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أغيثوا الالجئني!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

نداء االستغاثة عبر التاريخ «وامعتصماه!» يتكرر 
مع حماس أهل اخلير وجلانها ومؤسساتها لنصرة 
الالجئني، شــعارهم «تدفئتهم من ثلوج املواسم 
وأمطارها الشتوية ال غبار عليه!»، لكن الشعار وحده 
ال يغطي ظروفهم وحاجاتهم اإلنسانية املوسمية، 
كان اهللا في عونهم، مقارنة مبساكن النازحني في 
أملانيا خالل عهد مستشارة الفزعة العملية اإلنسانية 
مبتابعاتها وسرعة تشييد منازل متكاملة مؤقتة لهم 
بشكل حضاري وإنساني، كاملة اخلدمات واألمن 
املطلوب للتقلبات املناخية، وتوفير وسائل العالج 
والنقل والوظائف املناسبة لهم، وخدماتهم التعليمية 
وغيرها مما يرفع الرأس والكرامة الستضافتهم 
عندها بعهدها رغــم مضايقات معارضيها، لذلك 
سجل لها تاريخها بصمة ناصعة إلنسانيتها وفريق 
العمل املخلص لقراراتها خلدمة النازحني املشردين 
والعمل على اســتقرارهم على بقعة جغرافية من 
أرضها، كفت ووفت كل حاجاتها اإلنسانية وثقة 
اجلميع بها بعد خالقها الذي دبر كل مساعيها لهذه 
الشريحة اإلنسانية املشردة واملغلوبة على أمرها، 
وقد جتددت الثقة بها ألكثر من دورة رئاسية لها 
في بلدها وثقة النازحني عندها إلنسانيتها العملية.

ولألنصاف حاول الزعيم التركي أردوغان احلذو 
حذوهــا لفترة ما، لكن تعثرت مســاعيه في ظل 
أوضاع سياسية ومالية لم تنفذ أفكاره إلكمالها، 
والسؤال للفزعة العربية اإلسالمية بكل أقطارها 
بجانب غير ناطقي لغتها: ماذا قدمتم لهذه الشريحة 
ليكفيهم شر الكوارث البيئية والطبيعية غير شعار 
التدفئة احملدود بوقوع الكارثة؟ وسعي مؤسساتنا 
العربية ومثل األعجمية بحث مواقع سكنية راقية 
متكاملــة اخلدمات علــى أراض بديلة بعيدة عن 
كوارثها احلالية ومبستوى راق لكرامة أهلها بدال 
من خيام تالفة ومساكن خشبية متهالكة، وصفيح 
ال يحول وال مينع أمطــار وأخطار نكبات الليل 

والنهار.. اهللا املستعان.

حني يهرب املرء منا من ضجيج العالم، واألصوات 
املزعجة والضوضاء واملشكالت ويختلي كل منا 
بنفسه ستجد أن قلبه بدأ يدق ولكن مباذا؟ باحلب 
الذي تســيد قلبه وعقله، ذلك احلب الذي أضنى 

فؤاده وأرق مضجعه.
فقد يخطئ البعض حــني يعتقد أنه ال وجود 
للحب فــي زماننا هذا، لكنه مخطئ من يعتقد ان 
لغة احلب لم تعد موجودة بل على العكس فاحلب 
شعور ال ينتهي في أي عصر أوزمان، وهو بركة من 
الرب يهبه للمؤمن الصادق صاحب الروح الطاهرة.

وبالتأكيد إن األرواح الشريرة وشياطني اإلنس 
ال تعرف احلــب أبدا ولن تعرفه، ألن احلب أرقى 
شعور في هذه احلياة، نعلم متاما أن هناك أناسا 
عاشوا وماتوا ولم يعرف احلب طريقا إلى قلوبهم، 
وهذا من غضب الرب عليهم فمن لم يعرف احلب 
الصادق الطاهر العفيف هذا أبدا لن يعرف قيمة 
احلياة، فباحلب حتلو احلياة وتزهر ويصبح ألبسط 
األشياء قيمة وثمنا غاليا ال يدفعه إال املتحابون حقا.

فليس من الضروري أن يكون املتحابون قريبني 
من بعضهم بأجسادهم، فقد حتول الظروف دون ان 
يلتقوا لكن أرواحهم تعانق بعضها البعض فتجد ان 
كال منهم يشعر بألم اآلخر وأحدهم يرافق بروحه 

اآلخر وال يفارقه.
ومنذ بداية التاريخ إلى يومنا هذا وحتى تقوم 
الساعة واملرأة احلقيقية لديها حاسة ال توجد عند 
الرجل، فاملرأة احلقيقية وليست أشباه النساء بل 
حواء احلقيقية تعرف متاما من الرجل الذي يحبها 
حقا حتى ولو لم يتفوه بكلمة، وهو الذي قد ينبهر 
متسائال: كيف عرفت بسر أخفاه في أعماقه ولم 

يتفوه به ألحد؟
وهذا حقيقــي ألن املرأة تقرأ الرجل من دون 
أن يتفوه بكلمة، وتعرف متاما من يحبها بصدق 
ومن يبتسم بوجهها من باب النفاق، إال ان مكابرة 
الرجل على االعتــراف بحبه هي اكثر ما يضني 
املرأة ويؤرق وجدانها فمتى سينطق؟ وكيف اجعله 
يتحدث؟ وهذه األمور قد تختلف من رجل آلخر، 
فهناك رجال من الســهل أن يعبروا عن وجدانهم 
فتجد بينهم من لغــة التعبير لديه طليقة وهناك 
من يكون مقيدا فيكابر على االعتراف مبا يشعر 
به ألنه يخشــى أن يبدو ضعيفا أمام امرأة قد ال 
تبادره ذات الشــعور أو أنها ال تستطيع التكيف 

مع طباعه وظروفه الصعبة.
إال أن التحــدي في هذه احلالة يقع على كاهل 
املرأة فتسأل نفسها: كيف أجعلك أيها الرجل الغامض 
الذي ال يعرف سرك سوى اهللا أن تبوح مبا يلوج 
في قلبك؟ ألن املرأة والرجل كالهما جزء من اآلخر 
وال يقوى أن يعيش أحدهما بعيدا عن اآلخر، فحني 
يفيض الشوق في قلب امرأة حتبك وجتعلك تبوح 
مبا في قلبك فأنت ستساعدها على االستقرار ألن 
روحها تتعذب وأنت بعيد عنها بجسدك وروحك 

تعانق روحها في السماء.
فاحلياة اليوم ملئت باخليانة والقذارة، ولهذه 
األرواح الشــريرة أقول لها بصراحة: لن تعرفوا 
احلب احلقيقي، فاحلب بركة من الرب ال يهبها إال 

لألرواح الطاهرة.
فهنيئا للمتحابــني في اهللا، وهنيئا لكل امرأة 
جعلت خليلها يبوح لها عن حبه وإليهم أهدي هذه 

األبيات التي كتبتها لهم:
َحببتَك بقلٍب أنَت مالكهُ

لعقٍد من الزماِن أنَت سيدُه
َحببتَك بقلٍب أنَت مضنيهُ

بسهٍم من الُفراِق والشوِق واللهفِة
أسعدَت قلَب امرأٍة بهواَك متيمة

ما لها من قلب يهواها سواك
ومن سواك في قصِر قلبها يسكُن

قل لي باهللا عليَك من سواك؟
مضت سنوُن العمِر وأنَت صامٌت

فأخيرا قلتها..
فوِجَل القلب الذي هواك

وعرق كل مواطن شريف ال يجد 
غير راتبه في نهاية كل شــهر 
الى كالم املصطفى  اســتمعوا 
ژ وهو قد أرســل من يجمع 
الصدقات واألموال فجاءه الرجل 
وقال لــه: «هذا لكم وهذا أهدي 
إلي»، اســتمعوا إلى كالم النبي 
الكرمي ژ مــاذا قال في إحدى 
حاالت الفســاد التي عرضت له 
منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، 
قال: من اســتعملناه على عمل 
ورزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك 
فهو غلول، أي خائن لألمان، هذا 
هو ديننا يحــارب أولى حاالت 
الفساد والتنفيع ويصفها بأنها 
خيانة لألمانة فلنســم األشياء 
بأســمائها فخائنو األمانة بيننا 
كثيرون، والكويت تستنزف كل 
إذا  يوم، والفســاد داء عضال 
نخر في جسد تهاوى وتساقط 
الفساد  الى معاجلة  فســارعوا 

واجتثاثه من جذوره.
الناس من  تعالى: (ومن  قال 
يعجبك قوله فــي احلياه الدنيا 
ويشهد اهللا على ما في قلبه وهو 
ألّد اخلصام، وإذا تولى سعى في 
األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث 
والنسل واهللا ال يحب الفساد، وإذا 
قيل له اتق اهللا أخذته العزة باإلثم 

فحسبه جهنم ولبئس املهاد).

جتاه وطنه وأمته، وأن يتكون لديه 
الشعور بحب الوطن والدفاع عن 
أرضه واإلخالص له وبذل الغالي 
والنفيس من أجله، وهذا الشعور 
يجب ان يــزرع بداخل املواطن 
بإعداده من خالل التربية الوطنية 
بالتعليم واملعارف والقيم وحتقيق 
اجلوانب املعرفية والعلمية لديه، 
املعــارف واملفاهيم  ومن خالل 
اللغوية  واملعتقدات واملهــارات 
الناس فهم  التي يحاول  واملهنية 
أنفسهم والعالم احمليط بهم والبد 
ان يكون لدى املواطن انتماء وطني 
باملعني احلقيقي للمواطنة وأساس 
حتقيقها وما يترتــب عليها من 
حقوق وواجبات لألفراد والدولة.
بالتنشــئة  ويجب االهتمام 
االجتماعية منذ الصغر فهي محك 
تفعيل مبــدأ املواطنة مما يجعل 
مشاركة مختلف الوسائط التربوية 
كاألسرة واملدرسة ووسائل اإلعالم 
التربوية في سياق  واملؤسسات 
متناغم أمرا البد منه وال تستقيم 
املواطنة احلقة من دونها، وأن يكون 
حب الوطن حب عطاء ال تلق، وحب 
وفاء ال جحود وحب تسامح وإيثار 
من أجل التماسك والترابط والقوة 
آمنة  املثمر حلياة كرمية  والعمل 

للفرد واملجتمع.

مجاالت عملهم، يجاهرون بكل 
وقاحة بإساءتهم إلى غيرهم من 
الناس وببجاحتهــم ورذالتهم، 
وكأنهم يقابلون نعم اهللا سبحانه 
مبعصيته، فال حياء منه سبحانه 

وال حياء من خلقه ابدا!
دفقوا ماء احلياء من وجوههم، 
ضعاف نفــوس وعدميو حياء 
ومروءة، فكم قتلوا من فضيلة!

وكم هتكوا من ستر، بزفارة 
لســانهم وبقلة أدبهم ودناءتهم 
وبخسة أنفسهم، وكأن اهللا جعلهم 
على غيرهم من البشر اربابا، فلم 
يستحوا من اهللا حق احلياء، فمن 
بالفظاظة والغلظة  الناس  يعامل 
والشتيمة واالستهزاء والسخرية، 
هم من أسوأ الناس خلقا عند البشر 
ورب البشر، منبوذين اجتماعيا، 

وال قابلية عند الغير لهم.
يسيحون في األرض ويؤذون 

الكثير بجرأة ألفاظهم، 
وان نصح فضــح، واذا نبه 

قابلك باإلساءة والتذمر!
فإن الذي حمل هؤالء وغيرهم 
على النزول إلى هذه املستويات 
الهابطة مــن األخالق، هو ذهاب 
احلياء، وصدق رسول اهللا ژ: 
«إذا لم تستح فاصنع ما شئت»!

نفسه املساهمة بالفساد وضرب 
القوانني، وكلك تفعيل قانون «من 
أين لك هذا»؟ نعم لســنا دولة 
اشتراكية ولكنا دولة مؤسسات، 
ويجب أن يسأل هؤالء الذين نهبوا 
ثروات الكويت باستثناءات من أين 
حصلوا على ثرواتهم؟ وتفعيل 
قانون الذمة املالية ليكشف كائن 
من كان عن امتالكه وثرواته من 
أين اكتسبها؟ وبأي طريقة؟ ومن 

ساعده على ذلك؟
نحن ال نريد ان نتحول إلى 
دولة تؤوي املفسدين وتبارك لهم 
ســرقتهم للمال العام، بل نريد 
تفعيل كل القوانني التي تكشف 
هؤالء املفسدين وتلزمهم مكانهم 
للعدالة وجتردهم من  وتقدمهم 
ثرواتهم التي امتصوها من دماء 

حوض اخلليج العربي وســيادة 
دوله ووقايــة ترابطها مع العالم، 
فالوعي باملواطنة يتطلب التربية 
على ثقافة املواطنة بكل ما حتمله 
من قيم وما حتتاجه من مهارات، 
والوطنية حــب الفرد وإخالصه 
لوطنه الذي يشــمل االنتماء الى 
األرض والناس والعادات والتقاليد 
والفخر بالتاريخ والتفاني في خدمة 
الوطن والعمــل لصالح اجلماعة 
والدولة وأن تصبح املصلحة العامة 
أهم من مصلحته اخلاصة،  لديه 
فالوطنية هي السياج حلماية القيم 
اإلنسانية واألخالقية، واالنتماء 
مسؤولية واعتزاز وارتباط باجلذور 
ومالذ ومصير، والتربية املواطنية 
بالتزامه  املواطن  ان يغذى  يجب 

يكف لسانه عن أحد، وكف اللسان 
من أشد ما يكون على اإلنسان، 
وهو من األمور التي تصعب على 

املرء.
ولهذا قال النبي ژ ملعاذ بن 
جبل: «أفــال أخبرك مبالك ذلك 
كله؟»، قلت: بلى يا رســول اهللا، 
فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف 
عليك هذا»، قلت: يا رسول اهللا، 
وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به؟! يعني 
هل نؤاخذ بالكالم؟ فقال: «ثكلتك 
أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في 
النار على وجوههمـ  أو قال: على 
مناخرهمـ  إال حصائد ألسنتهم؟».
فقــد أصبحنا نــرى الكثير 
من الرجال والنســاء وفي شتى 

وزارة مع تباين في درجاته امللوثة 
السياسية واالقتصادية  حلياتنا 
واالجتماعية، والسؤال اآلن هو 
كيف نواجه الفساد القاتل لإلبداع 
واحملطم لآلمال والذي يهب من ال 
يستحق ما ال ميلك، فاحلل هو 
ان نرسخ االنتماء للكويت وأن 
يشعر كل منا انه ينتمي للكويت 
وبأن الكويت له وليست حلفنة 
من املنتفعــني احلريصني على 
تطبيق دائرة االنتفاع الى أقصى 
درجة لتشملهم هم وبطانتهم ما 

استطاعوا إلى ذلك سبيال.
القانون  واحلل يكون فــي 
وتفعيله وتشديده وتطبيقه على 
اجلميع، فال استثناءات وال احد 
فوق القانون واملساءلة، وان يكون 
هناك رادع لكل من تســول له 

العالقات اإلنســانية والعاطفية 
والثقافية واملاديــة، واملواطنون 
بناء  الوحدة األساســية في  هم 
الوطن بتواجدهم الفاعل واإليجابي 
والروح الوطنية ووحدتها املمثلة 
بالشرعية التي جسدها الدستور، 
إذ يحق للمواطن ممارسة حقه في 
االنتخاب والترشح واملشاركة في 
صنع القرار إضافة إلى التعاون بني 
التشريعية والتنفيذية  السلطات 
بناء  والقضائية واملشــاركة في 
الوطــن ومعاجلة قضايــا أمته 
اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وأمنيا.

كما نعتز بدور مجلس التعاون 
اخلليجي في وحدة مسؤولياته، فهو 
احلصن املنيع ملصاحلنا ووحدتنا 
وسيادتنا واحلرص على سالمة 

من بعض في تزايد اللغو والثرثرة 
الدنيويــة وانحدار الفكر وكثرة 
املشاكل واحملن وتتابع الفنت، ما 
ذاك إال بسبب فقد احلياء من اهللا 
سبحانه، فبتصرفاته تلك فهل هو 
استحيا من اهللا حق احلياء؟ اهللا 
الذي أنعــم عليه بالصحة واملال 
والرخاء واألوالد واحلياة الهانئة 

الرغيدة!
فهو لألسف ال يعرف هللا قدرا 
بأن يشكر نعمه عليه حتى! ولن 
يســتحي ليجيب دعوة صاحب 
الفضل عليه، كونه منشغال يسب 
ويلعن، يغتاب، وينم بني الناس، 
ويسعى بينهم بأي نوع من أنواع 
الشــر والفتنة والفساد، فهو لم 

الفساد وما أدراك ما الفساد...؟ 
إنه إذا استشرى في أي بلد ضاعت 
مصالح النــاس وتراجعت األمة 
وظهر الفساد وعّم ليضرب في 
املؤسسات احلكومية  أرجاء  كل 
لتعرفوا كيف  التاريــخ  اقرأوا 
انهــارت إمبراطوريات وهزمت 

عندما ابتليت بداء الفساد.
ولعظم أثر الفســاد صنفت 
األمم املتحدة دول العالم تبعا ملدى 
الفساد اإلداري فيها، واملفسدون 
هم الباحثون عن الثراء من أقصر 
طريق وحتقيــق مطالبهم بأقل 
مجهود وهؤالء يقتلون الطموح 
واآلمال في نفس كل ساع مجد، 
وكيف للمجد ان يسعى ويجتهد 
وهو يرى من هو أقل منه قد سبقه 
في الترقية والتعليم.. ملاذا؟ ألنه 
يعــرف طريقا غير الذي نعرفه 
ويسلك دربا جنهله.. الفساد في 
املناقصات وترسيتها وتخصيص 
األراضي وإســناد املشــاريع 
والتوظيف والتعيني واملكافآت 
والسفريات واالستثناء من الدور، 
وكم من استثناءات حصلت وجاء 
تقرير ديوان احملاسبة ليكشف 
لنا مدى الفســاد واالستثناءات 
وسياســة التنفيع ليؤكد وجود 
فســاد في كل صنوفه وأنواعه 
شامال جامعا كل مصلحة وكل 

تتميز الكويت مبوقع جغرافي 
اســتراتيجي مهم، ورغم صغر 
مســاحتها وقلة عدد سكانها إال 
أنها محاطة بأقاليم غير مستقرة 
أمنيا وملتهبة الصراع، ما يحتم 
علينا االلتفاف والتالحم والتكاتف 
ملصلحة وطننا الغالي ولنأخذ من 
واقعة الغزو العراقي الغاشم سنة 
١٩٩٠م املواعظ والعبر، لذا علينا 
تعزيز وحدتنا الوطنية وترسيخها 
فاملواطنة هي جامعة تضم جميع 
أبناء الشعب الواحد، وهي الرابط 
الذي يربط املجتمع بجميع فئاته 
العرقيــة والقبلية مع  وطوائفه 
تكريــس احتــرام املذاهب التي 
يشملها الشعب ويحقق ائتالفها 
وترابطها الوطني في إطار الدولة 

وهي العمود الفقري واألساس.
ومعروف تالحم الشعب الكويتي 
في جميع الغزوات واألزمات على 
مر العصور والتصدي اجلماعي لها 
بكل شجاعة وتفان، واملواطنة هي 
أساس بناء الدولة والوطن هو احليز 
اجلغرافي الذي تعيش وتعتاش عليه 
مجموعة بشــرية معينة يتفاعل 
أفرادها مع بعضهم ومع األرض 
التي يقطنون عليها على مر الزمان، 
فالوطن ليس عالقة عابرة ومؤقتة 
وقصيرة بل هــي مجموعة من 

عن عبداهللا بن عمرو بن العاص 
رضــي اهللا عنهما عن النبي ژ 
قال: «املسلم من سلم املسلمون 
من لسانه ويده، واملهاجر من هجر 

ما نهى اهللا عنه»، متفق عليه.
وهذه املوعظة منه ژ تستوعب 
كثيرا من آداب اإلسالم ومناهج 
الفضيلة فإن على املسلم أن ينزه 
لســانه من األذية، فهناك الكثير 
من البعض يؤذي غيره ويشعر 
بعدها وكأنه ال يؤذيه، ذلك ومن 
خالل كالمه سواء عن طريق الهمز 
الالذع  بالكالم السيئ  او  واللمز 
اجلارح، وأحيانا عن طريق املزاح 
الثقيل، إضافة إلى ذلك انه على 
املسلم انتقاء الكلمات احلسنة كما 
قال اهللا عز وجل: (وقل لعبادي 
يقولوا التي هي أحسن) (اإلسراء: 
٥٣)، وعلى من يؤذي الناس بسوء 
كلماته وهمزه وملزه، ان يستحضر 
انه آثم وأن حســناته تنتقل ملن 
آذاه، كما على من تأذى ايضا ان 
يصبر ويتحمــل وأن ال يكون 
متحسسا من أي كلمة يسمعها 
منهم، كما فعل انبياء اهللا ورسله 
عليهم الصالة والسالم فهم القدوة 

لغيرهم من البشر.
فإن ما تعانيه اليوم املجتمعات 

بوضوح

قوة الوطن 
وازدهاره في 

وحدتنا الوطنية
wasmiya _ m@yahoo.comوسمية املسلم

في سياق احلياة

حصائد
فاطمة املزيعل

صراحة

الفساد
Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

رأي

عزة الغامدي

َحَببُتَك ِبَقلٍب َأنَت ماِلَكُه

لنتذكر معركة اخلفجي

وقفة

Fn.alazmi@paaet.edu.kw
Twitter: @fatma _ alazmi

فاطمة ناصر العازمي

أزمة احلاويات 
حترق جيب املواطن

رأي

سعيد الشدقم

تضمنت حرب حترير الكويت من االحتالل العراقي 
الغاشم عدة معارك بدأت في يوم ١٧ يناير ١٩٩١ وانتهت 
بتحرير الكويت في ٢٦ فبراير١٩٩١ تخللتها العديد من 
املعــارك واملواقف واجب علينا ذكرهــا وعدم إغفالها 
ونسيانها، كما ينبغي علينا أن نرويها ألبنائنا وألجيالنا 
القادمة وتبقى ثابتة في الذاكرة ملا لها من معان وعبر كثيرة. 
 فمن املعارك املشــهورة والواجب ذكرها والتركيز 
عليها هي «معركــة اخلفجي» عنوان التالحم اخلليجي 
والبسالة والشجاعة والقتال الشرس الذي دار بني قوات 
النظام العراقي البائد وشــارك فيها مشاة لواء احلرس 
الوطني السعودي مدعمة بسرية مشاة آلية قطرية في 
معركة قصيرة وشرسة للغاية. ونستذكر هنا قول قائد 
القوات املشتركة ومسرح العمليات الفريق األمير خالد 
بن سلطان آل سعود الذي وصف املعركة قائال «إن معركة 
اخلفجي تعتبر املعركة الوحيدة في حرب حترير الكويت»

 لقد حتركت القوات القطرية والسعودية آنذاك ودخلت 
في معركة شرســة وقامت هذه القوات الباســلة بعمل 
جبار وضغطت على القوات العراقية إلى أن انســحبت 

جتر أذيال اخليبة.
 نســتذكر اليوم بكل فخر واعتــزاز تفاصيل تلك 
املعركة والتي تصادف ذكراها التاســع والعشرين من 
يناير، عندما شعرت قوات النظام العراقي البائد بعجزها 
الشــديد أمام الضربات اجلوية املتتالية واملوجعة التي 
شــنتها قوات التحالف لتحرير الكويت، فعمدت للقيام 
بعملية عسكرية متهورة يشــوبها اليأس محاولة جر 
قــوات التحالف إلى قتال بري بعد فشــلها الذريع في 
التصدي للعمليات اجلوية ولكنها كانت حيلة فاشــلة 
لم يحقق بها نظام صدام البائد أي انتصار سياسي أو 
معنوي، حيث جاءت النتيجة عكس ذلك متاما وتكبدت 
فيها القوات العراقية الغازية خسائر في األرواح واملعدات 
نتيجة لالستبسال السعودي والفزعة القطرية الشجاعة 
والتي عبرت عن تالحم خليجي معهود عرفناه عهد آبائنا 

وأجدادنا األوائل والزال.
وحقق سمو األمير الفريق خالد بن سلطان آل سعود 
قائد القوات املشتركة ومسرح العمليات مقولة الروائي ليو 
تولستوي الشهيرة في روايته «احلرب والسالم» والتي 
قــال فيها «إن قوة كل جيش تكمن في روحة املعنوية» 
وهذا ما حتقق في هذه املعركة اخلالدة حيث مت تطهير 
مدينة اخلفجي من العدو بالكامل وبروح معنوية عالية 

لهؤالء األبطال..
وختامــا نقول إن معركة اخلفجي كانت أول اختبار 
ميداني فعلي للتنسيق العسكري لدول مجلس التعاون 
اخلليجي، ومبشيئة العلي القدير يستمر هذا التنسيق 
ويرتقي ألعلى املستويات، ولسان حالنا يقول «خليجنا 

واحد ومصيرنا واحد».
تنشر بالتزامن مع جريدة الشرق القطرية

مازالت تداعيات أزمة «كورونا» تلقي بظاللها على 
جيوب املواطنني، رغم جهــود احلكومة في نبذ نهج 
االغالقات في مواجهة انتشــار «كورونا» ومتحوراته 
للحفاظ على االقتصــاد الوطني من تداعيات احلظر 
ووقف األنشــطة، إال أن أزمة سلسلة اإلمدادات عامليا 
حرقت جيوب املواطنني داخل الكويت بسبب زيادات 
األســعار، وذلك نتيجة متغيرات عاملية ليس للكويت 

سلطة عليها. 
وفيما ترتبط حركة التجارة العاملية بسلسلة اإلمداد 
التي تتحرك بها البضائع من والي املوانئ العاملية، فإن أي 
خلل في تلك املنظومة يؤدي الى خلل له عواقب وتداعيات 
تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في اقتصاديات العالم.
ويعاني العالم حاليــا من ازمة في احلاويات أثرت 
على جميــع املوانئ وحركة التجارة العاملية ونتج عن 
ذلك زيادة في تكلفة الشحن البحري، ما دفع بصورة 
تلقائية الى ارتفاع أسعار غالبية السلع بني الدول املنتجة 

واملستهلكة على السواء.
وعلى وقع ذلك بدأت أميركا مواجهة تداعيات األمر، 
إذ اتخذ الرئيس حزمة من القرارات وتوجيه التعليمات 
إلى املوانئ األميركية ومن ضمنها ميناء لوس أجنيليس 
بالعمل بطاقته القصوى على مدار ٢٤ ساعة لتخفيض 
زحام السفن وتســهيل حركة تفريغها وشحنها، وال 
يخفى على اجلميع دور مدينة دبي والتي تعتبر واحدة 
من أكبر املدن اللوجستية في العالم لنقل البضائع وما 
أعلنته خالل أزمة كورونا في ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ بأنها لن 
تســتقبل أي شحنات جديدة قادمة ملدة أسبوع حتى 

يتم تفريغ وشحن البضائع املتراكمة بامليناء. 
يأتي ذلك إلى جانب تضاعف تكلفة شحن احلاويات 
فــي أكبر اقتصاديات العالم بالصني عدة مرات لتقفز 

من ٣٠٠٠ دوالر الى ١٠ آالف دوالر.
ومؤكد حاليا ان من تداعيات أزمة «كورونا» أن العالم 
قبل األزمة ليس كما بعدها، وما ملسناه من ارتفاع في 
معظم املواد االستهالكية وغيرها خالل تلك األزمة والتي 
دفعت رئيس البنك الدولي ديڤيد مالباس للتحذير من 

موجة ارتفاع األسعار والتي لن تكون مؤقتة. 
ومحليا، وفي ظل اعتمادنا على اســتيراد غالبية 
احتياجــات الكويت من اخلارج فإن انعكاســات تلك 
األزمة ســتطال أثارها جيوب املواطنني مباشرة عبر 
زيادات باالسعار، ما يعني اننا بحاجة في الفترة احلالية 
وباملستقبل القريب الى تضافر اجلهود والتعاون بني 
صناع السياســات في العالم لتأمني وتســهيل حركة 
التجارة العاملية بأسرع مما هي علية بالسابق في مختلف 
املوانئ العاملية والسيما في بالدنا احلبيبة، كما نأمل 
من أصحاب القرار والقائمني على إدارة مرافق الدولة 
وضع خارطة طريق وإصــدار حزمة قرارات لتقليل 
اآلثار املباشرة لتلك األزمة سواء على الدولة أو املواطن.


