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في التراث العربي القديم والمعاصر، دائما نحاول التمسك  النص: 

بصورة البطل المنقذ وننسج من حوله االساطير ونحمله فوق ما  

تحتمل طاقته، هناك عنترة والزير سالم وصالح الدين االيوبي،  

 !وجمال عبدالناصر، واخيرا وليس آخرا سيئ الذكر صدام حسين

فعبدالناصر وصدام مع الفارق الكبير طبعا بين شخصيتيهما،  

ظافة يد ونقاء، ولكن خذله سوء تقديره  فاالول اجتهد باخالص ون

ن الجماجم وشالالت الدم ومساعدوه، والثاني تسلق على جبل م

الصدقائه واعدائه، ومع ذلك فقد وثق بهما في مرحلة من مراحل  

حياتهما السياسية العاصفة ماليين ال يستهان بها من العالم العربي  

المغلوب على امره، الذين اعتقدوا ان خالص االمة سيكون على 

ايدي هؤالء االبطال، االمر الذي لم يتم فازداد يأس واحباط  

لشارع العربي تفاقماا . 

على الصعيد المحلي، نعاني من ازمات واحتقانات باوضاعنا  

السياسية واالقتصادية منذ مدة ليست بالبسيطة، اشبعناها بحثا  

وتمحيصا ولجانا على لجان، ولكن الحال استمرت في االزدياد 

سوءا، حتى شارف المواطن على االستسالم لليأس من حل كل 

ِِ  تلك المشاكل، واصب ح يردد ويهذي بتعابير مثل: 'ماكو فايدةِ

 .!'ماكو فايدة

حتى جاء تعيين الشيخ ناصر صباح االحمد ككبير مستشاري ولي 

العهد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدهللا ليلقي حجرا 

على مياهنا الراكدة، وينفح النفوس اليائسة ببعض االمل أو يريها  

ِِ ولكن توصيفا للمهام   بصيصا من الضوء في نهاية النفق المظلِم

وافرا لسفر الشيخ سعد للعالج الموكولة للشيخ ناصر لم يكن مت

ِِ وعندما عاد الشيخ سعد من رحلة العالج  بعد التعيين مباشرةِ

بالسالمة تم االعالن رسميا بأنه أوكل للشيخ ناصر ادارة تنفيذ  

  برنامج الحكومة االقتصادي واعادة النظر في أوضاع البورصة

 .واعداد تصور جديد يضمن تنظيمها بصورة افضلِ 

هذا الخبر اعاد حالة من التفاؤل الى تعامالت سوق االوراق 

ِِ ولكن هذه الحالة  ِِ ِِ المالية وأدى الى صعود مؤشر البورصِة

هل يجوز لنا االرتكان عليها لحل مشاكلنا التي تحتاج لتشخيص  

و ال يملك  وقرارات حاسمة ليست كلها في يد الشيخ ناصر؟! فه



ِِ فالجهود كلها   عصا سحرية لحل كل تلك المشاكل بضربة واحدةِ

يجب ان تتكاتف ويمهد له الطريق لوضع رؤاه  واقتراحاته  

موضع التنفيذ باعتماد خطة تنموية متكاملة لالنفتاح االقتصادي  

ِِ وطريق االصالح قد يكون   واالجتماعي على جميع االصعدةِ

ننا يجب ان ال نيأس من ناحية،  طويال وقد يكون غير معبد ولك

ومن ناحية اخرى يجب ان ال نعلق اآلمال كلها بشخص واحد 

لعملية االصالح المعقدة التي يجب ان تنبع من انفسنا جميعا،  

حكاما ومحكومين، فشخصية 'البطل المنقذ' ال يجوز االرتكان  

 ِِ ِِ  .عليهِا

 .والحول والقوة اال باهلل العلي العظيم،،

 لي علي احمد البغ



 



 


