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بالسياسة 

الكويتية

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

التحول الرقمي: لقد أكدت في مناسبات سابقة متتالية أن 
التحول الرقمي هو ظاهرة حتمية، يتسارع حتكمه 
في حياة اإلنســان، بدرجة قــد تفوق قدرته على 
التكيف معها، إن لم نتخذ اإلجراءات الالزمة ملواكبة 
هذا التطور. في النتيجة ستصبح التعامالت كلها 
بني الدول واألفراد «رقمية» دون تواصل بشري. 
لقد حتقق كثير من هذا التطور، حتى اآلن، ولكن 
املزيد آت قريبا، وسيشمل النشاطات واملمارسات 
كافة، إما إلحكام السيطرة الكاملة على نشاط يتم 
حاليا التعامل الرقمي به جزئيا كالتعلم، واإلدارة، 
والتجارة، والنقل، وغيرها، وإما لغزو نشــاطات 
إنسانية جديدة لم تنتقل بعد من إطارها التقليدي 

إلى اإلطار الرقمي.
إزاء ذلك، علينا أن نستعد للثورة الرقمية بكامل 
جتلياتها، حتى ال نتخلف، وتتوســع الفجوة بني 
التقليدي، فاقــد الصالحية، واحلديث الذي ميثل 
املســتقبل.. إنها مسابقة مع الزمن وال مجال فيها 

إلى االنتظار أو التراخي.

الصراع على أحادية النظام الدولي: أحادية النظام - أو النظام 
الدولي اخلاضع للقطبية األحادية - تعني ببساطة 
حتكم دولة عظمى مبصيــر بقية دول العالم، من 
خالل سيطرة تلك الدولة على منظمة األمم املتحدة، 
وحتكمها بقراراتها. وهذا الوضع هو أسوأ ما ميكن 
أن يبتلى به عاملنا، من حيث ممارساته التي ال تخضع 
إلى القانون الدولي، وال إلى مبادئ التعامل السليمة 
بني الدول، وال إلى معايير العدالة، وال إلى احترام 
حقوق الدول األخرى أو مصاحلها املشروعة، وبالتالي 
فإن ممارســات القطب الواحد قد جتر إلى كل ما 
يخالف ذلك مثل شن احلروب، والعدوان، وفرض 
العقوبات، والهيمنة، وفرض الســيطرة بأساليب 
االبتزاز والتهديــد والترهيب وغير ذلك. إن هذه 
الظاهرة مألوفة لدينا في الوطن العربي، نتيجة ملا 
تتعرض لها دولنا من تسلط الدول العظمى منفردة 

أو مجتمعة.
هل «ثنائية النظام» هي احلل؟ أي «حكم القطبني». 

اجلواب قطعا «كال».
خــالل مرحلة احلرب الباردة (أي قبيل انهيار 
االحتاد الســوفييتي) كان النظام الدولي يخضع 
لقطبية ثنائية، االحتاد السوفييتي، وحلفائه من جهة، 
والواليات املتحدة، وحلفائها من اجلهة األخرى.. 
وقد أوجدت القطبيــة الثنائية بعض التوازن، من 
حيث تصدي أحــد القطبني ألي إجراء من القطب 
اآلخر قد ميس مصاحله، أو مصالح الدول التابعة له.

وهذا التصدي املتبادل منع حاالت تسلط فردية، 
أي منع الضرر، وليس بالضرورة حتقيق العدالة، 
وال حتى املنفعة، وهذا فــي حالة االختالف على 
موقف ما، ولكن هنالك أمثلة على اتفاق القطبني على 
إجراءات، وسياســات لم تكن متطابقة مع القانون 
الدولي.. وفي مثل تلك احلاالت كانت املنظمة الدولية 
تخضع التفاق الكبــار، وتصدر قرارات مجحفة، 

وغير قانونية بحق الدول الضعيفة.

الدوالر كعملة دولية: عندما انهار االحتاد السوفييتي في 
العقد األخير من القرن املاضي استقر التحكم بالنظام 
الدولــي برمته للقطب اآلخر، أي الواليات املتحدة 
ومن يدور في فلكها. وقد عززت السيطرة األميركية 
إخضاع النظام املالي برمته للدوالر األميركي الذي 
أصبح املرجع الوحيد جلميع العمالت والتعامالت 

بني جميع دول العالم.
وقد أوجد ذلك ســالحا فتاكا في يد الواليات 
العقوبات، لشل  املتحدة، فاستخدمته بصمت في 
قدرة أي دولة تخرج عن الطاعة األميركية، فال ميكن 
إجراء أي معامالت مالية دون املرور عبر الدوالر: ال 
بيع، وال شراء، وال استيراد، وال تصدير، وال قدرة 
على االستفادة من العملة الوطنية للدولة املعاقبة.

تفاقمت ظاهرة العقوبات االقتصادية وهيمنة 
الدوالر لدرجة ألقت بظاللها اخلطيرة على جميع 
اقتصادات العالم دون استثناء مبا في ذلك االقتصاد 

األميركي.

عملة (بريكس) كمنافس دولي: من الطبيعي أن ذلك استفز 
ردود أفعال من قبل الدول املتضررة، التخاذ إجراءات 
مضادة، ولقد بدأت بجهــود صينية لطرح بديل 
للتداول املالي عن الدوالر يبدأ في إطار دول معينة، 

ثم يتوسع!
ونشهد اآلن ما كشــف عنه الرئيس الروسي 
(فالدميير بوتني) أن العمل يجري على إنشاء عملة 
احتياطية دولية تعتمد على سلة من عمالت دول 
مجموعة «بريكس»، خالل كلمة للمشــاركني في 
منتدى أعمــال «بريكس» الذي عقد أخيرا، وكلمة 
«بريكس» هي مختصر للحــروف األولى باللغة 
الالتينية BRICS املكونة ألسماء الدول صاحبة أسرع 
منو اقتصادي في العالم، وهي: البرازيل، وروسيا، 
والهند، والصني، وجنوب أفريقيا.. حيث قال: «جنبا 
إلى جنب مع شركاء البريكس يجري تطوير آليات 
بديلة موثوقة للتسويات الدولية، ونظام نقل الرسائل 

املالية الروسي مفتوح لربط بنوك هذه البلدان».
وأضاف: «إن جغرافية اســتخدام نظام الدفع 
الروســي «مير» آخذة في التوسع، ومسألة إنشاء 
عملة احتياطية دولية على أساس سلة من عمالت 
بلدان مجموعة «بريكــس» يجري العمل عليها»، 
وأشــار إلى أن دوائر أعمال «بريكس» تتوســع 
باســتمرار في العالقات ذات املنفعة املتبادلة في 
املجاالت التجارية، واملالية، واالستثمارية، بالرغم 

من املشاكل والصعوبات كلها.

اليوم كوارث  العالم  يواجه  حتديات احلروب وأخطارها: 
متالحقة، إما نتيجة للحروب والصراعات، والتي بدال 
من أن تقوم املنظمة الدولية وأعضاؤها املتنفذون 
بالعمل على إطفائها بحسب القانون الدولي  تكتفي 
بالتصريحات الفارغة، وإعالن األمنيات الباهتة، بينما 
يتسابق أعضاؤها لـ «صب الزيت على النار»، في 
حروب متتابعة، التي آخرها كانت احلرب بني روسيا 
وأوروبا، ولم نلمس أي جهد دولي صادق لوقف 
هذه احلرب، وال لوقف الدمار، واملوت، واخلراب، 
واحلصار، والعقوبات، والكوارث التي نشــهدها 
في كل حلظة، بل ما نشــهده هو تسابق األطراف 
على التحريض، وفرض احلصار، وإرسال السالح، 
واملرتزقة، والتدمير، وقطع التواصل، وهدر املقدرات 
بأنواعها.. وخلق أزمات خانقة في أنحاء العالم بال 

أي مبرر.
وفي ظل مثل هذا النظام الدولي املشلول! وعندما 
حتجم األمم املتحدة عن القيام بواجبها، تنكفئ كل 
دولة على حالها، لتحمي نفسها من الدول األقوى 
منها، ولتؤمن حاجاتها، ومصاحلها.. وعندئذ تضطر 
تلك الدول لهدر مواردها على التســلح والتخندق 

بدال من إنفاق ما لديها على البناء، والتنمية، وتطور 
احلياة فيها على نحو أفضل، وألنه ليس مبقدور 
أي بلد أن يؤمن لنفسه احلماية الكافية، فقد وجد 
النظام الدولي ممثال بـــ «األمم املتحدة»، لتوفير 
احلماية واألمن والســلم ألعضائها، ولتعفيهم من 

مهمة القيام بذلك بصورة منفردة.

تراجع العوملة: مع األسف هذا هو الوضع حاليا. ونتيجة 
لذلك انكفأت الدول على نفسها، حلماية مصاحلها، 
بل حلماية وجودها، وتراجعت من إطار العوملة نحو 

شعار: «بلدي أوال»!
«العوملــة» هي احلالة التي جنمــت عن زوال 
املســافات، واحلواجز التي كانت تفصل بني دول 
العالــم، نتيجة لتطور وســائل النقل، واالتصال، 
والتواصل بأنواعها.. ونتيجة لذلك انفتحت دول 
العالم تلك على بعضها، فتقاربت الشعوب، وسهل 
الســفر، وتيسرت سبل التعامل والتعاون وتبادل 
املصالــح إلى درجة أجــازت أن يطلق على الكرة 

األرضية بأنها قرية واحدة.
ومــن الطبيعــي أن االنفتاح لــم يكن كامال، 
لضرورات موضوعية ومفهومة.. ولكن التواصل 
يتزايد بالرغم من أن نزعــات التطرف، والعنف، 
وعصابات الشر التي استفادت من زوال احلواجز، 
كانت قد متكنت من اجتياز احلدود بسهولة، لترتكب 
جرائــم، وفظائع بحق أبرياء، مما أجبر الكثير من 
الدول على إعــادة فرض قيود على احلركة كانت 

قد أزالتها سابقا!
وهكذا تضاربت املواقف بصدد أهمية العوملة.. 
فهناك من أدانها وحملها مسؤولية الفوضى التي 
سادت في زمنها، وهناك من عدها ظاهرة طبيعية 
وحتمية، ولو أحسنا استغالل إيجابياتها وتسهيالتها 
بحكمة، وفي ظل نظام دولي فاعل، ملا كانت الفوضى.. 
ولذلك ال يجوز تصنيف العوملة على أنها «إما ظاهرة 
حسنة أو ظاهرة سيئة»، فهي ظاهرة طبيعية، وغير 
مسؤولة عن أي إساءة من صنع أيدينا وقعت في ظلها.

فشــل النظام العاملي: إن جاز أن ينســب إلى العوملة 
أي فشل، فإنه ســيكون نتيجة الفوضى الناجمة 
عن فشــل النظام العاملي القائم، وعن عجز األمم 
املتحدة.. فعندما يصلح النظام الدولي تصلح معه 
أمور كثيرة أخرى، وعندئذ ننتقل من: زمن احلروب، 
والصراعات، وسباق التسلح، والتخلف، وانتشار 
األوبئة، واملآسي اإلنسانية، وانتشار ظاهرة اللجوء، 
وتدمير البيئة، وهدر املقدرات املتاحة، ونشر نزاعات 
الكراهية، والتطرف، واإلرهاب األعمى، وتهديد حياة 
األفراد، واملجتمعات.. مهما كانت بعيدة عن مواقع 
الصراع - ننتقل من كل ذلك إلى عالم يسوده األمن، 
والرخاء، واالزدهار، والتقدم، والسعادة، والتعامل 
النبيل بني جميع شــعوب األرض في ظل حماية 

نظام دولي نزيه، وحكيم، وفاعل.
 والقادم أسوأ!!

١ - حتديات صعود الصني.
٢ - ويالت احلروب.

٣ - املجاعة ونقص الغذاء والدواء.
٤ - حروب الطاقة وانقطاعاتها.

٥ - حتديات العمالت الدولية.
٦ - مخاطر الفجوة التقنية.
٧ - نظام عاملي غير عادل.

٨ - األزمات االجتماعية.
٩ - أزمة الكساد والغالء.

١٠ - حوكمة اإلنترنت وحتديات البدائل.
١١ - التلوث البيئي يزداد خطورة بالعودة إلى الفحم.

١٢ - أزمة املياه.
١٣ - حتديات األوبئة.

١٤ - العقوبات األحادية وارتداداتها.
١٥ - أزمة البطالة والفقر.

١٦ - اخلالفات حول مبادئ حقوق امللكية الفكرية.
١٧ - مشاكل سالسل التوريد.

 
احلل: احلاجة إلى الدميوقراطية بني الدول، كما هي في الدول: 
احلل ملثل هذه املعضالت وغيرها، إذن، هو نظام 
دولي دميوقراطي ملتزم مبيثاق األمم املتحدة الذي 
يســاوي بني الدول جميعها في حقوقها الكاملة، 
ويوفر لها احلماية الدولية الالزمة من أي اعتداء، 

أو جتاوز من أي طرف كان.
ولن يتحقق هذا الوضع دون االتفاق الصادق 
بني ما يسمى بالدول العظمى على احترام املنظمة 
الدولية، وقانونها، وميثاقها، وإلغاء حق (الڤيتو) الذي 
ميز خمس دول عن بقية الدول األعضاء في املنظمة 
الدولية البالغ عددها أكثر من ١٩٣ دولة. وبغير ذلك 
سيبقى النظام الدولي مشلوال، وعاجزا عن حتقيق 
أي قدر من مقتضيات امليثاق، التي من أهمها األمن 
والسلم للدول. ولذلك تنتشر احلروب والصراعات 
واألزمات االقتصادية دون أن حترك األمم املتحدة 
أي ســاكن، ويســتمر تدمير البيئة، نتيجة لعدم 
التزام الدول املتنفــذة باإلجراءات الالزمة حلماية 
البيئة عندما تتعارض تلك اإلجراءات األساســية 
مع مصاحلهــا الصناعية والتجارية واالقتصادية 

بشكل عام.

نداء إلى حكماء العالم: تعودنا على ظاهرة «اشتدي أزمة 
تنفرجي» أي إن االتفاق بني األقطاب ال يتحقق إال بعد 
احلروب، وكلفتها، ودمارها، وعندما يهلك املتحاربون 
يجبرون على التوجه نحو طاولة التفاوض.. فلماذا 
ال يعكسون املسار ويتفاوضون باحلكمة واحلجة 
حول طاولة التفاوض بدال من االحتكام إلى السالح 

أوال! وبدال من التدمير قبل البناء؟
كل ما أقول إنه في حال فشل القادة في االتفاق 
على نظام دولي تنفذه (منظمة األمم املتحدة) وأجهزتها 
املختلفة، فعلى حكماء هذا العالم أن يقولوا كلمتهم.. 
وعليهم أن يتالقوا، لوضع نظام وقانون لعاملنا أمام 
القادة، لعلهم يبصرون احلكمة ويهتدون بها. أختتم 
قولــي: إن املضي على ذات الطريق التي أوصلتنا 
إلى ما نحن عليــه، هو طريق خطر! وما ينتظرنا 
عليه هو أخطر بكثير مما شهدناه! على فظاعة ما 
شهدناه.. وعلينا أال منضي على طريق الهالك، وأن 

نسلك املسار اآلخر.
وبصفتي الرئيس الفخري مللتقى البحث الدولي 
«قمة البوسفور» مند تأسيسها قبل عشر سنوات، 
سأدعو مؤمترها القادم لدعوة فريق دولي من حكماء 
العالم (من غير احلكوميني)، لتشكيل مجلس لدراسة 
القضايا اخلالفية الدولية الرئيسة، واقتراح حلول 
لها، ولعرضها على طاولة املفاوضات لصانعي القرار، 
الذين سيجلسون حولها بعد احلرب، كما يحصل 
في نهاية كل حرب. وذلك ألن األمل ضعيف - من 
معرفتي املباشرة - بإمكانية حصول أي مفاوضات 

مجدية قبل نهاية احلرب.

العهد  باشر سمو ولي 
الشــيخ مشــعل األحمد 
التصحيحية  اإلجــراءات 
السياسة  العتمة في  إلزالة 
الكويتيــة، ولقــد تفاءل 
املواطنون بإجراءات سموه 
حينما اســتقبل األسبوع 
املاضي رؤســاء مجالس 
األمــة ورؤســاء مجالس 
الوزراء لبدء مشاوراته في 
اختيار رئيس جديد ملجلس 
الوزراء وتشكيل احلكومة 
مبا يتناســب مع الظروف 

التي متر بها البالد.
املواطنون  كما تفــاءل 
إعادة  بحرص سموه على 
قطار عمل احلكومة حتى تبدأ 
مسيرتها نحو إجناز األعمال 
التي تصب فــي مصلحة 
الوطن واملواطنني، والناس 
يتطلعــون ألن يواصــل 
العتمة  العمل إلزالة  سموه 
في السياسة الكويتية، وأن 
يدفع إلى إجناز مشــاريع 
التــي تعطلت في  التنمية 
الفترة السابقة، فهناك الكثير 
من املشاريع والقوانني التي 
دفعت بها احلكومة النطالق 
خطــة التنميــة وإجنــاز 
الوطن  املشــاريع لصالح 
واملواطنــني وهذه فرصة 
إلزالة املعوقات التي تسببت 
في عدم دفع قطار التنمية 
لتنفيذ مشاريع  لالنطالق 
التنمية، واملواطنون يحدوهم 
األمل أن تستجيب األطراف 
واجلهات املعنية في تنفيذ 
التوصيات السامية واتخاذ 
اإلجراءات التي يتحقق من 
خاللها إجناز أفضل اخلدمات 
للمواطنني، كما أنهم يتمنون 
أال يسمح سموه ملن يحاول 
أن يستغل وضعه أو منصبه 
التي  املوانــع  في وضــع 
الكثير  تسببت في جتميد 

من املشاريع التنموية.
كل أبناء الشعب يقفون 
متضامنني ومتعاونني مع 
خطوات ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد الذي 
حمل لواء البنــاء والتقدم 
في البــالد، فدعونا نرفع 
أيدينا ونحيي سموه على 
خطواتــه التقدميــة نحو 
حتقيق اإلجنازات التنموية 
الوطن واملواطنني،  لصالح 
وعلى الشعب يقع مسؤولية 
االستجابة للدعوات السامية 
في املساهمة كل في موقعه 
في دفع املسيرة التنموية.

أقوال ســمو ولي  من 
العهد: «نناشدكم أال تضيعوا 
فرصــة تصحيح مســار 
املشــاركة الوطنية حتى ال 
نعود إلى ما كنا عليه ألن هذه 
العودة ســتكون لنا إزاءها 
إجراءات أخرى ثقيلة الوقع 

واحلدث».
واهللا املوفق.

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

َأقول ورزقي 
على اهللا: 

«القادم أسوأ»
abughazaleh@tag.globalد.طالل أبوغزالة

كجمال الطبيعة ودرجات احلرارة الباردة 
املنعشة، مع ما عندنا من الغبار واحلر، 
والذي يطبخ من حتته نعمة النفط الذي 

ينعشنا صيفا وشتاء.
وهذه املقارنات تكون احملور الرئيسي 
املتبادلة بني املســافرين  للســوالف 
والصامديــن داخل الديــرة! وهما ما 

املسباح، والباحث وليد العوض، والباحث 
في التراث يوســف يعقوب املســباح 
والباحث ناصر الناصر، وغيرهم الذين 
قاموا بجهود فردية ومشكورة بتنظيم 
معارض خاصة مبقتنياتهم بالتزامن مع 
للمتاحف، ولدى بعضهم  العاملي  اليوم 
كتــب يعود تاريخها إلــى ١٨٠٠، ولكن 
هذه املبادرات فردية لم حتقق أهدافها 
الكبيرة، فاملعروضات لم تغادر جدرانها، 

ولم تتجاوز حدود الكويت.
هــؤالء ال يحصلون على دعم، وما 
يقومون به جهد فــردي لتقدمي املتعة 
الثقافية والتعريف مبا لديهم من ممتلكات 
ومقتنيات مميزة وفريدة، ولعل األحق 
بهذه األموال أسرهم وحياتهم الشخصية، 
واألولى بهذا النشاط والدعم هي الدولة 
واجلهات املعنية فيها، فهؤالء أبناء الكويت 
الذين يرفعون اسمها عاليا ويستحقون 

الدعم والتكرمي.
نسمع مبتاحف جوالة، وبأن متحفا 
عامليا مثــل اللوڤر في فرنســا يفتح 
أبوابه أمام اســتقبال معروضات نادرة 
تســتقطب جمهورا عريضا من عشاق 
التحف واملقتنيات األثرية وغيرها، وهناك 

ميكننا القيام بها لصحتنا وســعادتنا 
وحياتنــا، فاحلقيقيون هــم الذين ال 
يؤذونك أو يتالعبون بك أو يستغلونك، 
أو يضغطون عليك حتى تكون شخصا 
آخرا فقــط لترضيهم، بل على العكس 
متاما، فالشخص احلقيقي هو من يلهمك 
بأن تكون األفضل واألكثر سعادة وصحة 
وبهجة، وهو من يساعدك لتكون «نفسك».
هذا وبخالف إن كنت أنت من تبادر 
األفــكار، وتضع جميع  دائما بكافــة 
اخلطط، وتكون مســؤوال عن تغييرها 
إذا لم تكن مالئمة ألولئك األشــخاص، 
كما أنك الذي تقوم بالتواصل املستمر 
وطلب اللقاء والتحدث معهم، والتقرب 
والتودد منهم وتعمل على دعمهم، في 

عندمــا تســافر إلى 
تبدأ معها رحلة  اخلارج، 
املقارنة بني وطنك وهذه 
البالد، بدءا من وصولك 
الدولة األجنبية!  إلى تلك 
بينهما في ســعة  تقارن 
املطار وتقنياته  وشــكل 
وخدماتــه ومدى يســر 
وحســن وســرعة إنهاء 
إجراءات الوصول وتسلم 

العفش.
وتستمر باملقارنة في 
الشوارع واألزقة ومدى 

نظافتها وازدحامها، ومستوى االحترام 
آلداب املرور، ومدى مظاهر احلشــمة 
العامة، وكذلك عن مســتوى  واآلداب 
الســكن ومواعيد األســواق وأسعار 
املعيشة، وتوافر األطعمة املقبولة... الخ، 
عدا طبعا عما هو خارج اإلرادة البشرية 

السفر، وغبطة  بني متعة 
االستقرار في الوطن، أو 
احلسرة على ما فرطنا في 
التردي  بلدنا من مظاهر 
مقابل مشــاعر االعتزاز 
بقيمنا اإلسالمية وثوابتنا 
االجتماعية، التي تفتقر لها 

املجتمعات األجنبية.
لكــن املهم فــي هذه 
املقارنة أن نحولها إلى آثار 
إيجابية في سبيل تغيير 
واقعنا نحو األفضل، فال 
نصاب بعقدة النقص، بل 
ننظر بعني االعتزاز والفخر لبلدنا، وأن 
نقتبس منهم ما هو األصلح لنا، وننقل 
واقعنا الذي صنعناه بأيدينا، نحو الكمال 
اإلنساني، وهذه مسؤوليتنا جميعا، سواء 
كنا أفرادا عاديني وقياديني على مستوى 

صنع القرار أو التأثير عليه.

التراث عنوان احلضارة، 
القدمي،  التاريخ  وجزء من 
الثقافية  الهويــة  وحماية 
الوطنية،  للهوية  حصانة 
فكم من سرداب أو غرفة 
واسعة أوصالون عريض 
ضم تاريخا قدميا لم يسمع 
أو يطلع عليــه أحد، في 
حني تعرض ثياب وأحذية 
ورســائل وسيارات ألحد 
املشاهير في مشرق األرض 
أو مغربها، ويبقى التراث 
حبيسا ينتظر من يخرجه 

للنور. 
كثير من أبناء الكويت لديهم شغف 
بجمع كل ما هو قدمي ونادر، وخصوصا 
خالل زياراتهم لــدول العالم، فاملوهبة 
والشــغف يدفعــان الكثيرين لتجميع 
القدميــة والعمالت،  األثرية  املقتنيات 
الكتب، وأول نســخة،  ومخطوطــات 
والعدد األول مــن املجالت والصحف، 
واألشياء اخلاصة باملشاهير، والسيارات 
الكالسيكية، والطوابع، واألحجار، واألواني 
الفخارية واملعدنية، واألسلحة، والوسائل 
القتالية القدمية التي جمعت منذ العصور 
القدمية حتى العصر اململوكي والتركي 

واالجنليزي.
الشغف مســتمر وراء جمع  وألن 
التراث احمللي واخلليجي والعاملي قامت 
بعض األسر واملجموعات وأحيانا األفراد 
بافتتاح متاحف خاصة أو تنظيم معارض 
ملنتجاتها، كما فعل أخيرا أعضاء اللجنة 
الوطنية للمتاحف: فهد غازي العبداجلليل، 
ونــواف العصفور، وصالح املســباح 
املريخي، وسعدون مطلق السوارج، وهاني 
العسعوسي، وابتسام العصفور، وسالم 

الكتب  متاحف تستقطب 
القدمية واإلصدارات األولى 
من الصحــف واملجالت، 
وأخرى لألنتيك وتلقى دعما 
استثنائيا من الدولة ألنها 
تعتبرها جزءا مساهما في 

االقتصاد الوطني.
بعــض  مدخــوالت 
املتاحف خيالية، وهذا دافع 
مشجع لنا في الكويت أن 
تكون لنــا بصمة في هذا 
اإلطــار، من خــالل دعم 
املتاحــف، والصالونات، 
ودعوة كل من لديه قطعة نادرة أو كتاب 
فريد أو مخطوط أو شيء ينفرد به عن 
غيره للمشاركة في متحف متخصص 
بإشراف الدولة، وحتمل كل قطعة اسم 
صاحبها لتجول العالــم كله، فيتعرف 
املهتمون علــى مقتنيات أبناء الكويت، 
ما يعلي شــأن الكويت ثقافيا، ويخرج 
ما في بطون الســراديب والبيوت من 
كنوز مخبوءة، أكل الزمان عليها وشرب.
لألسف حتى اآلن ال جند في الدولة 
من يتبنى هذا الطرح، وجميع ما نسمع 
عنه مســاهمات فردية أو جماعية، في 
حني يعتبر هذا أمرا مهما في االنتشار 
احمللي والعاملي، ويستقطب السياح من 
كل دول العالم، وباإلمكان إدراجه ضمن 

الدراما احمللية للتعرف عليه أكثر.
مــا أطالب به حــق ثقافي ووطني، 
وإهماله طمس للهوية، والدعم احلكومي 
له ال يقل أهمية عن دعم املاء والكهرباء، 
فهو شريان ينبض باحلياة وقطعه جرمية، 
الفردية قد ينتهي  واالكتفاء باملبادرات 
برحيل أصحابها، في حني يبقى ما تشرف 

عليه الدولة وترعاه.

وحدهم األشــخاص 
احلقيقيــون هــم مــن 
يســمحون لك بأن تكون 
على طبيعتــك، عفويتك، 
سجيتك، بساطتك، وحدهم 
األشخاص احلقيقيون من 
يســمحون لك بأن تكون 
نفســك، دون تكلــف أو 
تصنع أو ابتذال، فتأكد إن 
شــعرت معهم بغير ذلك، 
أو أحسســت في داخلك 
التغيير  إلى  بأنك مضطر 
أو إلخفــاء شــخصيتك 

واالستغناء عن جمال عفويتك، أو تشعر 
باخلجل واحلرج من خالل تواجدك بينهم، 
فتيقن حينها أن الوقت قد حان إذن لعمل 

عالقات مع أشخاص آخرين غيرهم.
وذلك ألن املنطق يخبرنا دائما بأن 
العالقات لم تخلق إال للراحة والود واحملبة، 
خلقت للتفاهم واللني في التعامل فيما 
بيننا، خلقت لنكون على طبيعتنا بعيدا 
عن التصنع والتكلف وبعيدا عن الدفاع 
عن أنفســنا لتجميلهــا، أو للفوز في 
معاركها، فهي لم تخلق إلثبات حســن 

نوايانا، ولنستنزف أيامنا بسببها.
لذلــك التواصــل مع األشــخاص 
احلقيقيني هو أحد أفضل األشياء التي 

مقابل صفــر كبير منهم، 
أنك  إذن فتأكد هنا أيضا 
أنت مبنزلة موظف لديهم 
اكثر، ولست بشخص  ال 

قريب عزيز عليهم.
بعكس أولئك احلقيقيون 
املوجودون دائما ليبادروك 
وألفراحــك وجناحاتــك 
واجنازاتك يشاركونك وفي 
جميع أحزانك يؤازرونك، 
يشعرونك بالسعادة والثقة 

جتاههم.
لذلك كمثل تلك العالقات 
اجليدة متثل توازنا في الدعم املتبادل، 
ذلك وألن وحدهم األشخاص احلقيقيني 
هم املختلفون فــي الطباع وينجحون 
دائما في تقدمي الدعم لبعضهم، فرصيد 
الدعــم بينهم يذهب ويأتي وال يتوقف 

عند أحدهم.
تلــك العالقات تظهــر أجمل ما في 
او  شخصيتك، وال تسبب لك اإلحباط 
الضعف واالنكسار، وال جتعلك تنخرط 
في األمور غير الالئقة، فهي من األشياء 
األكثر من رائعــة، والتي متنحك أيضا 
مشاعر جميلة كالثقة واالطمئنان واألمان، 
وتشعرك بأن هناك من هو موجود من 

أجلك.

م. ٣٦

السفر املقارن

a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

جرة قلم

أحيوا التراث 
املدفون في 

سراديب البيوت
رياض عبداهللا املال

في سياق احلياة

مختلفون!
فاطمة املزيعل


