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د. نرمين يوسف الحوطي

«أربعة أش���ياء في حياتك ال تفعلها: 
فقد الثقة ونكث الوعد وحتطيم العالقات 
وكسر القلب، ألنها ال حتدث صوتا ولكنها 

حتدث الكثير من األلم«.
اينشتاين

كيف تصبح غائبا عن املجتمع وحاضرا 
في نفس الوقت؟ عندم���ا كنت أتصفح 
كتابا لبعض علماء ومشاهير العالم لفتت 
انتباه���ي تلك اجلمل���ة، والتي بدأت بها 
مقالي، وقد استوقفتني حلظات للتفكير 
في معانيها فوجدت أنها ليست فقط مقولة 
منس���وبة لعالم جليل من أشهر علماء 
العالم، بل هي حكمة يستطيع اإلنسان 
أن يقتضي بها ليجعل له أثر في مجتمعه 

وناسه إذا قام بتطبيقها في حياته.
كثير من البش���ر الذين نصادفهم في 
حياتنا اليومية، بل من املمكن أن نعاشرهم 
فترات طويلة لألسف اليتركون إال اجلروح 
التي نتذكرها لهم عندما يتركوننا، وهذه 
النوعي���ة من البش���ر يحاول اإلنس���ان 
نسيانهم، وهذا ال يقتصر فقط علي احلياة 
االجتماعية بل أيضا على صعيد العمل 
أيضا، وما يبرهن عل���ى حديثي هذا ما 
نعيش فيه من أحداث سياسية واقتصادية 
واجتماعية، قد يستغرب البعض ما الرابط 

بني كل مما ذكرته؟ 
لنقم بتحليل بس���يط ج���دا لبعض 
البرملانية واالس���تجوابات  املس���اءالت 
املطروحة في الساحة دون حتديد األسماء 
واألمكنة لعدم اإلحراج، سنجد أن القانون، 
لألسف، يحدد أن السؤال البرملاني يجب أن 
يطرح فقط للوزير مع أن اخللل قد ال يكون 
هو املتسبب فيه، بل سببه املسؤولون 
الذين حتت قيادته، وهذه هي مشكلتنا، 
ألنه بعد التساؤالت والردود قد يتم تغيير 
الوزير ولكن مصدر الفساد يبقى كما هو، 
فماذا فعلتم؟ ال شيء ألن املشكلة مازالت 
باقية، وهذا ما ألقي الضوء عليه، مبعنى 
إذا شعر ذلك املسؤول ولو بعض الشيء 
مبا قاله اينش���تاين وقام بتطبيقه فلن 
يقوم بالتجريح ولن يفكر بعدم الثقة وال 
ما ذكرناه في البدء، عليه فقط أن يتذكر 
شيئا واحدا وهو كيف يكون على الدوم 

غائبا في نفس الوقت حاضرا
إن هذه العملية ليس���ت صعبة ألنها 
تأتي من خالل تغيير الذات، مبعنى أوضح 
تغيير الواقع املعيش، فعندما تغير واقعك 
وأقصد الفس���اد اإلداري ستترك بصمة 
وحتى إذا رحلت سيتذكرك من يأتي بعدك، 
ولكن إذا وافق���ت على واقعك ولم تغير 
فيه شيئا فإنك، عفوا، لن تكون موجودا 

أبد الدهر. 
 لنضرب مثال على ذلك وكما قلت من 
قبل لن أذكر أسماء، بأحد النواب والذي 
تعجبني شخصيته، ألنه برغم صغر سنه 
إال أنه غير واقعه، هو عاش���ق الرياضة 
وأخص كرة القدم »وللعلم لم أصوت له«، 
هذه الشخصية رفضت واقعها وعندما 
جلس على الكرس���ي البرملاني لم يدخل 
في صراعات األسئلة البرملانية، بل جند 
أن���ه قام بتغيير واق���ع فريقه الرياضي 
إلى أن وصل به إلى الفوز، ومنه أصبح 
فريقه الرياضي يذكر على الدوام باسمه، 
بل وأصبح عندم���ا تذكر الرياضة يذكر 
اسمه دون أن يستخدم شعارات وأسئلة 
برملاني���ة ال يفهمها أح���د، كما أنه واجه 
مشكلة الرياضة بقوة وعرف كيف يغير 
واقعه���ا وأحيانا كان من جيبه اخلاص، 
وهذا هو الغائب احلاض���ر، وكل لبيب 

يفهم باإلشارة. 
atach_hoty@hotmail.com

الغائب الحاضر

محلك سر
ذعار الرشيدي

 أثناء بحثي أول من أمس عن اليورانيوم املنضب وحقيقة 
وجوده في الكويت متبعا أس���لوب القراءة الفوضوية في 
أرشيف الصحف األميركية وجدت خبرا صعقني في صحيفة 
أيدهو أوبزرفر األميركي���ة مفاده أن اجليش األميركي قام 
بنقل 6700 طن من التربة امللوثة باليورانيوم املنضب من 

الكويت إلى والية أيدهو األميركية لدفنها هناك.
وبدأت أبحث عما وراء اخلبر ألجد خبرا آخر نش���ر في 
موقع مخرج األفالم الوثائقية األميركي إليكس جونز ونشر 
بتاري���خ 11 يوليو وجاء فيه »إن احلكومة الكويتية أحلت 
على وزارة الدفاع األميركية بضرورة نقل مخلفات التربة 
امللوثة باليورانيوم املنضب من معسكر الدوحة إلى خارج 
الكويت واستجابت الوزارة للطلب الكويتي وقامت بنقل 
الشحنة املقدرة ب� 6700 طن من التربة امللوثة من الدوحة إلى 
واشنطن ومن ثم نقلت بالقطار إلى والية أيدهو وحتديدا إلى 
مدينة بويس بواسطة شركة أميركان أيكوجلي املتخصصة 

في نقل النفايات املشعة منذ العام 1952.
وتابعت البحث حتى وصلت إلى صحيفة بويس غارديان 
التي نقلت اخلبر بتفصيل أدق عما عثرت عليه سابقا حتت 
عنوان »ايدهو تستورد املخلفات املشعة من الكويت« وجاء 

في عدد الصحيفة الصادر بتاريخ 1 مايو 2009.
لم أكتف بالقراءة بل قمت باالتصال بصحيفة نيو ويست 
بويس والتي كانت قد أثارت اخلبر في حتقيق موسع في 
عددها الصادر بتاري���خ 30 أبريل املاضي واعتبرته كارثة 
بيئية، وحادث���ت مدير التحرير املس���ؤول في الصحيفة 
جونثان ويبر الذي أبلغني أن القصة بدأت مبصدرين من 
اجليش األميركي أبلغا احملررة جيل كوراتيس التي قامت 
بكشف املوضوع عن سر الشحنة السامة القادمة من الكويت، 
ولوال هذا الكشف ملا علم أحد مبوضوع الشحنة املشبوهة، 
واتصلت باحملررة كوراتيس التي أبلغتني أن احلادثة التي 
أدت إلى تلوث معس���كر الدوحة األميركي تعود إلى العام 
1991 عندما شب حريق في مخزن لألسلحة األميركية بعد 

حرب حترير الكويت بأشهر قليلة، وبسببه تلوثت التربة 
احمليطة باملعسكر، واكتش���ف اخلبراء العسكريون مدى 
خطورة األمر بعد ان بلغت مستويات اإلشعاع حدا يتجاوز 
املسموح به، وعليه تقرر نقله إلى مدينة بويس في والية 
ايدهو ب� 306 كونتينرات عمالقة، ونقلت من ميناء الدوحة 
إل���ى ميناء لونغ فيو ومنها عبر 72 عربة قطار إلى مدينة 

بويس في ايدهو«.
قراءتي الالمنهجية والفوضوية أوصلتني إلى 3 أخبار 
في 3 صحف أميركية لم أسمع بها سابقا، وكشفت معلومة 
مفادها أن احلكومات الكويتية املتعاقبة كذبت علينا وألكثر 
من 18 عاما بش���أن حقيقة وجود اليورانيوم املنضب في 
البلد منذ التحري���ر، ورمونا بالتصريحات املطمئنة و»إن 
ماكو شي وسهاالت الدعوى«، في مدينة بويس األميركية 
قام���ت الدنيا ولم تقعد ألن الترب���ة امللوثة دخلت بالدهم 
منذ أقل من ش���هر، ونحن »شخري« من 18 سنة، واآلن أما 
آن للحكوم���ة أن تنفض غبار النوم عن عينيها اجلميلتني 
املكحلتني بالنعاس، وتخبرنا عن حقيقة اليورانيوم املنضب 
في البلد وتأتي بخبراء حقيقيني ليقيموا الوضع البيئي، 
خاصة أن مقبرة الدبابات العراقية ال تبعد سوى 15 كيلومترا 

شمال اجلهراء.
واألهم من هذا كله وذاك، ما اس���م الشركة احمللية التي 
قامت بنقل التربة امللوثة وفي أي من شوارع الكويت مرت؟ 
ومن هم العمال الكويتيون وغير الكويتيني الذين تعاموا 
مع التربة امللوثة لنقلها من الدوحة؟ ومنذ متى واحلكومة 
تخاطب وزارة الدفاع األميركية لنقل التربة امللوثة؟ ومن 

كان يعلم بأمرها من القياديني؟
أس���ئلة بحاجة إلى ش���فافية حكومية ف���وق العادة ال 
تصريحات من ناطق رسمي كلما اتصلنا عليه نستفسر عن 
شيء رد علينا بجملته التي يكررها كأسطوانة »بشتختة« 

مكسورة مرددا »واهلل ما أدري ما قالوا لي«.
Waha2waha@hotmail.com
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عدنان فالح الشمري

إن قرار وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود بإحالة مناهج مادة التربية اإلسالمية إلى جلان فنية 
مختصة، متهيدا لتعديلها مبا يتماش���ى مع الوسطية وعدم 
اإلساءة إلى معتقدات الشيعة في الكويت لهو عني الصواب 
وأسمى مصداق للوحدة اإلسالمية والوطنية. فمنذ سنوات 
ونحن نس���مع نوابا ملجلس األمة وبعض���ا من علماء الدين 
الشيعة يطالبون احلكومة � ممثلة بوزارة التربية � بتعديل 
املناهج عبر حذف املواضيع التي تتطرق لعقائدهم بش���كل 
يؤدي إلى غرس بذور التكفير والفرقة والتناحر. هذه اخلطوة 
حتت���اج إلى خطوة أخرى للنظر إلى جميع املناهج اللغوية 

والعلمية التي باتت ال تواكب العصر احلديث.
واملطلوب من االخوة نواب مجلس األمة املعارضني لهذا 
التعديل التجرد من احلواجز الدينية والتعصب غير املبرر، 
وأن يستمعوا لكالم السيدة الوزيرة التي مارست دورا إيجابيا 
من خالل اتخاذها هذا القرار، فهي لم تتخذ قرارا فرديا بتعديل 
املناهج، ولكنها قامت بإحالة هذا املوضوع إلى اللجان الفنية 
املختصة للبت في األمر، فاملطلوب من اجلميع التروي والهدوء 
واحلكمة عند احلديث حول هذا املوضوع، فليس من املعقول 
أن يظل النواب وعلماء الدين الشيعة يطالبون ويلتمسون من 
احلكومة أن تلتفت إلى شكواهم حول تعديل املناهج املسيئة 
ملذهبهم دومنا مبادرة إيجابية من احلكومة، فلقد نشر الكثير 
من املقاالت التي تتحدث ع���ن الفقرات املوجودة في مناهج 
التربية اإلسالمية والتي متس عقائدهم، خصوصا في مناهج 
الصفني التاسع والعاشر، فلم ال ينصت اجلميع إلى مطالبهم 
ويرض���ى بالذهاب إلى اللجان الفنية املختصة لتكون حكما 
وتقرر صحة أو نفي هذا الكالم؟! يجب على اجلميع أن يكون 
منصفا وأن يلتفت إلى الصالح العام والوحدة الوطنية، فكيف 
يرضى نواب مجلس األمة املنتمون للطائفة السنية أن يجلس 
أبناؤهم إلى جانب نظرائهم من الطائفة الشيعية ويتعلموا 

ويدرسوا مواد تشكل بذورا للتناحر والفرقة بني املسلمني؟! 
ماذا يتوقعون من ردة فعل بني الشباب وهم يتعلمون أن من 
يجلس بجانبه يعتبر كافرا؟ وماذا يتوقعون أن ينظر من مت 
تكفي���ره إلى من كّفره؟! املوضوع في غاية اخلطورة ويجب 
علينا أن نقبل بتعدي���ل املناهج وفق متطلبات العصر وأن 
نقبل بحذف اإلساءات للطرف اآلخر ومنعها وجترميها أيضا. 
ثم إن الدين اإلسالمي يزخر باملواضيع واملفاهيم الكثيرة التي 
من املمكن أن تكون مادة ترضي اجلميع، والتي من املمكن أن 
تصقل جيال مثقفا واعيا محصنا ضد كل ما يؤدي إلى تغريبه، 
ف���إن كنتم صادقني في دعوتكم حول الوحدة الوطنية ونبذ 
التعصب والطائفية، وإن كنتم تري���دون الكويت التي كان 
األجداد يتحدثون عنها والتي كانت مثاال ومنوذجا لالنسجام 
والتناغم فهذه اخلطوة هي األس���اس، وإن كنتم تريدون أن 
تصبح الكويت صورة مماثل���ة للبنان األمس وعراق اليوم 

وباكستان الشرق فاستمروا بهذا النفس. 
ث���م إن احلكومة بهذه اخلطوة س���تكون قد دقت جرس 
التنمية واإلصالح بشكل رسمي، وذلك عبر تعزيزها للوحدة 
الوطنية من خالل تنقية املناهج الدراسية التي يتلقاها جيل 
املس���تقبل من األمور التي تنفر بعضه���م من بعض، والكل 
يعلم أن تنمية البش���ر وإصالحهم هما حج���ر الزاوية ألي 
تنمية اقتصادية. كما أن احلكومة عبر هذا القرار ستكون قد 
أعطت بعدا جديا في حلحلة كل ما يؤرق املواطن، وما يدور 
في بعض مناهجنا الدراس���ية هو أحد العوامل التي تشعر 
شريحة كبيرة من املجتمع بعدم االرتياح وتدعوه إلى القلق. 
كما أن هذه اخلطوة الت���ي اتخذتها الوزيرة املتخصصة في 
مجالها التعليمي والتربوي، س���تعطي انطباعا للجميع بأن 
اختيار س���مو رئيس الوزراء لتوليفة حكومة االختصاص 

والتكنوقراط قد بدأت تؤتي ثمارها.
abz973@hotmail.com
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إشراقة

ناصر حمد الخالدي

تعتريني حلظات أشعر معها وكأنني في أمس احلاجة 
إلى البكاء وال أدري ملاذا أبكي، هل على وطن ضاعت تنميته 
بني شعارات احلاملني وكلمات املتكلمني وملفات االستجوابات 
التي تسببت في عرقلة الكثير من املشاريع بحجة احملافظة 
على املال العام ومراقبة الفاسدين؟ أم على ضمير غائب بني 
املاليني ويستتر بالتجاوزات وما أكثر األدلة والبراهني؟ أم 
أبكي على انشغال املسؤولني عن تردي الكثير من األوضاع 

أصعبها اإلنسانية؟!
باألمس طالعتنا إحدى الصحف مبصيبة ليست جديدة 
ولكن نذكرها رمبا يقرأها بعض ممن مازالت ضمائرهم حية، 
إنها مأساة األطفال الكويتيني الذين حرموا من شهادات امليالد 
والسبب ان أمهاتهم من فئة املغضوب عليهم )البدون(، فهم 
ما بني إدارة املواليد والوفيات واللجنة التنفيذية، وضاعت 
س���نوات العمر بال شهادة ميالد أو جواز وبال بطاقة وغدا 
سيولد جيل ال يعرف ماذا يعني حب الوطن أو ماذا تعني 
كلمة انتماء، س���يولد جيل ال يعرف إال االنتقام ألنه ليس 

أصعب من أن حترم من حقك.
لهذا فيا عقالء الوطن هل تدركون هذه الكارثة القادمة؟ 
يا عقالء الوطن إن مشاكلنا وأزماتنا ال حتل بالصراخ وال 
تنتهي باالس���تجواب يا ضمائر املواطنني إن مشاكل أبناء 
الكويت في اخلارج والداخل أكبر من خمسة ماليني فأينكم 
عنها أم أنها مجرد تصفية حسابات يا ضمائر االمة نحتاج 
إلى فزعتكم ملساعدتنا على رؤية وطن ال توجد به مناطق 
منكوب���ة وال قوانني متعارض���ة وال توجد به خالفات بني 
حكوم���ة واعضاء مجلس أمة نحت���اج فزعتكم لرؤية أيام 

جميلة فقد سئمنا االتراح وذكريات احلزن.
يا عقالء الوطن انقذونا فاملش���اكل لن جتدي نفعا أمام 
التحديات الكبي���رة التي تواجهنا ل���ن ينفعنا إال اهلل ثم 
التخطيط اجليد والعمل من أجل توفير مصادر بديلة بدال 
من آبار البترول التي س���تنتهي يوما من األيام ال محالة، 
مشاكلنا لن تنفعنا أمام السنوات القادمة التي ستعمل فيها 
الدول املتقدمة من أجل توفير مصدر يغنيهم عن بترولنا 
ووقتها نتحس���ر على كل حلظة أضعناها اتهاما وصراخا 
وجتريحا وبحث���ا عن عيوب فالن وفالن. يا عقالء الوطن 
انقذونا ليكون عندنا علم���اء ومفكرون ومثقفون يجدون 
البيئة التي تس���اعدهم على النجاح بدال من هجرتهم بني 

كثير من الدول.
> > >

رسالة وصلتني عبر البريد للمرة الثانية ولكن بأسلوب 
آخر وطريقة أخرى، إال أنها من نفس املرس���ل حيث يقول 
فيها: أبعث إليكم بهذه الرسالة راجيا من املولى عز وجل أن 
تصلكم وانتم في أحسن حال، أنا أخوك علي محمد عربي 
وموجود حاليا في ساحل العاج وعقب املشاكل التي حصلت 
في الفترة املاضية هنا في هذه الدولة فأنا موجود في منزلي 
حتت اإلقامة اجلبرية نظرا لظروف سياسية معينة. أخي 
العزيز، هناك مشروع مهم جدا أريد عمله معكم ولكن قبل 
أن أبدأ هذا املش���روع علينا أن نتفق مبدئيا على أن يكون 
الكالم بيننا انا وأنت سرا فال يجوز ألحد ان يعرف محتوى 
االتصاالت بيننا حفاظا على سالمتي بالدرجة األولى. أخي 
العزيز في حالة املوافقة على العمل معي في هذا املشروع 
أرجو إيفادنا باس���مكم الكامل كي نتواصل بشكل واضح. 
أنا أخوك عربي وأمد إليكم يدي راجيا من املولى أال تردني 
خائبا، اس���تخرت اهلل سبحانه وتعالى قبل أن أرسل لكم 

بهذا البريد وإن شاء اهلل يوفقنا في العمل.
بعض العرب مش���كلة نصب عينك عينك وإال واحد في 

إقامة جبرية ويفكر بالتجارة فعال أمر مضحك.
N_alkhaldi79@hotmail.com

بكائي وعقالء الوطن

أثير الكلمة

المواطن علي الجابر األحمد

قال تعالى: بس���م اهلل الرحمن الرحيم )يا أيتها النفس 
املطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي 

وادخلي جنتي( ڈ.
غيبت يد املنون قبل اسبوع أخا بكل ما تعنيه هذه الكلمة 
من معان س���امية وصادقة، فقد كان لي نعم األخ وقد قيل 
»رب اخ لك لم تلده أمك«، وقد ترجم عبداهلل خالد املفرج، 
رحمه اهلل، وأسكنه فس���يح جناته هذه املقولة وما ترمز 

اليه بكل صدق ومحبة ووفاء.
لقد كان خير الصديق والرفيق، رافقني في جميع رحالتي 
الرسمية وغير الرسمية عرفته ألكثر من ثالثني عاما بعالقة 
لم تكن ملصلحة أو ملطلب، بنيت على أسس متينة ترجمتها 
األي���ام وفاء واخالصا، فكان بعي���دا كل البعد عما نراه في 
الوقت احلاضر من صداق���ات تبنى على الكذب واملجاملة 

والنفاق تنتهي بانتهاء املصلحة التي قامت ألجلها.
الى من غاب عنا جسدا، ستظل روحه الطاهرة حاضرة في 
فكري ولن تدخل مبرور األيام دائرة النسيان ستظل ناقوسا 
يذكرنا بإنسان عزيز وغال أمني ومخلص وفي ومحب، وضع 
مخاف���ة اهلل نصب عينيه جتده عندما تريده، كان حاضرا 
عند الطلب في أي حلظة وفي أي وقت لم يتأخر يوما عن 
موعده ال ينساك عندما تنساه، خفيف الظل، جلساته تسر 
اجلالسني، دمث اخللق، سموحا في تعامله ودودا غير منفر، 
صاحب مبدأ ال يحيد عنه، ال يخاف في اهلل لومة الئم، وكان 
رجال قّل ان جتد من مثله في أخالقياته وصفاته احلميدة 

في وقتنا احلاضر.
وس���بحان من قهر العباد باملوت فقد ع���ز علينا وآملنا 
فراق���ك ايها االخ العزيز والصديق املخلص الوفي، راضني 
بقضاء اهلل وقدره مستذكرين قوله سبحانه وتعالى )وبشر 
الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا هلل وانا اليه 

راجعون(.
سائلني العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته ويلهمنا وذويه الصبر والسلوان.

الصديق الوفي

الوطن ثم الوطن ثم المواطن


