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المواقف والتطلعات ووجهات النظر المنشورة
في هذه الصفحة وفي بقية مقاالت الرأي في كل صفحات
الجريدة تمثل أصحابها وال تتحمل «النهار» تبعاتها.

نفس عميق

حياد إيجابي

نعيق املالعب
على ال��رغ��م ًم��ن السقوط ال �م��دوي منذ م��ا يقارب
الثالثين عاما للمقبور صدام حسين مازال هناك
متخلفون يهتفون باسمه .نعم فذلك السقوط االخالقي
واالستراتيجي ح��دث منذ اللحظات االول��ى لقرار
المقبور صدام غزو الكويت فال احد يقدم على تلك
الخطوة المتهورة اال اهوج فاقد األهلية الدارة شؤونه
الخاصة فما بالك بإدارة شؤون دولة؟
فالكويت اكتسبت أهميتها السياسية على الخارطة
الدولية بفعل تاريخها وعطائها ومكونها وثقافتها
السياسية في تعاطيها مع جميع شؤونها الداخلية
والخارجية ما جعلها معادلة يصعب على صغار
العقول فهمها.
على الرغم من ذلك التاريخ المسيء للعرب وليس
ال�ك��وي��ت فحسب ت��أت��ي مجموعة م��ن المتخلفين
في هذا الوقت لتهتف باسم رئيس دولة اهوج زج
بالمنطقة العربية في الهاوية وكانت بداية النفراط
العقد العربي والذي يزيد ضياعا مع كل موجة تنطلق
مجددا تطالب باإلصالحات السياسية والتغيير
حتى باتت بعض الدوائر الدولية تطلق مسميات
مختلفة على ه��ذه المنطقة كغرب اسيا وغيرها

حوار ساخن

من مسميات ال تعكس ما تتميز به هذه المنطقة
من سمات مشتركة.
ظاهرة الهتاف لصدام ال تزال سمة لبعض المتخلفين
من العرب وبالتالي فمن األجدر ان توضع ضمن
مؤشرات درج��ة التخلف السياسي ألي جماهير
او شعوب التزال تتغنى بالتاريخ المزيف لمثل تلك
الشخصيات .ذلك الهتاف والنعيق ال ينحصر فقط
في المالعب بل في كثير من المؤتمرات والقنوات
الفضائية والندوات حيث تعاد االسطوانة للحديث
والفهم المغلوط لمفهوم القومية والعداء مع الغرب
والعمالة واع��ادة توزيع الثروات العربية والبترول
في حين يغفل الكثيرون عن أن المفهوم التقليدي
لدول البترول لم يعد له وجود فجميع الدول العربية
تمتاز بثروات الغاز الطبيعي والبترول بل ان اكبر
دول البترول العربية كذلك هي من خارج دول الخليج
مثل ليبيا والجزائر .بل انه حتى تلك السمعة لم تعد
مؤثرة في زمن الطاقة المتجددة والبحث الدائم عن
البديل للطاقة التقليدية فجميع الشعوب تعيش ذلك
التحدي الحقيقي الذي يشعرها باألرق والخوف من
المستقبل اال البعض من العرب الذي فضلوا كالعادة

أخذ مقاعد الجمهور والنعيق لصدام حسين .فمتى
يستوعب هؤالء بان تلك الصيحات لم تعد اال مؤشرا
حقيقيا على التخلف والغيبوبة االختيارية؟ يبقى
ان نؤكد ب��أن مثل تلك المظاهر ال�ش��اذة تشعرنا
نحن الكويتيين بدرجة الخطر الذي يحيط بالكويت
كنموذج انساني يتعامل برقي مع محيطه في حين
ذلك المحيط مغرق بالتخلف والفساد وهو تحد كبير
سيظل يلعب دورا مهما في مستقبل الكويت في
منطقة تعاني اشكاالت هيكلية وبنيوية كبيرة .فعلى
الرغم من جميع الجهود البنيوية العميقة التي تسهم
بها الكويت في هذا المحيط اإلقليمي السيما في
البنى التحتية والمشاريع التنموية التزال االشكالية
تكمن في َالعقول ما يعني باننا مازلنا على هامش
المعركة ولم نتمكن بعد من المساهمة الحقيقية في
تحقيق نقلة بالعقول وأال نبقى كما يتعامل معنا
اآلخرون كممول مالي وأموال سائبة تستخدم من
اجل تعظيم تلك النماذج التي لعبت دورا مهما في
تدمير الهوية العربية .فتنمية العقول أصبحت اولوية
تسبق أي تنمية هيكلية او خارجية .فلنعد رسم ًتلك
االولويات حتى ال نستمع لنعيق المالعب مجددا.

في أحد األيام كنت جالسا مع أصدقاء لي ودار الحوار
بين اثنين منهم ،كان األول يدافع بكل شراسة عن
وجهة نظره ،وبالمقابل أعجبني أسلوب اآلخر الذي
يحمل نظرة مخالفة إال انه كان يستقبل هذه الشحنات
السلبية بكل ه��دوء ويستمع ل�ك��الم صاحبه بكل
اهتمام وبتعابير ترسمها مالمح توحي باحترامه
لوجهة النظر ،كنت أتابع وأرى وجه األول المنفعل
ووجه الثاني المبتسم ابتسامة أنيقة ،هذه المالمح
واالبتسامة بعد فترة من الحوار أشعرت األول بالخجل
من التمادي حتى توقف عند نقطة مازال فيها الود
واالحترام موجودا بينهم.
تذكر معي أنت كم من الحوارات التي مرت علينا سواء
كنا طرفا فيها أم كنا شهداء عليها؟ حوارات دخلت
أجواء الحماسة حتى وصلت إلى مرحلة مستميتة
وف��ي لحظة فارقة ن��رى أح��د األط��راف وه��و على أتم
االستعداد لخسارة عالقة ثمينة ،فيتحول لسانه إلى
سالح وتنطلق كلماته مثل الرصاص ليخلف جروحا
مؤلمة قد يصعب عالجها.
كم كان صديقي حكيما في تعامله الذي وازن بين

جمال الحمود
د .هيلة حمد المكيمي

الخالف وبين المحبة وأعجبني أسلوبه وأنا أراه يستمع...

ويأخذ أنفاسًا عميقة
عندما تدخل في ح��وار فمن المهم ج��دا ب��أن تضع
أهدافا تجعل له قيمة وتجعل منه عامل بناء وليس
هدم ،وابدأ في تحديد اطار االحترام لتتبادل اطراف
الحديث في حالة من ضبط االنفعاالت وانتقاء األلفاظ،
ونصيحتي عندما ينطلق الحوار ابدأ الخطوة األولى في
تحديد مادة الحوار فمن الغريب بأن تكون الخالفات
االكثر سببها الحقيقي المفهوم الخطأ للموضوع ذاته،
ومن بعدها تدخل في أجواء القول والسماع لتعطي
نفسك الفرصة ولغيرك فرصته في التعبير عن وجهة
النظر وكن مستمعا جيدا فقد يغير نظرتك أو يسهم
في اضافة جديدة أو يقوي قناعتك برأيك ،وكم هو
جميل بأن يتبادل الطرفان الكالم المتوازن والتحكم
في تعابير الجسد وابراز المالمح االيجابية.
تذكر عزيزي بأن الحوار ليس معركة تريد الخروج
منها منتصرا بل هو مشاركة المعلومات واثراء الفكر
كي تصل إلى قرار أو قناعة أكثر صحة.
Twitter/Instagram: JAlHumoud

أستاذة العلوم السياسية  -جامعة الكويت
mekaimi@hotmail.com

وقفة

وجهة نظر

«الخميلة» في مالذ َ
والطامحني
املحبطني
ِ

كفى من الحلول االقتصادية الترقيعية
نعيش حالة تخبط اقتصادي في اتخاذ القرارات
االقتصادية السليمة والمتكاملة ،ومستمرون في
اتخاذ قرارات ترقيعية لردود األفعال المؤقتة وغير
المفيدة للبلدان على اصحاب القرار االقتصادي
المسيطر عليهم من قبل أصحاب الفكر السياسي
الرضاء التجمعات التجارية والقبلية واصحاب الدين
السياسي على حساب مستقبل هذا البلد ،واستقراره
االقتصادي والسياسي واالجتماعي ،مسؤولية كبيرة
فهم يعلمون بحقيقة االرقام االقتصادية والمالية
المتوقعة في المستقبل القريب وم��دى خطورتها
على استقرار البلد واالستمرار في زي��ادة العجز
في موازنة الدولة ،غير الطبيعي ،بسبب الهدر في
الصرف من المال العام في أمور غير انتاجية .الحديث
الحكومي عن استمرار سداد العجز من االحتياطي
العام المتواكل أو التوجه إلى جيب المواطن المثقل

بااللتزامات يعد حال ترقيعيا غير مفيد ،فلماذا
اذن ال تضع الحكومة الخطط الشاملة المتكاملة
لالقتصاد ال��وط�ن��ي وال �م��وج��ودة ف��ي ادراج �ه��ا من
المؤسسات الدولية المعروفة عالميا وثبت نجاحها
في كثير من الدول؟ انه السؤال المهم الذي يستلزم
االجابة عليه؟ هل هو الخوف من مواجهة الحقيقة
المتوقعة؟ أو الخوف من التجمعات المستفيدة من
استهالك المال العام والتي اعتادت الحياة السهلة
في االبتزاز المستمر من الحكومة وتنفيذ أوامرها؟
ان �ه��ا م��أس��اة ي�ج��ب م��واج�ه�ت�ه��ا لتحقيق مصالح
البلد المستقبلية وع��دم االن�ص�ي��اع لها ف��ي ادارة
الملف االقتصادي الفني المتخصص ان تصحيح
االوضاع االقتصادية صار ملزما الصحاب القرار
االقتصادي في البلد وعليهم ان يضعوا البرامج
االقتصادية المتكاملة من اجل مستقبل هذا البلد

الجميل قبل فوات االوان .ان عامل الزمن ليس في
صالحنا وخ��اص��ة م��ع المتغيرات المتسارعة في
العالم ،خصوصا في أسعار النفط المستقبلية،
ومنافسة النفط الصخري والبدائل المتنامية للطاقة
في العالم .فلزم علينا العمل بسرعة قبل الوصول الى
العجز الحقيقي الصعب والذي يصعب تداركه والذي
مازال يتزايد سنويا بسبب استمرار الحكومة في
سياستها المالية واالقتصادية المتخبطة والمستمره.
ان الحل يا سادة يكمن في اعادة هيكلة االقتصاد
الوطني بالتخصيص وتفعيل دور القطاع الخاص
الحقيقي المطلوب لمعظم القطاعات غير السيادية.
ومن أجل هذا المطلب المحق والمهم لمستقبل البلد
وهو الطريق الوحيد النقاذه من يوم ال ينفع الندم.
والعودة إلى تحقيق الدولة المدنية المستدامة المحقة
من أجل هذا البلد المسكين الطيب ..واهلل المستعان.

حامد السيف

للشباب كلمة

1990
اغسطس  ١٩٩٠تاريخ لم ولن ينساه كل مواطن فهو
يذكرنا بالغزو العراقي الغاشم على الكويت .هناك
شهداء وابطال وتضحيات في ذاكرة كل ابناء الوطن..
ولكن ..هناك ابواب يجب ان تفتح البطال غابوا عن
بسببهم وكان
المشهد االعالمي وكانت البالد مضيئة ً
العالم يشاهد الكويت من السماء عروسا مضيئة.
ما هو هذا الباب؟ ومن يقف خلف هذا الباب الذي
اغلق اكثر من  ٢٩عاما وال احد يعرف سبب اغالقه؟
 اول باب :محطات الكهرباء والماء اثناء فتره الغزو..هناك ابطال اناروا الكويت وزودوا المنازل بالمياه.
من هم واين هم؟ لماذا لم يكرموا تكريم االبطال؟
ولماذا ال يعرف الجيل الحالي ان هناك ابطاال عملوا

النارة الكويت؟ يحق للشعب معرفة من هؤالء االبطال
وهل تم تكريمهم على مستوى عال؟
 الباب الثاني :ابطال القطاع النفطي الذين زودواالمحطات الكهربائية ومحطات التعبئة ومصانع
الغاز للمستهلكين طول فترة الغزو الغاشم.
اي��ن ه��م االن؟ ول �م��اذا ال ن�ع��رف�ه��م؟ االم � ��دادات من
المشتقات البترولية ل��م تقف وه��ذا بفضل دور
االبطال في القطاع النفطي.
والسؤال يتكرر هل تم تكريمهم؟ من حق الشعب
معرفة هؤالء االبطال
 الباب الثالث :الهيئة الطبية والتمريضية الذينعملوا طول فترة الغزو

محمد جاسم الفضلي

من هم؟ واين هم من تخليد اسمائهم؟
اب��واب كثيرة يجب أن تفتح ليعرف الشعب الدور
المهم واالهم البطال
غابوا عن االعالم بسبب او بدون سبب.
كم شارع لم يعرف تاريخ
من سمي عليه واالبطال الحقيقيون لم يخلدوا؟
وكم قصيدة ذكرت ابطاال من ورق ونست االبطال
الحقيقيين؟
ك��م تكريم الج��ل مصلحة فيما غ��اب البطل بعد
التحرير؟
اذكروهم فهم ( ابطال من وطني).
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
Twitter:@5420535

إشراقات

العوالم االفتراضية تقتلنا
ف��ي تقرير تناقلته وك ��االت األن �ب��اء ع��ن وف��اة شاب
صيني على مقعده في احد مقاهي «اإلنترنت» ،وذلك
بعدما استمر باللعب لمدة  ١٩ساعة متواصلة وهي
الحادثة الثالثة خالل فترة بسيطة .وسبق أن تحدثنا
في مقاالت مماثلة وقلنا إن طغيان الثورة الرقمية
الصورية عبر استالب حاسة البصر عن غيرها من
ح��واس عبر التلفاز ،وأجهزة الهاتف النقال ،وألعبة
«البالي ستيشن» لدى األطفال ،وغيرها من العاب
«البوجي» والحروب وما توالد منها ،قد أثار كثير من
التساؤالت لدى علماء النفس واالجتماع.
فكثرة العنف المنتشرة لدى األطفال ،وانقطاع وانعدام
لغة الحديث والحوار بين الناس حتى لدى اجتماعاتهم
تجدهم ناكسي رؤوسهم كل فرد بما لديه فرحون
ومنشغلون فيما بين أيديهم من أجهزة ،ليبعث لدينا عدة
تساؤالت ،تطرق لها الباحثون والمهتمون والتربويون
حول أثر هذه األجهزة على سلوك اإلنسان ،وها هم
أوالء يدفعون أعمارهم وعيونهم وصحتهم ثمنا للمتعة.

فمن المالحظ أن العالم الرقمي الوهمي الذي يجلس
معه الفرد ساعات ط��وال ،وال��ذي ليس في قاموسه
كلمة (آل) قد جعلنا البشر منفصلين عن عالم الواقع
وعالم الخيال ،وآية ذلك أن كل ما تريده تحصل عليه،
وكل ما تطلبه تجده وتنال بين يديك ،حتى في عالم
األلعاب ،فإنك البطل المغوار ،فتستطيع أن تنهي جميع
المراحل في بضعة أيام ،وكل حدث تريد مشاهدته
فلن يقال لك العالمة غوغل( :آل).
حتى إذا جئت إلى عالم الواقع بعد ساعات طويلة من
العالم الوهمي فسوف تجد الءات كثيرة مسطرة بين
يديك ،من (ال) من قبل أقرانك و(ال) من قبل أخوانك
و(ال) من قبل وال��دي��ك وأق��رب��ائ��ك ..ال��خ ،فيحدث هوة
الممانعات بين العالم الوهمي الخيالي والعالم الحقيقي
الواقعي ،فيحدث العنف نتيجة لقلة لغة الحوار بين
العالمين وبين هؤالء األفراد وبالتصادم بين الواقعين
الحقيقي والزائف.
ه��ذا ع ��الوة ع�ل��ى أن ه��ذا ال�ع��ال��م وه ��ذه األل �ع��اب ل��دى

باسل الزير

األطفال تعزز الفرادنية واألنانية على اللعب الجماعي
التعاوني ،ففي السابق كانت األلعاب جماعية تعزز
فكرة روح الفريق والجماعة ،بينما اآلن كل طفل بما
لديه فرحون وكل شخص يتوحد في عالمه الخاص.
في آخر إحصائية بحثية بريطانية حول التواصل
البشري وتأثيره على البشر كانت النتيجة مذهلة:
 %7ك�ل�م��ات %38 ،درج ��ة ال �ص��وت %55 ،إي�م��اءات
وتعبيرات الوجه .هذا يعني أن التواصل الرقمي عبر
«الوتس أب» و«تويتر» و«الفيس بوك» وما توالد منهم
ال يعبر اال عن  %7فقط من جملة التواصل بين أفراد
البشر .فلذلك قلنا إنه عالم وهمي افتراضي ال يغني
عن تواصل البشر شيئا.
ق��ال السيد المسيح( :ف��ي البدء كانت الكلمة) ،فهل
ستعيش الكلمات دوما عبر التاريخ ،تظل محفورة
في صفحات الزمان؟ أم أن السيادة ستبقى للصورة
وهذا العالم الوهمي الذي هو كسراب بقيعة يحسبه
الظمآن ماء؟

الموجه الفني للدراسات الفلسفية

basel313@hotmail / baselalzeer@Twitter

في مثل هذا الشهر قبل ً 67
عاما صدر في البحرين
ال�ع��دد األول م��ن ج��ري��دة «الخميلة» ك��أول صحيفة
متخصصة ف��ي األدب وال�ف��ن وال�ث�ق��اف��ة ت�ص��در في
منطقة الخليج العربي ،ولتحمل بين طياتها قصة
رج��ل وأدي��ب م�ب��دع ك��ان يبحث ف��ي ذل��ك ال��وق��ت عن
فضاء أرحب للحرية ومساحة أوسع للحياة ،فشد
الرحال من أرض الرافدين الواسعة إلى جزيرة صغيرة
الحجم كبيرة المقام ،التي حباها اهلل برعايته وكرمه،
وم� َّ�ن عليها بشعب ودود مضياف وأرض كريمة
معطاءة كانت تنعم بالمياه العذبة والزراعة والصيد
واللؤلؤ والتجارة وب�«بحرين» أو قلبين من اإليمان
واالنفتاح ،وصدر مفتوح للطامحين والباحثين عن
مأوى آمن وحضن أدفء ،وعن مساحة أوسع في
الحياة .ففتحت قلبها وذراعيها لألشقاء الخليجيين
وغيرهم من العربَّ ،
وشرعت أبوابها لطالب الرزق من
إيران على الضفة الشرقية من خليج العرب ،وآوت
اليهود النازحين عن أوطانهم ،ورحبت بالمسيحيين،
واستقبلت التجار الهنود من الهندوس والمسلمين
وغ�ي��ره��م واحتضنت مختلف األج �ن��اس واألع ��راق
واألديان والثقافات.
الرجل األديب المشار إليه هو عراقي مسيحي أرمني
اسمه كارنيك ج��ورج ميناسيان ،سمعت عنه أول
األمر في بداية السبعينيات من القرن الماضي من
المرحوم محمود المردي فارس الصحافة البحرينية،
ومن شيخها المرحوم إبراهيم حسن كمال ،ومن
عميدها المرحوم علي سيار الذي اختاره اهلل إلى
جواره يوم الثالثاء الماضي ،لكنني لم أعر هذا األمر
أي اهتمام ،ولم أدرك وقتها أهمية هذا الرجل بالنسبة
إلى تراث التسامح والتعايش واالنفتاح في البحرين
وبالنسبة إلى تاريخ الصحافة فيها.
كان كارنيك ميناسيان مصورا فوتوغرافيا ناجحا
قاصا ً
يقيم في مدينة البصرة بالعراق ،وكان ً
مبدعا
ً ُ
م �ع��روف��ا ،ن �ش��ر ال�ك�ث�ي��ر م��ن ق�ص�ص��ه ف��ي م�ج��الت
مرموقة ومزكاة ً
ثقافيا في العراق ،وكان األكثر جرأة
وشجاعة ومغامرة من معاصريه من القصاصين
العراقيين المعروفين .وتوسعت شهرة كارنيك ككاتب
قصصي متميز لتتخطى حدود العراق وتمتد إلى
ُ
باقي أرج��اء ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ،فنشرت قصصه في
مجلتي «ال��دن�ي��ا» الدمشقية و«ال��رس��ال��ة» المصرية
بين األعوام  .١٩53-١٩4٩ومن بين أعماله المتميزة
قصة طويلة كتبها تحت عنوان «نورية» صدرت له
دون تاريخ عن مطبعة «الرابطة» ببغداد ،هذه القصة
هي السبب الرئيس الذي دفعه للرحيل عن العراق
والتوجه إلى البحرين ،وقد ذكر بنفسه دون إعطاء
ً
ظروفا خاصة كانت تحتم َّ
علي ترك
التفاصيل «أن
وطني األول العراق» وذلك في افتتاحية العدد األول
من صحيفة «الخميلة».
ولخص الناقد العراقي الدكتور شجاع العاني في
كتابه «المرأة في القصة العراقية» السبب وراء مغادرة
كارنيك جورج ميناسيان للعراق وتوجهه للبحرين
في أن «أح�م��د» بطل قصة نورية ك��ان «يحجم عن
ال��زواج في انتظار الحصول على امرأة مثقفة تقرأ
وتطالع الكتب كما تفعل األوربيات» إال أن والديه كانا
يلحان عليه بالزواج من نورية ،وهي طالبة بالكاد
أنهت دراستها االبتدائية« ،وما يلبث أحمد أن يشعر
بالوهن والضعف بعد ثالثة أشهر من زواجه منها،
ويصف كارنيك نورية بأنها منهومة ال تشبع وال
ترتوي» فيصاب أحمد بحالة نفسية وينصرف إلى
معاقرة الخمرة وارتياد المالهي ليعود ليلة ليجد
نورية في أحضان رجل آخر.
غادر كارنيك جورج البصرة واتجه إلى البحرين ،بعد
أن تعرض للتشهير والمحاكمة لنشره هذه القصة
والتهديد بالقتل من قبل أقارب نورية الحقيقية ،الذين
تنادوا إليذائه بسبب الفضيحة التي طالتهم ،وهذه
الرواية على ذمة راويها الدكتور شجاع العاني ،الذي
يضيف« :أن متابعة واعية لصحف البصرة أيامها
مثل صحيفة الناس ،وصحيفة الثغر تكشف عن
جوانب من المحاكمة والتهديد» وهما أمران تعرض
لهما كارنيك دون أن يفصح عنهما في افتتاحية
العدد األول من «الخميلة».
الشيء األهم في هذا الموضوع هو أن كارنيك جورج
عندما قدم للبحرين في العام ١٩5٢م التحق بالعمل
في مؤسسة ابن عمه المقاول لبضعة أشهر فقط ،ثم

حصل على موافقة حكومة البحرين إلصدار جريدة
أسبوعية باسم «الخميلة» ،والتي صدر العدد األول
منها في  ٢٩أكتوبر  ١٩5٢ك��أول صحيفة ثقافية
تصدر في الخليج العربي ،وقد ورد في ترويستها
أنها جريدة أدبية جامعة ،صاحبها ورئيس تحريرها
كارنيك جورج ميناسيان وسعرها  6آنات.
ويروي الزميل الكاتب خالد البسام في كتابه «رجال
في جزيرة اللؤلؤ» السبب الحقيقي لنزوح كارنيك
من ال�ع��راق إل��ى البحرين ،وه��و البحث عن مساحة
ً
ً
هروبا أو خوفا من انتقام أسرة
أوسع للحرية ،وليس
نورية ،فقد ذكر خالد البسام أنه بالرغم من النجاح
الذي أصبح يالقيه جورج ميناسيان في عالم األدب
في وطنه العراق إال أن طموحه الذي راح يكبر يبدأ
في إحداث نوع من اإلحباط لديه.
ففي بداية العام  ١٩٢5يجد كارنيك ،كما يروي خالد
البسام ،أن الصحف التي كان يمدها بكتاباته ،في
العراق وخارجها ،كانت ال تفي بحاجته إلى النشر
وال بحاجته إلى المال ،فالميدان يقول كارنيك «كان
ً
محدودا ال أستطيع االنطالق فيه أكثر ،كما إن لكل
ً
صحيفة أس�ل��وب��ا أو ع�ق�ي��دة ،يجب أن أس��اي��ره��ا أو
أماشيها ..حتى الصحف األدبية لها صفاتها الخاصة
وعقيدتها الثابتة التي يجب على الكاتب أن يتصف
بها إذا أراد الظهور على صفحاتها ..كما أن أغلب
الصحف تمتاز بأساليب قديمة ال تتفق مع ميول
الشباب الطامح إلى التجديد واالبتكار».
في البحرين وج��د كارنيك ضالته وحقق طموحه
وأصدر الصحيفة التي هو صاحبها ورئيس تحريرها،
وكان فيها كما قال «الحر الطليق ،ألكشف للناس
أدب الشباب ،وفن الشباب ،ألننا في عصر الشباب،
عصر التطور والتقدم واالزدهار».
ك ��ان وج� ��ود ص�ح�ي�ف��ة «ص� ��وت ال �ب �ح��ري��ن» كمجلة
شهرية أدبية اجتماعية تصدر منذ شهر أغسطس
 ١٩5٠وما كانت تتمتع به من رواج وانتشار نسبي
شكل أحد الحوافز والعوامل اإليجابية التي شجعت
كارنيك إلصدار جريدته ،حيث أكد ذلك توفر البيئة
والتربة الصالحة لمشروعه الطموح ،مع إدراكه ،في
الوقت نفسه ،لما يمثله ذلك من منافسة وتحد؛ فقد
كان يقف وراءها أعالم القلم وأعمدة الصحافة في
البحرين وقتها ،منهم مديرها المسؤول إبراهيم
حسن كمال ،وسكرتير التحرير محمود المردي ،وقد
ضمت أسرة التحرير كال من عبدالعزيز الشمالن،
وحسن الجشي ،وعلي التاجر ،وعبدالرحمن الباكر
وغيرهم وبعد شهر من صدورها اشتدت وتفاقمت
المنافسة في وجه «الخميلة» عندما صدرت جريدة
ً
«القافلة» التي استقطبت أيضا أقالما المعة في ذلك
الوقت ،وعلى رأسهم محمود المردي وعلي سيار
ويوسف الشيراوي وغيرهم.
إال أن التحدي األكبر ال��ذي واجهته «الخميلة» كما
واج�ه��ه العقل العربي برمته ف��ي تلك المرحلة ،هو
االنحراف والتغيير الكبيران في المناخ العام ،وانسياق
معظم القراء والمثقفين العرب وراء شعارات القومية
والتحرر وموجة الحماس ل� «ث��ورة يوليو» وخطب
قائدها جمال عبدالناصر رحمه اهلل .وكانت البحرين
في صدارة ذلك التوجه ،وفي مقدمة الصفوف الالهثة
وراء تلك الشعارات ،فاضطر كارنيك دون قناعة إلى
ركوب الموجة وزيادة المساحات المخصصة ألخبار
الثورة والمقاالت السياسية وانتصارات عبدالناصر،
وذلك على حساب الفن واألدب والثقافة وهي من أهم
أسس تقدم الشعوب وتطورها ،واستعان في ذلك
بأقالم المرحومين يوسف زباري وعبداهلل الوزان،
ولكن دون جدوى؛ فقد كان المطلوب انحياز تام إلى
المد الثوري الناصري ،وتخل كامل عن أي قضايا
مصيرية أخرى ،وخنق أي صوت يحاول أن يعلو أو
يرتفع فوق «صوت المعركة» .حاول كارنيك جورج
ميناسيان أن يقاوم التيار الجارف ودافع عن هوية
ً
وتوجه جريدته ً
ومذكرا أنها:
ذاكرا في أحد أعدادها
«منبر حر لآلراء الحرة التي تريد أن تبني ال أن تهدم»،
لكن دون جدوى ،ما اضطره إلى دفنها ومواراتها
التراب في العام  ١٩56بعد أن أصدر المجتمع البحريني
وقتها الحكم بالموت عليها؛ ألنها «لم تحدد موقفا
واضحا من ثورة يوليو ،ولم تعلن تأييدها صراحة
ل�ل�ث��ورة وزع�م��ائ�ه��ا ،ك�م��ا أن�ه��ا تفضل األدب وال�ف��ن
على مهاجمة االستعمار ونشر أخبار ثورة يوليو».
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