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انفعالنا  لكي ال يطغــى 
أفعالنا واقعيا  الوطني على 
بقصد الفرح والتعبير مثلما 
يصير لدرجــة تخريب تلك 
الرسمية والشعبية  اجلهود 
كل عــام مبرور شــهورها 
واألعوام التي دخلت نحو25 
عاما بهجة وحتريرا لألرض 
والعرض الوطني بعد اجتياح 
جحافل البعث العبثي لبالدنا 
وترابها الطاهر بذلك التاريخ 
األسود عام 1990 واستمراره 
7 شهور عجاف فيها من هدر 
دماء أبريائه، وفيها من غاب 
حتت ترابــه، وخارج دروبه 
وأعتابه أسرا وقتال بال رحمة 
وال جريرة سوى أنه كويتي 
العزم والنية  الهوية، صادق 
للدفاع عنها ومقاومة مجرمي 
سلبها حريتها بحروبه اللعينة! 
كانــت املقاومــة صمتا 
وتصديــا بالداخل، وحتركا 
وحشدا لذات املقاومة باخلارج 
طيلة 7 شهور ومثلها 7 حرقا 
ودخانا وتلوثا للحياة البيئية 
العامة لثروتها الوحيدة بتروال 

نشــأت أولى احلضارات 
على وجــه األرض كنوع من 
التي  للتحديات  االســتجابة 
واجهت اإلنســان، فاستطاع 
املدن  إقامة  العمل  عن طريق 
وأنظمة الري إلى اســتخدام 
احلجارة للدفاع عن النفس ثم 
إلى  السهم والسيف وصوال 
الطائرات والصواريخ النووية.
ولكن قبــل ذلك يجب أن 
إلى أن األرض مرت  أشــير 
بحضارات وصناعات تضارع 
ما نعيشــه اليوم من تطور، 
خذ مثال حضارة »املايا« التي 
املعمارية  بالهندسة  اشتهرت 
واملشاريع الزراعية الضخمة، 
اليوم  والتي غطت ما يعرف 
بيوكاتــان )املنطقــة املمتدة 
من املكســيك إلى غواتيماال 
في أميركا الوسطى(، كأعظم 
حضارة في أميركا الوسطى.

وحضارة »كاتال هيوك« 
وهــي غالبا مــا تلقب بأقدم 
حضــارة في العالــم، حيث 
قامت منذ 7000-9000 سنة 
التركي، ومما  في اجلنــوب 
يثيــر حقا أن مدنها في تلكم 
أفالم  الفترة أشــبه مبــدن 
اخليال العلمي، حيث لم يكن 

ومخازن ومؤسسات بصماتها 
يشهد لها وعليها العالم أجمع 
أنها جرمية العصر دفع فاعلها 
ثمنهــا الكبير خرابا ودمارا 
لوطنه بسبب رعونته وغروره 
وصلف تعامله مع العالم احلر 
يــوم هزميته ونحــره كما 
النهاية بفضل اهلل  تلك  أراد 
حلزمته ودمارا شامال اليزال 
ملواطنيه ووطنه ورثها لهم 
وله بالقسمة الدولية العادلة، 
يهمنا بذكرى حتريرنا منهم 
لنا انتصار أمتنا داخل وطننا 
العالم  الغالي وكسب أحرار 
الستمرار صمودنا بفضل 

بها شــوارع، وأبنيتها على 
شكل خلية نحل، وتنقالتهم 
كانت عبر ساللم بني السقوف 
ويدخلون بيتوهم عبر فتحات 

في سقوفها!.
أما على مستوى االختراعات، 
فقد اكتشف تراكيب هندسية 
وميكانيكية متقدمة يعود تاريخ 
بعضها إلى آالف السنني.. فهناك 
مثال الكمبيوتر امليكانيكي الذي 
اكتشف قرب جزيرة انتيكياثيرا 
ويعود تاريخه إلى ثالثني ألف 
عام، وطائرة سقارة )في املتحف 
املصري( التي متلك مواصفات 
الطائرة احلديثة، وكذلك سبيكة 
صناعية معقدة من التنجسنت 
واملوليبدنوم اكتشفت عام 1993 

في جبال األورال الروسية.

اهلل ورعايته.
وبعــد كل ذلك وحتديدا 
للبهجــة بتواريخ انتصارنا 
املبارك 25 و26 فبراير كل عام 
نرفع رؤسنا للخالق العظيم 
شــكرا وتعظيما وامتنانا ملا 
احاطنا وعززنا به من عودة 
دارنا وأهلنا ووطننا حرا أبيا 
معززا ببركة أمنه وأمانه لتبدل 
أحوالنا وتاريخ ميالدنا للحرية 
املنشــودة كل عام ملثل هذه 
األيــام الوطنية املجيدة كما 
هي احتفــاالت راقية رزينة 
جماعات وأفراد ملؤسســات 
الدولة ال شــغب خاللها وال 

جتدر اإلشارة إلى أن هذه 
احلضارات ومــا حتويه من 
صناعات متطورة جدا، وبالرغم 
من اختــالف ثقافاتها وطرق 
إال أن شيئا واحدا  معيشتها، 
كان مشتركا بينها جميعا، أنها 
»زالت«ولم يتبق منها إال آثارها 

املطمورة في باطن األرض.
وبناء على ما مت ذكره، قد 
نكون آخر حضارة متطورة )قد 
متتد إلى 800 سنة حسب تاريخ 
احلضارات واهلل أعلم( بالنسبة 
إلى احلضارات املستقبلية والتي 
سوف تفتقد الكثير من حياة 
الترف التطوري مما يؤدي إلى 
عودة طبقة البروليتاريا للظهور 

مرة أخرى.
السؤال األهم هنا، ملاذا؟! وما 

جتريح وال تخريب للممتلكات 
واألجساد كما ورد بالتقارير 
واألخبار حيث متادى وتطاول 
للجهالة واجلهال  االنفعــال 
لكل ما يقلق األحوال ويهدر 
األموال باملسيرات العبثية؟! 
األتربــة والتثليج  وبلونات 
بها  التــي ترمى  والقذارات 
املنشآت واملارة والسيارات 
بقصد فرحة هذه املناسبات 
وتكدير صفوها لدرجة إرهاق 
املدني  رجال األمن والدفاع 
وتشويش أدائهم وللمواطنني 
والوافدين املســاملني تنوع 
إيذائهم حسب رصد األخبار 
والبديل إما إلغاء تلك املسيرات 
مبراسيم صريحة واضحة! 
وإبدالهــا إعالميا فقط عبر 
التلفــازي مبالعب  النقــل 
وصاالت رياضية معروفة، 
أو اختصارها فقط بحدود 
احملافظات لتعزيزها أمنا وأمانا 
أشمل وأكمل للجميع، لتكون 
أغلى مناسبة بأرقى أداء بعيدا 
عن فوضــى اجلهالء وطنيا 

بسالمتكم.

العوامل التي أدت إلى اختفاء 
احلضارات السابقة؟

هل هي أسباب بيولوجية 
تســتدعي ألن تغير األرض 
جلدتهــا كل 2000 عام على 
مستوى النبات واحليوان سواء 
باختفاء النوع أو تصاغر حجم 

الساللة؟
»ابن  أم هي كمــا ذكرها 
خلدون« في كتابه املقدمة )أن 
احلضارة لها دورة حياة مثلها 
بالضبط مثل اإلنسان(، أي تولد، 
ويقوى عودها وتشتد، وتهرم، 
ثم متوت أم أن السبب هو تكرار 
االختراع واختفاء االبتكار الذي 
دخلنا في دوامته منذ خمس 
ســنوات تقريبا مما قد ينذر 
بتحول احلضارة من القمة إلى 
القاع! أم يكون كل ما ذكر من 
تساؤالت وفرضيات محض 
افتراء وهراء ال ميكن االعتداد 

به والركون إليه.
إن  القول:  حسنا.. بقــي 
قوة احلضارة وضعفها يكمنان 
في ثــالث: الديــن - القيم - 
األخالق. يقــول جالل الدين 
الرومي »احلضــارات متوت 
عندما ال يصبح مبقدورها ان 

متيز بني احلق والباطل«.

شاهدت الفيلم الوثائقي 
الثاني  القصير »وطنــي 
على احللوة واملرة« الذي 
تلفزيون، وتناول  عرضه 
شهادات وافدين على الغزو 
العراقي، ولألمانة أعرف 
بعضا ممن شارك بتقدمي 
شــهادته في الفيلم مثل 
الزميل د.أحمد أبوسيدو، 
وللعلم كنت أراهم جميعا 
كويتيني وليسوا وافدين 
النظــر عما تقوله  بغض 
أو  الثبوتيــة  أوراقهــم 
ألوان جوازات ســفرهم، 
حديثهــم.. طريقتهم في 
عرض ذكرياتهم عن اليوم 
األســود كانوا يتحدثون 

بنبرة كويتية خالصة.
> > >

وموظفون  إعالميون 
وأطباء ومعلمون وأشخاص 
عاديــون ظهروا في ذلك 
الفيلم يلقون شــهاداتهم 
ككويتيني كما رأيت وليسوا 

أن  كوافدين كما يفترض 
يصدرهم الفيلم، ال أراهم 
كما قلت كذلك، ويجب أال 
نراهم كذلك، فهم كويتيون 
منا وفينا شــركاؤنا في 

الوطن.
> > >

ال أدعو سوى ملشاهدة 
الفيلم، فمع شــهاداتهم 
ستشــعر في أصواتهم 
بنبرات حب لهذه األرض ال 
تخطئها األذن، ولم تدفعهم 
في ذلــك املجاملة كونهم 

التلفزيون  يتحدثون عبر 
الرسمي، فأغلبهم بلغ سنا 
جتاوز معه إمكانية ارتكاب 

املجاملة، كانوا صادقني.
> > >

ما ذكرته عن ضيوف 
فيلم »بلدي الثاني« ينطبق 
متاما علــى كل الوافدين 
اليوم في بلدنا، نعيش معهم 
بيننا، وميكن  ويعيشون 
أن تعكس اجلملة، فحادثة 
االحتــالل قبــل 28عاما 
تثبت بدليل يقيني قاطع 

أن مــا يصيبنا يصيبهم 
وما يســوؤنا يسوؤهم، 
فنحــن ولدنــا كويتيني 
لكنهم أصبحوا كويتيني 
باالختيار، هــم اختاروا 
وطننا ليكون وطنا بديال 

لهم.
> > >

فيلــم »وطني الثاني« 
التقنيات  بسيط جدا في 
التي ظهر بها بال تكلف وال 
استعراض زائدا عن احلد، 
لكنه جاء ســهال ممتنعا 
بقضية اجتماعية وطنية 

عميقة جدا في الرسالة.
شكرا لكل القائمني عليه 
السيناريو  بدءا من كاتب 
املعلق  إلى  عدنان فرزات 
الســعيدي واملعد  محمد 
الدريع واملخرجني  محمد 
فــواز العيدروس وحنان 
املهدي واملشــرفني على 
العمل املخضرمني طالل 

الهيفي ومحمد املسري.

كثيــرا مــا نســمع 
بأموال  أولــى  »الكويتي 
الكويت.. احلكومة توزع 
املليارات للخارج والكويتي 
محتاج.. ماليــني ديرتنا 
راحت لــدول ما نعرفها.. 
أموال  احلكومة تضيــع 
الكويت لصالح دول ال ترى 
على اخلريطة وشوارعنا 
متهالكــة.. عطونا مثل ما 
تعطون اخلارج«، وغير ذلك 
من العبارات التي تأتي في 
نفس االجتاه وهذا األمر 
منذ فترة زمنية بعيدة، إال 
أن هذا الطرح بلغ ذروته 
في األيام األخيرة مع حملة 
املطالبة بإسقاط القروض.
هذا الطرح مؤسف أن 
أغلبية الرأي العام ليست 
لديهــا الثقافة التي ميكن 
من خاللها معرفة أهمية 
القروض واملنح من  هذه 
للــدول األخرى  الكويت 
وللمنظمات العاملية املختلفة 
والتي تفــوق في أوقات 
كثيرة أهمية معاجلة بعض 
القضايا الداخلية. المجال 

القروض  للمقارنة بــني 
أو أي قضيــة داخليــة 
السياسة اخلارجية  وبني 
للكويــت وال مجال الن 
يكون الصندوق الكويتي 
اليمنى«  »الذراع  للتنمية 
لوزارة اخلارجية طرفا في 
أي نقد للحكومة أو تقصير 
منها جتاه الداخل. الكثير 
من املواقف الكويتية جتاه 
اخلارج تكون أحد أمرين:

األول: حتقيق مصلحة 
لفئة دون  للكويت وليس 

أخرى. 
والثاني: التزام باتفاقيات 
ومعاهــدات دولية وقعت 

عليهــا أو منظمات دولية 
الكويت  بحكم عضويــة 
فيها، وجميع ذلك الهدف 
منه حتقيق مصالح عليا 
ولعل الدليل على أهمية هذا 
األمر موقف دول ومنظمات 
العراقي  الغزو  العالم من 

الغاشم.
لنختلف مع احلكومة 
ولنطالبها بكل الوســائل 
ولكــن دون اإلضــرار 
بسياستنا اخلارجية املميزة 
والتي جتاوزنا من خاللها 
الكثير من العقبات واحملن 
وما يحــدث مؤخرا في 
منطقتنا كاٍف ملعرفة متانة 

عالقات الكويت اخلارجية 
ديبلوماســيتها  وجناح 
التوازن  وقدرتها علــى 
في وقت فشل فيه كثير 
من الساسة على مستوى 
العالم.. املقارنة والربط بني 
إسقاط القروض وسياسة 
الكويــت اخلارجية ربط 
املطالبة  خاطئ وال يخدم 
التي  القروض  بإســقاط 
ميكــن طرحهــا بأكثر 
مــن طريقة وبأســاليب 
واقتراحات مختلفة وبشكل 
علني بعكس دهاليز وخفايا 
العالقــات الدوليــة التي 
من املستحيل مناقشتها 
وطرحهــا للعامة وهو ما 
يدفع الدول إلى االحتفاظ 
بأسرارها اخلارجية وعدم 
الســماح بنشرها إال بعد 
مرور فترات زمنية تصل 
إلى 50 عامــا، وغالبا ما 
يكون النشر بشكل جزئي 
وبعضها حتفــظ لألبد.. 
وهنا نقول: إال سياستنا 
اخلارجية يا ســادة.. هذا 

ودمتم. 

بأيديهم أو على سياراتهم.. 
كتعبيــر عن ســعادتهم 
لسعادتنا، كنت تشاهد في 
سوق املباركية على سبيل 
التعاون  املثال مجلــس 
بشــكل مصغــر تبارك 
أمامك  الرحمن ميشــي 
وتشــعر بأن وحدة الدم 
واحملبة والترابط اخلليجي 
»غير« في وطنهم الثاني 
»الكويت« حيث تتالشى 
السياسية  كل اخلالفات 
وتصبح كل بقعة في أرض 
الكويت هي حمامة »سالم« 
تدعو إلى السالم وعودة 
الصف اخلليجي كما كان.
الوطنية  أعيادنــا  في 

دائما وكل ســنة نتذكر 
ونســتذكر »اجلــروح« 
التــي كنا نعانيهــا أثناء 
العراقي سواء من  الغزو 
كان داخــل الكويــت أو 
خارجها، ونستذكر كذلك 
بها  التي قامت  البطوالت 
»املقاومة« ضد االحتالل 
الذين سالت  والشــهداء 
»دماؤهم« على تراب هذا 
الوطن، وكيف كان الشعب 
الكويتي فــي الداخل أو 
اخلارج على »قلب« واحد 
الشــرعية  خلف قيادته 
ويعمل بكل إخالص لعودة 
احلق إلــى أصحابه بإذن 
اهلل، تلك املناسبة العزيزة 
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الوافدون 
الكويتيون.. 

واحلقيقة الناقصة
waha2waha2waha@hotmail.comذعار الرشيدي

مقام ومقال

إال سياستنا 
اخلارجية

hai200@hotmail.comهادي بن عايض

الوطنية  أعيادنــا  في 
شاهدنا األفراح والسعادة 
واالبتســامة على وجوه 
احملتفلني بهذه املناســبة 
العزيزة علــى كل قلب 
كويتي وخليجي، شاهدنا 
القدمية  الكويتية  األعالم 
واحلديثة وصور حكامنا 
قد زينت املنازل والشوارع 
احلكوميــة  والدوائــر 
كتعبير  والســيارات... 
البلد  لهــذا  عن حبهــم 
الكبير في »عطائــــه« 
الفرحة  للجميع، شاهدنا 
في عني الكبير والصغير 
وفـــي كل مكان سواء 
فــي البيت أو الشــاليه 
أو في املســيرات.. كل 
يحتفل بطريقته اخلاصة 
وحسب إمكانياته، شاهدنا 
»أشقاءنا« وحبايبنا من 
مجلس التعاون اخلليجي 
تواجدهم »الكبير« ما شاء 
اهلل والذيــن »حرصوا« 
وتعنوا من مسافات بعيدة 
لكي يشــاركونا أفراحنا 
»الباجات« على  بوضــع 
صدورهم أو علم الكويت 

الســنوية هي »محطة« 
»الــوالء« حلب  وجتديد 
هذه األرض رغم ان هذا 
الوالء »محفور« ومنقوش 
في قلب كل كويتي، حفظ 
الكويت وشعبها من  اهلل 
كل مكــروه، واهلل يدمي 
هذه االفــراح والتالحم 
الكويتي  الشــعب  بــني 
السياسية،  خلف قيادته 
وكل عام واجلميع بخير 
وسعادة حتت ظل قيادة 
الســمو األمير  صاحب 
الشيخ صبــاح األحـــمد 
وولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد حفظهما اهلل 

ورعاهما.
أخيرا: باقة ورد لرجال 
الداخلية وعلى رأسهم نائب 
الــوزراء ووزير  رئيس 
الداخليــة الشــيخ خالد 
اجلــراح ووكيل الوزارة 
الفريق عصام النهام وكل 
العاملني علــى جهودهم 
الكبيرة على نشر األمن 
واألمان والسهر على إجناح 
هذا العرس، وعساكم على 

القوة. 

جرس

احتفالنا 
»غير«

samy _ elkorafy@hotmail.comسامي اخلرافي

القـروض  أزمـــــة 
االســتهالكية مرشــحة 
للتكرار طاملا بقيت الدولة 
انحيازهــا للطبقة  على 
الغنية )العليا( من املجتمع 
وعلى غضها الطرف عن 
احتكارها للسوق العقاري 
والصناعي  والتجــاري 
واحلرفــي، وفــي حال 
استمرت في سكوتها على 
املواد  تالعبها في أسعار 
الغذائية واالســتهالكية 
والسلع األولى كالسيارات 
ومواد البناء - في مخالفة 
للدســتور والقوانــني - 
تلتهــم أي زيــادة فــي 
الرواتب والدخل وحترم 
املواطن مــن اي فرصة 
لالدخار وتضع األساس 
الحتياجــه لالقتــراض 
ولقدرته احملدودة زمنيا 

على السداد. 
في الكويت يبلغ سعر 
املنزل البســيط اكثر من 
300 ألــف دينار، تقرض 
الدولة املواطن 70 ألفا منها 
بأقساط معقولة، ويقترض 
من احد البنوك باقي املبلغ 
بقســط شــهري شديد 
االرتفاع، فيزيد اجمالي 

املنزل على 700  قرضي 
الف دينـــار، فاذا اقترض 
من احــــد البنوك قرضا 
استهــــــالكيا فرضته 
التعديالت الضرورية على 
البيت اجلديد أو الســفر 
للعالج باخلارج أو تعليم 
األبناء او حتى شراء سيارة 
جديدة فهذا يعني ان اكثر 
من 80% من دخله سيذهب 
لسداد ديونه وهي ديون 
مقابل ضرورات معيشية 
ال ميكنه االستغناء عنها، 
وهكذا فإن فرصة اإلعسار 
أو التعثر قائمة منذ اليوم 
الذي حــاول فيه املواطن 
توفير ســكن متواضع 

ألسرته.
القائمة بني  ان االزمة 

الطبقتــني االجتماعيتني 
واحلكومة حول معاجلة 
القروض االستهالكية في 
حقيقتها صراع سياسي 
املقــــام األول  فــــي 
الغنية  العليــا  فالطبقــة 
أن  واحلكومــة تريــان 
فــي املوافقة على مطالب 
املقترضــني تقليصا من 
هيمنتهمــا علــى القرار 
احلكومــي ومــن هيبة 
الدولــة، واملقترضــون 
في حملتهــم التي قادتها 
مجموعــة ليســت من 
محترفي العمل السياسي 
الطبقة  بادروا بخصومة 
العليا واحلكومة احلالية، 
الوطني  الدور  وجتاهلوا 
لتجار الكويت واملمتد عبر 

تاريخها ومنذ نشأتها قبل 
350 عاما في الذود عنها 
واإلسهام في تطورها وهو 
ما يقدره الكويتيون تقديرا 
كبيــرا، كما ان خروجهم 
املتعجــل للشــارع في 
جتمعات جماهيرية قبل 
ان تقــول احلكومة رأيها 
قد أعــاد لألذهان جتربة 
املفككة وهي  املعارضــة 
جتربة قاسية ومرفوضة 
الدولة واملجتمع مما  من 
التسهيل على  ساهم في 
احلكومة وتشجيعها على 
اتخاذ قرار رفض مطالبهم، 
وكان استبعادهم ملجلس 
األمة وهــو املمثل لالمة 
دستوريا واملتحدث باسمها 
وال ميكن للحكومة جتاوزه 
مبنزلة القشة التي قصمت 
ظهر البعير وسهلت على 
احلكومة رفض مطالبهم 
في استعجال غير محسوب 
العاقبة فتوقف املتعثرين 
عن السداد سيضعها في 
وضع حرج بني عدم إمكانية 
إيقــاع العقوبة القانونية 
على هذه األعداد الكبيرة 
الدائنني  وواجبها جتــاه 

وفرض هيبتها! 

الزاوية

لهذا سيتكرر
 تعثر 

املدينني
dralialhuwail@icloud.comد.علي عبدالرحمن احلويل

نقش القلم

ال يطغى االنفعال 
على الفعل وطنياً!

محمد عبداحلميد الصقر

عمق احملبرة

هل نحن آخر 
احلضارات 

تطوراً؟!
@A _ F9966فهد الدبيان
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