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متحف كويتي جديد

الفيدرالية نظام سياسي يقوم على بناء عالقات تعاون محل
عالقات تبعية بني عدة دول يربطها احتاد مركزي ؛ على أن
يكون هذا االحتاد مبن ًيا على أساس االعتراف بوجود حكومة
مركزية لكل الدولة االحتادية ،وحكومات ذاتية للواليات أو
املقاطعات التي تنقسم اليها الدولة ،ويكون توزيع السلطات
مقسما ً بني احلكومات االقليمية واحلكومة املركزية ،وفدرالية
الفكر مصطلح مركب ال وجود له في أي قاموس حتى اآلن لكنه
يبحث في العالقة بني املوجود وغير املوجود من خالل الفكر
بغض النظر عن مستوى الفهم أو بدون الفكر ان لزم األمر،
فكثير من الدراسات واالبحاث التي تعد تذهب بعيدا عما هو
مطلوب منها ،وقد ضحكت وقلبي يبكي أملا وانا اقرأ لعزيز علي
بات االعز مقاطع مما كتب معن بن اوس املزني الشاعر اجلاهلي
الذي ادرك اإلسالم واسلم وبات من صحابة خير خلق الله النبي
املصطفى «صلى الله عليه وسلم» ضحكت وانا اعتصر املا الن
ما قاله معن يبكي وال يضحك أعلمه الرماية كل يوم ،فلما اشتد
ساعده رماني واملعنى واضح وال يحتاج الى لغة القوافي،
فالغدر شيمة من ال خلق له وال أدب ،احلياة ثقافة واخللق
ادب ومنهج هذه الثقافة ،وبدون أدب وخلق لن يتعلم االنسان
الفرق بني احلق والباطل ،وال ميكن ان مييز بني اجلهل واملعرفة
وحتى تربي عاملا عليك ان تعلمه ادب احلياة أوال ليكون نافعا ال
ضارا وال متيبسا ال أن تكتفي بتعليمه التخاطب والطاعة فقط،
تلقني املعلومات ميكن ان يصنع نوابغ لكن هذه النوابغ بال ادب
وخلق ومشاركة في اخلدمة ،ال نفع منها ،فاملدخل الى اخلير
يبدأ بتعليم حسن التصرف وتقليل االذي والكف عن الغدر
النها شيمة من ال ضمير وال اخالق له وهي وصمة عار ،واذا
كانت الفتنة اشد من القتل فان الغدر مصيبة ال ميكن مداواتها
ودائها اشد وقعا من من اذى احلماقة ،في اواخر تسعينات
القرن املاضي كان لي ضيف في احدي حلقاتي وكانت احللقة
التلفزيونية عن كركوك التي يتنازع عليها العرب واالكراد
والتركمان اآلن ،في عهد صدام كانت احلياة في كركوك طبيعية
الى حد ما ليس بفعل القانون أو العدالة أو املساواة وامنا للقوة
التي كان يفرض فيها القانون في امور احلق وامور الباطل،
االكراد وحدهم هم االكثر تضررا من تلك الفترة واالكثر استفادة
من الوضع احلالي ،في عهد صدام قالوا انه مارس التطهير
العرقي معهم بابعاد اعداد كبيرة منهم عن كركوك وجاء بعرب
بدال منهم ،اليوم يشتكي العرب والتركمان بأن االكراد مارسوا
ضعف ما فعل صدام في تغيير التركيبة السكانية فابعدوا
العرب والتركمان وجاءوا باكراد من العراق وسورية وتركيا
وايران لتغيير كل شيء ،صحيح ان صدام مارس االبادة مع
البعض منهم ،اال انهم وان فعلوا بعض مااليجوز اال انهم لم
يقتلوا أو يبطشوا باحد ،اال ان املوت يكون احيانا ارحم من
مصادرة احلقوق واالبعاد عن الوطن واالستيالء على البيوت
واحلالل والوظيفة ،نعم األمر يختلف جذريا االن السباب عدة،
اولها ايجابي من وجهة نظر املستفيد من غياب صدام الى االبد
وهو نسخة لن تتكرر وان تكررت النسخ في التسلط والتفرقة
واالستفراد بالرأي وبالتخلف واجلهل ،وسلبية ملن باتوا
بحاجة الى جواز دبلوماسي وتاشيرة من االمم املتحدة للتنقل
في االماكن التي كانت موطنهم ،هي نقمة حتتاج الى رحمة
من رب العاملني لتظل حيا في تلك احللقة كنت اتساءل :ما هي
املشكلة ولم يتنازع الناس على اماكن تتسع لهم والى سواهم
وملاذا يعجز البشر عن التعايش داخل طائرة ضيقة االبعاد
أو باص مزدحم أو سيارة اجرة صغيرة يتقاسم فيها ستة
أو سبعة أو ثماني مقاعد ال تتسع لثالثة اشخاص ،صحيح
ان كركوك مدينة والسكن فيها استقرار يتطلب امنا وامانا
وضمان كرامة ومساواة في فرص العيش ،لكنها مدينة نفطية
متعددة االعراق بالصدفة أو بالتخطيط السياسي أو املصلحي،
واحلقيقة ان شركات النفط مفتوحة لكل الباحثني عن العمل
الذين تتوافر لديهم املؤهالت والقادرين على حتمل الغربة
ومواجهة املشاق واملخاطر ،والعمل في مجال النفط سواء
باالستكشاف أو احلفر أو االنتاج أو الصيانة متعب ويعرض
العاملني فيه الى مخاطر ،لكني اعرف اعدادا غير قليلة من اكراد
العراق يعملون في نفط البصرة وفي دوائر اخرى وبعضهم
يعمل في القطاع اخل��اص ولم اجد في أي يوم من االي��ام ان
هناك فارقا من قبل بني عربي وكردي أو مسيحي ومسلم أو
شيعي وسني وكان الصابئة شموع في الشعر واالدب فضال
عن انهم صاغة ماهرين وكان هناك بقايا يهود قبل ان يقضي
عليهم صدام ،كانوا في قلب العمل التجاري والنشاط املالي،
كركوك التي كانت حلقتي التلفزيونية عنها فيها نفط غزير
وهي االقرب الى موانئ البحر املتوسط سواء سورية أو تركيا
بالنسبة للعراق وهي في اجلزء الشمالي الشرقي من العراق،
ليست بارتفاع اربيل وال السليمانية اواملوصل لكن الناس
هناك مختلطني مع بعضهم البعض حتى في القرى والنواحي
والناحية هي الكيان املدني الثالث للمدن وهي االصغر بعد
احملافظة التي تضم االقضية والنواحي ،فاحملافظة تتألف من
مجموعة اقضية واالقضية تضم احيانا عشرات ىالنواحي
وهكذا ،وكركوك التي حتولت الى محافظة التأميم بعد تأميم
النفط عام  1971من الشركات البريطانية والعاملية االخرى
الشريكة فيها خليط كردي تركماني عربي من السنة والشيعة
وفيها اشوريني من املسيحيني ،ووظائف النفط هي احملرك
االساسي والدافع االكبر للمعيشة فيها ،لذلك لم تكن مصادفة
ان يطلب مني ضيفي ان اخصص حلقة عن كركوك رغم حذري
قي ذلك الوقت وجتنبي الدخول في متاهات انا وبقية العراقيني
في غنى عنها فقد كانت احلروب واملغامرات الفاشلة واحلصار
والعقوبات ،كلها امور فيها ما يكفي من وجع وألم ،لكن االكيد
لكل عراقي ان كركوك منطقة باغلبية تركمانية أي ان سكانها
العراقيني ميتدون في االساس الى اصول تركية أو انهم عرب أو
اكراد مختلطني وهناك الكثير من العرب واالكراد متزوجني من
بعض وهناك الكثير من التركمان والعرب واالكراد متناسبني،
وال ضير ان كانت االغلبية كردية ،لكن النفط والطمع باموال
النفط ورغبة االك��راد في االنفصال عن العراق وانا اعتقد
ان��ه حق لهم للخالص من جت��ارب املاضي وجتنب تكرار
ماحصل هو الذي خلق التعقيد والنزاع على املدينة ،لكن
هل سيكونون افضل حاال بدون العراق والرئيس االن منهم
والوزراء النافذين منهم ولهم حصة مجزية من عائدات نفط
العراق ،وللحديث بقية.

الكل حلف وأقسم بالله ،الكل وعد وقال يا شعب الكويت ابشروا
باخلير راح ننهي ونخلص القضية االسكانية ،وسنتني وهم
يبيعون الكالم للمواطن وااليجارات للشقق تزيد وترتفع وثلث
رات��ب امل��واط��ن يدفعهما لاليجار ،وأن��ا اس��أل وي��ن وع��ودك��م يا
مسؤولي الدولة في حل القضية االسكانية ليش بيع الكالم ليش
ما في محاسبة للرعاية السكنية كل اللي حصل هو بيع للكالم،
وزع��وا  12ألفا واحلقيقة كانت  12ألفا على ال��ورق ال عقد غرب
عبدالله املبارك وقع وال الوفرة القائم عطوهم تراخيص يبنون وال
 600قسيمة في غرب عبدالله املبارك خلصوا مشكلتها ومدينة
املطالع وهم في وهم ومدينة جنوب سعد العبدالله وهم في وهم
واالسعار تزيد والرعاية السكنية تعطي االوهام ،وأنا على يقني
أنه لن حتل القضية االسكانية ألن جتار العقار معظمهم مسؤولون
في الدولة من ن��واب حاليني وسابقني ووزراء حاليني ووزراء
سابقني ومستشارين حاليني ومستشارين سابقني ومدراء حاليني
ومدراء سابقني معظمهم جتار عقار واصحاب عمارات لن يسمحوا
ان يحلوا القضية االسكانية ألنه لو حلوا القضية االسكانية
ستنخفض االسعار وال يوجد تأجير لعماراتهم وراح يخسرون
أموالهم «مساكني» ،وانا يا حكومة اقولچ احلل سلمي كل االراضي
لشركة عاملية تقوم باعمال التصميم والتنفيذ ملدن سكنية فخمة
عند ذلك راح اعرف ان سفينة حل القضية االسكانية بدأت على
ارض الواقع ،والكل يعلم ان في كل سنة تضيع يزداد اعداد طلبات
االسكان ما بني  6الى  8االف طلب في السنة ،وفي السنتني من
عمر املجلس احلالي زدات الطلبات الى  16الفا على الرقم القدمي
يعني لو افترضنا ان احلكومة وزعت السنة املاضية  12الف وحدة
سكنية وقدمت طلبات  8االف بنفس الوقت يعني  4االف طلب التي
وزعتها احلكومة على املواطنني ،ولو قارناها بالتوزيع الوهمي
باملختصر لم يتم توزيع وال وحدة واملواطن مازال ينتظر ومنطقة
صباح االحمد تعاني من نقص اخلدمات وجابر االحمد وسعد
العبدالله والوفرة القائم واخليران الكل يعاني واحلكومة صم بكم
عمي والسبب ان معظم قيادات احلكومة جتار عقار.
ادعو الله أن يحفظ الكويت والله يصلح احلال اذا كان في االصل
فيه حال.

تعريف املتحف :هو أي مقر دائم من أجل خدمة املجتمع
وتطويره ،مفتوح للعامة ،ويقوم بجمع وحفظ وبحث
وت��واص��ل وع��رض ال��ت��راث االنساني وت��ط��وره ألغ��راض
التعليم ،الدراسة والترفيه  ،كما عرفه املجلس العاملي
للمتاحف.
بكل دول العالم تبقى املتاحف الوطنية حتكي لألجيال
القادمة من أبناء الوطن وللزوار األجانب قصة كفاح هذا
الشعب وكيف عاش وماهي مهنه واألعمال القدمية التي
عمل بها ليحصل على قوت يومه.
ففي الكويت جند املتحف الوطني يحكي بخجل عن جتربة
أبناء الوطن وحياتهم القدمية بالكويت ،فال جتد املؤثرات
الصوتية املناسبة وال الديكورات التي جتسد املرحلة
القدمية لبالدنا العزيزة بشكل ممتاز ،وال حتى املجسمات
التي متثل الشعب الكويتي من رجال ونساء وأطفال جتدها
بشكل بسيط وبدائي وكأنها عرائس تباع مبحالت األطفال.
فنحن بدولة ولله احلمد واملنة غنية فال جند متحفا ً يش ّرف
البلد وما لها من مكانة عند الدول العربية واخلليجية.
فمن يرى متحف الشمع بلندن «م��دام توسو» يجد تحُ فا ً
وشيئا ً يسر الناظرين ،فهو بحق شيء تفتخر به لندن مع
العلم انّ من أسست املتحف هي فنانة فرنسية هربت من
بالدها وأرادت محاربة جشع حكام بالدها بأن استخدمت
موهبتها بالفن حملاربة الظلم ولنصرة شعبها الفرنسي
ونشر قضيتها عند االنكليز.
وكذلك رأي��ت في كثير من املتاحف في ال��دول األوروبية
واآلسيوية التي تفتح النفس وتعرف أبناءهم والسواح
بقصة البلد ومسيرته السابقة.
فرسالتي لالخوان باملجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب أرج��و طلب العون من مجلس ال���وزراء لبناء
متحف كويتي جديد يحكي قصة بناء الكويت وحياة
وك��ف��اح أج��دادن��ا يكون على مستوى ع��ال م��ن التقنية
والترتيب والفن الراقي ليكون واجهة سياحية لضيوف
الكويت األعزاء ،ودمتم بحفظ الله.

أعزائي املخلوقات الفضائية اهالًبكم
في عاملنا كوكب األرض.
أُع��رِف��ك��م ع��ل��ى ث��ال��ث ك��وك��ب في
مجموعتنا الشمسية ،ليس بالكوكب
الكبير ولكنه الكوكب األخطر على
االط�ل�اق ،نحن البشر مخلوقات
صغيرة ولكن افعالنا كبيرة جداً.
ه��ذا الكوكب ال��ذي نتقاتل فيه من
اجل اختالف معتقداتنا ،ونتصارع
فيه من اجل مصاحلنا .نحن ننبذ
بعضا ً بعضا ً بسبب كلمة واحدة او
بسبب عرق أو لون أو مذهب أو حتى
ان اختالفنا على رأي .نعيش في
ٌ
وارض واحدة ولكننا
كوكب واحد
متعصبون ،بل متعصبون جداً ،هنا
كوكب االرض الذي دُمر آالف املرات
ومازال ُيد ّمر على يد االنسان وفي
النهاية ندعو حلمايته واحملافظة
على بيئته .هنا نبني قصورا ً ونهدم
مدناً ،نبني اجسادا ً ونهدم عقوالً،
نبتكر أنظمة متطورة لنحمي انفسنا
م ّنا ،نحن نفكر جيدا لنبتكر أسلحة
تدمر حياتنا واملجتمعات االخرى
ون��ص��ن��ع ال��ص��واري��خ واالس��ل��ح��ة
ونفجر من نريد بال رحمة او تفكير.
ّ
نبحث عن امل��ال قبل أي ش��يء بل
نتقاتل م��ن اج��ل ُف �لُ��وس ودراه���م
ب��خ��س��ة ،نستغل احل���ب م��ن اج��ل
املصلحة ثم نكسر القلوب ونشتم
احلظ .كوكبنا مليء باملشاكل اكثر
من نسبة امل��اء والهواء واليابسة
معاً ،نحن نخلق املشكلة ونبحث
ع��ن ح��ل وعندما جن��د ح�لاً نبحث
عن مشكلة لهذا احلل ونستمر بذلك
وال نتعب ،بل نحن نتعب من حتمل
السالم ،والهدوء.
نحن نصنع التلوث حتى نتوقف
عن تنفس الهواء الطلق ،جنيد رمي
االوس���اخ ف��ي ك��ل مكان حتى منأل
االرض باملخلفات املختلفة ونطالب
باحملافظة على كوكبنا من التلوث.
نقطع االشجار لنصنع منها اوراقا ً
لنكتب فيها أشياء ال فائدة منها
س��وى ام��ور تثير الفنت والتناحر
فيما بيننا وبقية الشجرة نصنع
منها اثاثا ً فاخرا ً لالثرياء فقط .اما
الفقراء فال مأوى لهم وليس لديهم
اي ح��ق ف��ي امل��ط��ال��ب��ة ب��ش��يء بل
نعتبرهم متسولني ونعتقلهم وال
يهم مايجري لهم ما دام االثرياء
سعداء.
كوكبنا ه��و االق���وى واالب��ش��ع في
هذه املجرة .ففي كوكبنا نقوم بقتل
احليوانات وتعذيبها من اج��ل ان
نستمتع او نضيع وقتنا ،ليس هذا
فقط ،امنا نحن نتاجر بني بعضنا
ال��ب��ع��ض ف��ل��دي��ن��ا جت����ارة البشر
نشتري من نريد مبالنا ،بل نتملك
ونستعبد االنسان بغرض املساعدة
وندعو للرحمة .لن نكتفي بذلك
فحتى األفكار نسرقها وننسبها لنا
وف��ي النهاية يتم تكرمي السارق
ونبذ املُفكر .نحن منشي بعكس
م��ات��ت��ص��ورون ،ن��ن��اق��ض انفسنا
ونتهم الصاحلني بالدجل واجلنون
لنوهم اآلخرين بأننا على حق .نحن
يا معشر الفضائيني نتميز بخداعنا
ومكرنا وجشعنا ووحشيتنا .لستم
االش��رار بل نحن أكثر ش � ّرا ،لستم
االذكى بل نحن االكثر مكراً .اعزائي
الفضائيني ،ان كنتم تظنون ان هذا
كل ما لدينا فأنتم مخطئون .انا
متأكدة بانكم التعرفون عنا شيئا ً
سوى مخلوقات تعبث هنا وهناك،
نحن نستطيع تدميركم مبجرد انكم
تختلفون عنا بالشكل .ملجرد ان
اسمكم فضائيني ،فانتم اع��داء لنا.
حتى وان لم تكونوا حقا ً موجودين،
لدينا كل سبل الدمار من قذف وشتم
ومنيمة وفتنة اض��اف� ًة ال��ى القتل
وسفك الدماء والتعذيب .الحتاولوا
زيارتنا ،فنحن لن نرحمكم ولن
نستقبلكم.
ايها املخلوقات الغريبة عنا ،كوكبكم
النعرف عنه شيئا ،وال دياركم ،وان
عرفنا ،سنغزوكم ،ونستعمركم،
ونأخذكم عبيدا ً لنا .امالككم ستكون
غنائمنا ،اراضيكم ستصبح حتت
امرتنا ،سنبنيها وننسبها النفسنا
حتت مسمى وطن .انصحكم بعدم
االق��ت��راب منا ول��ك��ن ان كنتم من
محبي املخاطرة فنحن نرحب بكم
في كوكب االرض.

نقاط

عبدالعزيز خريبط
تويتر:
Akhuraibet

اإلرهاب مرتبط بعقيدة ال بظروف
نشأة اإلره��اب مرتبطة بعقيدة قائمة على
العداء والكراهية والقتل والتفجير ال على
مناخ سياسي مليء باألزمات والصراعات
وال بظروف اجتماعية أو اقتصادية ،واملطلع
على حيثيات القضايا واجلرائم املتفاوتة في
مواقع مختلفة من العالم ،يجد أن اإلره��اب
عقيدة وفكرة تصل عن طريق مواقع التواصل
االجتماعي مبهارة الى النشء وذلك باستغالل
مخاوف وأفكار مسبقة الثارة احلقد والكراهية
بالدروس املمنهجة واملدروسة التي يشرف
عليها خبراء من دعاة الفنت وممولي اجلماعات
اإلرهابية الذين احتلوا املناصب وأفسدوا في
األرض ،ولفوا العالم باسم التعريف ونشر
اإلسالم فال ننسى على سبيل املثال للتذكير ما
تناولته الصحف األجنبية من اتهامات منذ
فترة عن الداعية البدون امللقب ببنك داعش
ص��اح��ب م��ق��ول��ة امل��ال ال ي���زال يجد طريقه
لسورية عبر قنوات خلفية ونريد السالح،
وموقع ويكليكس ونشره أسماء في املجتمع
هواتف التحرير

22460500
فاكس

تصدر عن الدار الكويتية لالعالم

أعزائي المخلوقات
الفضائية

22450700

118
مدير التحرير
سكرتير التحرير 103
رئيس قسم المحليات 104
رئيس قسم االقتصاد 101

لها ارتباطات مع اجلماعات املسلحة ،اضافة
الى حساب تويتر املسمى «ويكليكس دولة
البغدادي» وال��ذي عمل على نشر معلومات
عن داع��ش وتوقف فجأة منذ شهر ابريل ،
اضافة الى جلان التبرعات والتي مت الكشف
عنها بأنها أحد مصادر التمويل الرئيسية
للجماعات املتطرفة اجلهادية املسلحة وانشاء
حلقات ودور وم��دارس وإلقاء خطب وأفكار
متشددة تدعو الى الكراهية والقتال ،والنتائج
نعيش حلظاتها بالتزامن مع كل حدث في
الشرق والغرب بالتفجير بعمليات اجرامية
باستخدام أن��واع من األسلحة والسيارات
املفخخة واألحزمة الناسفة وأش�لاء أبرياء
تتطاير ودماء تغطي األرض ،وقراءة أخرى
لألحداث القائمة على انها ردة فعل،أي ردة
فعل ت��ؤدي ال��ى ازه��اق أرواح أب��ري��اء؟ هذا
اذا كان قدر صدر فعل وليس فقط بناء على
ظنون محطمة لالنسان وتوجيهات وأوامر
من العصابات ،وأي دفاع عن اإلسالم هذا كما

رئيس قسم الرياضة 102
القسم األمني
105
البرلماني
القسم
108
القسم الفني
115

ادارة االعالن

22460400
داخلي

143 - 219 - 205

يزعم يكون بهذه الصورة ،الصورة القبيحة
الكئيبة النتنة أقصد بذلك اإلرهاب.
واحل���ل ي��ك��ون م��ن ال��داخ��ل ب��وض��ع خطة
معلنة ل��ل��ح��رب ع��ل��ى اإلره�����اب ،وليس
فقط حمالت للوسطية واج���راءات أمنية
احترازية مؤقتة يسهل خرقها لغفلة أو
خطأ ،واملراقبة تليها احملاسبة الشديدة
وع���دم ت��رك األم���ور كما ه��ي ،وامل��واج��ه��ة
واالص��رار على التصدي الدائم لإلرهاب
ليس املؤقت املرتبط بحدث ،وال نضع فرز
أو متييزا بني دين أو طائفة وأخرى بقصد
اث��ارة اجلرمية ،فاإلرهاب هو واح��د مهما
أخذ صباغات وألوان وأشكال ،كما هو عدو
لالنسان واحل��ي��اة ،فاملسألة تبدأ بفكرة
ثم ترسخ كعقيدة في القلب والسلوك ثم
يكون عنصرا نشطا «كامل االميان» بعدها
قابل لتنفيذ أي عملية ومهمة مهما كانت،
متذرعني بإن هذه األعمال االجرامية نصرة
وعزة لإلسالم ،واإلسالم منهم بريء.
الشكاوى

22460500 - 22460400
داخلي214 - 213 - 212 :
فاكس22454700 :

حالة البحر

االشتراكات

22457800 - 22479176

الجهات الرسمية
والمؤسسات  36.500دينار
لألفراد  15ديناراً

صباح ًا
مسا ًء

الطقس

أعلى مد  7.10أدنى جزر 1.01
أعلى مد  9.31أدنى جزر 2.57
العظمي  45الصغرى 30

المقاالت المنشورة
في «الشاهد» تعبر
عن آراء أصحابها
ال عن رأي «الشاهد»

