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عجيب ما يدور على الس���احة هذه األي���ام حول غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، هذه الغرفة التي أنش���ئت قبل الدس���تور، ألن 
أهل الكويت التجار كانوا قبل الدستور، ولهم دور بارز في إصدار 
الدس���تور وتنظيم العالقة بني الش���عب الكويتي جتارا وبحارة، 

والسلطة احلاكمة.
ولق���د جمع���ت احلكمة ه���ؤالء األفاضل مع أمي���ر فاضل هو 
املرحوم الش���يخ عبداهلل الس���الم واتفقوا على أسلوب مناسب 

حلكم الكويت.
ينسى من يتبجحون هذه األيام ويطعنون في جتار الكويت دور 
هؤالء التجار الذين كانوا يشكلون وجهاء البلد وعلى اتصال دائم 
مع احلاكم يتش���اورون فيما بينهم حول قضايا البالد، ويتفقون 
على األسلوب األمثل إلدارة الكويت، وهكذا أنشئت بلدية الكويت 
وقانون خاص بها، والبلدية في ذلك الوقت كانت هي السلطة املنفذة 
للحكم، والسلطة املسيطرة على شؤون البلد عامة، وأعطيت نصا 
خاصا بها في الدس���تور الكويتي حتى تستمر في دورها الفعال 

في إدارة شؤون البالد.
هؤالء املتبجحون يتطاولون على الناس الشرفاء الذين كانت 
تربطهم بالفقراء وأصحاب احلرف والبحارة عالقة خاصة تتصف 
باحملبة واالحترام والتعاطف واإليثار، وكانوا هم األساس في بناء 
الكويت واألسلوب املتميز في إدارة شؤونها، حيث ان الكويت منذ 
إنشائها تكونت مبيثاق تقسيم العمل واألدوار بني األسرة احلاكمة 
وباقي الشعب، هذه اخلصوصية ال يعرفها من يتبجح ويتطاول على 
الناس هذه األيام ألنها خصوصية يعرفها أهل الكويت األصليون 

وكل من ال يعرف هذه اخلصوصية فهو غريب عن الكويت.
أكيد سيزعل بعض الناس من كالمي، والرد عليهم ببساطة ان 
واجبنا احترام من سبقونا وحملوا على عاتقهم بناء الكويت التي 
نعي���ش في ظلها جميعا باألمن والرفاه، اتركوا الغرفة واحترموا 
خصوصيتها واتركوها ألهلها وفق قانونها لكي يتقدموا بالتغييرات 
التي يرونها مناسبة مع العصر الذي نعيش فيه حتى تشمل مظلة 
الغرفة اجلميع، وأرجو أال تصل اخلالفات بيننا الى ان نهدم صرحا 
عظيم���ا متيزت به الكويت، وكانت صوتا للحق والعدالة والعمل 
اجلاد من أجل كويت مستقر متفاهم شعبها مع قيادتها دون حسد 
أو دون ضغينة أو ش���ك في النواي���ا � احرصوا على ما تبقى من 
تاريخن���ا املاضي وكفاكم دمارا وتخريبا للكثير من األساس���يات 
التي نش���أت في الكويت والتي ستبقى الكويت عليها مهما حاول 

املشككون واحلاسدون واملضللون تغيير حقائق التاريخ.

مبناسبة أعيادنا الوطنية أرفع أسمى آيات التهاني إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وولي عهده األمني الشيخ نواف 
األحمد مبرور الذكرى الرابعة لتولي سموهما مقاليد احلكم، كما 
أهنئ س���موهما وجميع أبناء الشعب الكويتي بذكرى االستقالل 
وذكرى التحري���ر، راجيا اهلل تعالى أن ي���دمي على بلدنا الفرح 

واألمن واألمان.
كما أتقدم بالتهنئة إلى سمو الشيخ ناصر احملمد بأعياد الوطن 

أوال، ومبناسبة مرور أربع سنوات من اإلجناز والعمل.
وفق ما نش���رته »األنباء« الغراء في 17 فبراير املاضي أصدر 
مركز اجتاهات للدراسات والبحوث تقريرا عن سمو الشيخ ناصر 
احملمد استعرض فيه أهم التشريعات احلكومية خالل فترة واليته، 
كما أوضح التقرير كيف أن س���موه استطاع بشجاعته وهدوئه 
وإميانه الكامل بالدميوقراطية إنهاء حالة االحتقان السياسي التي 
س���ادت الكويت في اآلونة األخيرة، بل إن قبوله صعود منصة 
االس���تجواب، في سابقة لم حتدث من قبل، جعل يوم استجوابه 

تاريخا لن ينسى في ذاكرة الكويت والكويتيني والعرب.
فمنذ أن تولى س���موه رئاسة مجلس الوزراء في 2006 راهن 
الكثيرون على جناح الرجل في هذه املهمة، وكم حاول الكثيرون 
وضع العراقيل أمام جناحات س���موه، إال أنه اس���تطاع بحنكته 
وثقته بنفس���ه ونظافة نفس���ه ويده أن يتجاوز كل ما يقال عنه 
ويحاك له، فكس���ب احترام اجلميع، من احلكومة ونواب مجلس 
األمة والش���عب الكويتي، بل ومن ألد خصومه الذين شهدوا له 
بأنه رجل إصالحي وأهل للثق���ة، وهو ما أكد أن إصرار صاحب 
السمو األمير على تولي سمو الشيخ ناصر احملمد رئاسة الوزراء 
خطوة موفقة، وهي قناعة رس���خت في ذهن سموه فكسب ثقته 
التي هي أهم من كل ش���يء، وحملها سمو الشيخ ناصر واضعا 
مصلحة الوطن واملواطنني نصب عينيه، ويسعى جادا إلى تطوير 
البالد من خالل املش���اريع التنموية التي ستنعش البلد وحتقق 

الرخاء للمواطنني.
إن ما أكده التقرير األخير، لم نكن بحاجة له لنعرف اجنازات 
سمو الش���يخ ناصر احملمد، فال أحد في الكويت ميكن أن يشكك 
في سموه أو في صدقه وطموحاته في النهوض بالبلد، ولكن ما 
نش���كك فيه هو أن تكون هناك بعض املعوقات والعراقيل، كتلك 
األصوات التي نسمعها بني حني وآخر، وفي كل صغيرة وكبيرة 
تطالب باالس���تجواب والتحقيق واستقالة احلكومة، مما يعرقل 

املشاريع ويؤخر إجنازها.
إن ما نريده من اجلميع أن يتركوا س���موه يعمل، وأن نعطيه 
الفرصة واملتس���ع من الوقت، فاألجواء ف���ي الكويت باتت اليوم 
مهيأة لتحقيق الرغبة الس���امية بتحويل الكويت إلى مركز مالي 
وجتاري وتطوير االقتصاد والتنمية ورفع مستوى معيشة املواطن، 
فامنحوا الرئيس الفرصة وال تعرقلوا املشاريع التنموية، ويكفينا 
ما عانيناه من توتر واحتقان وتأخير عن ركب التطور، واعتقد 
جازما أننا سننجح وسننهض بوطننا وندرك قطار التنمية الذي 

حلمنا كثيرا بأن نكون من ركابه.
Samy-elkorafy@hotmail.com

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

حتى الغرفة يخربونها!

من غير إحراج

سامي الخرافي

فرصة الرئيس

جرس

فبراير شهر الوحدة الوطنية

د.بدر نادر الخضري

لمسات

25 و26 يومان من شهر 
فبراير م���ن كل عام يتجدد 
اللقاء معهما ومع الش���عب 
الكويتي الكرمي الوفي، حيث 
تنتش���ر الس���عادة والفرح 
والسرور والطمأنينة واحلب 
وامل���ودة وذكريات االمتنان 
والشكر لرب العباد سبحانه 
وتعالى على هاتني املناسبتني 
الغاليت���ني على قلوب أبناء 
الكويتي وألسنتهم  الشعب 
التي تنطلق منها كل معاني 
وكلمات وعبارات التقدير لكل 
من وقف معهم في هذه االيام 

من تاريخ الكويت.
فاخلامس والعشرون من 
شهر فبراير يرمز الى ذكرى 
استقالل الوطن من السيطرة 
االجنبية على ثروات وطننا 
العزيز، ففي هذا اليوم بدأت 
مسيرة الكويت الدستورية 
باجتاه الدميوقراطية التنموية 

املنتشرة في العالم.
اما ف���ي 26 م���ن فبراير 
من عام 1991، استجاب رب 
العب���اد س���بحانه وتعالى 
الصوات وأيدي الذين دعوا 
في صلواتهم ودعواتهم بأن 
منَّ اهلل عليهم بنعمة التحرير 
واحلرية من النظام الصدامي 

التكفيري املهزوم.
هو يوم شهد قوة وتعاضد 
الشعب الكويتي مع قيادته 
الشرعية مثبتا ذلك من خالل 
مف���ردات التضحية والبذل 

والفداء.
فاكهة الكالم

»بكل حب وإخالص وألفة 
نرفع اس���مى آيات التهاني 
والتبريكات لقائد مس���يرة 
الس���مو  التنمي���ة صاحب 
امير البالد الش���يخ صباح 
االحمد، حفظ���ه اهلل، والى 
عض���ده الوفي س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء ورئيس واعضاء 
مجلس االمة واملجلس البلدي 
الكويتي احلبيب  والشعب 
بهذين اليومني العزيزين على 
نفوسنا، ونسأل اهلل سبحانه 
وتعالى ان يحفظ وطننا من 

كل احلاقدين والكارهني«.
Aliku1000@yahoo.com

كثيرون جدا من هؤالء الذين يعبرون 
عن فرحهم ويتغنون بالوطن في ذكرى 
اس���تقالله وحتريره ميارسون طوال 
أشهر الس���نة سلوكا وأفعاال تتناقض 
م���ع فرحهم وتغنيهم كل فبراير بحب 
الكويت، فالتغني بش���يء وفي الوقت 
نفسه ممارسة سلوك ال يعبر عن هذا 
التغن���ي هو انفصام وه���ذا االنفصام 
يجعلنا ال نصدق مشاعر الكثيرين هذه 
األيام، فحب الوطن ليس فقط »التغني« 
به كالما في املناسبات وبالتصريحات، 
وليس فق���ط رش الرغوة على الناس 

ومشاركة في املسيرات.
ان كنت حتب وطنك وتقلق وتخاف 
عليه ايها املشارك ب� »التشريع« لوطنك 
فانظر ملا يحدث حول وطنك فال جتعل 
من األزمات السياسية املفتعلة والتأزمي 

دون معنى قدرا ألغلب أيام الوطن.
واذا كنت حتب وطنك ايها الش���اب 
أو املراهق الذي حتتفل بأعياد وبأفراح 
وطنك فال تدمر وتخرب مرافق الوطن 
وال تشوه بشخابيطك جدران مدارسه 
ومستوصفاته وجس���وره ومحوالت 

كهربائه.
واذا كنت تريدنا ان نصدق احترامك 
وعش���قك لوطنك أيها املواطن املتغني 
بوطنك الكويت � فاحترم � قوانني وطنك 
والتزم بساعات عملك وأوقات دوامك.
نعم، شيء عظيم وجميل ان يتغنى 
مواطن ما بوطنه ويفرح ويحتفل، ولكن 
األعظ���م واألجمل ه���و أال يعاكس وال 
يتناقض سلوكه الدائم الشخصي والعام 
مع هذا »التغن���ي« ومع هذا »االدعاء« 
بحب الوطن والقلق واخلوف واحلرص 

� بالكالم فقط � عليه.
Mike14806@hotmail.com

في اعتقادي أنه ال يوجد شعب على وجه األرض أغنى من الكويتيني، 
وحتديدا في األيام الثالثة األولى من تسلمهم لرواتبهم العالية مقارنة 
بروات���ب بقية موظفي دول خلق اهلل األخ���رى، وفي اليوم الرابع يبدأ 
الكويتيون بالدخول إلى دوام���ة فقر تضيق مع دخول اليوم اخلامس 
وال يكاد يصل معظمهم إلى اليوم الثالث والعشرين من الشهر إال وهم 

»ينّتعون« من ضيق ذات اليد.
ال أملك إحصائيات عن حالة الكويتيني البس���طاء من أمثالي، ولكن 
عزائ���ي أيضا أن احلكومة »بجاللة قدره���ا« ال متلك إحصائية من هذا 
النوع حول أحوال أبناء ش���عبها من الكادحني، فمعظمهم راتبه العالي 

جدا تلتهمه القروض، وغالبيتهم تلتهمهم قروض تعديل القروض.
 واحلكومة تلق���ي بكامل مس���ؤولية احلياة املالية البائس���ة التي 
يعانيها معظم أفراد شعبها على ش���ماعة اسمها »الثقافة االستهالكية 

ملواطنيها«.
ما ال تعلمه احلكومة أن هذه الثقافة االس���تهالكية لم نستوردها من 
اخل���ارج ولم يبتكرها أحد من املواطنني الغالبة، بل ش���جعتها ومنتها 
ورعت أش���جارها وأغصانها احلكومة والتزال تشذبها وتهذبها لعيون 

»الهوامير« ممن ال يسألون عن راتب وال نهاية شهر وال خصومات.
فمثال احلكومة صمتت والتزال صامتة أمام وحش الغالء الذي تواجهه 
بلجنة حتديد أسعار، هذه اللجنة التي التزال »مغيبة« وال أقول غائبة 

بل »مغيبة« بفعل فاعل.
كما أن احلكومة يبدو لي لم تقرأ املادة 23 في الدستور والتي نصها 
التالي: »الدولة تش���جع على التعاون واالدخار وتش���رف على تنظيم 
االئتم���ان« ومن خالل جتربتي كمواطن ل���م أر إعالنا حكوميا واحدا ال 
اليوم وال قبل 1901 شجعت فيه املواطنني على االدخار، واسأل أي كويتي 
عن بنك التسليف واالدخار، س���يقول لك »واهلل أعرف بنك اسمه بنك 

التسليف... أما ادخار فجديدة علي«.
أما تنظيم احلكومة لالئتمان فمعلوم أنها في هذا التنظيم فش���لت 
فش���ال ذريعا والدليل صندوق املعسرين والقروض و»سكة الغوص« 
اجلدي���دة التي ابتلعت بيوت املئات من الكويتيني وذهبت مبئات منهم 
إلى السجن ومئات آخرين حتت طائلة املالحقة وإلقاء القبض، ودليلنا 
أنها عدلت خطأ ضعف رقابتها على البنوك في االقتراض »االستهالكي« 

وغيره خرجت بخطأ كبير اسمه »صندوق املعسرين«.
احلكومة برأيي املتواضع أنها وبحسب املادة 23 من الدستور مسؤولة 
مسؤولية كاملة عن خلق مجتمع كامل يعيش 5 أيام من الغنى الفاحش 
و25 يوما من العيش حتت خط ال� 10 دنانير التي هي كل ما يتبقى في 

أرصدة الغالبية من مواطنيها.
Waha2waha@hotmail.com

ال أدري.. أقس���م بربي انني ال أدري حتى 
هذه الساعة التي أكتب فيها مقالتي، ما الذي 
يح���دث؟.. وما الذي يراد م���ن إقحام اللهجة 
العراقية في مسلس���التنا.. وفي مسرحياتنا، 

وحتى في احتفاالتنا الوطنية؟
وما املعنى في أن تأتي فرقة تافهة في أحد 
األماكن الترويحية لتسمعنا األغاني العراقية 

ونحن نعيش أجواء االحتفاالت باليوم الوطني وبيوم التحرير 
من الغزو العراقي الغاشم؟

وم���ا الفكرة التي يريد أن يجبرنا البعض على االقتناع بها، 
عندما نفتح التلفاز أو الراديو ونستمع إلى سيناريو ركيك بني 
شاب كويتي وآخر عراقي، يوهمك بأن هناك نسيانا لفصول الغدر 
التي مرت بها الكويت منذ عهد عبدالكرمي قاس���م، وأن الطعنة 
النازفة من ظهورنا والتي تلقيناها من صدام املغبور وش���عبه 
الذي آزره وهجم علينا كاجلراد، )وكالذباب األخضر( الذي انتشر 

في ذلك الوقت، مع غزوهم للكويت، قد برأت؟ 
يقول أحد الش���باب الكويتي الواعي، منذ فترة اس���تقبلت 
ضيوفا من خارج الكويت، فأخذتهم بجولة جميلة في شوارعنا 
ومراكزنا الس���ياحية، ثم حجزت لهم مقاعد حلضور مسرحية 
كوميدية لالس���تمتاع بأداء أحد الفنانيني املعروفني بذلك، وإال 

ببعض مشاهد املسرحية يتحول احلوار بها 
إلى اللهجة العراقية، حتى صدمت..بل أحرجت.. 
وأنا أعلم بأن اجلراح التي بيننا وبينهم لم تزل 
ندية، وأن األمان متوقف مع ش���عب غالبيته 
يرفض االعتراف بأن الكويت بلد حر مستقل 

إلى هذه الساعة.
نع���م.. فاملصيبة الكب���رى، حينما يتهرب 
البعض من مواجهة حقيقة واضحة وضوح الش���مس، رغم أن 
ال���ذي يقف أمامنا صريح في أف���كاره التي زرعت وجتذرت في 

عقله منذ سنوات طويلة جدا جدا.
وأنا ككويتية أعترف في هذه الزاوية الصغيرة، بأن ذاكرتي 
مازالت مثخن���ة بجراح الغزو، واأللم في قلبي اليزال يئن على 
ما راح من شبابنا من غير ذنب، أطالب أصحاب القلوب النقية 
والنظيفة من أهل هذا البلد بأن يحترموا مش���اعر كل من مسته 
يد الغدر، وأال يفتحوا لنا أبوابا نحن في غنى عنها، وحتط من 
مصداقيتنا أم���ام العالم، ويجد فيها اآلخرون حجة علينا.. فما 
عدن���ا نأمن ذلك اجلار، ووددنا لو بنين���ا بيننا وبينهم جدار.. 
كالذي بناه ذو القرنني.. وكل عام ووطني حر ومس���تقل رغما 

عن أنوف احلاقدين.
Falcom6yeb@yahoo.com 

مخلد الشمري

تغنوا ولكن اصدقوا!

رؤية
ذعار الرشيدي

27 يومًا من الفقر الكويتي

الحرف29

أنوار عبدالرحمن

أطالب ككويتية.. لم تنَس!

فالكم طيب


