائد
التي قلتها يف مثالب النا�س فقلت له :ما
جرى عليك منها؟ فقال :ل�ساين قد طال
وثخن حتى �صار مد الب�رص ،وكلما قر�أت
ق�صيدة منها �صارت كالبا تلعق ل�ساين،
واب�رصته حافيا عليه ثياب رثة و�سمعت
قارئا يقر�أ من فوقه :لهم من فوقهم ظلل
من النار «من االية  16الزمر» ثم انتبهت
مرعوبا ،انتهى ،وكانت والدة ابن منري
�سنة ثالث و�سبعني واربعمئة بطرابل�س
وتويف �سنة ثماين واربعني وخم�سمئة
وك��ان خليفة الوقت املقتفي المر الله
ابوعبدالله حممد بن احمد امل�ستظهر
اخلليفة  31يف �سل�سلة اخللفاء العبا�سيني
« »566 - 555وكان هذا اخلليفة حممود
ال�سرية يرجع الى دين وعقل وف�ضل ور�أي
و�سيا�سة ،جدد معامل االمامة ومهد ر�سوم
اخلالفة ،وبا�رش االمور بنف�سه رحمه الله
ودمتم �ساملني.

الشين عندنا

القمح السوري ونيران األميركان
غ��اب ع��ن اذه���ان االم�يرك��ان حقيقة تاريخية
معروفة ،وهي ان �سورية كانت موطن اول حقل
قمح يف التاريخ ،وان اول رغيف خبز يف الدنيا
�صنعه ال�سوريون.
كان على االمريكان ادراك هذه احلقيقة قبل ان
ي�شعلوا النريان يف حقول القمح ظنا منهم انهم
ي�ستطيعون بهذا الفعل الدينء ،جتويع ال�سوريني
وحرمانهم من رغيف اخلبز.
ان الكثري من مناجل الفالحني ال�سوريني اقدم من
امريكا ،والكثري الكثري من زرائب البقر ،وحظائر
االغنام ،بنيت قبل ان تظهر الواليات املتحدة الى
الوجود ،وقبل ان تتوغل حامالت طائراتها يف
البحار الآمنة ،تزرع فيها املوت والتلوث وقبل
ان ينت�رش رجال املارينز يف ربوع العامل ،يقتلون
انا�سا ال يعرفونهم وين�سفون البيوت واجل�سور
واملدار�س وامل�ست�شفيات.
غاب عن عقول االمريكان ان هذا ال�شعب الذي
قهر املغول والتتار واملحتلني ق��ادر على ان

والزين حوالينا

يهزم اجلوع والفقر واملر�ض ،وان من اوجدوا
اول ابجدية يف التاريخ لن ينحنوا امام عوا�صف
اجلهل والطغيان ،و�سيبقى قا�سيون �شاخما يطل
على دم�شق التي تعانق ال�شهب ،و�سيبقى الفرات
با�سم ًا للحياة عن �سل�سبيل كلما ذقته طلبت املزيد،
و�سوف يبقى اليا�سمني قالدة حب يف عنق الدنيا،
وتظل مي�سلون �شاهدا على بطولة االحرار الذين
اختاروا املوت دفاعا عن تراب بالدهم.
ليت االم�يرك��ان يتعلمون من درو���س التاريخ
ليدركوا ان ا��ضرام النريان ك��ان دوم��ا مرتبطا
بالف�شل واخليبات ،فقد ا�رضم اجلاهلون النار
ليحرقوا نبي الله ابراهيم عليه ال�سالم فخابوا،
واح��رق اليهود االق�صى ف�أخزاهم الله ،واحرق
املحتلون القاهرة وفعلوا مثل ذلك يف دم�شق
فراحوا يجرون اذيال اخليبة واخل�رسان ،واحرق
الغزاة �آبار النفط فما جنوا اال اخلذالن.
وليت ابناء العروبة يعرفون عدوهم احلقيقي ولو
بعد فوات االوان!

بعد عمل حتديث للمقولة ال�سابقة
«الزين عندنا وال�شني حوالينا» �أ�صبحنا
نقول «ال�شني عندنا والزين حوالينا»
وذلك بعدما �شهدنا �سوء تخطيط و�سوء
ادارة و�سوء تنظيم و�سوء بناء وت�شغيل
وتعديات من م�س�ؤولني واختال�سات
وتزويرا ور�شاوى وحم�سوبيات ا�صبحنا
نت�صدر ا�سو�أ العناوين يف امل�ؤ�رشات
العاملية فالكويت-بلدنا احلبيبة� -أين
كانت و�أي��ن و�صلت فال تعليم جيدا وال
خمرجات تعليمية جيدة ب�سبب تف�شي
ظواهر الغ�ش يف امل��دار���س والكليات
الرتبوية وب�سبب �سوء املواد واملناهج
التعليمية و�سوء ادارة وزارة الرتبية
و�سوء طرق التدري�س ،ا�ضافة النحدار
م�ستوى الكويت ريا�ضيا واال�سباب
معروفة واال�سو�أ من كل ذلك هو جمل�س
االمة وقراراته وت�رشيعاته التي اودت
بالكويت الى الهاوية!
حيث ا�صبحت الكويت تتناف�س على ا�سو�أ
االلقاب عامليا واحتلت املركز  126من
ا�صل  131دولة مل�ؤ�رش جودة املعي�شة
واملركز  100من ا�صل  136دولة مل�ؤ�رش
تناف�سية ال�سفر وال�سياحة واملركز 85
من ا�صل  180دول��ة يف م�ؤ�رش مدركات
الف�ساد وخرجت من �ضمن قائمة م�ؤ�رش
�سيادة القانون وم�ؤ�رش املراكز املالية
العاملية لعام .2017
بكل ��صراح��ة ا�صبحنا ن��رى العامل
املحيط وال���دول امل��ج��اورة ونندب
حظنا وامل�صيبة �أننا نتربع للخارج
لرتميم �شوارعهم ومبانيهم و�شوارعنا
ومبانينا م��ك����سرة! ن��ت�برع للخارج
لتطوير وب��ن��اء امل��دار���س والكليات
واجلامعات واليوجد لدينا غري جامعة
واحدة متهالكة! نتربع لبناء اجل�سور
والقطارات وم��ا عندنا حتى «ت��رام»!
نتربع لإن�����ش��اء م��دن ريا�ضية ونحن
لدينا ملعب واحد وما ي�شتغل! نتربع
لبناء امل�ست�شفيات وم�ست�شفى جابر
الى اليوم مل يتم ت�شغيله! نتربع لبناء
م�ؤ�س�سات اليجاد فر�ص وظيفية عاملية
يف حني يعاين الكثري من الكويتيني
ا���ص��ح��اب ال�����ش��ه��ادات ال��ع��امل��ي��ة من
البطالة ،نتربع لإن�شاء مراكز ترفيهية
ونحن لدينا مدينة واح��دة ومغلقة!
والكثري من االمور التي -حتز بالنف�س-
اذن ملاذا النتربع لأنف�سنا ون�ستثمر يف
ابنائنا وبناتنا وبلدنا بدال من االموال
املهدرة يف اخلارج؟ علما ب�أن الكويت
احتلت املركز الرابع عامليا والثاين
عربيا كاكرب �صناديق الرثوة ال�سيادية
يف العامل بقيمة  524مليار دوالر!
من يلتفت للكويت؟ من ال يود ان يرى
البلد اجلميل-عرو�س اخلليج -تتقدم؟!
من ال يريد اف�ضل معي�شة لل�شعب الكويتي
وللمقيمني يف الكويت؟ اال ت�ستحق قليال
من االهتمام؟
�آخ��ر ال�سطر :التفتوا للكويت و�شعب
الكويت.
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اإلنسانية واالنهيار األخير
�أجل�س منزوي ًا يف مقهى بغدادي ال ي�شبه مقاهي
زمان ،ولي�س يف بغداد يف هذا الزمان ما ي�شبه
بغداد �أيام زمان ،فكل �شيء تغري ،او هي �سنة
احلياة كما يقال حني تتحول الأ�شياء وتتبدل،
وينتقل الإن�سان معها من حال الى �آخر ،ومن
فكر ومزاج وم�شاعر الى �أخرى غريها ،ويرتبط
�سلوكه وتفكريه وعالقاته بذلك التحول ،وقد
يكون هو ال�سبب� ،أو �أن احلياة وحوادثها
وال�سيا�سة واحلكام �سبب �أ�سا�سي ،فاحلروب
والنزاعات والدكتاتورية والف�ساد والفو�ضى
والنزاعات هي ال�سبب ،ورمبا يكون هذا م�ؤكد ًا،
فاحلوادث اجل�سيمة والفقد واملوت واحلرمان
والقتل والهجرة ت�ؤثر يف الإن�سان وم�شاعره
وحتوله �إلى كائن ديناميكي ك�آلة تعمل وفق
نظام حمدد ،وقد تتعطل� ،أو ت�ستمر يف العمل،
لكنها بال روح وال �شعور وال �إح�سا�س بغريها،
لأنها معدة لأغرا�ض ت�ؤديها.
وهكذا هو الإن�سان اجلديد الذي متوت يف دواخله
القيم الرتبوية والأخالقية والدينية احلاكمة
ل�سلوكه ،ورغم نقدنا لبع�ض تلك القيم �إال �أنها يف
الواقع مفيدة �إذا مل تختلط بال�سيا�سة والتجارة،
فالميكن �أن نت�صور الدين �أداة للقهر واال�ستعباد
لأنه معد لبناء الإن�سان ،وتنظيم حياته مثل �أي
قانون يحرتم الكرامة والوجود الإن�ساين ،ولذلك
نالحظ �أن الإن�سان الذي ميار�س تدينه بعيد ًا عن
التحزب يكون نافعا يف جمتمعه ،مقوما ل�سلوك
من يعي�ش معه ،وي�شاركه احلياة ،بينما تختلط
الأمور على املتدين احلزبي واملنتمي جلهة ما،

�أو تنظيم� ،أو حركة ،فهو �آلة لأنه يرى احلق يف
جهته ،والباطل يف اجلهة املقابلة ،وال ميكن �أن
تكون احلقيقة كاملة مع جمموعة دينية وجترد
منها جمموعات �أخرى م�شاركة يف هذا الوجود.
�أن��ا كئيب وح��زي��ن ،فهناك ما ي�شبه اجلنون
ي�سيطر على الكائن الب�رشي ،ورغبة يف ال�سيطرة
واالنتقام ،وك�سب املال والنفوذ دون االهتمام
للطريقة ،و�إذا ما كانت باطلة� ،أو حقة ،وهو
ما ي�شبه �أي�ضا �سلوك احليوانات املتوح�شة التي
ت�ستهدف احل�صول على طعامها و�رشابها دون
النظر يف م�صري احليوانات ال�ضعيفة ،وطبيعة
وجودها وحياتها.
الفكر امل��ادي يطبع حياة النا�س و�سلوكهم
اليومي ،وي�ؤثر يف عالقاتهم الإن�سانية التي
حت��ول��ت �إل���ى ع�لاق��ات م�صلحية ،ومل يعد
الإن�سان منقادا �إلى التقاليد والقيم الأخالقية
مع كم التطور الهائل يف قطاع االت�صاالت
والنقل والتجارة ،ودخ��ول الآل��ة يف تفا�صيل
حياة النا�س وعواملهم الرقمية ،ولذلك تخلى
النا�س عن تلك القيم لأنها تقيد جموحهم احلاد
نحو حتقيق مكا�سب مادية تفوق بكثري ما
نح�سبه على املعنويات التي تتمثل بامل�شاعر
الإن�سانية والعواطف والرحمة والت�سامح
والتكافل والتعاون ولهذا �أخذ الإن�سان ي�ضعف،
ويتحول �إلى كائن متحرك ،لكنه الميلك قياد
نف�سه وكما �أ�سلفنا فك�أنه �آلة �صماء ،فم�صلحته
تتفوق على �إن�سانيته ،وهو ما يتطلب للأ�سف �أن
يتنازل عن �آدميته.
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النفايات البيئية

حكومة تكنوقراط «»2-1
ذات مرة قال الرئي�س «ابراهام لنكولن» عن الدميقراطية
انها «حكومة من ال�شعب ويديرها ال�شعب من �أجل ال�شعب»،
ومبا �أن املواطنني مبجموعهم ال ميكن �أن ي�صبحوا حكومة،
مت اخرتاع �آلية االنتخابات التي تقوم على فكرة قيام عموم
النا�س بتفوي�ض بع�ض افرادهم للحكم نيابة عنهم ،ولكي تتم
هذه االنتخابات البد �أن ُينظم ال�شعب نف�سه على �شكل كيانات
�سيا�سية تُ �سمى �أح��زاب ُي�شارك من خاللها باالنتخابات،
وعليه فان وجود الأحزاب ًا �رضورة يف �أي بلد دميقراطي لأنها
الو�سيلة الوحيدة للو�صول �إلى ال�سلطة وتداولها.
لكن هناك من يدعو ملنح ال�سلطة �إلى حكومات تكنوقراط غري
�سيا�سية بغ�ض النظر عن نتائج االنتخابات والأحزاب الفائزة
فيها ،فهل هذا ممكن؟ ومتى يتم ت�شكيل حكومة تكنوقراط يف
�أي بلد؟
نعم� ،شهدت بع�ض الدول هذا النوع من احلكومات ،و�س�أذكر
بع�ض الأمثلة:
بنغالدي�ش :كان الد�ستور قبل « »2011ين�ص على ت�شكيل
حكومة م�ؤقتة من التكنوقراط قبل �إجراء �أي انتخابات عامة،
حتكم ملدة «� »3أ�شهر ت�رشف خاللها على االنتخابات ثم ت�سلم
ال�سلطة �إلى احلزب الفائز ،ففي «يوليو ّ »2001
�شكل احلكومة
رئي�س جمل�س الق�ضاء لطيف الرحمن ويف «يناير الثاين
ّ »2007
�شكلها حمافظ البنك املركزي فخر الدين �أحمد.
�إيطاليا :بعد الأزم��ة املالية و�إ�ستقالة حكومة «�سيلفيو
ّ
ت�شكلت حكومة تكنوقراط «اكتوبر »2011
برل�سكوين»،
برئا�سة اخلبري االقت�صادي الربوفي�سور «ماريو مونتي»
ومتتعت بدعم الأحزاب املمثلة بالربملان ،لكن هذا الدعم مل
ي�ستمر طوي ًال فقدمت ا�ستقالتها يف «ابريل .»2013
لكن عندما ُك��ل��ف اخل��ب�ير امل���ايل الربوفي�سور «كارلو

كوتاريللي» يف «مايو  »2018بت�شكيل حكومة تكنوقراط ف�شل
يف ك�سب دعم الأحزاب وخا�صة حزب الرابطة وحركة خم�س
جنوم فق ّدم اعتذاره عن ت�أليفها.
اليونان :بعد �أزمة اقت�صادية وانتخابات غري حا�سمة ف�شلت
الأحزاب بت�شكيل حكومة توافقية ،فك ّلف رئي�س اجلمهورية
«مايو  »2012القا�ضي «بانايوتي�س بيكرامينو�س» برئا�سة
�ضمت «� »16أ�ستاذ ًا جامعي ًا ،حلني اجراء
حكومة تكنوقراطّ ،
انتخابات جديدة.
تون�س :بعد الأزمة ال�سيا�سية الناجتة عن اغتيال ال�سيا�سي
املعار�ض �شكري بلعيد اقرتح رئي�س الوزراء حمادي اجلبايل
ت�شكيل حكومة تكنوقراط يف «فرباير  ،»2013لكن الأحزاب
رف�ضت الفكرة وخا�صة حركة النه�ضة وحزب امل�ؤمتر من �أجل
اجلمهورية فق ّدم ا�ستقالته.
لكن بعد احل��وار الوطني مت االتفاق على ت�شكيل حكومة
تكنوقراط برئا�سة مهدي جمعة «يناير  »2014تقود البلد
لغاية �إجراء انتخابات ت�رشيعية ورئا�سية.
اذن ميكن اال�ستعانة بحكومة من هذا النوع عندما مير البلد
بظروف ا�ستثنائية ،اما يف الظروف الطبيعية فتكون احلكومة
ال�سيا�سية هي الأن�سب والأ�صلح لقيادة الدول لأنها متثل
ال�شعب ومنبثقة عنه وت�ساهم يف تراكم العملية الدميقراطية،
ثم �إذا كان الوزير هو« :الرئي�س الأعلى للوزارة ويتولى ر�سم
ال�سيا�سة العامة لوزارته يف �ضوء �سرتاتيجيات عامة ت�ضعها
احلكومة يف بيانها الوزاري املنبثق من الربنامج الأنتخابي،
�أي انه قائد فريق عمل الوزارة امل�س�ؤول عن و�ضع خطط عملها
لتطوير اخت�صا�صها مبا يقدم �أف�ضل خدمة للمواطنني» ،فهذه
مهمة �سيا�سية بامتياز وي�ؤديها ال�سيا�سيون ،و�أن كان الأف�ضل
ان يكونوا من املخت�صني يف جمال عمل وزاراتهم.

يتكرر امل�شهد يوميا ونحن ن�شاهد عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي العديد من �سيارات نقل
نفايات امل�صانع وهي تتخل�ص من النفايات
برميها باملناطق ال�صحراوية او مناطق
االحرا�ش او البحر وهي مناطق غري خم�ص�صة
ال�ستقبال النفايات وحتويلها الى مواد قابلة
لال�ستخدام.
املناطق ال�صحراوية ومناطق االحرا�ش
الزراعية والبحر ا�صبحت ملوثة ب�سبب ما
يلقى بها من نفايات بيئية من قبل ا�شخا�ص
ال يهمهم حماية البيئة بقدر ما يهمهم زيادة
االرباح املادية من عملية النقل.
امل�صانع التي تتخل�ص من النفايات يكون ذلك
عرب �رشكات تتفق معها لنقل تلك النفايات
وتفريغها يف اماكن متفق عليها م�سبقا وحمددة
من قبل اجهزة الدولة ولكن لرغبة �رشكة النقل
يف توفري مبالغ مالية ا�ضافية فانها تتخل�ص
من النفايات ال�سائلة البيئية يف املناطق
املفتوحة بعيدا عن الرقابة.
التجاوزات واملخالفات لن تتوقف من قبل
بع�ض ال�رشكات او �سائقي �سيارات النقل
لديها يف رمي النفايات البيئية يف املناطق
املك�شوفة ما مل تو�ضع �آلية ميكن بها ر�صد
ومتابعة عملية التخل�ص من النفايات من
خ�لال ال��زام امل�صانع بت�سجيل ال�سيارات
و�أرقامها وحمولتها واملكب املتجهة اليه
ومقابل ذلك �إلزام ا�صحاب املكبات للنفايات

بت�سجيل ارقام ال�سيارات وحمولتها وامل�صنع
الناقلة منه تلك النفايات على ان تقوم هيئة
حماية البيئة و�رشطة حماية البيئة باجراء
الك�شف اليومي على الدفاتر ويف حالة ك�شف
اي تالعب او جتاوز يتم خمالفة امل�صنع او
املكب مع خمالفة ال�رشكة الناقلة.
ه��ذه االج���راءات �ستوقف التالعب يف �إلقاء
املخلفات يف املناطق ال�بري��ة املك�شوفة
وتلويث البيئة الربية او البحرية حيث ا�صبح
االن�سان املقيم بالكويت �سواء كان مواطنا او
مقيما معر�ضا للأمرا�ض اخلطرة ب�سبب تلك
امللوثات.
كما انني يف ه��ذا اجلانب ا�شكر املواطنني
واملقيمني ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون بتوثيق تلك
التجاوزات عن طريق ت�صويرها ون�رشها عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي او ار�سالها الى
اجلهات احلكومية امل�س�ؤولة عن حماية البيئة
حتى تتحرك ال�سلطات امل�س�ؤولة ملحا�سبة
املتجاوزين على القوانني.
اخر الكالم :
نوجه ال�شكر والتحية ال��ى ال��ل��واء جمال
ال�صايغ الوكيل امل�ساعد لقطاع امل��رور
والعمليات جلهوده املميزة يف اال�رشاف على
قطاعي العمليات والنجدة ومتابعته الدائمة
وامل�ستمرة للحوادث وتنظيم حركة ال�سري.
وال�سالم عليكم .

