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»من املؤسف أن تقف دولة 
عربية ضد خروج العراق من 
الفصل السابع«، بهذه البساطة 
صور وزير اخلارجية العراقي 
هوشيار زيباري موقف الكويت 
التش���ويه  العراق، وبهذا  من 
يتح���دث معظم املس���ؤولني 
العراقي���ني في كل مكان وبكل 

وسيلة إعالمية ممكنة حول مواقف الكويت من العراق، فهم 
ال يتوقفون عن تصوي���ر الكويت أمام الرأي العام العاملي 
والعربي وكأنها اجلاني والسبب في كل ما أصاب العراق. 
وعل���ى الرغم من أن النظام العراقي الس���ابق كان معروفا 
بالكذب واخلداع والتضليل وقل���ب احلقائق، إال أن علينا 
أن نعترف بأنه قد جنح في كس���ب تأيي���د كثير من أبناء 
الش���ارع العربي حتى أصبح كثير منهم يردد بكل سذاجة 
تلك األكاذيب على أنها حقائق، وبات اجلميع تقريبا ينتقد 
الكويت ويتهمها � مع جوقة النظام العراقي السابق � بأنها 

سبب جتويع أطفال العراق.
ولم يكن ذلك عبقرية من ذلك النظام الدموي البائد بقدر 
ما كان تخاذال وضعفا من إعالمنا الرسمي وغير الرسمي، 
فقد كان الصمت س���مة إعالمنا الرس���مي، في حني اكتفى 
معظم مثقفينا وكتابنا بوصف الشارع العربي بأنهم »حفنة 
من الغوغائي���ني« الذين حتركهم العاطفة، كما وصفوا من 
يصنع ويروج لتلك الصورة املشوهة واالدعاءات الباطلة 
ضد الكويت بأنهم »مرتزقة« يقتاتون على رشاوى النظام 
العراقي البائد، والنتيجة أن كثيرا من أبناء الشارع العربي 
� أيا كانت صفاتهم � اليزالون حتى اليوم يكرهون الكويت 
وشعبها وحكومتها ألنهم حتى اليوم يعتقدون بأننا نحن 
الذين جوعنا أطفال العراق ونحن الذين أدخلنا األميركان 
لتحتل العراق ونحن الذين نقف ضد حترره وخروجه من 
الفصل السابع، بالرغم من أن الكويت رمبا تكون من أكثر 
الدول العربية التي قدمت � والتزال � مس���اعدات إنسانية 
وتنموية للعراق وشعبه، بل إننا كلما قدمنا أكثر تعرضنا 
للنقد والتجريح أكثر. مش���كلتنا في الكويت اننا أصبحنا 
متقوقع���ني على ذاتنا، ال نهتم وال نع���ي ما يدور حولنا، 
غرقنا في مشكالت داخلية معظمها تافهة، فإن كانت سمعة 
الكويت وصورته���ا في اخلارج غير مهمتني عند احلكومة 
واملجلس واملثقفني فهذا أمر آخر، أما إذا كنا نريد اخلير لبلدنا 
واألمان لش���عبنا فعلينا أن نعيد النظر وننتبه ملا يجري 
ويحاك من حولنا وضدنا. ومن غير احلكمة على اإلطالق 
أن نستمر في تقوقعنا على ذاتنا ونتجاهل خطورة تشكيل 

الرأي العام ضدنا، مع أننا منلك 
كل احلقائق وبإمكاننا توضيح 
الصورة كاملة للعالم أجمع عن 
حقيقة موقفن���ا جتاه العراق 
وحقيقة موقف العراق جتاهنا. 
بإمكاننا أن نوضح للشارعني 
العرب���ي والعاملي أن االحتالل 
األميركي للعراق جاء مبباركة 
وتأييد ودعم وتسهيالت من املعارضة العراقية التي كانت 
في اخلارج في األس���اس والتي حصدت بعد ذلك »ثمرة« 
جهودها بأن تس���لموا زمام الس���لطة ثم أصبحوا يلقون 
بتهمة االحتالل وتدمير العراق على »احللقة األضعف« وهي 
الكويت ويخرجون هم بصورة األبطال املناضلني بإمكاننا أن 
نكشف للعالم من الذي سرق خيرات العراق منذ االحتالل 
األميركي وحتى اليوم من أولئك »املناضلني األش���اوس« 
الذين ينعمون اليوم بتلك املليارات املس���روقة في ربوع 
سويسرا وباريس ولندن، بإمكاننا أن نتحدث باألرقام عن 
اخلسائر الفادحة التي تكبدتها الكويت من ثرواتها ودماء 
أبنائها بسبب العراق وأطماعه التي ال تنتهي ضد الكويت 
منذ عبدالكرمي قاس���م حتى اليوم، بإمكاننا أن نبني للعالم 
بكل وض���وح من هو املجرم ومن هو الضحية وندافع عن 
بلدنا وس���معته في اخلارج، ولكنن���ا نفضل أن نغرق في 
تفاصيل »مياه املجاري الطافحة« و»تالسن« بعض النواب 
واحلكومة وماذا قال النائب الفالني للوزير العالني ومباذا رد 
فالن على عالن، وكيف اكتشف النائب »س« تالعب الوزير 
»ص« باألموال العامة.. وغيرها من »التفاهات« التي حتتل 

عناوين صحفنا اليومية منذ أشهر.
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يروي لي أحد األصدقاء الصحافيني العاملني في وكالة 
األنباء الكويتية »كونا« ممن حضروا العديد من مش���اهد 
توزيع الطعام واملاء واخليام وغيرها من املساعدات التي 
رصدتها احلكومة الكويتية ملس���اعدة اخواننا في الزبير 
والبصرة للتخفيف من معاناتهم وكيف كان كثير من اإلخوة 
العراقيني يأخذون املساعدات ثم يسبون الكويت وحكومتها 
ويلعنون شعبها ويتهموننا بأننا سبب كل ما حل بهم من 
بالء، فإن كان احلال كذلك من »اجلوعى« وهم يستفيدون 
من مساعدات الكويت، فكيف هو حال »اإلخوة« في اليمن 
وليبيا وتونس واملغ���رب واألردن وغيرها ممن يتابعون 
وسائل االعالم وال يسمعون سوى صوت واحد هو صوت 

اتهام الكويت باخليانة »والتواطؤ مع األجنبي«؟! 
bodalal@hotmail.com

ال يوج���د قط���ار تدوي���ر ميكنه أن يحم���ل بضاعة 
االستجوابات األربعة دفعة واحدة، إال إذا كانت احلكومة 
راغبة في أن تعيد حركة لعبة نقلة حطبة »الدامة« فوزير 
الدفاع إلى الداخلية ووزير الداخلية إلى الدفاع وهي حركة 
مكشوفة سبق وأن مارستها احلكومة وقد تنجح ولكنها 
لن تقدم سوى حل مؤقت ال يتعدى الشهرين ألزمة عمرها 
أكثر من 10 سنوات، كما أنني أعتقد أن استقالة احلكومة 
ملواجهة االستجوابات األربعة وإعادة تشكيلها بخروج 
صفر واخلالد ودمج وزارتي الداخلية والدفاع لن يكون 
احلل أيضا كون هذا احلل أو حتى التدوير سيعيدنا إلى 
املربع األول، ال بس���بب أن هناك نوابا مؤزمني يحملون 
فؤوس االستجوابات بحثا عن رؤوس الوزراء كما يقال 
ولكن ألن امللفات التي فتحها املستجوبون ستظل مفتوحة 

ولن يغلق أي منها ال التدوير وال االستقالة.
وأعتقد أن احلكومة إن أرادت اخلروج سياسيا وبشكل 
مقنع من االستجوابات األربعة عليها أن تضرب طرق جميع 
اخليارات بأن تدخل سيناريو تطبيق جميع اخليارات 
املفتوحة فأمامها اإلحالة إلى الدستورية وطلب اإلحالة 
إلى اللجنة التش���ريعية وكذلك طلب عقد جلسة سرية 
وأخي���را الصعود إلى املنصة، ومب���ا أنها تواجه أربعة 
استجوابات بأربعة خيارات فعليها أن تقوم بوضع كل 
استجواب من االس���تجوابات األربعة في إحدى خانات 
اخليارات املتاحة أمامها، فتحيل استجواب وزير الداخلية 
الش���يخ جابر اخلالد إلى احملكمة الدس���تورية مع بقاء 
خيار استقالة اخلالد كحل مقترح وورقة ميلكها الوزير 
اخلالد نفسه بشكل طوعي، وعلى الطرف اآلخر أن تقوم 
بطلب إحالة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء إلى 
اللجنة التشريعية واعتقد أنها ستنجح في ذلك كونها 
متلك أغلبية من النواب ميكن أن تعبر باالستجواب إلى 
التشريعية، وأما استجواب نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع الش���يخ جابر املبارك فتطلب عقد جلسة سرية 
وكذلك س���تملك القدرة على املن���اورة واحلصول على 
أغلبية تنقل االستجواب إلى غرفة مغلقة حتت ذريعة 
أن بعضا من احملاور ميكن أن تدخل في نطاق التعامالت 
السرية لوزارة الدفاع وأعتقد أنه في ظل جلسة سرية 
ميكن أن يخرج استجواب املبارك بتجديد الثقة به وهو 

األمر املتوقع.
أما استجواب د.فاضل صفر فستسمح احلكومة بعبوره 
إلى املنصة وبجلسة علنية لعدة أسباب منها قدرة صفر 
على املواجهة واألهم أن احملاور مبا شملت من وثائق ميكن 
إيجاد احلجج الكافية للرد عليها وفي ظل أغلبية نيابية 
حكومية سيكون األمر أشبه بجلسة طرح ثقة محسومة 

النتيجة لصالح احلكومة وجتديد الثقة بصفر.
بهذا السيناريو ستكون احلكومة قد واجهت االستجوابات 
األربعة باخليارات األربعة املتاحة لها دستوريا وخرجت 
بأقل قدر من األضرار دون اللجوء إلى تدوير أو استقالة 

قد تعيد اجلميع إلى املربع األول.

Waha2waha@hotmail.com 

ذعار الرشيدي

تدوير واستقالة
ودمج و»سرية«
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دراسات جديدة تستحق القراءة!

د.بدر نادر الخضري

لمسات

عندما تتاح لنا الفرصة استمتع بالبحث في شبكة 
املعلومات العاملية »اإلنترنت« عن معلومات ودراسات 
وأبحاث وتقارير قد تكون حديثة النشر ويصعب على 
الكثير من القراء الوصول اليها العتبارات عدة وفوارق 
مختلفة بني البشر وقد يكون أهمها عدم توافر األدوات 
واإلمكانيات التقنية لديهم او عدم توافر السيولة املادية 
للحصول على هذه التقنية للولوج داخل الشبكة، فيأتي 
دور الصحيفة في تسهيل هذه املهمة للقراء في التعرف 

على مصادر املعلومات مبختلف مجاالتها.
الدراسة األولى: أفادت دراسة حديثة بأن غسل األطباق 
وأدوات املطبخ يقضي على القلق ويعمل على حتسني 
احلالة النفسية بشكل كبير. وقد طبقت الدراسة على 
700 امرأة، فوجد ان 90% منهن شعرن مبزاج عال وحالة 

معنوية مرتفعة بعد أداء هذا الواجب املنزلي!
وأك���دت الدراس���ة ان العالقة بني العم���ل املنزلي 
واالسترخاء النفسي للنساء تكمن في محاولة اخلروج 
من الدائرة املغلقة التي يدخلن فيها نتيجة تولد شعور 
القلق لديهن، وبالتالي يتم كسر هذه الدائرة بعمل إيجابي! 
وأوضحت الدراسة أن 30% من السيدات الالتي غسلن 

األطباق قبل النوم بساعتني متتعن بنوم أفضل!
الدراسة الثانية: أظهرت دراسة أملانية نشرت حديثا، 
انه بإمكان الرجال والنساء الذين يرزحون حتت وطأة 
الضغوطات النفسية والعصبية اليومية، التخلص من 
التوتر واإلجهاد من خالل القيام باألعمال التي حتتاج 
إلى الدقة والتأمل كغسل الصحون وكي املالبس! ووجد 
أخصائيو العلوم النفس���ية في مستش���فى شاريتيه 
ببرلني، بعد متابعة 440 متطوعا، أن غس���ل األطباق 
وكّي املالبس يرّوح عن النفس، ويساهم في التخلص 
من اإلجهاد النفسي واملعنوي، وذلك ألن تكرار احلركات 
أثناء العمل يس���اعد على الشعور باالرتياح.. والحظ 
هؤالء وجود عالقة مباشرة بني تلك احلركات واالنفراج 
في اخلاليا العصبية والدماغية، ألنه يؤدي إلى تطويق 
األفكار املجهدة وانحس���ار التفكير باألحداث املوترة، 
وينصح اخلبراء األملان بضرورة ممارس���ة الرياضة 
واملشي الهادئ والتأمل، وتناول كميات كبيرة من السوائل 
وخاصة املاء، وعدم تناول العقاقير أو املستحضرات 
الطبية ملن يعانون من الضغوطات النفسية واإلجهاد، 
مؤكدين ان مقاومة االجهاد بالوسائل الطبيعية املتاحة 
كاملش���ي وكّي املالبس وغيرها من النشاطات، تساعد 
أيضا على تخفيض ضغط الدم العالي، وإبطاء نبضات 

القلب السريعة.
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فاكه�ة الكالم: امرأة اشتكت في احملكمة من أن زوجها 
قام ب� »عضها« بشدة وعنف مما سبب لها األذى النفسي 
واجلسدي الكبير خصوصا انه عند كل خالف )ينتهي 
الزوج بعض الزوجة بوحشية( حتى تتأدب على حد 
قوله. وملا عرض ذلك على الزوج اعترف بفعله، وبسؤاله 
عن س���بب هذا الفعل الغريب. قال: هذا جائز ش���رعا. 
واستند إلى قوله تعالى: )والالتي تخافون نشوزهن 
فعظوهن( وقد فهم خط���أ أن اآلية جتيز العض، ولم 

يفهم أن املعنى هو الوعظ والنصح واإلرشاد!

Aliku1000@yahoo.com

محمد هالل الخالدي

العراق واإلعالم الكويتي

نظرات

نقل لنا املؤرخون منذ فجر التاريخ كثيرا من القصص 
التي تكشف لنا عن قضية كبيرة وخطيرة أال وهي قتل 
األبطال واحلكماء والنجباء، أو س����جنهم مبكان مظلم، 
أو إبعادهم عن البالد، وذلك ألنهم قد يسببون خطورة 
على بعض الكبار وأهل املناصب، ويسحبون من حتتهم 
األضواء، من خالل إظهار بعض احلقائق املغيبة، أو الدعوة 
للوقوف بوجه الظلم، أو إعالن التحدي واملنافسة، أمام من 
سبقهم في العلم أو في أي مجال من املجاالت اإلبداعية. 
كمثال.. هناك بعض الكبار من الفنانني أو الش����عراء أو 
األدباء وغيرهم، يبدأ عندهم اخلوف من نضوج بعض 
املبدعني من الصغار، وتبدأ عليهم عالمات القلق والتوتر، 
كلما ارتفع����وا تدريجيا، وتألأل جنمهم، وكأن الس����ماء 
بنجومها قد حجزت لهم، والعلم قد وقف عند جتاربهم، 
واإلب����داع توقف عند عقولهم، رغم أنهم قبل أن يكونوا 

حتت الض����وء كانوا يرون من س����بقوهم بالنجاح، في 
أعلى املراتب، وعندما أكرمهم اهلل ووفقهم ليسبقوا من 
سبقوهم بالتألق، ظنوا أنهم صاروا كل شيء، ولن يجيء 
من بعدهم من هم أحسن منهم، ونسوا احلكمة التي تقول 
»ل����و دامت لغيرك ما اتصلت إليك«. لذلك جند أن أغلب 
الناجحني من الصغار املبتدئني، يواجهون حتديات صعبة 
ومؤمل����ة، خاصة ممن وضعت الثقة فيهم، أو يعتقد أنه 
يفترض عليهم أن يقوموا بتشجيعهم ويأخذوا بأيديهم 
إلى اجلادة الصحيح����ة، ليرتقوا في ذلك املجال، محليا 

وعامليا، خدمة للوطن أوال وأخيرا.
عندما نقول أن في كل قوة.. نقطة ضعف، فإن نقطة 
ضع����ف بعض الكبار.. نضوج بعض الصغار، وهلل في 

خلقه شؤون.

Falcom6yeb@yahoo.com

أنوار عبدالرحمن

ضعف الكبار

فالكم طيب

بعض الرجال ينظرون إلى املرأة برؤية املخلوق الضعيف 
والش���عور باخلوف والقلق من ذكائها كلما شعر بذبذبة 
الق���وة لديها كأن زلزاال هز عرش القوة لديه فيصبح كما 
العنكبوت ينس���ج خيوط اجلاهلية لشل حركتها بقيود 
األنانية، وذلك رغم أن اإلس���الم ساوى بني املرأة والرجل 
باعتبار أن كال منهما إنس���ان، وال ش���ك أن املساواة بني 
اجلنسني حقيقة النجاح وأنهما مكمالن لبعضهما، وكما قال 
شكسبير فإن املرأة كوكب يستنير به الرجل ومن غيرها 
يبيت في الظالم، وأيضا الفنان اإليطالي ليوناردو داڤنشي 
اس���تطاع من خالل لوحاته الش���هيرة إبراز روح النفس 
والش���خصية القوية لدى املرأة، ومنها اللوحة الشهيرة 
سيسيليا غالرياني، ومن مميزاتها تقدمي حوارات فكرية 

مع الفالسفة ورجال الدين.
فاملرأة لها دور فعال لزوجه���ا وبيتها وتربيه النشء 
الصالح، وفي تاريخ اإلسالم كثير من العاملات من مختلف 
العلوم باملجتمع ومنهن السيدة خديجة بنت خويلد زوجة 
النبي ژ بحسن عملها في التجارة ومسيرتها في خدمة 
اإلسالم وغيرها ممن لهن تاريخ في ذلك. واإلسالم لم يأمر 
بتعطيل املرأة عن العمل أو حصرها في املنزل، فيجب على 

بعض الرجال أال ينظروا للمرأة من مبدأ التسلط.
وبالرغم من نظرة الرجل للمرأة من تلك الزاوية فإنها 
استطاعت بكل قيم ومبادئ أخالقية الوقوف أمام العواصف 
والعراقيل التي حتيط بها بفك تلك القيود وانطلقت إلى 

عصر الدميوقراطية وحرية الدفاع عن حقوقها.
ومن هنا نسلط بكل فخر الضوء على أصالة وحتدي 
املرأة الكويتية في غزو الكويت عام 1990 حيث ش���اركت 
الرجل في املقاومة بكل قوة الدفاع والش���هامة ومنهن من 
استش���هدت دفاعا عن الوطن ولم يعارض أحد مشاركتها 

في تلك البطولة.
ومثال آخر بظهور 4 آللئ ينعكس نورهن في س���ماء 
الكويت وبدأن االنطالق بكل ش���جاعة وذكاء إلى الساحة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية وأثبنت للرجل أنهن 
على استعداد للمشاركة معه وهذا بكل فخر وكرم بفضل 
قائدنا صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد الذي 
أشرق بنوره لينير الفكر املظلم. فباهلل عليك أيها الرجل 
كفى نظرا للمرأة بوصف الضعف وشاِرْكها العمل من أجل 
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