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إحياء لذكرى عالقات تاريخية بني شــباب اإلمارات 
املتحدة وشــباب الكويت، نظمت سفارة دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ندوة بعنــوان «اإلمارات والكويت قلب 
واحد»، وكان احملاضر في هذه الندوة صاحب الفكرة األخ 
العزيز محمد اجلوكر، أحد أبرز الصحافيني الرياضيني في 
دولة اإلمارات املتحدة وفي الدول العربية، حتدث خاللها 
األخ اجلوكر عن حقبة زمنية تخللتها لقاءات ونشاطات 
نظمت بني الشباب الرياضي اإلماراتي والشباب الكويتي، 
واختار بعض الرياضيني الكويتيني البارزين ليستعرضوا 
تلك اللقاءات الرياضية التاريخية بني رياضيي اإلمارات 
والكويــت، وكان من أبرز الرياضيــني الكويتيني الذين 
شاركوا في الندوة املرعب الالعب العمالق جاسم يعقوب 
واملعلق الرياضي املتألق أخونا محمد املســند الذي أدار 

الندوة بكل اقتدار كعادته.
كان من املفروض أن أشــارك في الندوة بدعوة من 
األخ محمد اجلوكر إال أن الظروف حالت دون ذلك، ولكن 
أرى أن أضم بعض الذكريات التي عشتها في إطار العالقة 
الودية بني شباب اإلمارات والكويت، حيث رافقت فريق 
نادي القادسية عام ١٩٧٤ في أول زيارة ولقاء رياضي بني 
رياضيي اإلمارات والكويت، ولقد لعب القادسية مباراتني 

مع نصر دبي.
وكان يرأس وفد القادسية الشيخ الشهيد فهد األحمد 
الذي اعتاد على تنظيم مثل هذه اللقاءات األخوية لتوطيد 
العالقة مع األشقاء في دولة اإلمارات املتحدة وبقية دول 
اخلليج، حيث ساهم الشهيد في تأسيس اللجان األوملبية 
في دول اخلليج العربي، وكنت رافقت الشــهيد فهد في 
زياراته لتلك الدول لتشجيع املسؤولني عن قطاع الشباب 
والرياضة لتأسيس جلان أوملبية، وذلك لتهيئتها لالنضمام 

للجنة األوملبية الدولية. 
وقد قوبلت تلك الزيارات بالترحيب والتأييد، وأسفرت 
عن تأســيس اللجان األوملبية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي واليمن، ونعــود لذكريات دبي حيث قام وفد 
القادسية برئاسة الشهيد فهد األحمد بزيارة سمو الشيخ 
راشد بن آل مكتوم حاكم دبي صباح اليوم األول من عيد 
األضحى لتهنئته والسالم عليه، وشعرت مبدى سعادة 
الشيخ راشد وهو املعروف بباني نهضة دبي، فهو الذي 
وضع اللبنات األولــى للعمران الكبير إلمارة دبي، وهو 
الذي بنى أكبر ميناء في دول اخلليج العربي، والذي مازال 

قائما إنه ميناء راشد.
ومن الذكريات التي ما زلت أذكرها هو أن أتعرف على 
أقــارب لي في دبي، وهم أبناء خالــة الوالدـ  رحمه اهللا 
وأسكنه فسيح جناتهـ  وال يسعني في هذه املناسبة إال أن 
أشيد باملبادرة الطيبة وباألخ محمد اجلوكر الذي حرص 
على التأكيد على العالقة املتينة بني الشباب الرياضي في 
دولة اإلمارات املتحــدة والكويت، والبد أيضا أن نحيي 
سفير دولة اإلمارات املتحدة د.مطر النيادي الذي ساهم 

في إقامة الندوة في دار السفارة.
من أقوال املغفور له بإذن اهللا سمو الشيخ جابر األحمد 
ـ طيب اهللا ثراه: «سوف يكون للشباب النصيب األكبر 
من عنايتنا واهتمامنــا.. ووطننا يتطلع اليوم إلى جيل 

جديد يؤمن بربه ووطنه».
واهللا املوفق.

ليضع كل واحد منا نفسه في ميزان (التقييم) حتى 
يعرف ما هي طبيعة هذه النفس التي يحملها بني وجدانه، 
فهل هي نفس صاحلة تخشى اهللا وتخشى الوقوع في 
املفاســد وفي فخاخ املفسدين؟! أم إنها نفس فاسدة ال 
تخشى اهللا وال تخشى املفاسد بل تتوق لها، وتتوق لكل 
دروب الضالل، وترتاح ألجــواء الظالم والضالل وما 

يحمالن من شرور ومساوئ؟!
لنسأل أنفسنا هل نحن نخاف اهللا؟! وملعرفة إجابة 
هذا التساؤل املهم للغاية علينا مراجعة الكثير من األشياء 
التي نتعرض لها في حياتنا، ونشاهدها حتدث هنا وهناك، 
فاألحداث التي تعصف باملجتمعات هي من األشياء الدالة 
على معرفة حقيقة أنفسنا من مسألة «مخافة اهللا»، فكل 
حدث سوف يترجم لنا معدن هذه النفس، وسوف يبني 
لنا موقع هذه النفس احلقيقي، إن كان لها موقع صالح 
أو موقع فاسد، وحتى تعرف بشكل جلي إن كانت نفسك 
تخاف اهللا، فانظر لنفسك أين تكون في هذه األمور اآلتية:

- إذا قيل ان هذا حرام وهذا حالل.. فأين تكون؟
- لو عرض أمامك موضوع يتعلق بـ «ظالم ومظلوم» 

فأين تكون؟
- لو اختليت بنفسك هل تنتهك حرمات اهللا.. فأين 

تكون؟
- هل قدمت طاعة «إنسان» على طاعة اهللا.. فأين تكون؟ 

- لو شاهدت األخالق تتهاوى.. فأين تكون؟
- لو نظرت للحقوق تسلب أمام عينيك.. فأين تكون؟ 
- لو رأيت الفقير واملسكني والضعيف.. فأين تكون؟
- لو رأيت الفاسد يطغى في فساده.. فأين تكون؟ 

- لو مزقت أمامك سبل «احلق» من كفوف «الباطل».. 
فأين تكون؟

- لو متادى أهل الشر.. وأصبح أهل اخلير في غربة 
وعزلة.. فأين تكون؟

- لو رأيت السارق والناهب واملنافق والكاذب.. فأين 
تكون؟.. وأين.. وأين.. والتساؤالت كثيرة.

فانظر لنفســك أين تكون عند هذه املواقف، وعند 
الكثير مــن املواقف التي تتعلق باخلير والشــر، فإن 
وجدت نفسك جتنح للخير وترتاح إلى ناحيته - مبجرد 
الشعور الداخلي - فأنت من أهل اخلير الذين يخافون 
اهللا ويتقونه، وإن وجدت نفســك تتوق للشر، وتؤيد 
كفوف الباطل، وتصفق للفاسدين في األرض، وتفرح 
بقطع أرزاق البشر، وتتطلع ملا في أيدي الناس وحقوقهم، 
فاعلم أنك متلك نفسا جاحدة ومتجاوزة، وهي نفس ال 

تخاف اهللا وال تخشاه!
إذن ليضع كل واحد منا نفسه في ميزان «التقييم» 
حتى يعرف حقيقة حياته، ويــدرك جيدا أين هو اآلن 
في عالم البشــر الغريب والعجيب، وما هي احلالة التي 
تهيمن على كيانه، حتى يتدارك األوضاع الكارثية التي 
قد تتواجد بها نفسه، وأن يثبت تلك األوضاع والطبائع 
اإليجابية واخليرة التي قد تتواجد بها نفسه، إذن يجب 
علينا معرفة أنفسنا أين تكون؟ وهل هي نفوس تخاف 

اهللا؟.. ودمتم برعاية اهللا وحفظه.
 بسم اهللا الرحمن الرحيم (فال تخافوهم وخافون إن 

كنتم مؤمنني).

املتابــع للبرامــج اإلعالمية مثل 
املسلســالت وغيرها يجد أن كثيرا 
من املمثلني ليسوا من الكويت، بعضهم 
عاش في الكويت وتعلم اللهجة الكويتية 
وأعطى صورة مغايرة للثقافة الكويتية 
مبصطلحاتها ومعانيها التي ورثناها 
عن اآلباء واألجداد، بل بعض هؤالء 
املمثلني يدخل على ثقافتنا وتاريخنا 
ما ليس منه، وهذا ما أثر على اجليل 
احلالي من خالل عدم معرفة الكثير 
بتاريخنا العظيم ومصطلحات ثقافتنا 
الكبيرة والتي قامت على منهج اإلسالم 
والعادات الطيبة وتقاليد أهل الكويت 

اخليرين.
لقد أصبــح بعض أوالدنا وبناتنا 
الغــرب ولهجات  يتفاخرون بكالم 
الثقافــات املجاورة وعاداتها التي قد 
تتعارض مع عاداتنا وقيمنا حتى انها 
أثرت على تاريخ الكويت إما بالتغيير 

أو النسيان.
لقد كان لهذا التداخل بني الثقافات 
سمعة غير طيبة على ثقافتنا وعاداتنا 
فإن اللــوم على اإلعالم الكويتي أنه 
مخلوط ال يعبر عن حقيقة كاملة عن 
الكويت وتاريخها وثقافتها اجلميلة، بل 
البعض يظن ذلك من مخلفات املاضي، 
والبد أن نتبع غيرنا وهذا من اخلطأ، 
فاملاضي قام على أصول وعادات طيبة 

متيزت بها الكويت.
هناك برامج ومسلســالت هادفة 
نحتــاج إلى أن نلتزم مبنهجها حتى 
نحافظ على تأصيل ثقافتنا املباركة، 
املعاني  ويستســقي منها أوالدنــا 
واملصطلحات اجلميلة وفق ما ورثناه 

من تراث وقيم.

يبدو لي أن األمة العربية على امتداد 
حدودها من اخلليج إلى احمليط حتتاج 
إلى بخور طيب ورقية شرعية للتخلص 
مما أصابها خالل الســنوات القليلة 
املاضية وأدى إلى ما نعيشه اآلن من 
متزق وتفكك وصراع تراه العني على 
امتداد اخلريطة، وتختلف إخفاقات ما 
نراه سواء كانت إخفاقات اقتصادية 
أو سياســية أو تعليمية أو إخفاقات 
في هياكل ومقومات استقرار الدول 

ووحدة أراضيها.
ومنذ عدة عقود كان جميع أبناء 
أمة العرب جتمعهم وحدة الهدف، بل 
إن الفن العربــي كان ينطلق من أي 
دولة عربية ثم يتردد صداه بجميع 
اللهجات العربية في باقي الدول وكان 
املدرس الغربي يقوم برسالته في أي 

بلد عربي وكأنه في مهمة تاريخية.
العربية تزدحم  وكانت املصايف 
مبواطنني عرب من مختلف األقطار 
وكان االستماع إلى حفالت أم كلثوم 
الصافي والطرب  وفيروز ووديــع 
اجلميــل فــي كل بيــت عربي مع 
إعجاب املســتمعني وكم اســتقبلت 
األندلس في حفالتها عمالقة  سينما 
الفن العربي وما زالت تســجيالتها 
باألبيض واألســود شاهدا على تلك 
الوصفة السحرية للعالقات العربية، 
وكان التضامن العربي بعد حرب ١٩٦٧ 
خير دواء وبلسم للجيوش والشعوب 

العربية في خطوط املواجهة.
وبعد مرور تلك السنوات يجب أن 
نفكر جيدا في حملة تبخير شــاملة 
للوطن العربي والرقية الشرعية لطرد 
السحر واجلان وأولها األسود الذي 
جعلنا نصل إلى ما نحن عليه اآلن من 
متزق وتفكك يعرف مداه من عاشوا 
وهتفوا باملدارس واجلامعات بهتاف 
«حتيــا األمة العربيــة» ولم يدر في 
خلدهم يوما أن دولة عربية تخترق 
حدود دولة شــقيقة أو أن حتالفات 
مع مجموعــات خارج املظلة العربية 
أو اخلريف العربي هي جواز املرور 
إلى مواقف دولية جديدة ضاعت فيها 
القيم والروابط التاريخية واختفت أمام 

املواقف الالأخالقية.
وما زال األمل كبيرا بحملة بخور 
طيب وقراءة من املخلصني وما أكثرهم 
فــي أرضنا العربية التــي تغنّى بها 
الشعراء واألدباء وهي أرض احلضارات 
واألديان السماوية لنردد معاً «حتيا 
األمة العربية» عندما تعود أمة عربية 
واحدة ذات هدف واحد كما كانت سابقا 

ألن في االحتاد قوة وعزة.

١١»، ومن غير املمكن قياس القدرة 
واإلرادة واكتشــاف الكفاءة وقوة 
املناعة بأبعادها املختلفة إال من خالل 
األزمات، وبالتالي فإن لألزمات أوجه 
إيجابية وترتيب جديد لألولويات 
وفرصة ال تلتقطها إال النخب الذكية 
التي لها دور حقيقي في اإلصالح 

والنقد.
البالد من اعتصام  وما شهدته 
قائم له دوافعه ومســبباته تطالب 
باإلصالح وتصحيح لألخطاء له وجه 
إيجابي، وهذا يكون بحسن التدبير 
وهو منهج العقالء واملدركني، وإال 
«أوردها ســعد وسعد مشتمل، ما 
هكذا يا سعد تورد اإلبل».. ودمتم 

ودام الوطن.

العمالقني عبداحلســني عبدالرضا 
وخالد النفيســي ـ رحمهما اهللا ـ 
بالفعل «فهد البناي ومحمد رمضان» 
ثنائي مالهم حل سواء على صعيد 
األداء التمثيلي املتميز والكوميديا 
املوظفة  احلواريــة واالرجتاليــة 
النص  بالتوظيف الصحيح خلدمة 

وإبراز قضايا «سوبر ماركت».
مسك اخلتام:

٭ رسالة جلميع طاقم عمل «سوبر 
ماركــت».. أمتعتونا مبا قدمتم من 
عرض مســرحي متميز برغم مما 
حتمله املسرحية من قضايا مؤملة إال 
أنكم قمتم بتوليفها في إطار كوميدي 
لتوصيل الرسالة دون ألم للمشاهد.
٭ موليير.. وأعنيها يا البالم حان 
الوقت بأن أقوم بتشبيهك مبوليير 
اخلليج ملا تقوم به من عمل سواء 
على صعيد اإلنتاج واألداء التمثيلي، 
أجمل ما في مسرحك أنه يقوم على 
الكل وليس على الفرد، وهذا ما جعل 
مسرحيات موليير إلى اآلن متعايشة 
مع مجتمعنا، وهذا هو منطق حسن 

البالم في مسرحه.

على اإلنتاج، والتي بدورها تؤثر على 
النمو االقتصادي وتتبعه ارتفاعات 
في أســعار الغذاء والنقل واملواد 
اخلام واملواد األخرى. أما بالنسبة 
للحلول ملواجهة هذه التحديات فهي 
في بناء بيئة اســتثمارية محفزة 
وشــفافة وعادلــة وصياغة أطر 
قانونية تخدم االستثمار والتنمية.

االحتياطي الفيدرالي
ومعدالت الفائدة

للمقالة واحتساء  أثناء كتابتي 
فنجان القهــوة، اعلن االحتياطي 
الفيدرالــي عن رفع معدل الفائدة 
بـ ٧٥ نقطة! حيث تشير توقعات 
الفيدرالي إلى مزيد من الرفع بوتيرة 
التضخم. وأضاف  قوية، ملواجهة 
أن خفــض الفائدة لن يبدأ إال في 
٢٠٢٤. ويعتقد أن الفيدرالي سوف 
ميضي قدما برفع معدالت الفائدة 

ملواجهة التضخم.
الفيدرالي  إن رفع االحتياطي 
ألســعار الفائدة قد يعني سقوطا 
الناشئة.  مدويا بالنسبة لألسواق 
فزيادة أسعار الفائدة عادة تؤدي 
الدوالر، وتدفق  ارتفاع قيمة  إلى 
إلى اخلارج وفي  رؤوس األموال 
بعض األحيان أزمة في أسواق العملة 

بالنسبة لالقتصادات النامية.

مدرسة تربوية لو أحسن املريض 
االستفادة منها لكان نعمة ال نقمة» 
وقال تعالى: (ال حتسبوه شرا لكم 
بل هو خير لكم) «سورة النور آية 

للمشاهد بإبداع متميز في العناصر 
.Chapeau ..املسرحية بأكملها

«سوبر ماركت» أعادتنا للماضي 
اجلميــل، فقــد جتســدت روحا 
عبداحلســني عبدالرضــا وخالد 
النفيسيـ  رحمهما اهللاـ  بإبداعاتهما 
السياسية  الكوميدية واإلسقاطات 
في أداء كل من فهد البناي ومحمد 
الرمضان، فعندما كنت أتابع أحداث 
التي  املسرحية وباألخص املشاهد 
جتمع ما بني البناي والرمضان ال 
أعلم ملاذا كنــت أتذكر على الفور 
املسرحيات التي كانت جتمع ما بني 

إلــى أن احلكومات ال يكون أمامها 
الوطني سوى زيادة  الدين  لسداد 
الضرائب، أو طبع املزيد من األموال. 
التضخم الناجت عن ارتفاع األجور، 

سعر الصرف.
عالقة االنتعاش والركود االقتصادي

يــرى اخلبــراء االقتصاديون 
العامليــون أن مــدة االنتعــاش 
االقتصادي تؤثر على مدى ســوء 
الركود التالي لها، كما وجدوا أسبابا 
تدفعهم لالعتقاد بأن الركود احلاد 
يؤدى إلى انتعاشات اقتصادية قوية.

التحديات واحللول

الديون العامة والتضخم ومخاطر 
كورونا وأسعار الطاقة وزيادة الطلب 

االنحراف، حتى ال تصبح متعددة 
اجلوانب مســتقبال يصعب حلها 
اإلدارية، وهي كاملرض  باألساليب 
كما قال مصطفى السباعي «املرض 

«التالحم االجتماعي»  املســرحية 
مي.. مي تلك النقطة التي لعب عليها 
املؤلف واملخرج ومهندس الديكور 
وحوار املمثلني من خالل تكرارها 
فــي حواراتهم بكلمــة «مي.. مي» 
الكثير  الذي جمع  الديكور  بجانب 
من أنواع السلع سواء كانت محلية 
أو املستوردة اجلميع متعايش «مي.. 
مي» في مجتمعه «ســوبر ماركت» 
رسالة سياســية اجتماعية سلط 
الضوء عليها بطريقة رمزية ولعب 
الديكور واملخرج واملمثل بالتوظيف 
املسرحي الصحيح لتوصيل الرسالة 

لكبح جماح التضخم.
ماذا يقصد بالركود؟

هي الفترة التي مير فيها االقتصاد 
بدورة كاملة من االنتعاش ثم يتبعه 
االنكماش، والذي يتراجع فيه الناجت 

االقتصادي لربعني متتاليني.
وينظر صندوق النقد الدولي عند 
حتديد حــاالت الركود على الصعيد 
العاملي إلى مؤشرات عديدة تتضمن 
انخفاض نصيب الفرد من الناجت احمللى 
اإلجمالي، والتجارة وتدفق رأس املال 

واستهالك النفط، ومعدالت البطالة.
أسبابه

ومــن أبرز األســباب حلدوث 
الركود الديون الوطنية، ويرجع ذلك 

ازدادت األزمات في عصرنا إلى 
حد ما، حســب قول أحد الباحثني 
«عالم األزمات جــزء منا، كما أننا 
جزء منه»، وإصرار العديد من القوى 
الفاعلة على حتقيق أهدافها من خالل 
إثارة وافتعال األزمات، هذا ما يعرف 
باألزمة املصنعة التي تتصف بإيقاع 

سريع ومتالحق.
يرى البعض أن األزمة هي نقمة 
تلقي بضغوطاتهــا على األجهزة 
األمنية، والســيما إذا جنمت عنها 
خســائر مادية أو معنوية، إضافة 
إلى اجلهد الكبير الذي ينصرف إلى 

كيفية التعامل مع ظروف األزمة. 
وفي املقابل يرى آخرون أن األزمة 
نعمة وفرصة لتعديل املسار ومعاجلة 

احلبكة التي قام عليها الصراع 
الدرامي في مســرحية «ســوبر 
ماركــت»، «مي مي» هي األمنية التي 
بنيت عليها أحداث املســرحية من 
خالل التساؤل املطروح عبر احلوار 
املسرحي: متى سوف يكون مجتمعنا 
«مي مي»؟ مبعنى متى سوف يتالحم 
املجتمع؟ فـــ«مي مي» معناها: الكل 
بجانب اآلخر أو مبعنى أصح الكل 

للفرد والفرد للجميع.
«ســوبر ماركت» قــام بتأليفها 
وإخراجها عبــداهللا البدر الذي قام 
بتأليف مسرحيته من قانون الكوميديا 
السوداء «شــر البلية ما يضحك»، 
مع دخول لبعض احلوارات للمذهب 
الرمزية ومثل ما قالوا: اللبيب باإلشارة 
بالتفكيك والتحليل  أقوم  يفهم، لن 
للعناصر املسرحية وسرد قصتها 
ألن املسرحية تستحق أن تشاهدها 
ملا حتمله من إســقاطات سياســية 
واجتماعيــة واقتصاديــة والكثير 
والعديد من مشــاكل مجتمعنا في 
إطار كوميدي ويبقى لدينا «مي.. مي».
«سوبر ماركت» حملت قضية 
من ضمــن القضايا املطروحة في 

توجه احلرب الدائرة في أوكرانيا، 
وحاالت اإلغالق في الصني، وما تشهده 
سالســل اإلمداد مــن اضطرابات، 
ومخاطر الركود التضخمي ضربات 
شــديدة إلى النمو العاملي، ومن ثم 
سيصعب على كثير من البلدان جتنب 
مخاطر الركود. وتتطلع األسواق إلى 
العمل من جديد، وبالتالي  استئناف 
من الضروري تشجيع اإلنتاج وجتنب 
فرض القيود التجارية، وثمة حاجة إلى 
إجراء تغييرات في السياسات املالية 
والنقدية واملناخية وسياسة الديون، 
وذلك ملجابهة سوء تخصيص رأس 

املال وعدم املساواة.
لذا جتد مراكز الدراسات االقتصادية 
العاملية واخلبراء االقتصاديني ومنهم 
املستشار االقتصادي محمد العريان  
وصف املرحلة الراهنة بأنها تشــبه 
سبعينيات القرن العشرين في ثالثة 
جوانب رئيسية، هي: التعطل املستمر 
في جانب اإلمداد الذي يذكي التضخم 
املســبوق بفترة طويلة من تطبيق 
السياسات النقدية التيسيرية بدرجة 
كبيرة في االقتصادات املتقدمة الكبرى، 
وتوقعــات ضعف النمــو، ومواطن 
اقتصادات  التي تواجههــا  الضعف 
األســواق الصاعــدة واالقتصادات 
النامية فيما يخص تشديد السياسة 
النقدية التي ســتكون ثمة حاجة لها 

املوقف السياسي

اإلمارات
والكويت..
قلب واحد
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ألعداء الوطن في نفث ســمومهم 
النار من مستصغر  بيننا، ومعظم 
الشرر، إن مجلس األمة هو مجلس 
الشــعب والناطق باسمه وال غنى 
لنا عنه، ولكن األمــور ال تدار إال 
باحلكمة والتشاور حتى ال تنحرف 
عن مسارها ويبقى لالتفاق مكان، 
حتى وإن كان هــذا املكان صغيرا 
سيتسع عند التشاور ويكون هناك 
نقطة يتفق عليها وال يختلف عليها 

أحد.
أن يفســد  ال نريد لالختالف 
قضايا حيوية تصب في مصلحة 
البالد والعباد، وال نريد أن نخرج 
عــن توجيهــات والة أمورنا، وال 
نريد أيضا ملســتوى النقاش فيما 
بيننا أن يكون عقيما وبال جدوى، 
أو أن نكرر أخطاء املاضي، فنحن 
بحاجة ماسة إلى سياسة متوازنة فال 
نستبق األحداث بل نتروى ونترك 
عنا املشاكل اجلانبية وإعطاء األمور 
فوق حجمها، فنحن نريد مجلس 
أمة لإلجناز ال للتأزمي، ونريد أيضا 

حكومة قوية.

بد أن يكون هناك حل لهذه املشكلة 
شريطة أن يتعاون اجلميع، وأال يغرد 
أحد خارج السرب، فنحن ال نريد 
أحداثا مثل تلك األحداث التي مرت 
بها الكويت عام ٢٠١١ وأساسا لم يعد 
الوضع كما كان في ذاك الوقت، كما 
أننا ال نريد ملجلس األمة أن يحل.

ولم يعد مقبوال حالة االحتقان 
التي يفتعلها أناس يريدون تعطيل 
مصالح النــاس، وإظهار عنتريات 
ال تليق بهــم، والتعاون والتكاتف 
مطلوبان حتــى ال نعطي الفرصة 

ملا آلت إليه أوضاع البلد وهذه وجهة 
نظرهم وتقييمهم لألوضاع.

وهذا من حقهم ونحن بدورنا 
نحترم وجهة نظرهم ما لم يؤل ذلك 
إلى الفوضى وانفالت زمام األمور، 
ولكننا لنا رأي في هذا األمر ونرى 
فيه عني الصواب، فلم ال تشكل هذه 
املجموعة وفدا وتقابل ســمو ولي 
العهد للتشــاور مع سموه في حل 
هذه املشكلة؟ وميكن أن تطرح هذه 
املجموعة وجهة نظرها، وتستمع 
أيضا إلى وجهة نظر ســموه، وال 

الدميوقراطية منذ  بلد  الكويت 
نشأتها، وال حياد عن هذا املبدأ، فقد 
اختار أبناؤها أول حاكم لها بالتشاور 
واالتفاق ومن ثم اإلجماع، وكانت 
الدواوين ومازالــت منبرا للحرية 

وتبادل اآلراء.
واليوم الوضع لم يتغير عما كان 
عليه، فال حاجز بني احلاكم والشعب، 
ومع ذلك ال بــد أن يعرف اجلميع 
أن الكويت بلــد صغير ال يتحمل 
التأزمي، ولألسف نحن نرى كثيرا 
من السياسيني يبحثون عن الشهرة 
ومصاحلهم الشخصية، ويتلونون 
من أجل ذلك، والتأزمي والتصعيد ال 
يحل املشاكل، بل يجعلها عصية على 
احلل، وفي هذه احلالة ال يأتي اإلجناز 
في هذا اجلو املتكهرب، ويجب أن 
نتحمل جميعنا املسؤولية وأن نضع 
الكويــت نصب أعيننا، ونســعى 
ملصلحتها ال ملصاحلنا الشخصية، 
وباحلوار حتل أصعب املشاكل، وقد 
النواب األفاضل  قام مجموعة من 
باالعتصام في مجلس األمة ورأوا أن 
في ذلك وسيلة للتعبير عن رفضهم 

كلمات ال تنسى
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