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 آراء 

 رغم أنني فرحت كثيرا 
خلبر ترقية وكيلة وزارة 
التعليم العالي إلى درجة 
أنني تأملت  إال  وزيـــرة، 
خلبر ابتعادها عن حقل 
العالـــي لنقلها  التعليم 
للعمـــل مستشـــارة في 
ديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء، فقد كانت د.رشـــا الصباح وبحق أحد أهم 
أركان الدفاع عن صرح التعليم العالي، حيث أعطت 
وبكل جـــدارة وإخالص وحققت جناحا يكاد يكون 
الوحيد من بني قطاعـــات الدولة اجلامدة، نهضت 
بوزارة التعليم العالـــي خالل فترة عملها بصورة 
يعرفها اجلميع، وحققت في هذا القطاع قفزات هائلة 
نحو األمام، فقد ازدادت بفضل جهودها املخلصة عدد 
املقاعد املخصصة للبعثـــات اخلارجية أضعاف ما 
كانت عليه قبل توليها ملنصب وكيل وزارة التعليم 
العالي، كما حققت العديد من النجاحات واملكاسب 
ألبناء الكويت الدارسني في اخلارج، والذين يعرفون 
أكثر من غيرهم قيمة تلك اإلجنازات، وبفضل جهودها 
املخلصة وعالقاتها الطيبة مع اجلميع اســـتطاعت 
أيضا أن ترفع اسم الكويت عاليا في احملافل الدولية، 
فكانت بحق خير سفير لبلدها من خالل مشاركاتها 
املتميزة والتي كانت تلفت األنظار دوما في املؤمترات 

األكادميية العاملية. 
  د.رشا الصباح شـــخصية أكادميية من الطراز 
الفريد، دقيقة في عملها بشـــكل الفت، منظمة جدا 
ومتابعة جدا لكل ما يجري، وحريصة جدا في كل ما 
يتعلق مبصلحة أبناء الكويت الدارسني في اخلارج، 
فتجدها ومبجرد علمها بحدوث كارثة ما في إحدى 
الدول التي حتتضن طالبنا في اخلارج تبادر فورا 
إلجراء االتصاالت الالزمة ومتابعة أحوالهم مع أعضاء 
سفاراتنا ومكاتبنا الثقافية هناك، ال تهدأ وال ترتاح 
حتى تطمئن على اجلميع، فتبادر فورا إلى طمأنة 
ذويهم وأهلهم في الكويت، وقد شهدت بنفسي العديد 
من هذه املواقف ورأيت عن قرب حرصها واهتمامها 
البالغـــني ونقلت عنها العديد من التصريحات بهذا 

الشأن. 
  كنت أمتنى أن أرى د.رشا 
الصباح وزيرة للتعليم 
العالي، وأعتقد جازما أن 
هناك مئات من األكادمييني 
واملهتمني بالتعليم العالي 
يشاركونني هذه األمنية، 
ليس ملوقف شخصي من 
د.رشـــا الصباح ألنها ليست بحاجة إلى شهادة من 
أحد، فأفعالها تسبقها وإجنازاتها تتحدث عنها بكل 
فخر واعتزاز، وإمنا هي أمنية واقعية يعيها متاما 
كل من عرف د.رشا الصباح عن قرب وتعامل معها 
وشاهد تفانيها وإخالصها ومحبتها جلميع أبنائها 
الطلبة وحرصها الشديد على تذليل جميع العقبات 
التي تعترض طريقهم. أعتقد بأن الكويت قد خسرت 
واحدة من أهم الكفاءات الوطنية بهذا القرار، فكلنا 
يعرف ماذا تعني إحالة شخصية قيادية إلى منصب 
مستشار، وأعتقد بأن وزارة التعليم العالي قد خسرت 
أحد أهم أركانها، خسرنا محاربة من الطراز النادر 
ضد «املتاجرين» بالتعليم العالي وأصحاب «الدكاكني 
اجلامعية»، خسرنا شخصية أكادميية التزال تزخر 
بالكثير ولديها الكثير لتقدمه لوطنها في واحد من 
أهم القطاعات احليوية في البالد، مع أن الوقت لم 
يفت بعد، واليزال هناك أكثر من فرصة لالستفادة 
من جهودها وخبرتها الطويلة لتطوير التعليم العالي 
بشكل خاص، فلطاملا كان مطلب فصل وزارة التعليم 
العالي عن وزارة التربية مطلبا ضروريا، نادى به كل 

من يعي قيمة التعليم ودوره في نهضة الدول.
< < <  

  كلمة شكر كبيرة نوجهها إلى د.رشا الصباح على 
كل تلك اجلهود املخلصة في تطوير التعليم العالي، فما 
أجنزته ليس بالقليل، وستظل تلك البصمة املشرفة 
محفورة في ذاكرة الكويت ومســـيرتها التعليمية، 
ونبارك لها الترقيـــة إلى درجة وزير، مع متنياتنا 
لها بحياة سعيدة ومواصلة مسيرة عطائها املعهود 

للكويت في املوقع اجلديد.
  bodalal@hotmail.com 

 بعد أن مرت عدة أسابيع 
علـــى «حريـــق اجلهراء» 
املأساوي، وأفاضت خالل 
هذه الفترة وسائل اإلعالم 
أنواعهـــا في  مبختلـــف 
وصفه، وحتليل أسبابه، 
كاشفة بعض مواطن اخللل 
واإلهمـــال لـــدي اجلهات 

املعنية. 
  وتطرقت لعدة أمور متعلقة بتلك املسألة كالتعويضات 

املالية للضحايا وأسرهم، ...وغيرها. 
  كما نقلت لنا اتهامات الكثير من النواب للحكومة 
بالتقصير والتراخي في معاجلة هذه القضية املؤملة، 

وارتفعت األصوات مهددة ومنددة ومستنكرة. 
  وفي خضم ذلك التراشق اإلعالمي بني أطراف عديدة، 
تناسي البعض محورا مهما وجانبا أساسيا في املوضوع 
ال يقل أهمية عن اجلوانب األخرى، وســـيظل لفترة 
زمنية طويلة مالزما للناجني وأسرهم، أال وهو اجلانب 
النفسي، حيث قدر اهللا سبحانه وتعالي أن يبتلي بعض 
الناجني بحروق وتشوهات متفاوتة أصابت وجوههم 
وأجســـادهم، مما أثر والشك على نفسياتهم بصورة 

كبيرة، وانعكس بالتالي على نفسيات أسرهم.
  لذا صار من الضرورة مبكان تقدمي «الدعم النفسي 
اجلماعي» للمصابني بالصدمات النفسية الناجتة عن 
ذلك احلادث املؤسف. حيث ينصح اخلبراء بأهمية دمج 
األشـــخاص املصابني بالصدمات النفسية في أنشطة 

جماعية تساعد في «عملية التفريغ االنفعالي». 
  ومن هذا املنطلق فإني أقترح تأســـيس «مجموعة 
الدعم النفسي ملصابي حريق اجلهراء وأسرهم» تكون 
تابعة مثـــال: ملكتب اإلمناء االجتماعـــي أو غيره من 

اجلهات، بحيث تتكون من 
النفس  مختصني في علم 
واالجتمـــاع، وأطباء في 
اجلراحة والتجميل وأفراد 
مـــن الهيئـــة التمريضية 
وبعض الدعاة ورجال الدين 
واملدربني في مجال تنمية 
الذات وبناء الثقة في النفس 

مع االستعانة مبجموعة من املتطوعني.
  ويتم العمل فيها على عدة جوانب، فهناك املصابون 
الذين يجب تهيئتهم للتعايش مع إصابتهم والتأقلم 
معها، واألهل الذين لديهم مصاب ويحتاجون للتعرف 
على كيفية التعامل معه ورعايته، وأخيرا األهالي الذين 
فقدوا شخصا أو أكثر في تلك الكارثة، وهم بحاجة ملن 

يخفف عنهم، وينتشلهم من آالمهم وأحزانهم.
  وأختم بالقول انه مع قناعتنا مبدي رسوخ عقيدة 
اإلميان بالقضاء والقدر في نفوس املصابني وأهلهم، 
وقـــوة اعتقادهم بأن هذا االبتالء من اهللا عز وجل قد 
حدث امتحانا لصبرهم، وتثقيال مليزانهم، وتبشـــيرا 
لهم لزيادة أجرهمـ  حيث ذكر العلماء أن صبر املريض 
على ما ابتلي به من أعظم ما يثيب اهللا تعالى عليه، 
كما أن صبر آله وذويه على متريضه ومعاونته على 
الشفاء ال يقل مثوبة عنه، بل قد يزيد عليه، ألن صبر 
املريض اضطرار، وصبر أهله اختيار، واألول صبر على 
البالء، والثاني صبر على فعل اخليرـ  أقول برغم ذلك 
اجلزاء اإللهي العظيم لتلك الفئة املكلومة، إال أن ذلك 

ال مينع من ضرورة مد يد العون النفسي لهم.
  زاوية أخيرة: في املقال املقبل بإذن اهللا سأتطرق 

لتجربة ناجحة في مجال الدعم النفسي.
  dmadooh@yahoo.com 

 لم أفاجأ باألســـئلة «املضّيعة» للجهد والوقت التي وجهها 
بســـرعة البرق نائب ســـنة أولى برملان الى وزير اخلارجية 
بشـــأن تصريحات عادية جدا قالتها الســـفيرة األميركية في 
محاضرة لها بأحد معاهد الدراسات السياسية خارج الكويت، 
نشرها وفّسرها البعض وألسبابهم النفسية اخلاصة بعيدة 

عن معناها، وبخبث ما بعده خبث.
  عدم مفاجأتي بذلك تعود الى أن هذا النائب اجلديد «بالذات» 
أدمن ممارسة هواية توجيه أسئلة برملانية، كما أن األسئلة التي 
ال معنى لها والتي استقصد بها وزراء معينني تعدت وبكثير 
عدد األيام التي مضت عليه كعضو مجلس أمة، رغم ان ثالثة 
ارباع أيامه كنائب هي أيام عطلة برملانية صيفية طويلة، ولكن 
يبدو انه ال يريد الهدوء في ممارسة هوايته تلك لتشككه كما 
يبدو في  استمراره كعضو برملان ألسباب متعددة يعلمها هو 
أكثر من غيره، لهذا نشاهده ميارس الضوضاء املستمرة حتى 

في أيام العطلة البرملانية.
  مقابل ذلك كل من قرأ محاضرة السفيرة األميركية لم يالحظ 
أي اســـتهزاء بالنواب بل كانت محاضرة قّيمة بينت ان الدول 
الدميوقراطية احلقيقية تختار سفراءها بكفاءة ليقوموا بالدور 
املطلـــوب الذي حتتاجه مصالح بالدهـــم، حيث ال دور هناك 
للمجاملة وللواسطة ولكسر القانون أو خلشمك إذنك، في تلك 
االختيارات، لذلك ال يستطيع ولألسف البعض هنا في الكويت 
استيعاب وفهم دور ومهام سفراء الدول التي تتحكم باللعبة 
السياسية في هذا العالم، ويا ليت هؤالء الذين ينتقدون اآلخرين 
حتى على األشياء غير الصحيحة ال يزعلون ويزعل أصحابهم 
عند انتقادهم حتـــى لو كان هذا االنتقاد ضروريا وصحيحا، 
والكل يعلم انهم ليســـوا على استعداد لتقبل االنتقاد والرأي 
اآلخـــر لعلمهم اليقني بأنه لن يكـــون إال انتقادا ورأيا يفضح 
تصرفاتهم غير الدميوقراطية وغير الطبيعية وغير املسؤولة 

في أغلب األوقات إن لم يكن في كل األحوال.
  وليعلم نائب الســـنة أولى برملان ـ هو وأمثاله ـ إن نسوا 
أو تناسوا بعمد ان الســـفيرة هي سفيرة البلد الذي أعاد لنا 
وجودنا وأعاد وطننا خلريطة العالم والبلد الذي كان له الدور 
األعظم واخلالد واألول واحلاسم في حترير الكويت، ولوال هذا 
التحرير املجيد لكّنا بحال ال يعلم تعاسته وصعوبته إال اهللا، 
ولكان حلم هـــذا النائب بعضوية مجلس األمة أو أي مجلس 
آخر في أي مكان كان ســـيتواجد به في غير الكويت ـ كعشم 
إبليـــس باجلنة. واألهم من كل ذلك ان عليه هو ومعه كل من 
أصابهم النسيان أو نكران وجحد الفضل واجلميل أن يعرفوا 
مـــرة أخرى ان جميل وفضل الواليات املتحدة األميركية على 
الكويت وطنـــا ومواطنني هو جميل ال يقدر بثمن وال تعادله 
كل كلمات وعبارات الشـــكر والعرفان وال توازيه كل مليارات 
الـــدوالرات وبراميل النفط وغالونات الوقـــود، وكل مواطن 
كويتي شريف امتلك احلد األدنى من الوعي واملعرفة واإلدراك 
واإلحساس بفقدان الوطن واألرض والوجود أثناء أشهر االحتالل 
البعثـــي الصدامي لوطننا احلبيب ـ عـــرف يومها وتأكد ـ ان 
وجود الكويت وكرامة اإلنسان في الوطن أهم من كل األموال 
والنفط، بل وأهم من مجلس أمة ماذا ســـتكون فائدة وجوده 

وقيمته دون استمرارية وجود الكويت.
  Mike١٤٨٠٦@hotmail.com 

 جاءت كلمة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مبناسبة العشر األواخر محملة بكثير من التوصيات للشعب 
الكويتي بشكل عام وألعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وأيضا الســـلطة الرابعة بشكل خاص، وهذه الكلمة كانت 
مقاربة أيضا لواقعة كنا شـــاهدناها في حل مجلس األمة 
السابق والتي علت خاللها بعض األصوات التي تدس السم 
بالعسل والتي تسعى لفك اللحمة الوطنية مقابل حتقيق 
مكاسب رخيصة سواء كانت انتخابية أو سياسية ويرى 
صاحب السمو األمير أن هذا املشهد من خالل كلمته يتردد 
واليزال هناك من ال يحترم اللحمة الوطنية وال يهتم بالتنمية 
وتطوير بلدنا احلبيب ويصب جل همه مبكاسبه الشخصية 

مثلما يقول املثل «أنا ومن بعدي الطوفان».
  فيا شـــعب الكويت ويا حكومة ويـــا مجلس األمة ويا 
وســـائل اإلعالم، البد أن نقف وقفة جـــادة ونرى ما يدور 
حولنا من جدل ومزايدات ونفس طائفي وقبلي والتشهير 
بذمم الناس من غير أدلة والدفاع املستميت لسني أو صاد 
من الناس فقط النتماء عرقي أو طائفي، وعلينا أن نستمع 
جيدا لولي األمر بالتســـامح وحب الوطن والعمل املخلص 
والقـــول الصادق واحلفاظ على الوحـــدة الوطنية ومزيد 
من التالحم وإبراز القيم الفاضلـــة والنبيلة لبناء الوطن 
واســـتبدال اجلدل بالعمل وأن تعي وســـائل اإلعالم متاما 
الرغبة السامية وحتفظ للحرية مساحتها وأال تكون وسائل 
للتفريق بني الشعب والبعد عن الفنت والفاحشة من القول 
والفعل وااللتزام بالقوانني وتطبيقها على اجلميع كما قال 

األمير الوالد.
  ونختم أيضا لوســـائل اإلعالم بكلمة صاحب الســـمو 
«إن الواجب ميلي على وســـائل إعالمنا املختلفة أن تكون 
منارات هـــدى ووعي متارس نقدها برزانة وتبرز ما تريد 
إبـــرازه مبصداقية دون تهويـــل وان تنتقد ما تريده دون 

تضليل».
  من مســـؤوليتنا أن نعي هـــذه الكلمات التي تخرج من 
قلـــب ولي األمر ألبنائه وان نفنـــد كلماتها وان نعمل على 
ترجمتها في أرض الواقع ونستبدل اجلدل بالعمل الصادق 
اخلالص لوجه اهللا، واهللا ولي التوفيق لولي أمرنا ولشعبنا 

وللكويت احلبيبة.
  Dr.alnami@yahoo.com بطاقة معايدة 

 د. نرمين يوسف الحوطي

 محلك سر محلك سر

 مخلد الشمري

 «SORRY» MRS AMBASSADOR 
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 استبدلوا الجدل بالعمل
 

 نبض الكويت نبض الكويت

 أيام قليلة ويحل علينا وعلى األمة اإلسالمية عيد 
الفطر السعيد، قد يختلف شكل العيد من دولة إلى 
أخرى، وقد تتغير التجهيزات له من بيت إلى آخر 
وفق اإلمكانيات االقتصادية املتاحة لكل أسرة، ولكن 
يبقى العيد فرحة كل مسلم وبهجة كل صائم رغم 
اختالف العادات والتقاليـــد والفوارق االقتصادية 
واالجتماعيـــة من مجتمع آلخـــر، وقبل الكل أبعث 
لكل فرد مسلم في مجتمعنا اإلسالمي بطاقة تهنئة 
بعيد الفطر السعيد وأقول لهم: تقبل اهللا طاعتكم 

وعيدكم مبارك. 
  كمـــا أود أن أبعث بطاقة تذكيـــر أيضا لبعض 
املسؤولني في الدولة وأذكرهم ببعض املوضوعات 
املهمة التي لألسف تناسوها أثناء فترة شهر رمضان 
الكـــرمي وهوجة إنفلونزا اخلنازير، وبرغم من هذا 
أرجـــو أن يتقبلوا مني هذه البطاقـــة التي أبعثها 
لهم مصحوبـــة مبعايدة عيد الفطر املبارك مع تلك 
املالحظات التي أود أن يتذكروها ويســـارعوا إلى 

تسليط الضوء عليها للتنفيذ: 
  إلى املسؤول عن حتقيق تسريب امتحانات الثانوية 
العامة الدور األول ٢٠٠٩، ما نتائج التحقيق؟ ومن 
املتسبب في ذلك؟ وما العقوبة؟ أم أن هذا املوضوع 

صار في خبر كان؟ 
  إلى كل مسؤول عن أي مستشفى في الكويت، ما 
إجنازاتكم اجلديدة في املباني اخلاصة ملستشفياتكم؟ 
وهل وضعتم خططا لتجديد تلك املباني الستقبال 
املرضى في اخلطة اخلمسية؟ ترى يا جماعة اخلير 

بعض هذه املستشفيات من أيام الهكسوس. 
  إلى املسؤولني عن ضبط عمليات تهريب املخدرات، 
هل وضعتم خطة حلماية الشباب من تلك السموم، 
والقضاء على من يبتاعها من شبكات أصبحت دولية؟ 

أم أن السالفة صارت إعالمية فقط؟ 
  إلى املسؤول عن فرض التجنيد على طلبة الثانوية، 
هل سيطبق هذا القانون «وال بس كالم أخو ابن عم 

أحاديث»؟ 
  إلى املسؤول عن املناهج التربوية، شنو موديالتكم 
هالسنة؟ بتغيرون املناهج وال ناويني تخلوكم على 

مجنونكم؟
  إلى املسؤول علي انقطاع الكهرباء، ترى الصيف 
خلص وشهر رمضان خلص نبي انشوف همتكم في 
التصليح والتعديل مو حزة احلزة تقولون الضغط 

عاٍل واملولدات ما تستحمل؟ 
  إلى املســـؤول عما يعرض ويســـمع سواء أكان 
في إعالم خاص أو حكومي، متى نشـــاهد أو نسمع 
عن برنامج تربـــوي أو وطني أو ثقافي يتكلم عن 
تاريخ الكويت ودعم الوحدة الوطنية دون تشويه 

أو مغالطات وال حتتويه لغة الصراخ؟ 
  إلى كل رأي يكتب للمصالح الشخصية والذاتية، 
متى تتذكر أقالمكم وآراؤكم الكويت وتكتب من أجل 

مصلحة الكويت؟
< < <  

  كلمة وما تنـــرد: إلى كل أم فقـــدت ولدها والي 
كل زوجـــة فقدت زوجها والى كل ابـــن وابنة فقدا 
والدهمـــا، أخصهم في هذا العيد وأقول لهم كل عام 

وأنتم بألف خير.
  atach_hoty@hotmail.com 
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