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«القيم» الكويتية املوروثة!

مساحة للوقت

طارق إدريس

التاريخ يكتبه كوشنر

ألم وأمل

د. هند الشومر

في حقيقة األمر إن الشعب الكويتي 
ورث قيمــا وعادات تناقلها أجياال عن 
أجيال، وعاش هذا الشعب على التمسك 
بهذا املوروث، وقد تشــبع الكويتيون 
جميعا بعاداتهم وقيمهم املوروثة النابعة 
من الدين احلنيف والسنة الطاهرة والقيم 
العربية األصيلة، لذلك حافظ هذا الشعب 
على صيانة القيــم الكويتية وتناقلتها 
األجيال منذ عهد ما قبل تكريس النظام 
السياسي، لذلك متيز الكويتيون بحفظ 
قيم األمانة واملصداقية وكلمة الشرف 
التي أصبحت  العربية  املوروثات  وكل 
هاجسا لهم للمحافظة عليها والتمسك 

بجالبيبها! 
نعــم، الكويتيــون ال أعتقد أنهم 
يفرطــون فــي قيمهــم املوروثة وال 
يحتاجون ملن ميلي عليهم عادات وتقاليد 
مفروضــة تتعلق بهــم وبقيمهم التي 
تعلموها وجبلوا عليها من عادات وقيم 
أجدادهم وآبائهم وحكامهم وحصنوها 
العريق قبل  بنصــوص دســتورهم 
ستني عاما حفاظا على قيمهم العربية 
واإلسالمية املوروثة واملطعمة بعاداتهم 
وتقاليدهم الكويتية املصانة واحملصنة 
وفق الشريعة اإلسالمية ودستور ١٩٦٢
والقوانني الصادرة وفقا للتشــريعات 
الدستورية والقانونية التي أقرها مجلس 
األمة املوقــر ورجاله األمناء على هذه 

القيم املوروثة جيال بعد جيل!
من هنــا نعتقــد أن الرجال الذين 
أصبحوا اليوم فــي «عالم الغيب» هم 
من آمنوا بالقيم الكويتية املوروثة والتي 
صاغوا من ثوابتها مواد وثيقة دستورنا 
الوطني العريق باحترافية لغوية وقدرة 
قانونية جعلتنا جميعا متمسكني بهذه 
القيم السياسية واالجتماعية والوطنية 
حتــى اليوم والى األبــد وهي األمانة 
املوروثة التي ســنحملها في ضمائرنا 
إلى أجيالنا الكويتية القادمة، وهي الوديعة 
ذات القيمة الراسخة في ضمائرنا وفي 
ضمائرهم مســتقبال لينقلوها موثقة 
وموروثة كمــا تعلمنا نحن. لذلك بات 
علينــا جميعا أال ننتظر أي إعالن آخر 
يتداخل مع قيم وثيقتنا الدستورية والتي 
أقسم عليها كل من دخل قاعة «عبداهللا 
السالم» بصونها واحترامها والدفاع عنها!

من هنا نقول سنبقى متمسكني باهللا 
ثم بهذا الوطن واألرض نحافظ جميعا 
على دستورنا ونتمسك بقيمنا الكويتية 
املوروثة! واهللا من وراء القصد، فالكويت 

باقية ونحن الزائلون!

جاريد كوري كوشــنر هو صهر 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب 
وكبير مستشاريه، ومنذ عدة أيام نشرت 
املواقع اإلخبارية مقتطفات من مذكراته 
بعنوان «Breaking History» والتي سجل 
فيها العديد من املالحظات حول زيارة 
ترامب للشرق األوسط، ووفقا ملا نشر 
حتى اآلن فإن صاحب املذكرات لم يتناول 
أكثر من أمور هامشية وأعتقد أنها ال 
تستحق أي تسجيل تاريخي أو اهتمام 
ولكن السعي وراء ما يكتبه مسؤولون بعد 
تركهم مناصبهم قد يصعب التخلي عنه.
وهكــذا اإلقبال على ما كتبه صهر 
الرئيس وهو أقرب إلى حديث الدواوين أو 
التسلية أو حكايات جدتي قبل النوم فقد 
بحثت فيما نشر عن موضوع يستحق 
التســجيل التاريخي من صهر رئيس 
أكبر دولة في العالم ولكن لم أجد شيئا 
يستحق احلديث عنه ألن التسجيل كان 
سطحيا بالرغم من اهتمامنا به وتسويقه 
كبضاعة ال تصلح في تسجيل التاريخ 
ومرحلة من العالقات العربية األميركية 
كانت خيوط اللعبة بيد كوشنر وصهره.

ولكن ما نشر وضع األمور بصورة 
سطحية من السذاجة باعتبارها تاريخا 
يكتب، ألن الكل يلهث للبحث عما كتبه 
كوشنر عن قيادات بلده، وكأن شهادة 
كوشنر هي جواز املرور إلى قلوب ووالء 

الشعوب ووطنية األنظمة.
وقد يبقى السؤال املطروح دائما عما 
كتبه كوشنر عن أي قيادة في مذكراته 
لتقييم املواقف والوالءات في احلاضر 
واملســتقبل ولكن يبدو أن كوشنر قد 
اختلط عليه األمر ما بني أن يكون صهر 
الرئيس وبني كونه كبير املستشارين 
للرئيس ترامب، والذي أوكل إليه الكثير 
من املهام املتعلقة باحلرب على داعش 
وعملية الســالم في الشرق األوسط، 
فقد ظهر ذلك فيما نشر من مقتطفات 
من مذكرات أقرب ما تكون إلى أحاديث 
عابرة حضرها صهر الرئيس، وليست 
مذكرات مستشــار لها قيمة تاريخية 
بالرغم من الدعاية والتسويق لها، وهو 
الثقافة األميركية  ليس مبستغرب في 

التي يلعب التسويق مكانة مهمة بها.

مسألة الدعوة للتوقيع على هذه الوثيقة 
التي أعتبرها كمواطن كويتي وثيقة 
القيم  تقوميية وليســت قيمية ألن 
موجودة والوثيقة أخالقية سلوكية، 
بأن تكون وثيقة سياســية  مخالفة 
يوقعها املرشــحون قبــل فوزهم، 
ونشــاهد أن الوثيقة خلقت انقساما 
في الشارع الكويتي قبل االقتراع، فإذا 
كانت هناك ظواهر سلبية وانحرافات 
سلوكية، على القانون أن يتخذ مجراه.

مهمــا تتنوع الرؤى. في الكويت 
تبقى القيم الكويتية األصيلة حاضرة 
بقوة رغم ما نشــهده من جتاوزات 
ســلوكية على أرض الواقع وزيادة 
معدالت اجلرمية، وعليه الدستور هو 
الوطنية»، وأما «وثيقة  القيم  «وثيقة 
القيــم» التي يوقع عليها مرشــحو 
اليوم، فتلك رســالة أخالقية سامية، 
لها منصاتها االجتماعية، وعليه يكون 
التي على  الوطنية  الدستور وثيقتنا 
املرشــحني توقيع تعهــدات بالعمل 
دستوريا بأمانة وإخالص وفقه، وفق 

اهللا اجلميع.

القاهرة الدولي للمســرح التجريبي 
لدورته الـ ٢٩ والشكر موصول أيضا 
للهيئة العربية للمسرح بتسليط الضوء 
واالهتمام باملسرح األفريقي من خالل 
الدولي  القاهرة  إصدارات مهرجــان 

للمسرح التجريبي لدورته الـ ٢٩.
املهرجان،  النجدي: خارج  ٭ إسالم 
معرض للفنون التشكيلية دعيت إليه 
من صديقي وزميل دراستي أ.د.إسالم 
النجدي وكيــل املعهد العالي للفنون 
الكثير من  املسرحية، لوحات حتمل 
عبق احلضارة املصرية، وجوه رسمت 
مبحيط رباعي كما لــو أنها قوالب، 
وبالرغم من تلــك القوالب كتحليلي 
كمتلق لها جتد أن تلك الوجوه تصارع 
من أجــل بقاء فنها وثقافتها، لوحات 
متيزت باخللــط املتناغم للعديد من 
املــدارس الفنية جمعت اللوحات بني 
احلضارة والتقدم، فمن الصعب أن جتد 
لوحة تستمد املاضي لتحاكي احلاضر، 
الكثيرة من  ألوانها  رسومات حملت 
األمل والتفاؤل هذا هو الفنان إسالم 

النجدي.
٭ مسك اخلتام: بالثقافة والفنون ترتقي 

األمم.

اإلداري والوظيفي، انتشــار البطالة 
املقنعة، كثرة اإلدارات واملؤسســات 
إنتاجيــة واضحة  والهيئــات دون 

وملموسة. 
كذلك عدم وجود أهداف وخطط 
مستقبلية، والتمسك بحرفية القوانني 
الغاية، مع تفشي  بدل احلرص على 
البيروقراطيــة، وكثــرة النصوص 
التقييديــة، وقلة املســاحة للجهود 
اإلبداعية. كذلك اجلمود وعدم التكيف 
مع املتغيرات العاملية، وضعف الربط 
والتواصل بني اجلهات املؤسسية، وعدم 
استغالل احللول التكنولوجية. انتشار 
احملاباة والواسطة واحملسوبية، وضعف 
القانونية،  املتابعة واملســاءلة  نظام 
واملجامالت والرشــوة واســتغالل 
الوظيفة في حتقيق مصالح شخصية.

والهــدر في األمــوال واألوقات 
واملوارد البشرية، اإلهمال والالمباالة، 
العملية،  وضعف اإلنتاجية والكفاءة 
الذاتية،  الرقابة واحملاســبة  وغياب 
الفساد األخالقي، وعدم توافر األمانة 
في األعمال اإلدارية، وقلة املبادرات 
التطويرية. وهذه ليست سوى عدد 
قليل من القضايا التي تشغل عقول 
املجتمعات واملسؤولني ليس فقط في 
الكويت ولكن في جميع أنحاء العالم.

واجلهود التي يقومون بها، وعلى رأسهم 
نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد، 
هذا الرجــل امليداني الذي ال يعترف 
باجللوس خلــف املكاتب وإمنا ينزل 
للشارع بنفسه ويتابع ويوجه ويحذر 
ويطالب، وهذا أسلوبه ورأينا ذلك خالل 

توليه منصب محافظ العاصمة.
نســأل اهللا أن يوفقه ونتمنى أن 
يستمر في وزارة الداخلية ليكمل ما 
قام به فــي فترة وجيزة رغم أنها ال 
تتجاوز شهورا إال أنها تعادل سنوات 

في اإلجناز.
وهنا نلفت جميع اجلهات إلى أنه 
البد أن يكون العمل جماعيا ال يقتصر 
على جهة واحدة بل يشارك فيه اإلعالم 
والصحافة والنقابات والتربية واجلامعة 
واملجتمع املدني بأكمله حتى نتمكن من 
عمل سد منيع أمام هؤالء الفاسدين 
واملخربني واحلاقدين ونحمي بالدنا 
وشبابنا من هذه اآلفة املدمرة. حفظ 

اهللا وطننا الكويت من كل مكروه.

العمل السياســي في الكويت، إال أن 
مجتمعنا محافظ ومهما ظهرت بعض 
السلبيات، إال أنها لم تصبح ظواهر 
خطيرة تهدم هوية املجتمع الكويتي 
العربي واملســلم مع التنوع املوجود 

من أعراق وثقافات.
ولنا فيمــا أفرزته جلنة الظواهر 
السلبية في مجلس األمة الكويتي أسوة 
في اختيارات هكذا اجتاهات من عدمها، 
وما احللول التي قدمت وما التوصيات 
التي نفذت على أرض الواقع، ثم تأتي 

هو اإلبداع عندما حتاكي املرأة قضاياها، 
وهذا هو التميز في «شا طا را».

٭ إعادة ضبط املصنع: بالد الرافدين 
وبالفعل حمل الديكور والسينوغرافيا 
للمسرحية بني طياته حضارة العراق 
والصراع الديني والفكري واإلنساني 
من خالل السينوغرافيا، إبداع ومتيز 
ورقي في الفكــر واالختيار ليصل 
للجمهور قضية إعادة ضبط املصنع.

٭ مسرحيات افريقية معاصرة: ترجمة 
د.أســماء يحيى الطاهر، نعم نفتقر 
للكثير من وعن املســرح األفريقي 
ومسرحياته، كل الشكر إلدارة مهرجان 

التوازن بني النمو السكاني واملوارد، 
الدميوقراطية احلقيقية مقابل األنظمة 
االستبدادية، تعزيز عملية صنع القرار 
وخاصة مع التغييرات املتســارعة، 
حسن توظيف تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، البنية التشريعية، البطالة 
وفرص العمل ونقص العمالة املاهرة، 
التضخم وانخفاض القوة الشرائية، 
عدم االستقرار احلكومي واألزمات 
السياسية، امللف األمني، االستثمارات 
اخلارجية، السياسات مع دول املنطقة، 
الطرق  والسياحة واإلسكان وشبكة 

والهجرة ووو.........،
ومــن األمور كذلــك التي يجب 
عالجها: الروتني الطويل، تضخم اجلهاز 

في عملية تتبع اجلرمية ومرتكبيها وقد 
سعدنا جميعا باألخبار التي سمعناها 
في األيام املاضية حول عملية القبض 
على ستني تاجر مخدرات في أسبوع 
واحد فقط، والشك أن هذا رقم كبير 
وفي مدة بسيطة وهذا يدل على وجود 
أعداد كبيرة من املجرمني التابعني لهذه 
التنظيمات اخلطرة والشك أنها ضربة 

موجعة لهم.
ونحن بدورنا نشيد برجال الداخلية 

وجود االنحرافات الالأخالقية وزيادة 
انتشارها، خوفا من أن تصبح ظواهر 
سلبية ال متت للمجتمع الكويتي املسلم 

العربي اخلليجي بصلة.
إن عنوان الدولة املدنية «الدستور 
الكويتي»، ذلك أن الدستور هو الذي 
نظم عالقة الشعب باحلاكم واحملكومني، 
اتخذ املشرعون منذ مجالس  ولذلك 
الســتينيات، التشــريع وفــق هذا 
الدســتور املنظم حلياة الدولة، ومع 
اتفاقي واختالفي في عدة أمور تخص 

املرأة من خالل ما تناوله العرض من 
ثالث قضايا للمرأة: آه من حواء منذ 
بداية الزمن وأنت حتاربني لنيل حقوقك، 
تناضلني من أجل أن ينظر لك املجتمع 
كإنسان وليس أداة للمتعة، آه يا حواء 
كم من زمن وكــم من عصور مرت 
ومازالت قضيتك محلك سر، اختلفت 
األنظمة وتغيــرت األجهزة ومن هذا 
وذاك مازال البعض ينظر لك بأنك فقط 
أداة للمتعة، تلك هي «شا طا را» التي 
عكست لنا الواقع املرير الذي تعيشه 
املرأة إلى وقتنا هذا، وهذا هو املسرح 
عندما يعكس لنا الواقع املعاش، وهذا 

من التحديــات كذلك التي يجب 
النمو  لها ضعف  عالجها وااللتفاف 
االقتصادي، نقص في القدرة اإلنتاجية، 
قضايا البيئة وعدم االســتثمار في 
مجال تقليل مخاطر الكوارث واألزمات، 
عدم االستثمار في رأس املال البشري 
الشراكة  الصادرات، ضعف  وتنويع 
بني القطاع اخلــاص والعام مع عدم 
وجود بيئة ميسرة للقطاع اخلاص، 
أنظمــة الرعاية الصحيــة املتعثرة 
وقضايا حتسني الصحة، التعامل مع 
األمراض اجلديدة والناشــئة، البنية 
التحتية والصرف الصحي، ضمان 
نظام حوكمــة متعدد األطراف أكثر 
إنصافا ويكون قائما على قواعد متينة، 

باإلدمان يوجــد بها من يتم معاجلته 
من هذه اآلفة، وهناك الكثير من األسر 
تعاني من وجــود أبناء مدمنني فيها، 
وال يستطيعون فعل شيء خوفا من 
الفضيحة أو حتسبا من دخول أبنائهم 

للسجون!
القدمية فــي متابعة  األســاليب 
املجرمــني واملهربني لم تعــد نافعة، 
فالعالــم من حولنا يتقدم ووســائل 
التكنولوجيا احلديثة ســاعدت كثيرا 

ونحن على مشــارف االقتراع 
النتخاب أعضاء مجلس ٢٠٢٢.. يرصد 
عدد من الكتاب الكويتيني جوانب هذا 
العرس الدميوقراطي، الذي جاء عبر 
بالعملية  للنهوض  الســامية  الرغبة 
السياسية، فكان حل مجلس األمة ٢٠٢٠
املواطن  مبرسوم ضرورة، ويتطلع 
الكويتي ألن متثله النخبة فيما يصب 
في مصلحة الوطن واملواطن. واملالحظ 
أن هناك تنوعا في املرشحني إلى جانب 
عودة بعض األعضاء من مجالس سابقة.
الدميوقراطي،  وفي هذا اخلضم 
أستذكر أن الدستور قوام الدولة املدنية 
للكويت منذ ستينيات القرن املاضي، 
وأما أوراق احلوار السياسي والوثائق 
السياسية التي تسهم في رفع أداء عمل 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، دائما 
حتت املجهر الشعبي في مجتمع كويتي 
يدين بالدين اإلسالمي، مجتمع محافظ 
العادات والتقاليد  نابع من  ســلوكه 
احملافظة واحملترمة. وما عرف اليوم 
بـــ «وثيقة القيم» ما هــو إال وثيقة 
لتنظيم الســلوك املجتمعي في حال 

أكثر من عشــرة أيام في أرض 
الكنانة لم أفعل شيئا خاللها غير تلقي 
الكثير من اجلرعات الفنية والثقافية 
واملسرحية والتشــكيلية! وقد كنت 
بحاجة بالفعل إلى ذلك بعد غياب طويل 

عن الساحة الثقافة املتنوعة.
أكثر من عشــرة أيام بدأت رحلة 
«يوميات ناقد فني» منذ بداية املهرجان 
٩/١/ ٢٠٢٢ والذي لم يقتصر فقط على 
االفتتاح، بل بعد انتهاء بروتوكوليات 
احتفال الدورة الـ ٢٩ بدأت العروض 
املتنافســة بالعرض، ومبا أنني أحد 
أعضاء جلنة التحكيم الرئيسية ملهرجان 
القاهرة الدولي للمســرح التجريبي 
لدورته الـ ٢٩ بدأت رحلة املشــاهدة 

واملتعة.
سطورنا اليوم هي من «يوميات 
ناقد فني» متشــوق وشغوف للفن 
يبحث عنه في كل مكان وجد. واليوم 
سنسلط الضوء في مقالنا على بعض 
ما عشته والمســته من قمة الفنون 

واإلبداع وإليكم البعض منها: 
٭ شا طا را: عرض مسرحي قدمته 
دولة املغرب الشقيقة، ولن أقوم بتحليل 
وال بتفكيك للعرض، بل سأقوم برثاء 

انتخابات مجلس  مبناسبة قرب 
األمة أتذكر وأذكر مبجموعة من القضايا 
دون اخلوض فــي التفاصيل والتي 
تساهم في إنقاذ وطن، وهي: محاربة 
الفساد اإلداري واملالي، تعديل النظام 
االنتخابي غير العادل، محاربة عملية 
نقل وشراء األصوات، ومحاكمة من 
يتورط بذلك، إبعاد جميع القيادات الذين 
حتوم حولهم الشبهات في احلكومات 
الســابقة، تعيني القياديني على مبدأ 
الكفاءة وليس احملاصصة، حســن 
اختيار ممثلي الشعب، التركيز على 
املشاريع النوعية، املصداقية والشفافية، 
وضع اخلطط التنموية ومتابعة تطبيقها 
مبؤشرات كمية ونوعية، تطبيق مبدأ 
العدالة االجتماعية، مكافأة املجتهدين 
ومعاقبة املقصرين واملفسدين، تطبيق 
القانون على اجلميع، تنويع مصادر 
الدخل، محاربة االحتكار وغالء األسعار، 
العمل عل التنمية املســتدامة، العمل 
الغذائي، مراجعة األنظمة  على األمن 
احلكومية وقوانــني اخلدمة املدنية، 
التحول الرقمي، البديل اإلستراتيجي، 
الطاقة النظيفة، التركيبة الســكانية، 
الوحدة الوطنية، نبذ الفرقة واخلالف، 
وتطوير التعليم بحيث تلبي املخرجات 
حاجات سوق العمل، والقائمة تطول.

سنوات طوال ومجتمعنا الصغير 
يعانى من آفة املخدرات بكافة أشكالها 
وأنواعها التي جتلب من اخلارج عن 
طريق تهريبها للبالد مبختلف األساليب 
سواء عن طريق البر او البحر او اجلو، 
فمهما اجتهد رجال اجلمارك والداخلية 
في التفتيش واملتابعة والتدقيق والقبض 
على املهربني إال أن هذه السموم تدخل 
البالد وتنتشر بشكل سريع، واجلميع 
يعرف أنها تأتي من دول قريبة بعدما 
عجزت األنظمة اخلبيثة عن أن تخترق 
الصفوف والوحدة الوطنية والتماسك 
بني الشــعب وقيادته، ممــا جعلهم 
يتجهون إلى محاولــة إغراق وطننا 
باملخدرات واملسكرات ليدمروا شبابنا.
وقد سمعنا عن حوادث وقصص 
لتفشــي املخدرات بني طلبة  كثيرة 
بالفعل، في  املدارس، ووقعت جرائم 
حني أن الســجون يوجد فيها الكثير 
الذين مت اســتغاللهم  الشــباب  من 
واستخدامهم في نشر هذه السموم بني 
أبناء وطنهم، واملستشفيات املختصة 

محلك سر

يوميات
ناقد فني

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي
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احلداثة تعبير دائم عن وعي عصر ما، نتيجة لالنتقال من القدمي 
إلى احلديث، ومواكبة التقدمية في مختلف املجاالت واملستجدات 
نحو النمو والتطور التكنولوجي والصناعي والسياسي واالقتصادي، 
وانتزاع قناع النمطية الفكرية الثقافية واملوروثات املتراكمة والقيم 
اجلامدة، وترتيب احلياة ترتيبا من خالل معايير يستمدها اإلنسان 
من ذاته ومن الطبيعة، وأن اإلنسان جوهر كل شيء، إال أن حداثتنا 

بقيت مجرد «نقل نظري» لألفكار من غير حتديث العقول!
في عصر التكنولوجيا والعوالــم املفتوحة نعاني من انفصام 
ســلوكي حاد بني ثقافتني على طرفي نقيض، ثقافة ظالمية تطغى 
على أخرى متنورة، ثقافة اجلهل على ثقافة العلم، ثقافة النقل على 

ثقافة العقل، وحتقيق التقدم والرقي اإلنساني.
تقدم أي مجتمع هوى مدى استنارته، وانتقاله من االنغالق إلى 
االنفتاح ومن االقتصــاد الريعي إلى االقتصاد اإلنتاجي، وتطوير 
التعليم، وعدم تلقي املوروث دون متهل استقرائي متمعن، والصياغة 
املتجددة للمبادئ واألنظمة، وإال فإن املســتقبل ســيكون كارثيا 
بثقافتنا احلالية وباهتماماتنا الســائدة وبتواكلنا، وبرفضنا ألي 
فكر جديد نعيش خارج منظومة العصر وضد متطلبات املستقبل 
املجهول الذي ســيكون زاخرا باملفاجآت ملجتمع غير منتج وغير 
مستعد ألن يستفيد من معطيات العلم وجتارب اآلخرين الناجحة.

املجتمع الراغب بحداثة خالية من التشوهات ميكنه التفريق بني 
الغث والسمني، ومن التوجه نحو تناغم حضاري عاملي دون إفراط 
وال تفريط، وال وصاية باسم املجتمع والدفاع عن الدين وحمايته 
واحلرص على القيم األخالقية، ومحاربة احلداثة واملعرفة والثقافة. 
ال يحق ألحد أن يفرض أفكاره على الناس بالقوة، أو يكون وصيا 
على ســلوكهم وأفعالهم في ضوء احلفاظ على القيم الكبرى التي 
حتفظ وحدة املجتمع ومتاســكه، وهي قيم الدين الذي ارتضيناه 
وآمنا به، وأنظمة الدولة ودستورها الذي يجب أن يكون منسجما 

مع قيم الدين وتشريعاته.
إننا بحاجة إلى طليعة واعية ونخبة مخلصة في كل مجال لبناء 
الوعي الشامل املتكامل، واألساس املدني في املجتمع، إشاعة ثقافة 
التقــدم، وثقافة العلم، واالنفتاح بحيث تواجــه الثقافة التقليدية، 
وروح التسامح، وحق االختالف، تقدم املصلحة العامة على املصلحة 
الشخصية، وتدرك أن مهمتها هي قيادة املجتمع كله ملا يحقق اخلير 
والنفع للجميع، والتحول ألداة فاعلة في التأثير على املجتمع من 
خالل التعليم والثقافة واملعرفة حينها قد ننجو باملجتمع والوطن 

من تيارات الرجعية واجلهل. 
فكر متصلب ينســب احلق لنفسه، واحلقيقة لذاته.. فكر كما 
أفكر، أو فكري هو الصواب، وفكرك هو اخلطأ. وهذا ال يقبله أحد، 

واحلق واحلقيقة ال تنسب ألحد.
الغــزارة املعلوماتية والقرية الكونية الواحدة لم تعد تســمح 
بالوصاية، ألن البدائل موجودة، والوصاية تكون حني تتعطل البدائل، 
ولكنها كثيرة، واليوم لم تعد تقبل هذه الوصاية، ألن كل إنســان 
يحمله دالالته اخلاصة بحسب ثقافته وطبيعة تفكيره ومقاصده.

كل إنسان ملزم بالتأمل والتفكير واالختيار إما اخلير أو الشر، 
إنها مسألة الوعي واالختيار، الوعي باحلياة ومبا نؤمن من أفكار، 

نتأمل ونحلل، لنصل إلى مرحلة االختيار.
إما أن نكون أخيارا أسوياء متحضرين أو نكون عكس ما سبق.
٭ عز الكالم: لن يصح إال الصحيح، «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما 

ينفع الناس فيمكث في األرض».

عز الكالم

الوعي 
واالختيار

Nesaim.alewan@gmail.comعبير مبارك
Nesaimallewan

اليزال إسقاط القروض أو فوائدها حديث الشارع الكويتي، وزاد 
األمر في هذه الفترة كثيرا نظرا للظروف االقتصادية السيئة التي 
يعيشها الكويتيون والعالم كله، ما يستدعي موقفا تاريخيا من رئيس 
الوزراء سمو الشــيخ أحمد نواف األحمد الصباح إلعالن إسقاط 
كل ما حلق قروض املواطنني منذ بداية االقتراض، وإدخال الفرحة 
والسرور إلى قلوب الكثير من العائالت الكويتية التي تنتظر بفارغ 

الصبر اإلفراج عن أبنائها املعتقلني بسبب اإلعسار. 
سمو رئيس الوزراء، ما ننشده هو العدالة.. العدالة فقط ال غير، 
ال نطلب منكم إسقاط القروض، فهذه األموال حققت فائدة ألصحابها 
وهي حق للبنوك ال أحد ينكره، ولكننا نريد إسقاط الفوائد احملرمة 
التي جرت علينا الويالت، كيف ال والربا حرب مع اهللا ورسوله بنص 
القرآن الكرمي، وهذه األسر كانت وال زالت تعيش أوضاعا مأساوية 
بسبب غياب املعيل، والبعض اختار الهروب والتخفي عن األنظار، 
وآخرون ال يتسلمون شيئا من معاشاتهم بسبب استنزافها لسداد 

أكثر من قرض. 
في الكويت أكثر من ٤٧١٫٥ ألف مقترض بحســب بنك الكويت 
املركزي في إحصائية ٢٠٢٠، وقيمة القروض االستهالكية املمنوحة 
للكويتيني ١٫٤ مليــار دينار، وإجمالي املقترضني الكويتيني املتخذ 
بشأنهم إجراءات قانونية نحو ١١٫٤٨ ألف مقترض يشكل ٢٫٤٤٪ من 
إجمالي املقترضني، وكرة الثلج تكبر وتتضخم، أسعار النفط في القمة 
والفائض منها ينتشل جميع الفوائد ويسددها وينهي هذه األزمة. 
لقد تعب الشــعب الكويتي من هذه القضية التي أرهقت األمة 
اجتماعيا واقتصاديا وسياســيا، ولم تكــن عمليات إعادة جدولة 
القروض إال ذرا للرماد في العيون، كورونا هز العالم، أوقف األعمال 
فزاد الفقير فقرا وتأثر الغني، والشعب منهك من منط احلياة التي 
حملته على االقتراض ألسباب العالج والبنيان ومصاريف الزواج 

وغير ذلك من مستلزمات أساسية. 
ال نريد أن يهتز املركز املالي للبنوك فهي مكون أساســي في 
االقتصاد، لكننا ال نخجل من قــول كلمة احلق بأن البنوك كانت 
أكثر املستفيدين من عملية اإلقراض، واليوم أصبحنا في هذا املأزق 
نبحث عمن يصلح هذه الثغرة، فاحلكومة تتبنى إسقاط جميع الفوائد 

البنكية على املواطنني، وتتحمل هي جزءا والبنوك اجلزء اآلخر.
هذه القضية قتلت نقاشا وبحثا وسجاال في مجلس األمة، ومازال 
الكثيرون يتكسبون على ظهر قضية القروض، وهي مطلب شعبي 
قوبل بالرفض أكثر من مرة، فهل يعقل أن توضع املطالب الشعبية 
في األدراج وترفض؟! أليس هذا املجلس لألمة، للشعب، للكويتيني، 
أليست هذه احلكومة لهم، ملاذا يطعن املطلب الشعبي في الصميم؟! 
سمو رئيس الوزراء، لقد حزمت ثقة صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وقبول الشارع الكويتي الذي استبشر خيرا، وانتم 
تعلمون أن املــال املقترض كان حلاجة ضرورية للعالج أو للزواج 
أو لترميم املنــزل أو الفتتاح محل يعيش منــه أو لتفريج كربة، 
فالضرورة هي التي حملته على ذلك، ورضي أن يوضع حتت رحمة 
البنوك ألجل أن يعيش بكرامة، وصدق املثل: «مكره أخاك ال بطل» 
وألجل العدالة التي يطالب بها اجلميع وتطالبون بها أنتم أدعو 
إلى إســقاط جميع فوائد البنوك وفوائد قروض التأمينات، ليكون 
هذا بداية وقف احلرب على اهللا ورسوله في مسألة أخذ فوائد على 
القروض البنكية، وهذا ليس بكثير على الشــعب الكويتي الوفي 
املخلص الذي ضرب أروع األمثلة بالوفاء حلكامه ومبادرته باألعمال 

اخليرية والتطوعية من أجل الوطن. 
أخيرا، ما نحتاجه هو رفع هذا العبء الثقيل عن كاهل أصحاب 
قروض البنوك والتأمينات وإسقاط الفوائد عنها منذ املرحلة األولى 
لالقتراض، وبهذا ينتعــش االقتصاد املنكمش، وإذا كانت املطالب 

الشعبية ال تتحقق، فما املأمول أن يتحقق بعد ذلك؟

جرة قلم

أنت لها يا سمو 
الرئيس.. نعم

إلسقاط فوائد القروض
riyadhalmulla@gmail.comرياض عبداهللا املال


