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 العالقات المستقبلیة بین الكویت والعراق العنوان:

  
  النص:

عندما تحدث الشیخ ناصر صباح االحمد في 
ندوة مستقبل العالقات الكویتیة ـ 

العراقیة انسابت دمعة على خدي وانا 
اخي الكویتي یسمو فوق الجراح اسمع 

ویفخر انھ جار لبلد الحضارات، اي عشق 
 للحیاة انتابني وانا جار لمثل ھؤالء.

اكتب الیكم من القرن السابع عشر 
بآلیاتھ وادواتھ، انا ابن ارض السواد 
المسورة بالنخیل، نھرین ونفط، وارض 

من ذھب وقیادة عوجاء احرقت كل تاریخي 
یتبق اال ما  وحاضري ومستقبلي ولم

یكفیھا جالوزتھا وادواتھا القمعیِة ما 
زلنا نعیش بظروف لم یمر بھا اي شعب 
في العالم فالغزاة الجدد (االستعمار 
الوطني) ثلة من قطاع الطرق سرقوا 

العراق بثورة مشكوك في امرھا فرسموا 
جغرافیة االغبیاء وتاریخا للطغاة 

وقطعوا مسبحة االقتصاد ورسموا قوانین 
سلب فوق مسلة حمورابيِ انھ اقسى ال

انواع االستعمار والھیمنة باسم 
الوطنیة تمثلوا بحزب واجھة، فكان 

تراجعا الى القرن السابع عشر، تخلفا 
ثقافیا واقتصادیا، فسادا اداریا 

واخالقیا، جھال لما یحدث داخل البیت 
فناھیك عن العالِم لقد تآلفنا مع 
ا في الموت بكل اشكالھ فأصبح یقف معن

الطابور والبحث في المزابل عن لقمة 
منسیِة لقد استطاع صدام وزبانیتھ 

تكمیم االفواه وتقیید االیدي بسیاسة 
بطش امتدت من الخبز الى حوض االسید 



خاصة بعد الھزیمة النكراء في ملحمة 
تحریر الكویت، ویشھد هللا قد نكون اول 
شعب فرح لنصر االعداء علیھ لكن یبدو 

 یو توقف في نقطة ما.ان السینار
عشر سنوات من الحصار واخوتكم في 

العراق عرایا بین سندان صدام الساخن 
ومطارق امیركا واسرائیل واالمم 

المتحدة واالخوة العرب ودعوات التصالح 
مع النظام الذي ما زال یعتبرنا ارخص 

 من ثمن الطلقة القاتلة.
لقد سقطت اقنعة الممثل وظھر الشیطان، 

نعاني لكن، صبرا ابناء وما زلنا 
 الرافدین فالفجر الجدید موعدكم.

لقد حضرت اغلب محاضرات الندوة وخرجت 
 باالنطباع اآلتي:

اوال ـ على الساحة الكویتیة: یضمد 
الوطن جراحاتھ وینھض متسامیا فوق 

الجراح العادة بناء نفسھ، وفي الوقت 
نفسھ یبرز االھتمام بالملف العراقي من 

 افضل للمنطقة. اجل صنع مستقبل
ثانیا ـ المعارضة العراقیة: شكل وفد 

المعارضة العراقیة لونا معینا من 
اطیاف المعارضة العراقیة، اي انھا لم 
تكن تمثل عموم الفعالیات السیاسیة في 
العراِق وحتى لو حضر الجمیع فانھم ال 

یملكون برنامجا نضالیا، سیاسیا السقاط 
كئون السلطة، بل یمكن القول انھم یت

على قوى خارجیة او متغیرات سیاسیة او 
بموت صدام حسین متناسین المثل 

البغدادي العتیق 'خلف المعلون كلب، 
طلع انجس من ابیھ' ومن مالحظاتي لواقع 

العراق من الداخل فان المعارضة ال 
تملك الرصید المطلوب السباب من صنع 

ایدیھم واخرى یصنعھا النظام باالختراق 
ات او بخلق منظمات تستقطب لتلك المنظم

بعض االفراد، ولسیاسة البطش السریع 
 لیكونوا عبرة لآلخرین.

ثالثا ـ الموقف االمیركي: یتلخص 
الموقف االمیركي في 'لم نستطع القضاء 
علیھ؟ وما زال یشكل خطرا في المنطقة'ِ 



لكنھم رافضون لتبدیل الوضع وذلك خدمة 
ق لمصالحھم، افال یحق للبؤساء في العرا
والذین یكرھون صدام ان یحقدوا على 

امیركا، ولماذا ال تذھب الصواریخ 
الذكیة الى قصور الطاغیة واوكارالقمع 

المنتشرة كالدمل على جسد الوطن، 
وترمي في طریق عودتھا اكیاسا غذائیة 
على القرى البائسة والمدن المحروقة 

لتبرھن للعراقیین انھا ضد النظام فقط 
 ن یھمھ المستقبل.انھا مجرد غصات لم

 فھد جمال
 
 


