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اذكروا نعمة 

الله علينا
نصر الكويت المؤزر عبرة للتاريخ

إشقاعد إيصير بكويتنا؟!

نصف قرن على الوحدة المصرية ــ السورية

فبراير.. شهر الحرية والتضحية

السؤال الكبير ترى مصختوها!

وليد عبدالله الغانم

فاطمة عثمان البكر

حنني املنيس

خالد الخميسي

حسن جاسم أشكناني

عبدالعزيز التويجري سامي محمد العلي

مرت علينا هذه االيــام ذكريان 

الكويتيني،  نــفــوس  فــي  عظيمتان 

ذكــرى التحرير وذكــرى استقالل 

نعمتان  وكــــلــــتــــاهــــمــــا  الـــــكـــــويـــــت، 

الشكر  تـــســـتـــوجـــبـــان  كـــبـــيـــرتـــان 

العظيم لله تعالى الذي حفظ بالدنا 

ونجاها من شر املعتدي الغاصب، 

التحرير،  نعمة  الهلها...  واعــادهــا 

من  بلد  بنجاة  العالم،  اذهلت  التي 

الــغــزو، فــي حــني ظلت بــالد كثيرة 

االحـــــتـــــالل سنوات  تـــحـــت  تـــــــرزح 

مـــن يسعفها،  تــجــد  ولــــم  عـــديـــدة 

كما ظلت بلدان اخرى تحت حكم 

دكتاتوري عقودًا من الزمن حتى 

الــتــخــلــف وهــجــرهــا اهلها  ركــبــهــا 

مجرم  لــــكــــل  مــــــــالذا  واصــــبــــحــــت 

وارهابي.

بالتحديد  نـــتـــذكـــر  ـــــــام  االي هـــــذه 

نجاتنا من االعــتــداء العراقي اللئيم 

الــحــبــيــبــة وحكامها  الــكــويــت  عــلــى 

الذي  البلد  الكرام وشعبها املسالم، 

لــم يـــأل جــهــدا فــي مــســاعــدة العرب 

االرض،  بقاع  في شتى  واملسلمني 

فــــكــــان جـــــــــزاؤه مـــــن جــــــــاره الغدر 

والخديعة في ليلة ظلماء فاحت فيها 

كل روائح الحقد والكراهية والخبث 

من النظام العراقي البائد ...

اليوم نتذكر كيف حفظ لنا الله 

تعالى بالدنا، وكيف جمع شملنا 

بــعــد تــفــرقــه اشــتــاتــا فـــي االرض، 

وســخــر لنا الــعــالــم مــن شــرقــه الى 

غــربــه فـــي تــحــالــف بــشــري عاملي 

له مثيل قبله، ولم يظهر  لم يظهر 

ــه مــثــيــل بــعــده، فــالــحــمــد لــلــه الذي  ل

اكرمنا بذلك من بني العاملني ...

العمل  مــنــا  تـــريـــد  الــكــويــت  ان   

ـــحـــفـــاظ عليها  وال بــــاخــــالص  لـــهـــا 

مـــن الــفــنت وابـــقـــاءهـــا البــنــائــنــا من 

ـــنـــا االبــــــاء  بـــعـــدنـــا كـــمـــا ســلــمــهــا ل

واالجــداد، واعــدة بكل خير ونماء، 

املساملني  للخيرين  ابوابها  فاتحة 

للخائنني والغادرين ممن  وطاردة 

ويريدون  الـــشـــر  لـــهـــا  يـــضـــمـــرون 

باهلها املكر والضرر...

على  الـــحـــفـــاظ  مـــســـؤولـــيـــة  ان   

الحكم  اهـــل  عــلــى  الــكــويــت عظيمة 

وعلى الحكومة واملجلس، كما هي 

مــســؤولــيــة مــشــتــركــة مـــع الشعب 

بـــكـــل شـــرائـــحـــه. وكـــــم هــــو غريب 

يتباكى  مــــن  نـــجـــد  ان  وعـــجـــيـــب 

على اعــداء الكويت ومــن غــدر بها 

وهــــو يــتــنــعــم بـــرغـــد الــعــيــش فيها 

لــيــل نــهــار، ثــم يظهر لــنــا بــعــد ذلك 

له عن مبررات ويطلب  من يبحث 

من  الوطنية  الــوحــدة  على  الحفاظ 

اهلها. ويسكت عمن اهان الكويت 

وفتح باب الفتنة، وكأنهم يلومون 

املـــجـــنـــي عـــلـــيـــه ويـــخـــفـــفـــون على 

الجاني، فأي مفاهيم مقلوبة مثل 

هذه املفاهيم؟.

الـــحـــمـــد عـــلـــى نعمة  ــــك  ل الـــلـــهـــم 

الــتــحــريــر، ولـــك الــحــمــد عــلــى اعادة 

كما  فاللهم  الهلها،  الغالية  بالدنا 

انــعــمــت عــلــيــنــا بـــذلـــك انـــعـــم علينا 

يلوثها  ال  نــقــيــة  بـــوحـــدة صــافــيــة 

ماكر،  بــــهــــا  يــــتــــلــــون  وال  خــــائــــن 

وانــصــرنــا على مــن عــادانــا يــا رب 

العاملني.

jjj

• رسالة الكترونية: الى وزارة 

االوقــــــاف: هـــل تــحــتــاج املساجد 

فعليا الى اعمال الترميم املقامة 

هذه االيام في البالد..؟

ghanim1422@hotmail.com

في غمرة االفراح التي تعيشها الكويت تحل الذكرى السابعة 

الصدامي  لــلــعــدوان  االلــيــمــة  الــذكــرى  الــكــويــت،  لتحرير  عــشــرة 

الغاشم على دولة الكويت، وذلك الزلزال الذي هز العالم من ادناه 

الى اقصاه، عصف بهمجيته بكل ما تعارف عليه في قاموس 

العالقات الدولية واالقليمية، ضرب ونسف كل ما تعارف عليه 

اللثام عن  اميط  الدولي واالنساني، حينما  القانون  من مبادئ 

اللئام، غدر وكارثة ذلك الخميس االسود الذي سيبقى اثره ما 

بقي الزمان، صفحة سوداء في ذاكرة االمة، ملطخا صفحاته 

أليمة، وذاكرة  له مثيل، ذكــرى  لم يسبق  بغدر وعـــدوان غاشم 

الــتــاريــخ تظل حية شــاهــدة ال تنسى وال تغفر.  االمـــم، وذاكـــرة 

فهي راسخة في الضمير والوجدان االنساني، كيفما تحركت 

مسارات تلك الذاكرة الحية شماال او جنوبا، شرقا او غربا.

حينما تحرك العالم بأسره مساندا للحق الكويتي، وحينما 

االميركية،  املتحدة  الــواليــات  بقيادة  الــدولــيــة  األســـرة  اجتمعت 

واالسرة العربية بقيادة اململكة العربية السعودية، فكانت وقفة 

كــل كويتي حكومة وشعبا،  فــي وجـــدان  وفــاء  تاريخية، وقفة 

حينما احتوت الشعب الكويتي، واستضافت الشرعية الدولية 

لتبدأ نضالها من اجل دحر العدوان الغاشم، قاد معها مؤازرا 

خادم الحرمني الشريفني، امللك فهد بن عبدالعزيز – طيب الله 

ثراه ورحمه الله ومنحه جزاء يضاف الى ميزان اعماله ــ فلقد 

الكويت  تحرير  معركة  وقـــاد  والــرجــال  والــســالح  االرض  مهد 

التحرير  نجز 
ُ
فأ الدولية،  واالســـرة  الكويتية)  (الشرعية  معهم 

واندحر العدو يجر اذيال الخيبة والهزيمة والعار، وقفة اجالل 

السعودي  الحكم  الــى سجل  تــضــاف  وعــالمــة مضيئة  ووفـــاء 

الناصع الزاهي، وقفة تاريخية، وقفة وفاء ستظل محفورة في 

ما  وستبقى  وشعبا  حكومة  الكويتي  الشعب  وقــلــوب  نفوس 

بقي الزمان.

وقـــفـــة وفـــــاء لـــالســـرة الـــدولـــيـــة واملــجــتــمــع الــــدولــــي، االشقاء 

االميركية، عاصفة  املتحدة  الواليات  قادت  واالصدقاء، حينما 

التي  الدولية  وللمواثيق  وللعدل  للحق  حشدت  التي  الصحراء 

الدولية،  استبيحت بليل اسود ارعن، ولالعتداء على الشرعية 

احترام  يقوم على  الــذي  الجديد  الــدولــي  النظام  قواعد  الرســاء 

املواثيق، وضرب كل من يتجاوز تلك الحدود ويخرق كل تلك 

املبادئ املتعارف عليها في القوانني الدولية والشرعية، او تسول 

له نفسه تجاوزها، فكانت «عاصفة الصحراء» عاصفة الزهو 

اندحرت  التي  والــعــدوان،  الشر  فلول  واالنتصار على  والنصر 

والــعــار، وجعلت من هذا  النكراء  الهزيمة  اذيــال  وخرجت تجر 

االنــتــصــار درســـا مــن دروس الــتــاريــخ لكل الــدكــتــاتــوريــات في 

العالم عبرة في التاريخ الحديث ولكل من تسول له نفسه خرق 

املواثيق والشرعية الدولية.

وقفة وفاء وتحية من اعماق الشعب الكويتي حكومة وشعبا 

لقيادتها  ونتذكرها  اليوم  نذكرها  االميركية  املتحدة  للواليات 

النصر  الدولية ولالشقاء واالصــدقــاء في تحقيق هــذا  االســرة 

املؤزر.

ــــدروس  عــــادت الــكــويــت حـــرة ابـــيـــة، ومـــا يــهــمــنــا الـــيـــوم هـــو ال

املستفادة، فلقداثبتت تلك املحنة وتلك الكارثة صالبة وصمود 

الشرعية،  مع  وتالحمه  والــخــارج  الــداخــل  من  الكويتي  الشعب 

والذي لم يرض بحكم غير حكامه، وقد اظهر هذا مدى العالقة 

الوثيقة بني الحاكم واملحكوم، عالقة بقوتها اذهلت العالم، فلم 

بــل زاد اصرارهم  الــغــزاة،  مــع  ان يتعامل  يــرض كويتي واحـــد 

وتشبثهم بشرعيته، موقف اثبت معدن الشعب الوفي االصيل، 

وحدة متالحمة حكومة وشعبا، نموذج فريد اثار دهشة العالم، 

واعجاب واحترام العالم بأسره.

الخالدة،  الوطنية  امللحمة  تلك  ونستذكر  اليوم،  الذكرى  تمر 

لنستلهم منها الدروس املستفادة.. دعوة للتالحم والترابط مهما 

اختلفت التوجهات، فكلنا في الهم سواء، في السراء والضراء، 

دعوة للوحدة، للتضامن لفرز االوراق، وتحديد املواقف، دعوة 

ولتبق صورتنا  فلنبق  واالمـــان،  االمــن  الوطن بسياج  لصيانة 

امام العالم، صورة مضيئة رائعة.. للباطل جولة، وللحق جوالت، 

 لشهدائنا االبرار، وهم بإذن الله احياء عند ربهم يرزقون، 
ُ
فلندع

التي  الفاضلة  املدينة  الى  تقودنا  لتبقى ذكراهم ذكــرى مركبة 

وتماسكنا  تــعــاضــدنــا  عــلــى  لنبق  لــهــؤالء،  اال  ابــوابــهــا  تفتح  ال 

التاريخ وعلى صفحاته،  ووحدتنا، صورة مضيئة في سجل 

والتاريخ وذاكرته ذاكــرة حية، ذاكــرة ال تهاون، وال تخادع، وال 

ترحم.

االحمد  جابر  الشيخ  الراحل  االمير  الذكرى  بهذه  نستذكر 

لواءقهر ودحر  الــذي حمل  ــ  ثــراه  الله، وطيب  ــ رحمه  الصباح 

ذلك العدوان، وللشيخ سعد العبدالله السالم الصباح ــ شفاه الله 

الــذي لم يغمض له جفن حتى تحررت الكويت، وقاد  ــ  وعافاه 

الكويت  الــعــدوان حتى دحــره، وألمير  الراحل كارثة  االمير  مع 

صــاحــب الــســمــو امــيــر الـــبـــالد الــشــيــخ صــبــاح االحـــمـــد الجابر 

الصباح، الذي جال شرقا وغربا، يمينا وشماال حتى تحررت 

الكويت، وللشعب الكويتي بصموده ووقفته الشجاعة، وليكن 

ذلك درسا للتاريخ وعبرة ملن يعتبر، والله يمهل وال يهمل!

انتشر أخيرا «ايميل» من مواطن غيور على الكويت يندب فيه االوضاع في 

الديرة، حيث يبدأ بمحاولة سرد االنجازات التي حصلت منذ تحرير الكويت 

الحالي، والنتيجة هي: سوق شرق، فنار، مارينا واالفنيوز! وان  حتى وقتنا 

طيارة  وان  الـــديـــرة»!  مــن  «يــهــجــون  حتى  عطلة  اي  ينتظرون  اآلن  الكويتيني 

«الكويتية» اذا طارت بموعدها صفق الركاب للكابنت، االمر الذي جعل الناس 

اخيرا في تساؤل دائم ويترحمون على ايام زمان.

انخلص من الوضع اللي صاير بالكويت ونأتي على مسلسل مجلس االمة 

املكسيكي الذي ال ينتهي! حيث بدأ بقضية قانون االختالط الذي اخذ حيزه 

وقدره من االعالم وشغل بال الطلبة واولياء االمور واصحاب املدارس الخاصة 

والجامعات، وكأن الديرة خلت من املشاكل و«طلعنه سالفة» يحكي بها اهل 

هذه املدينة االفالطونية الفاضلة.

انا عن نفسي كنت من اولى الدفعات التي طبق عليها القانون العقيم واثار 

لــدي تساؤال انــه اذا كــان للحكومة فائض من االمـــوال و«راشــهــا النفط» مثل 

ما نقول خل اتعدل مستشفياتنا، نحن بحاجة الى مستشفيات تخصصية 

وطــاقــم مــحــتــرم مــن الــبــروفــيــســورات، فــهــذه املــلــيــارات اولـــى ان تــصــرف على 

الحكومة  مــع  واتــفــق  يتغير مفهومي  وقــد  لــالنــاث.  واخـــرى  للذكور  جامعات 

للرذيلة وسوء  اذا برهنت لي ان مع منع االختالط سيكون هنالك ردع   ٪١٠٠

االخالق واالدعــاءات الواهية، فلنأخذ تجربة اململكة على سبيل املثال، فأنا ال 

افقه ما اذا كان لفصل التعليم سبب لجعلها مثالية اشبه بان تكون خالية من 

الزلل والخطيئة والجميع يعيش وفقا للمبادئ والقيم التي اندثرت كما يدعي 

اآلخرون، ولكن لم اجد اجابة كافية في رواية «بنات الرياض»! فأنا من الذين 

املكبوتة  الشعوب  وأرى تصرفات  الخارج  الى  نسافر  عندما  ربهم  يحمدون 

التي تجعلني افخر بمدى تحضرنا، فالرجاء ممن يود ارجاعنا للوراء «شيلوا 

شاليلكم وروحــوا املكان اللي يريحكم، لكن ال تفرضونه علينا اال اذا اثبتوا 

كفاءته»!

انتهت حلقة االختالط، لتبدأ حلقة مناوشات الشعب واملساومة الكوميدية 

مع الحكومة وزيادة الرواتب للحد من جنون الغالء وكأنه تفضل علينا، بينما 

واقــع الــحــال انــه حقنا مــن ارتــفــاع النفط والــحــق حــق ال مساومة عليه، ولكن 

الحبكة الدرامية كانت عجيبة وذكية لنقبل باملساومة!

البطل  املسلسل عندما اشتدت سخونته بظهور  نواصل مشاهدة  بعدها 

املقنع على الساحة الفنية مع مع الـ «Don عدنان»، فصفق له البعض واستنكر 

له  ان يسميها من  يريد  الكويت في معادلة صعبة كما  الكثيرون ووضــع  له 

مصلحة بشق الصف الكويتي، لكن اود اقول انكم «غلطانني».

لكن هذا ال يعني ان هنالك فعال خاليا تعمل خفية، حيث شاء القدر بأن 

الــذي سيفتك  الجبار نفسه،  الحزب  الى جنسية هذا  التقيت شخصا ينتمي 

بكل من اسرائيل واميركا، ولكن اتضح ان صواريخهم ما اتوصل! مداها فقط 

سفارتنا الكويتية ببيروت! ما اقول اال ابوي ما يقدر اال على امي وهذا احنا 

اننا اقوياء ونفرد عضالتنا بقتل بعضنا البعض  يا العرب نحب ان نبرهن 

واخراس كل صوت يريد ان يبدي رأيه.

ماعلينا.. كنت استمع لهذا الشخص وكيف انه يوزع منشورات flyers بعد 

الصالة في املسجد الذي ينتمي اليه، وبان هناك تجارا كويتيني يتبرعون لهذا 

املسجد وقد يكون بحسن نية، ولكن اين تصرف هذه االمــوال؟ فقد بدأ هذا 

املوال مع بداية الحرب صيف ٢٠٠٦ فقادني فضولي ألسأله عما يدور هنا وهناك 

وكيف انهم يقدسون الرئيس احمدي نجاد، حيث انه املمول الرئيسي لحزبهم، 

فسألته: انتو اشناوين على الكويت فرد قائال: احنا على اهبة االستعداد لنفدي 

بعد  لنفاجأ   !please ديرتنا  عــن  بعيد  قلتله  الــلــه!  فــي سبيل نصر  ارواحــنــا 

«Don عدنان» ممثل الشعب  سنتني من اناس املفترض انهم «منا وفينا» والـــ

الذي اوجه اليه سؤالي: هل ارفقت بجدولك االنتخابي ان حزب الله هو صالح 

الدين، الذي من اجله يجب ان تجيش له الجيوش من ابناء بلدك؟ ملاذا لم تتطرق 

الى هذا املوضوع؟ ملاذا لم تناقش االوضاع في البلدان املجاورة؟!

بعد وقت طويل من عناء التفكير قادتني فطنتي الى انها ليست من اولوياتنا 

ولدينا قضايا اعقد وأهــم مــن ان تــؤجــل، لــذا عــد الــى صــوابــك وتقيد بجدولك 

االنتخابي الذي من اجله وصلت الى كرسي البرملان. وارجو اال تظهر اعالميا 

باسم نائب مجلس االمة وتفتي برأيك النك تمثل شخصك وليس الكويتيني.

فالرجاء، كفانا سكوتا لكل من يريد املساس بسيادة دولتنا وكفانا هراء، 

اتمنى من الحكومة ان يكون لها دور صارم وحازم فالكويت ذاقت الويل على 

يد املجرم مغنية، من اميرنا رحمه الله الى عيالها الذين ذهبوا ضحية العماله 

االرهــابــيــة، وانــهــوا املــوضــوع الــذي مــن املفترض ان يكون فــي خبر كــان عند 

ينوي  لكل من  ليكونوا عبرة  االرض وشعبها  هــذه  نحو  النوايا  الكشف عن 

املساس بنا. ولكن اذا «أصررتم» على بث هذا املسلسل، فانه يثير تساؤال لدي 

وهو: ما املغزى من وراء شغل بال الشارع الكويتي بمشاكل غيرهم، في حني 

من باب اولى يجب طرح قضايانا التي ال بد من ان يكون لها نصيب من هذا 

املرورية،  القوانني  الصحة،  تدهور  التعليم،  تدهور  التجنيس،  مثل:  املسلسل، 

سراق املال العام، التلوث البيئي، االسكان.. الخ، وخلوا الشرطة اللي ابخدمتنا 

اشوفون طريجهم اذا في خطط اتشتت وحدتنا؟!
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قبل ال انهي اود االشارة الى شيء واحد، هو ملاذا لم يكن هنالك دور للترشيد 

هاليومني؟! ما شاء الله الكويت صايرة امنورة، ما بقى ملبة ما علقوها، كل اللي 

وفرنا ابهستة اشهر صرفنا اباسبوع واال ترشيد علينا وحالل على غيرنا؟!

الله يحفظ هــاالرض وشعبها من كل مكروه ويرد  اال  اقــول  بالنهاية، ما 

الــى نحره وتتعدل اوضاعنا ونــرقــى بتفكيرنا،  لها  كــل مــن ينوي شــر  كيد 

اللهم آمني.

السد»، هكذا هتف  و  النيل  يبيعوا  .. بكرة  باقولها بجد  «يــا جمال و 

حشد غفير عند ضريح الزعيم جمال عبد الناصر، يوم الجمعة املاضي 

بعد صالة الظهر. كان اليوم هو ٢٢ فبراير ٢٠٠٨، وكان قد مر خمسون 

عاما بالتمام والكمال على الوحدة املصريةـ ـ السورية التى تم توقيعها عام 

١٩٥٨. الجدير باالهتمام واملالحظة هو وجود عدد كبير من الشباب الذين 

العربية  الجمهورية  وفــاة رئيس  القومي وبعد  املــشــروع  وفــاة  بعد  ولــدوا 

الذين عاشوا ووجــدوا الجميع من حولهم يسيرون وفقا  املتحدة. هؤالء 

يوميا من عشرات  العربي، وتسمموا  العالم  لتفتيت  االميركية  للروشتة 

الدروس واملقاالت املحاربة وبعنف ألي مشروع وحدوي، اللهم اال اذا كان 

مشروعا للوحدة بني دول أوروبية ولكن عربية، والعياذ بالله، فالبد من 

مواجهتها بكل حسم.

 املالحظ أيضا هو وجــود عــدد كبير من العرب داخــل ضريح جمال 

عبد الناصر من مختلف الجنسيات. من سوريا بالتأكيد، ولكن أيضا من 

والجزائر، كان هناك  واليمن  ولبنان  العراق  السعودية ومن  الكويت ومن 

الخنق من  بإسفكسيا  بعد  يمت  لم  قائم،  الــوحــدة  ان حلم  شعور مؤكد 

جــراء الغاز االميركي. كان هناك وجــود ناصري قــوي، ولكن أيضا كان 

هناك رجال ال عالقة لهم بالسياسة اال شعورهم بان املأساة التى نعيشها 

قد تجد لها بارقة أمل في حالة تجديد مشروع نهضوي وحدوي.

اننا هنا ليس لالحتفال بحدث مضى ولكن  للتأكيد  الجميع   تكاتف 

للسعي لبناء مستقبل جديد ملشروع الوحدة العربية. هتفت امرأة: «نحن 

نعيش اليوم نتاج تمزيق أوصالنا» فرد آخر: «ومــازال التقطيع مستمرا 

فقد أصبحنا كالبقرة في يد الجزار بعد اقتطاع الفخذ، يبدأ في تقطيعها 

اربــا لكي يجد مشتريا». فصرخ شيخ كهل: «نحن هنا نهتف ملصلحة 

مشروع أجهض منذ نصف قــرن وهــم يعملون بكل جدية على تقسيم 

الــى دولــة سنية ودولـــة شيعية  الــعــراق  الــســودان وتحويل  لبنان واقتطاع 

ودولة كردية.. لقد فقدت األرض التي أقف عليها وأشعر بالدوار». فتعالى 

اتاخد يوم بالقوة.. الزم يرجع  اللي   .. الناصر قالها زمان  الهتاف: «عبد 

تاني بالقوة». ال شك ان هناك تساؤال جادا من الكثير من املهتمني بالشأن 

العام. هل الوحدة مازالت مطلبا تؤمن به الشعوب العربية؟ وهو بالتأكيد 

سؤال ال تمكن االجابة عنه بيقينية. فما تم من غسل بمسحوق «ايريال» 

يــزال يراود  الــوحــدة ال  ان حلم  امــكــان  فــي  لكل أمخاخنا يجعلنا نشكك 

الشعوب العربية اليوم، ولكن من ناحية أخرى، فإن ما نعيشه من هزيمة 

يومية شديدة القسوة، وما نراه يوميا على شاشات التلفزيون من عمليات 

اذالل لشعوب عربية، يجعلنا نتصور ان الحلم مازال قائما رغم الكفاءة 

العالية ملسحوق ايريال، فالجماهير الغفيرة تجد ان الوحدة العربية تمثل 

حال ناجعا للخروج من االحتقان السياسي الذي تعيشه. 

شهدنا خالل السنوات القليلة املاضية عشرات املشروعات االنفصالية 

الــتــي تــجــرعــت هــزيــمــة ثقيلة وتــاريــخــيــة مــن الغرب  الــشــرقــيــة  الكتلة  فــي 

االميركي.

 تـــشـــرذم االتــــحــــاد الــســوفــيــتــي الــــى خــمــس عـــشـــرة دولـــــة وانقسمت 

تشيكوسلوفاكيا الى دولتني ومازال مشروع تقسيم يوغوسالفيا قائما. 

أما الدول املنتصرة فقد تنامت لديها مشروعات الوحدة. 

فــالــتــطــورات الــتــي طـــرأت على مــشــروع الــوحــدة األوروبــيــة خــالل العقد 

املاضي تستحق االشادة من ناحية ودراستها بتمعن من ناحية أخرى. 

فمن الواضح اذًا ان االنفصال والتشرذم هما مصير املهزومني. أما الوحدة 

فهي قدر املنتصر الجبار. 

فهل يمكن في هذا االطار تصور امكان تحقيق أي مشروعات وحدوية 

فــي نــطــاق أمــتــنــا الــعــربــيــة حــتــى اذا كــانــت مــشــروعــات تــكــامــل اقتصادي 

بالغنا  لــو  أو  مــحــدود،  تكامل سياسي  مــشــروعــات  أو  أو قطاعي  جزئي 

وقلنا مشروعات وحدة بني مجموعة صغيرة من الدول.. ونحن في ظل 

العراق محتل والسودان في أسوأ حال يا موالي  الهوان السياسي؟  هذا 

ان  يمكن  فهل  الــشــريــرة.  العني  أصابته  عليه  عيني  يــا  ولبنان  السلطان، 

نتحدث عن قيام الوحدة العربية الشاملة في ظل استبداد وترسخ الدولة 

أداة للخالص وانما هي لن  الوحدة ال يمكن ان تكون  ان  املركزية؟ يبدو 

القوة والنضج والنصر،  الى درجــة من  تأتي اال ونحن نكون قد وصلنا 

تسمح لنا بأن نقوم بمشروع الوحدة لتكون أداة انطالق ملشروع الوطن 

الزعيم  أحــالم عشناها خالل ساعات قليلة عند ضريح  الكبير.  العربى 

املاضي. تنسمنا خاللها بعض  الجمعة  يوم  الناصر  الراحل جمال عبد 

املــمــزوج بالغاز  الــهــواء  الــضــريــح الستنشاق  النقي وخــرجــنــا مــن  الــهــواء 

االميركي لنعود بسرعة الى أرض الواقع البهيج.

لعل من الطبيعي ان تحتفل الكثير من املجتمعات بذكرى حادثة لها 

الحياة، وهناك من  اثــر في مسيرتها في  اثــر عميق في تاريخها، ولها 

يفتخر بإحياء ذكرى حادثة أليمة مرت عليه من اجل ذكر تلك االيادي 

البيضاء من الشهداء الذين سطروا اروع صفحات الشجاعة والتضحية 

الحياة  نمط  تــحــول  فــي  بــذكــرى ساهمت  يحتفل  مــن  وهــنــاك  لوطنهم، 

وتغيير تاريخ امة من عصر التبعية الى نور الحرية.

ولــعــل مــا يميز تــاريــخ الكويت هــو تــواجــد هــاتــني الــذكــريــني فــي شهر 

والعطاء.  الخير  فبراير  اال وهو شهر  والتضحية،  الحرية  يسمى شهر 

كانت الكويت تمر قبل استقاللها بظروف اقتصادية من نوع آخر على 

الرغم من عالقاتها التجارية النشطة مع سواحل افريقيا وايران والهند، 

الحياة واملعيشة  النفط والــذي بدأ يغير نمط  الرغم من اكتشاف  وعلى 

لقلب صفحات من  تتقدم نحو نمط جديد  الكويت ظلت  لكن  الصعبة، 

التاريخ كانت تتسم بمرارة العيش وبساطتها، وفي الوقت نفسه حالوة 

العمل واالخالص والوفاء واالمانة والتضحية بالغالي والنفيس.

هذه الصعوبات ما كانت اال جزءا مما يطمح اليه آباؤنا واجدادنا في 

الــواحــدة، من اجل  اطــار اجتماعي تسوده املحبة والتآلف وروح االســرة 

وجت هذه الروح 
ُ
الكويت حتى حل الخير والبركة على بلدنا العزيز. وت

املثالية في اعــالن االستقالل في ١٩ يونيو عــام ١٩٦١، حيث رمــز اهلها 

لله عز وجل على كل  بالعناء والثناء  الشجاعة والصبر دون تميز، بل 

حال. وقد رفع والدنا ابو االستقالل الشيخ عبدالله السالم الصباح راية 

تعلو الى يومنا هذا اال وان الكويت للكويتيني وخيراتها وثرواتها يجب ان 

تصب في مصلحة املواطن حتى يعيش في دولة اسمها «دولة الرفاه»، 

وتيمنا بتاريخ هــذا الــرجــل تــم تغيير يــوم االســتــقــالل الــى تــاريــخ ٢٥ 

فبراير وهو عيد جلوسه واستالمه للحكم، وهنا صبغت هذه الحادثة 

اللون الوطني والهوية الواحدة للشعب من خالل تسلم زمام االمور وادارة 

املرموقة  مكانتها  تأخذ  ابنائها حتى  من خــالل سواعد  البالد  خيرات 

بني دول العالم.

ونرى صفحات التاريخ تتقلب كما كانت بعد مرور ٣٠ عاما بذكرى 

ويرى  للكويت».  «وفـــاء  عليه  هــو  مــا  على  ثابتا  كــان  العنوان  لكن  أليمة 

الــقــارئ للتاريخ بدقة ان هــذا الفخر واالعــتــزاز فــي انــدمــاج ذكــريــني في 

شهر واحد قاسمهما املشترك الحرية التي كانت في سنة ١٩٦١ والحرية 

الباري  ببركة  اال  الحرية االخيرة ما كانت  بشكل آخر سنة ١٩٩١. هذه 

عز وجل ودماء شهداء الكويت االبرار. فكانت يوما سطرت فيه املالحم 

واصبحت نجوما خالدة ووسام شرف على جبني كل كويتي. وهو اليوم 

الشهيد  ومنهم  والسني  والشيعي  والــبــدوي  الحضري  فيه  وقــف  الــذي 

جعفر علم تقي والشهيد يوسف النجدي دون النظر للمذهب جنبا الى 

جنب يرددون نداء واحدا ال غير «وفاء للكويت».

بــل بذكر  الــشــهــر مــن خـــالل االهـــازيـــج  بــهــذا  لــذلــك علينا اال نحتفل 

هؤالء املخلصني الذين اصبحوا نجوما ساطعة يحق لها علينا التقدير 

للتحرير ويبقون منارة لالجيال ما بقي  االولــى  الــنــواة  والــعــرفــان، فهم 

الدهر. ومن هنا يحتفظ تاريخ الكويت بصفحات جميلة ورائعة تعكس 

روح الصفاء بني اهلها والوحدة واالخالص، وذلك منخالل شهر الحرية 

والتضحية.. شهر فبراير. اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه 

وارحــــم شــهــداءنــا بــرحــمــتــك الــتــي وســعــت كــل شـــيء واســكــنــهــم فسيح 

جناتك، اللهم آمني.

old_life82@hotmail.com

(ديترويت ميتشيغان)

يــومــا بــعــد يـــوم يكبر الــســؤال فــي هـــذا الوطن 

الجميل: «ملصلحة من هذا التخريب السياسي؟!».. 

سؤال نطرحه اآلن بمناسبة ارتداء الكويت حلتها 

الزاهية في اعيادها.. من له مصلحة في ان تخلع 

ثوب  لترتدي  الرائعة  النضرة  الحلة  هــذه  الكويت 

الحداد؟

ــيــوم مــن اســتــحــداث ملشاكل  ال ان مــا يحصل 

جـــديـــدة، او نــبــش ملــشــاكــل قــديــمــة يــخــدم اطرافا 

ال نــعــرفــهــا، يــخــدم فــئــات نــجــهــلــهــا وغــريــبــة عن 

واقـــع الــكــويــت.. وتــســيء الـــى انـــاس نــريــد لــهــم ان 

يــســتــفــيــقــوا مـــن رقــدتــهــم ويــلــتــفــتــوا الـــى حاضر 

ان  وقبل  االوان،  فــوات  قبل  البلد ومستقبله  هــذا 

تستفحل املشكلة فتتحول الى داء مزمن ال عالج 

له اال بالكي، وهذا ابعد ما نتمناه لبلدنا الذي كلما 

خرج من دوامة ادخلوه في اخرى.

املشكلة ليست في االيادي التي نعرفها، فتلك 

ربما تحرك الساحة عن سوء تقدير احيانا او انها، 

وهي في صدد طرح مشكلة ما او املطالبة بحق 

ما، تبالغ في ذلك فتقع االزمة، ولكن مع ذلك فاننا 

نظل نعرف اصحاب هذه االيادي وهي وطنية بال 

شك.. ولكن املشكلة الحقيقية والكبرى تكمن في 

البلد  الــتــي تشعل  تلك  نعرفها..  الــتــي ال  االيـــادي 

في  السياسية  االنــفــاق  وتصنع  ومــصــائــب  فتنا 

الليل والنهار وال نعرف اين تنام وفي اي مخدع 

القابلة  تقضي سباتها، لتزرع املشاكل «املؤقتة» 

مكان..  كل  في  تزرعها  لحظة،  اي  في  لالنفجار 

اتحاد  البلدي، في  في مجلس األمــة، في املجلس 

الجمعيات التعاونية، في اتحاد الكرة، في املخابز، 

في شبرات الخضار، في ارتفاع كل االسعار.

ثمة خلل ما ليس من الصعب اكتشافه، ولكن 

مــن الــصــعــب عــالجــه، الن كــل خــلــل اصــبــح اليوم 

وراءه من يدافع عنه.. وراء كل خلل متنفذ يذود 

عنه ويخرجه من املخفر ان تم توقيفه، فلمصلحة 

من يتم كل ذلك.. وملاذا ال تكون العقوبات رادعة 

واالنظمة،  القوانني  بذلك وفق  وحاسمة؟ ونطالب 

وليس تعسفا وال تسلطا.

هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن االحـــــــداث الــجــســيــمــة التي 

تحصل، وحني ال يتم اتخاذ قرار فوري بشأنها 

فان العقوبة فيها لن تشكل رادعا حتى وان اقرت 

هـــذه الــعــقــوبــة الحــقــا، فــالــغــرض مــنــهــا يــكــون قد 

تالشى، ونسيه الناس.

الـــبـــلـــد ويـــقـــف على  يـــغـــرق  مــــن  اذًا، ملــصــلــحــة 

حافة الهاوية؟.. كلما دخلنا في عطلة من العطل 

العطلة،  انتهاء  بعد  جديدة  مشكلة  بنا  تربصت 

واليوم الكثير من هذه املشاكل تتربص بنا تحت 

العطلة،  انتهاء  بعد  البلدي  واملجلس  البرملان  قبة 

الحل.. ومن يقنع اصحاب االستثمارات  فما هو 

بــــأن يــبــقــوا عــلــى امـــوالـــهـــم فـــي اســـواقـــنـــا، وعلى 

التوجه  بــدال من  يبنوا هنا  ان  العقارات  اصحاب 

الى بالد مجاورة؟

اشهر  قبل  االمـــة  ملجلس  السابقة  االزمـــة  فــي 

البلد  الــعــلــيــا فــي  الــحــكــمــة  قليلة مــضــت، تــدخــلــت 

البلد كله من  الحل، وانقذت  املجلس من  فانقذت 

مــــأزق ال آخـــر لــــه.. وعــلــيــنــا ان نــحــافــظ عــلــى هذا 

االنعقاد  فــي  الــتــأزيــم  عــن  نبتعد  وان  املــكــتــســب، 

«ليس فيكل  االمــة النه وببساطة  الجديد ملجلس 

مرة تسلم...».

Azaltowaijri@yahoo.com

ال شــك ان االحـــــداث االخـــيـــرة الــتــي تــلــت حــفــل تأبني 

والـــذي شارك  اللبناني،  الله  لحزب  العسكري  املــســؤول 

فيه كل من النائبني سيد عدنان عبدالصمد واحمد الري 

اثــارت موجة من الغضب لدى الكويتيني بسبب ارتباط 

اسم مغنية بحادث طائرة الجابرية، ونتيجة هذا الغضب 

الهدف من  فيه  بينا  بيانا توضيحيا  املــذكــوران  اصــدر 

املشاركة في هذا الحفل ولرفع اللبس الذي صاحبه.

الــــذي يــطــرح نــفــســه هـــو: هـــل ان ردة الفعل  الـــســـؤال 

كانت  البعض  من  التأبني  هــذا  التي صاحبت  االنفعالية 

 نتيجة الحس الوطني منهم، ام انها كلمة حق يراد 
ً
فعال

بها باطل؟ فإن تمعنا بخلفيات من اطلق شعار الوطنية 

نجدها جاءت من اناس معروفني بنفسهم الطائفي، واال 

فماذا نتوقع من شخص مثل وليد الطبطبائي؟ وها هم 

الذين هــددوا واعلنوا في مهرجانهم  حزب ثوابت االمــة 

الخطابي أنهم سيقومون مقام الدولة البوليسية، وذكروا 

كما  الشيعية،  واملخيمات  الحسينيات  سيراقبون  انهم 

اعترفوا بذلك.

تطالب  الـــتـــي  والــطــائــفــيــة  املــتــشــنــجــة  ــفــعــل  ال ردة  ان 

باالعدام وسحب الجنسية من دون محاكمة صدرت من 

اناس يحملون االسالم منهجا لتحركاتهم كما يدعون 

«الله يستر لو حكم هؤالء»، ولالسف نجد البعض ممن 

هؤالء  بــتــاريــخ  وعلما  وحنكة  اكــثــر حكمة  انــهــم  نعتقد 

بــه وغير  املــبــالــغ  الــطــائــفــي  التصعيد  هـــذا  انـــجـــروا وراء 

املبرر، مع يقيننا أنهم سيدركون خطورة هذا التصعيد 

وسيحتوون املوقف لوأد هذه الفتنة النتنة.

فبالله عليك، من اعطاك حق توزيع صكوك املواطنة، 

واملسيحي  والـــســـنـــي  مــنــهــم  الــشــيــعــي  فـــالـــكـــويـــتـــيـــون، 

والالديني، وبكل انتماءاتهم وتوجهاتهم، سواسية امام 

الفيصل  فالقانون هو  او هناك  هنا  يعر  ومــن  القانون. 

ولــيــس انـــتـــم، ثـــم مــاهــي قــصــة طــلــب ســحــب الجنسية؟ 

هذه املوضة الجديدة على مسامعنا! فقبل ايام منحت 

الجنسية لبعضهم، وهؤالء الطائفيون يطالبون بسحب 

الــجــنــســيــة مــن انــــاس عـــاش اجــــداد اجـــدادهـــم عــلــى هذه 

العدو  عليه  يشهد  الــوطــنــي  وتــاريــخــهــم  الطيبة  االرض 

قبل الصديق، فأين القانون وأين الحكومة منكم؟ وملاذا 

اندلعت وألي سبب  التي لو  الفتنة  السكوت عن مثيري 

فلن يسلم منها اال العدو!.

الكويت  اهــل  البلد، وكــعــادة  عندما تحرك عقالء هــذا 

عــنــد الــشــدائــد، الحـــتـــواء هـــذه االزمــــة والعـــطـــاء القانون 

الفرصة الخذ مجراه كالكاتب القدير عبداللطيف الدعيج 

والسيد ناصر الخرافي، نجدهم (اي الطائفيني)، ومن ال 

يريد للكويت الخير وقد اخذوا يلمزون ويشككون في 

نية هؤالء الشرفاء بانهم وراء مصلحة او انهم خائفون 

كنتم  ان  وحــرام  عليكم  عيب  والله  استثماراتهم،،  على 

تعرفون الفرق بني الحرام والحالل!

بــأن األزمــة ستخف وتنتهي بسبب  نحن على يقني 

والــلــي قلوبهم عليها، وهم  الــكــويــت  اهـــل  تــدخــل عــقــالء 

الحمد لله كثيرون وستندحر كل محاوالت طالبي الفتنة 

واملروجني لها.

jjj

• دار فـــي االيــــــام الــســابــقــة نـــقـــاش بـــني اثـــنـــني من 

املــوضــوع، فما  الــرومــي عــن  طلبة ثانوية احمد بشر 

كــــان مـــن املـــــدرس اال ان فــصــل الــطــالــب الـــــذي تحدث 

عــن حــزب اللهبايجاب مــن املــدرســة! فــالــســؤال موجه 

الكويتية  االنــســان  حــقــوق  ولجمعية  التربية  لـــوزارة 

ولــلــجــمــعــيــات املــدنــيــة الــكــويــتــيــة، ايــــن انـــتـــم مـــن هذا 

التجني على ابسط حق من حقوق هذا الطالب؟

sami_alali@hotmail.com

وهج األفكار

القلم


