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محمد هالل الخالدي

احلديث عن »أبناء القبائل والعوائل« في 
الكويت أصبح حديثا مزعجا وممال، وتكراره 
»في الطالعة والنازلة« يثير الغثيان، فال هو 
حديث علمي وال واقع���ي وال يخدم املجتمع 
بأي ش���يء، بل انه يفرق وميزق بدال من أن 
يوحد ويجمع أفراد املجتمع، فلماذا أصبحت 
هذه الكلمات العنصرية البغيضة تس���تخدم 
بكثرة خاصة عند احلديث عن االستجوابات؟ 
بداية مفهوم القبيلة يعني جتمعا لعدد كبير 
من الناس )في النهاي���ة جتمع ملجموعة من 
األسر( والعائلة تعني أيضا جتمعا لعدد من 
األسر، فال يوجد ما مييز أي املصطلحني من 
اآلخ���ر كأفضلية أو امتي���از، ثم إن مصطلح 
القبيلة اختفى من أدبي���ات العالم املتحضر 
منذ مئات الس���نني ولم تبق سوى دولتني أو 
ثالثا من دول اخلليج تتمسك بهذا املصطلح. 
ومن الناحية التاريخية فإن كل أبناء املجتمع 
الكويتي ينتمون فعليا إلى قبائل س���واء من 
الشمال أو اجلنوب أو الشرق، فعن أي متييز 

يتحدث من يستخدم هذه الكلمة؟
> > >

املجتمع الكويتي حاله كحال كل املجتمعات 
احلديثة تكّون أساسا من هجرة بعض األسر 
مبا فيها األس���رة احلاكم���ة التي هاجرت من 
منطقة الهدار في جند إلى الكويت، وهذا ليس 
سرا أو معلومة جديدة فهذا ما تدرسه مناهج 
وزارة التربية ألبنائن���ا في املدارس، وهناك 
حقيقة علمية يؤكدها الواقع وهي أن املجتمعات 
احلديثة »كلها« تتكون من جتمعات بش���رية 
متنوعة، فال يوجد في دول العالم كلها اليوم 
مجتمع ينحدر جميع أفراده من أصل واحد، 
والكويت ليست استثناء بالتأكيد، وليس في 
ذلك أي عيب، فالعبرة باالنتماء وحسن املواطنة 
وكون أصول اإلنس���ان تعود إلى الشمال أو 
اجلنوب أو الش���رق أو الغ���رب ال يعني أبدا 
»ازدواجية« والئه وانتمائه، ومن املعيب جدا 
أن تخرج أصوات تشكك في والء بعض أفراد 
املجتمع بعد كل هذه املسيرة التاريخية املتميزة 
واحلافلة مبختلف األحداث التي أثبتت ارتباط 
الكويتيني بأرضهم ووالءهم حلكامهم بغض 
النظ���ر عن أصولهم العرقي���ة أو اختالفاتهم 
املذهبي���ة، املجتمعات تتط���ور وال تتراجع. 
إنها انتكاس���ة كبرى أن يثير البعض قضايا 
وأطروحات تفوح منها رائحة عنصرية نتنة 
ستؤدي إذا ما استمرت إلى شرخ كبير في بناء 

املجتمع يصعب بعد ذلك ترميمه.
> > >

األسبقية واألفضلية في املواطنة تكون ملن 
يعمل ويعطي للوطن ويقدم للمجتمع وليس 
ملن أتى قبل أو س���كن في هذا الشارع أو تلك 
املنطقة، فكل قدمي له سابق عليه وهو منطق 
ال يبني أي حجة، والكويت ليست بحاجة إلى 
مثل هذا احلديث السمج والتفاخر باألصول 
واملناطق، الكويت بحاجة ملن يؤكد على وحدة 
الشعب ونبذ كل مظاهر العنصرية البغيضة، 
بحاجة ملن يدعو للعمل واملصلحة العامة ورص 
الصفوف وتوحيد الكلم���ة. وإذا كانت هناك 
ممارس���ات خاطئة من بعض األفراد فاألولى 
تخصيص هذا اخلطأ ال تعميمه، اإلشارة إلى 
صاحبه وليس نسبته إلى كل من يرتبط بهذا 

الشخص بنسب، وإال فأين عقولنا؟!
bodalal@hotmail.com

القبائل والعوائل

نظرات
ذعار الرشيدي

عودة إلى موضوعي باألمس حول قيام اجليش 
األميرك���ي بنق���ل 6700 طن من األترب���ة امللوثة 
باليوراني���وم املنضب من معس���كر الدوحة مقر 
اجليش األميركي إلى والية أيدهو األميركية بواسطة 
سفينة ش���حن عمالقة انطلقت بالتربة في وقت 
س���ابق من شهر مارس املاضي من ميناء الدوحة 
ووصلت الى ميناء لونغ فيو في واش���نطن في 
آخر ابريل ومن ثم نقلت بواسطة 72 عربة قطار 
إلى مدينة بويس في والية أيدهو حيث تس���كن 
الصحافية األميركية جيل كوراتيس التي كشفت 
خبر النقل املش���بوه في صحيفة ويس���ت نيوز 
حيث تعمل، والتي كانت صاحبة السبق في هذا 

املوضوع.
واملفارقة في املوضوع أنه وباتصالي مبحررة 
اخلبر كوراتيس بعد أن حصلت على رقم هاتفها 
من رئيس حترير الصحيفة أبلغتني أن ش���ركة 
أميركان أيكوجلي التي نقلت الشحنة املشبوهة 
أودعتها في مخازنها التي تقع على بعد ميل واحد 
من منزلها حيث تقطن، وقالت لي: ما أثارني هو 
ان مسؤولي ش���ركة إيكوجلي رفضوا استقبالي 
أو التعليق على موضوعي والذي أثار حفيظتهم 
بعد نش���ره، خاصة أنني أشرت في حتقيقي إلى 
شبهة تنفيع مباليني الدوالرات وراء نقل صفقة 

كهذه وبهذا احلجم املبالغ فيه.
وعدتني جيل بأن تقوم مبزيد من التحقيقات 
حتى تصل إلى املس���تفيد األول من هذه الصفقة 
املش���بوهة، ومن جهتي وعدتها ب���ان أعرف من 
يق���ف وراء الصفقة من اجلانب الكويتي، خاصة 
أن جيل أبلغتني أن حجم الصفقة يتجاوز ال� 100 
مليون دوالر وأن وراءها شبهة رشوة ألحد أعضاء 
مجلس الكونغرس احمللي لوالية أيدهو وآخرين 

في اجليش األميركي.

على اجلانب الكويتي عبثا حاولت وخالل 72 
ساعة التوصل ألي شخص سواء في وزارة الدفاع 
الكويتي���ة أو الهيئة العامة للبيئة أو مؤسس���ة 
املوانئ الكويتية ولم أجد ما يش���ير إلى ان هناك 
ش���حنة أتربة من أي نوع خرج���ت من الكويت 
بالتاريخ ال���ذي حددته جيل في حتقيقها، ولكن 
ما رواه لي مصدر في املوانئ أن شحنات اجليش 
األميركي التي تنقل من املوانئ الكويتية يحكمها 
بروتوكول خاص وغالبا ما يكتب في ورقة النقل 
التي يطلع عليها اجلانب الكويتي »معدات خاصة 
باجليش األميركي«، وهو ما يعني أن الش���حنة 
خرجت م���ن الكويت غالبا به���ذه الصفة، لذا لم 
ينتبه إليها أحد وال ميلك أي شخص في الكويت 
أي معلومة عن هذه الشحنة سوى أن موقع مخرج 
األفالم الوثائقية األميركي إليكس جونز نقل في 
11 يوليو املاضي اخلبر كالتالي: »لقد قام اجليش 
األميركي بنقل الشحنة امللوثة باليورانيوم بناء 
على طلب من احلكومة الكويتية التي أحلت على 
اجليش األميركي بضرورة نقل التربة التي لوثها 
انفجار مخزن لليورانيوم تابع للجيش األميركي 
ف���ي العام 1991 وأدى إلى مقت���ل وجرح عدد من 
اجلن���ود«، أفضل ما في املوض���وع أن طلب نقل 
التربة جاء من حكومتنا، ولكن األمر السيئ هو 
أنه وعلى الرغم من أن الصحافية جيل كوراتيس 
التي أثارت املوضوع لم تكن لتثيره لوال أن مدفن 
هذه التربة في موقع الشركة الناقلة ال يبعد سوى 
ميل واحد عن منزلها، فان املوضوع لم يثرنا ولم 
يثر حكومتنا رغم أن التربة امللوثة ظلت ول� 18 
عاما ملوثة باإلشعاعات على بعد 3 كيلومترات من 
أهم متنزه ترفيهي ارتاده مئات اآلالف من األطفال 

وذويهم ومع هذا لم يتحرك أحد.
Waha2waha@hotmail.com 
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يعقوب اليوسفي

يقول اهلل سبحانه وتعالى في كتابه احملكم 
)كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف 
وتنهون عن املنكر( فهل نحن كذلك؟ هل نحن هذه 
األيام نأمر باملعروف وننهى عن املنكر؟ فبنظرة 
بسيطة حولنا جند ان بعض الدول اإلسالمية 
ومنها دولتنا اذا أرادت ان تقضي على الظواهر 
الس���لبية فإنها تعمد إلى إنش���اء جلنة بأعلى 
املستويات »مجلس األمة« وفي دول أخرى تتكون 
اللجنة من كبار أهل الدين والعلم، وهذا يعني 
ان األمر باملعروف أصبح نادرا وليس في حياة 
معظم الناس وسيرتهم اليومية الى درجة انهم 
يحتاجون الى التذكير بالفضائل ومكارم األخالق 
وحسن السيرة واملعاملة احلسنة وحسن اجليرة 
ونزاهة اليد وصفاء الضمير ومخافة اهلل، وإلى 
آخر ذلك من الصفات التي أمرنا بها سيد اخللق 
محمد ژ »جئت ألمتم مكارم األخالق« أي انه 
كان���ت هناك مكارم لألخالق وجاء النبي محمد 
ژ ليتممها، ولكن على العكس فإن اإلنسان ال 
يأمن على نفس���ه وال على عرضه وال ماله وقد 

تفشى النفاق والكذب والدجل والسرقة والتزوير 
والتدليس والفساد والبعد عن القيم واألخالق 
احلميدة واحلقد واحلسد والضغينة والتنابز 
باأللقاب واملنافسة غير الشريفة وقطع األرزاق 
والعهر والزن���ا واالغتصاب واإلباحية واخلمر 
وامليسر وأكل املال احلرام وكيل السباب والتالسن 
واالس���تغالل غير الصحيح للنفوذ والبعد عن 
الصالة والعمل الصالح، وأصبحنا أمة اذا سرق 
فيهم الغني تركوه واذا سرق فيهم الفقير أقاموا 
عليه احلد الشرعي. فهل نحن يا سادة يا كرام 
من خصنا اهلل باإلسالم دينا ومبحمد ژ نبيا 
والقرآن كتابا وبالكعبة قبلة ام ان املسألة أصبحت 
ان نصلي كل يوم خمس مرات ونصوم والباقي 
على اهلل؟! ان اهلل سبحانه وتعالى قد خصنا 
مبا ل���م يخص به أي أمة من األمم فلنرجع الى 
اهلل )قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
ال تقنطوا من رحمة اهلل إن اهلل يغفر الذنوب 

جميعا انه هو الغفور الرحيم(.
agricul@hotmail.com
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شاهد

عبدالحميد محمد المطر

دالل عبدالرزاق مدوه

الوضع اإلسكاني في الكويت كوضع اإلنسان العقيم أو املرأة 
التي بس���ن اليأس، وأي دولة تريد أخذ التجربة الكويتية في 
معاجلة القضية اإلسكانية بهدف تكديس الطلبات وخلق أزمة 
إس���كانية فأهال وسهال بها ألنه هنا الكويت، أعرف صديقا قال 
واحلسرة متأل قلبه إن ابنته قد تزوجت، وأنه أصبح جدا ومع 
ذلك لم تسكن ابنته مبسكن والدها والذي أخيرا مت تخصيص 
أرض له مبنطقة املنقف، بل طوال هذه الفترة كانت تسكن مع 
أبيه���ا في منزل جدها، وهناك مئ���ات من هؤالء ينطبق عليهم 
ما قلته عن هذا الصديق أما الذي أراد أن يشتري منزال خاصا 
ودون االنتظار وحصول معجزة سماوية للحصول على منزل 
الزوجية فهو اآلن داخل صندوق املعسرين، وقد مت التصريح 
من قبل وزير اإلس���كان اجلديد بأن هناك آالف القس���ائم التي 
س���وف توزع للمواطنني وهذا كالم جميل وحلو وسهل ولكن 
أين هو من أرض الواقع »ولو كان هذا الواقع هو أرض لتم حل 
القضية اإلسكانية ولكن لألسف الشديد الواقع عكس ذلك«، إذا 
حل املشكلة لو كانت هناك مشكلة أصال إسكانية حيث إن جميع 
مقومات الرخاء والثراء موجودة ومتوافرة ولكن العلة بسرعة 
اتخاذ القرار، مع األخذ بعني االعتبار أن البنية التحتية متهالكة، 
ألنه من »حبنا لها نوفر لها« وهذي سياسة الترشيد احلكومية 
والتي تستجدي عطف املواطنني واملقيمني بضرورة االقتصاد 
باملاء والكهرباء. واهلل شيء مضحك ومبك بنفس الوقت، مضحك 
الن الكويت من أكثر دول العالم ارتفاعا في حرارة اجلو خالل 
فصل الصيف وأعز صديقني في هذه الفترة هما املاء والكهرباء، 
أم أبك���ي الن الكويت من أكبر الدول النفطية ومع ذلك مخزون 

املياه في خطر واحملوالت الكهربائية كل يوم تنفجر؟
مع العلم أن الكويت ليس���ت دولة صناعية حيث تستهلك 
املصانع الشيء الكثير من الكهرباء ويريدون أن تصبح الكويت 

مركزا ماليا وجتاريا ولكن عن طريق إشعال الشموع.
املواطن أصبح مرهقا من هذا االنتظار لزفاف بشرى حصوله 
على الس���كن احلكومي واحلكومة تزف هذه البشرى فقط عن 
طريق املرئي واملسموع، وهذا املواطن املرهق على استعداد أن 
يس���كن بأي منطقة من مناطق الكويت وليس شرطا أن تكون 
داخل أو خارج الس���ور بل حتى لو كانت من مناطق عريفجان 
او اخليران بل انه مس���تعد حتى بتخصيص أرض له باملريخ 

او بالزهرة!
Almatara28@hotmail.com

يعتقد العلماء ان احلش���رات قد ظهرت على كوكب األرض 
منذ ما ال يقل عن 400 مليون س���نة، وكافحت باس���تمرار عبر 
جميع احلقب الزمنية، وكيفت نفسها إلى حد ما للعيش حتت 

كل ظروف احلياة.
واحلشرات تعيش في كل مكان تقريبا، وعددها مذهل بصورة 
ال ميكن تصورها، حيث يقدر متوسط عددها في مساحة تبلغ 

2.6كم2 مبا يعادل عدد جميع البشر على كوكب األرض.
ويؤكد املختصون في هذا املجال أنها قد جنحت في معركتها 
من أجل البقاء، فتمكنت من احلياة في أقسى الظروف املعيشية 
على اإلطالق، بداية من األدغال املدارية الس���اخنة الرطبة، إلى 
املناطق القطبية الش���ديدة البرودة، وف���ي أعالي قمم اجلبال 
املغطاة باجللي���د، والصحارى القاحلة اجلاف���ة، وأمثالها من 

األماكن الصعبة القاسية.
ورغم ان غالبية احلشرات تتغذى على النباتات، إال أن الكثير 
منها قد متكن بصورة غريبة من تعويد نفسه على أكل أي شيء 
تقريبا حتى يتمكن من احلياة. فمثال هناك أنواع تتغذى باألقمشة، 

أو الفلني، أو التبغ، أو مساحيق التجميل.. وغيرها.
ومما س���اعدها أيضا على البقاء، قابليتها للتنقل الس���ريع 
من خالل الطيران، أو القفز، أو الزحف، أو باس���تغالل أجساد 
الكائنات االخرى، وكذلك جلوؤها إلى الس���بات الش���توي أو 
الصيف���ي عند نقص الغذاء، أو قس���وة الظروف املناخية، كما 
أفادها في االستمرار إمكانية التلون، واحملاكاة، وتقليد البيئة 
احمليطة، مثل: التشبه بأجزاء النباتات، كفروع وأوراق األشجار 

وأساليب أخرى كثيرة.
حني قرأت تلك املعلومات وغيرها، وشاهدت بعض الصور، 
ولقط���ات الڤيديو عن تلك الكائن���ات الغريبة، فكرت وحدثت 
نفسي قائلة: سبحان اهلل اخلالق املبدع، الذي علم تلك احلشرة 
الصغيرة كيف تتكيف مع محيطها؟ وتتأقلم مع بيئتها؟ فتحمي 
نفسها، وحتافظ على حياتها من اخلطر املترصد لها في كل مكان 

سواء أكان خطرا من الطبيعة، أو من املخلوقات األخرى.
ثم تساءلت بعد أن تأملت كيف نحيا في هذا العالم؟

إذا كان ذلك هو أس���لوب احلشرات في التعاطي مع األحداث 
املؤثرة عليها، وتلك طريقتها في التعامل مع الصعوبات، واملعوقات 
التي تعترضها أثناء حياتها، أال نستطيع نحن البشر مبا وهبنا 

اهلل من عقل وتفكير، وحكمة وتدبير، تغيير أنفسنا.
ومل���اذا ال نقوم بتعديل تركيبتن���ا الداخلية، مبا حتويه من 
مشاعر وأحاسيس، وقدرات وإمكانيات ال نهائية، أودعها اخلالق 
فينا، لتعمل بطريقة حتمينا من اخلل���ل، وفقدان التوازن، أو 

العطب الدائم؟
وملاذا ال نتعلم اإلصرار على النجاح، والصمود أمام الفشل، 

وتكرار احملاوالت؟
وملاذا ال نلجأ الس���تحداث أس���اليب جديدة، وأفكار إبداعية 

تساعدنا على احلياة؟
إذن علينا أن جنري بعض التعديالت في داخلنا، ونغير طريقة 
تفكيرنا، وكيفية تصرفنا إزاء املواقف املختلفة التي تواجهنا، 
حتى ينعكس ذلك على محيطنا اخلارجي، فيظهر كأثر واضح 

في أسلوب حياتنا املتميزة، وعالقاتنا الناجحة باآلخرين.
dmadooh@yahoo.com
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