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يحل علينا بع���د أيام قليلة 
ش���هر رمضان املب���ارك وتعود 
بنا الذكريات الى رمضان أثناء 
الغزو العراقي اآلثم. قضينا شهر 
رمضان في ذاك احلني ولم نقم 
بعمل أي ترتيبات أو جتهيزات 
له غي���ر الدعاء لع���ودة حرية 
الوطن، حيث كنا خارج الكويت 
قبل الغزو بفترة وجيزة، وكنا 
في كل حلظة نأمل الرجوع الى 
أرض الوطن احلبيب. لقد مضى 
علينا شهر رمضان آنذاك ونحن 
جميعا، ككويتيني، أسرة واحدة 
متالحم���ون متعاون���ون، وكنا 
كاجلسد الواحد اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر االعضاء 
بالسهر واحلمى، وبعد أيام قليلة 
يحل علينا ش���هر رمضان فماذا 
جهزنا لشهر رمضان؟ هل مألنا 
الثالجات بالطع���ام وهل زدنا 
املخزون من جميع أنواع احلبوب 
ألكلها في هذا الشهر؟ هل فعال 
هذه هي التجهيزات لهذا الشهر؟ ال 
ثم ال، فقد نسينا أهم ما يجب ان 
جنهزه لهذا الشهر وهو تصفية 
النفوس واالخالص هلل سبحانه 
وتعالى وطاعته. فقد فرض اهلل 
علينا الصيام في هذا الشهر، وقد 
قال تعالى: )يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون( 
البقرة 183. ما الصيام؟ الصيام 
ليس االمتناع عن االكل والشرب 
فقط، امنا الصيام عن كل معصية 
هلل سبحانه وتعالى كالنميمة 
وشهادة الزور واألذى لآلخرين 
الفع���ل، ولكن كيف  أو  بالقول 
نستطيع االمتناع عن هذه االمور؟ 
البد من تهذي���ب النفس بقراءة 
القرآن وبالصالة وبذكر اهلل عز 
وجل، قال تعالى: )اتل ما أوحي 
اليك من الكتاب وأقم الصالة ان 
الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر 
ولذك���ر اهلل أكبر واهلل يعلم ما 

تصنعون( العنكبوت 45.
العدة للتحضير  لذلك لنعد 
للش���هر املقبل، ش���هر رمضان 
املبارك، ونقدم الصدقات ونهذب 
النفس، اذ ان النفس أمارة بالسوء 
فالبد من تهذيبها لتالفي الوقوع 
في الشر واخلطأ، قال تعالى: )وأما 
من خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن الهوى فإن اجلنة هي املأوى( 
النازعات 40 - 41، لنظفر برضا 
اهلل سبحانه وتعالى ورسوله 
الكرمي، ويكون صيامنا كامال كما 

أمرتنا الشريعة االسالمية.

في يوم 2 من شهر اغسطس من 
كل ع����ام ميالدي متر على الكويت 
أليمة حتمل في طياتها  مناس����بة 
الكثير من احلزن والكآبة والظلم، 
ملا حل بها نتيج����ة الغزو البعثي 

العراقي في ذلك اليوم.
فمع دخول هذا الش����هر من هذا 
العام 2010 تكون قد مرت 20 عاما 

على اجتياح النظام الصدامي البائد للكويت، وقد كانت 
تلك احلرب الظاملة واالحتالل الهمجي من اكثر احلروب 
عدوانية وكلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية 

وثقافية على املجتمع الكويتي.
فقد دام ذلك االحتالل الصدامي 7 اشهر ونيفا، حصدت 
خالله االنفس واالرواح املساملة من املدنيني والعسكريني، 
وش����وهت الكثير من االجساد الطاهرة وبعض االفراد 
اصابتهم اضطرابات فكرية وعاطفية، وال ميكن نسيان 
شهدائنا االبرار، وال نعرف مصير بعض ابناء الوطن 

الذين مازالوا مفقودين.
يجب ان نؤكد ان االحداث والوقائع والبالوي واملصاعب 
واملصائب التي مر بها الش����عب الكويتي، قد س����ببت 
الكثير من اجلروح واالنحراف����ات الفكرية والعاطفية 
وروح التس����لط والغاء اآلخر التي لم تذهب من ذاكرة 
عدد من الناس الذين عايش����وا فترة احلرب الغاشمة، 
فالكثير منهم يودون ازالة اي تسربات عن تلك الذكرى 
االليمة من عقولهم وحذفها من باب النسيان، لكنهم ال 

يستطيعون محوها من الذاكرة.
نعم.. هناك مجموعة من افراد الشعب ال يريدون ان 
ينسوا، اما النهم يريدون اخلالص والقضاء واالنتقام 
او النهم يودون ان يستمروا في احياء ذكرى الشهداء 
الذين ضحوا بأنفس����هم في سبيل الوطن، فال شك انه 
من الصعب جدا على الكثيرين ممن ش����اهدوا وملسوا 
فترة احداث الغزو ووقائعها الرهيبة، ان ميحوها من 
ذاكراتهم خاصة املرتبطة منه����ا باالحباب واالصدقاء 

الذين فقدناهم في احلرب الهمجية.
وال ميكن نسيان قول خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل ب����ن عبدالعزيز في فت����رة االحتالل الصدامي 
حينما قال: ان النظام احلاكم في بغداد ارتكب خطيئة 

وليس خطأ عندما سمح 
لنفسه ان يستبيح جارا 
ويروع ش����عبا اخا وفيا 
ويهدر امكانات املنطقة وال 
ميكن الي عاقل ان ميسح 
م����ن الذاكرة ح����دث غزو 
العراق للكويت. والشك ان 
بعض االحداث واملناسبات 
والوقائ����ع املؤملة او احملزنة الت����ي مير بها اي مجتمع 
ميكن االس����تفادة منها بأخذ العبر والصبر والدروس 
من املعان����اة ومحاولة جتنب تكرار مثل تلك املصائب 

واالحداث والوقائع احلزينة.
يقول الرئيس االملاني خالل ذكرى املصائب واجلرائم 
التي ارتكبها النازيون في معسكر اعتقال »اوسفيتش« 

ان التذكر يستخدم كتحذير لالجيال املقبلة.
لذا نش����يد مبن فك����ر وقام باس����تغالل بيت الكفاح 
واملواجهة والصمود والعط����اء »بيت القرين« ليكون 
مصدر ذكرى مستمرا لتعرف االجيال القادمة من خالل 
حتويل البيت »ملتحف« ومكان لتذكير الزائر لهذا املتحف 
بقوة الكوارث والدمار واخلراب والهمجية التي مورست 

من قبل زبانية النظام البعثي الصدامي الغاشم.
اقولها بصراح����ة دون زعل إن تصريحات وبيانات 
وقرارات احلكومات واجلهات والهيئات العامة واجلمعيات 
واملنظمات لها وضع وموقف اما اجتاهات ومشاعر وميول 
واحاسيس وتفكير الناس فلها وضع وموقف مختلف 
عن االخرين فال ميكن الضغط على الناس بشكل مباشر 
بضرورة نسيان ومحو املاضي الذي جنيناه من حزب 
صدام البعثي. ونطالب بالوقوف بحزم ضد ايتام صدام 
البعثي املعدوم الذين يحاولون العودة من الس����احة 
السياسية من خالل التكفيريني واملتطرفني ومن نظام 
القاعدة وكل من يقف بصفهم ويدعمهم من احلكومات 

واالنظمة املتخاذلة.
فاكهة الكالم:  قيل ألحد احلكماء: »بأي شيء تعرف وفاء 

الرجل دون جتربة واختبار؟
ق����ال: »بحنينه الى وطنه وتلهفه على ما مضى من 

زمانه«.
Aliku1000@yahoo.com

االحتالل ثمرة الفكر 
الصدامي!

د.بدر نادر الخضري

لمسات

يصادف اليوم االثنني 8/2 ذكرى 
حزينة على قلوب أهل الكويت جميعا 
الغاش����م  وهي االحتالل الصدامي 
لكويتن����ا احلبيبة، ولكنني ال أريد 
اخلوض في هذا املوضوع واسترجاع 
األحداث املؤملة، ألن األهم لدي هو 
عودة العالقات بيننا وبني العراق. 
لذا أتذكر آخر زيارة قمنا بها ضمن 

وفد جمعي����ة الصحافيني الكويتية إلى النجف بدعوى 
من السيد عمار احلكيم والسفير العراقي لدى الكويت 
السيد محمد بحر العلوم اللذين يريدان أن تعود العالقات 
العراقي����ة - الكويتية أقوى مما كانت عليه قبل الغزو 
الصدامي. وأتذكر قولهما »إن الشعب العراقي ليس له 
أي ذنب فيما اقترفه الطاغية املقبور، وألننا نعرف طيبة 
الشعب الكويتي وسعيه إلى مساعدة جيرانه، لذلك نريد 

من اإلعالم الكويتي مساعدتنا في عودة العالقات«.
لذلك وجب علي أن أقول لهم إن الشعب الكويتي طيب 
ومتسامح إلى أقصى حد، ولكنه ليس »مغفال«، فنحن 
إلى اآلن نرى عبر شبكة االنترنت الهجوم الذي يشنه 
بعض النواب العراقيني على الكويت واتهامها بس����رقة 
النفط العراقي ووضع إجراءات تعس����فية ضد العراق، 
مع أن السفير محمد بحر العلوم يعلم أن الكويت كانت 
ومازالت تعطي العراق دون مقابل وأن االتهامات التي 
تتناقلها وسائل إعالم عراقية ما هي إال دغدغة مشاعر 
للشارع العراقي لكسب التأييد في قضايا تخص بعض 
األطراف هناك، وليس للكويت صلة بهذه االتهامات، كما 
أن ما فرضه مجلس األم����ن على العراق ما هو إال حق 
من حقوق الكويت، وأمتنى على السفير بحر العلوم أن 
يوصل رس����الة إلى احلكومة العراقية بأن الساكت عن 
احلق شيطان أخرس، والشعب الكويتي لم ولن يكون 
ش����يطانا أخرس، وإذا كنتم تريدون أن تعود املياه إلى 
مجاريها يجب إعطاء صاحب احلق حقه، وعندها ستجدون 

األبواب والقلوب مفتوحة 
لكم.

وال أقصد إال اإلصالح 
واهلل من وراء القصد.

> > >

ال أع����رف الس����ر وراء 
الهوس اإلعالمي الذي أصاب 
بعض ضباط وزارة الداخلية ما جعلهم اآلن أشهر من 
جنوم الس����ينما، حيث جند يوميا صفحة احلوادث في 
صحفن����ا وكأنها صفحة الفنون مزينة بصور الضباط 
وأسمائهم ورتبهم، مع أخبار عن ضبطهم ملتهمني وكأنهم 
يقومون بعمل بطولي؟ وسؤالي إلى مدير إدارة اإلعالم 
األمني العميد محمد الصبر: ما دور إدارة اإلعالم األمني 
من تسريب أخبار احلوادث اليومية للصحف مع العلم 
بأن تلك اإلدارة ه����ي حلقة الوصل بني وزارة الداخلية 

والصحف اليومية؟ مع الشكر.
> > >

أكد النائب صالح املال أن استجواب كتلة العمل الوطني 
لرئيس الوزراء اليزال قائما، وقال: ال تعنيني السالسل 
واالستجواب قائم وعلى رئيس الوزراء االستعداد للمنصة 
في حال استمر هذا النهج من احلكومة في التعامل مع 
األزمة الرياضية؟ ولكن كم متنيت من األخ املال أن يقبل 
حتدي وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق ركن 
م. محمد العفاس����ي ألنه هو الوزير املختص مبوضوع 
الرياضة، ويقدم االستجواب في حقه لذلك أقول ألبوسعود: 
رايتك بيضة واالستجوابات التي تقدم لسمو الرئيس ما 
هي إال حبر على ورق ألن سموه كفيل مبواجهة نواب 

»الطمباخية«.
لنا حرية التعبير ولكم حرية االختيار 

al-aloush2007@hotmail.com

عشرون عاما مضت، كأنها أيام أو بضع شهور، التزال متأل الذاكرة بعشرات 
املواقف واألحداث األليمة، غير أن ما يؤلم أكثر هو هذا التخاذل احلكومي الذي 
يكاد يتس���بب في نسيان كل ما جرى، رغم أنه حدث جلل جتاوزت آثاره حدود 
الكوي���ت لتصيب العالم العربي بأكمله بجرح غائ���ر، ومع ذلك تقف حكومتنا 
عاجزة عن فعل أي ش���يء لتوثيق تلك التجربة ودراس���ة أحداثها وتفاصيلها 
واالستفادة من أخطائها ونقلها ملن لم يشهدها، بل إنها أصبحت تساهم بشكل 
أساسي في تشويه التاريخ وقلب احلقائق، لست مع التبكيت واجترار املاضي 
وإحياء حالة العداء مع العراقيني فهم أهلنا وجيراننا قبل كل شيء، ولكن ليس 
على حساب بلدنا، وال على حساب التاريخ، لنسمي األمور مبسمياتها ونتعامل 
معهم بعقول وقلوب مفتوحة ولكن على أساس الوضوح واحلقيقة، على أساس 
أنهم اعتدوا علينا واحتلوا أرضنا ودمروها وقتلوا وش���ردوا وأخطأوا بحقنا، 
وعليهم أن يبادروا هم بتصحيح ذلك اخلطأ واالعتراف به واالعتذار عنه وبذل 
كل م���ا ميك���ن لتأكيد جتاوز تلك املرحلة وعدم تكرار م���ا حدث، ال عيب في أن 
تعود األمور إلى نصابها واملياه إلى مجاريها ونبدأ مع إخوتنا في العراق صفحة 
جديدة من العالقات، ولكن مرة أخرى دون املس���اس بتاريخنا ودون تش���ويه 
للحقائق وتالعب باملفاهيم، ففي ذلك خيانة لكل التضحيات التي قدمت والدماء 

التي سالت من أجل الكويت
> > >

كان الفتى الذي لم يتجاوز حينها التاسعة عشرة من عمره قد اعتاد املبيت 
ف���ي منزل خاله الكبير مع بداية االحتالل العراق���ي، وذات ليلة اضطر للعودة 
إل���ى منزل أبيه في وقت متأخر، كان جيش االحتالل قد فرض حظرا للتجول ال 
يذكر بالتحديد متى يبدأ، في السابعة أو الثامنة مساء وحتى الصباح، وبطيش 
الشباب ركب سيارته ومضى وهو على ثقة مبعرفة طرق ال يعرفها العراقيون، 
غير أن املشوار الذي كان ال يتطلب أكثر من 5 دقائق تطلب منه ساعتني قضاها 
في هروب من دوريات »األشاوس« الذين مألوا البالد بالرعب واخلوف واجلفاف، 
وصاحبنا اليزال يذكر وجوه العس���اكر الش���احبة مبالبس���هم الرثة وبنادقهم 
اجلاهزة واملصوبة دائم���ا نحو الناس، اليزال يذكر وجه ذلك املذيع املزعج في 
برنامج »حياكم اهلل« ويذكر اشمئزازه وشعوره باالنكسار والقرف كلما سمع 
صيحاته وهتافات اجلنود معه: »ها خوتي ها »اليزال يذكر طوابير البشر على 
املخابز والتي كانت تبدأ مع س���اعات الفجر، والي���زال يذكر »صديقه« وجاره 
إياد الفلسطيني عندما جاء مع 4 من اجلنود العراقيني ليستولوا على سيارته 
الصغيرة، اليزال يذكر أنه خرج ذات مرة في الساعة السادسة صباحا وعاد في 
الثامنة مساء من أجل علبة واحدة من حليب األطفال، ويذكر آالم غربته ونومه 
في احلدائق واملساجد عندما اضطر للخروج من بلده، ويذكر ذلك الدخان األسود 
الكثيف الذي مأل سماء بالده بالظالم، ويذكر خروج الناس واستقبالهم للجنود 
بفرحة ودموع وبكاء وضحك وسجود وابتهال بعد التحرير، يذكر الكثير ولكنه 
يكاد ينسى ألن حكومة بالده لم تفعل أي شيء لتوثيق تاريخها، وال حتى بجدار 

صغير تكتب عليه أسماء من ماتوا من أجل الكويت!
bodalal@hotmail.com

لكل ش���خص ذكرياته اخلاصة عن االحتالل العراقي الغاشم، وكل شخص 
ميتلك حكايته عن الغزو من واقع جتربته الش���خصية، وما ال أنساه في ذلك 
اليوم عدا كونه حدثا ال ينسى هي رؤيتي لدموع موظف عراقي التقيت به في 
مصفاة الشعيبة والتي كنت أعمل موظفا فيها، ورغم اجتياح القوات العراقية 
إال أنني وجمع كبير من مش���غلي وموظفي مصفاة الشعيبة توجهنا وبدوافع 
وطنية خالصة للعمل في يوم مثل هذا، وأتذكر أن والدي ساعتها قال لي: »لديك 
عمل يجب أن تؤديه«، كان هو من ش���جعني على أال أترك مركزي في مثل هذا 
اليوم حتى ولو كنت موظفا صغي���را، والدي املتقاعد بدوره توجه مع خالي 
رحمه اهلل إلى مخفر املنطقة وقاما بتسجيل اسميهما للتطوع، لم يكن والدي 
وال خالي وحدهما هما الوطنيني في تلك اللحظة فعلى الرغم من الصدمة إال أن 
ما كشفته الوثائق التي خرجت بعد التحرير أن كثيرا من الكويتيني استطاعوا 
جتاوز صدمة االجتياح خالل س���اعات وقاموا بتسجيل أسمائهم في املخافر 

دون تأخير خاصة املجندين والعسكريني املتقاعدين.
 دخلت بوابة مصفاة الشعيبة في الساعة الثانية ظهرا، كنت الأزال متدربا 
وأذكر أن زميلي املتدرب محمد العجمي حضر معي، وكانت القوات العراقية لم 
تصل بعد إلى الشعيبة، واجتمع مسؤولو املصفاة مع من حضر من املوظفني 
وقرروا أن يكون العمل 24 ساعة نظرا للظرف القاهر، يومها ال أذكر أن أحدا من 
املسؤولني أو املوظفني تأفف أو حتى تراخى، وذهب كل منهم إلى موقعه، في 
تلك الليلة كنت أعمل في وحدة النفط اخلام، وما ال أنساه ما حييت هو حضور 
فني اتصاالت عراقي من موظفي شركة البترول إلصالح خط هاتف الوحدة في 
الساعة الثامنة ليال، وكان احلزن ميأل وجهه، ال أتذكر مباذا شعرت يومها، لم 
أحادثه بل إن أحدا من الزمالء لم يسأله عن اجتياح القوات العراقية للكويت، 
لم أعرف سبب حزنه فهو ابن بلد لتوه اجتاح بلدي، ال أخفي أبدا أنني كرهته 
حلظتها وكرهت كل ما كان ميثله، حلظتها بالطبع لم نكن بعد نعرف إلى أي 
حد وصل االجتياح العراقي، ومع عاصفة الكراهية التي كانت بداخلي التفت 
إلي والى الزمالء بعد أن أنهى عمله قائال: »أنا آسف« وقد اغرورقت عيناه بدمعة 

كادت أن تسقط، بل أجزم أنها سقطت وهو يغلق الباب مغادرا مكتبنا.
ال أنا وال أي من الزمالء علق على س���بب اعتذار الفني العراقي، ولكن أحد 
الزمالء من القدامى قال لي: »هذا الفني العراقي يعمل في شركة البترول وفي 

مصفاة الشعيبة حتديدا منذ العام 1970«.
يومها نام اجلميع في مهاجع الش���ركة استعدادا ليوم آخر لتبقى املصفاة 
تعمل كما كان مخططا، إال أن القوات العراقية دخلت الش���عيبة في الس���اعة 
اخلامسة فجرا، وسيطرت على كامل املصفاة، وقاموا بنقل املوظفني الكويتيني 
فق���ط دون غيرهم إلى خارج املصفاة وأبقوا الوافدين فقط بعد أن طلبوا منا 
أن نقوم بإيق���اف اإلنتاج قبل إخراجنا في حافالت الى خارج املصفاة، وعدنا 
إلى منازلنا.مازل���ت وعلى الرغم من مرور 20 عاما على االحتالل أتذكر دمعة 
الفني العراقي وأتس���اءل هل كان يبكي حال���ه؟ أم كان يبكي حالنا؟ أم يبكي 

حال اجلميع؟
رغم كل شيء أرفض متاما أن نسمي ما تعرضنا له ب� »االحتالل الصدامي«، 
ب���ل هو احتالل عراقي، فال أذكر أن أيا من كتب التاريخ احملترمة والتي وثقت 
للحرب العاملية الثانية أنها سمت »االحتالل األملاني« لدول أوروبا ب�»االحتالل 
الهتلري« بل باسمه املنطقي »األملاني«، هذه التسمية لم تقلل من شأن األملان، 
وللتاري���خ وإن كنا نريد أن نكون منطقيني فما تعرضنا له يوم 2 أغس���طس 
1990 ه���و احتالل عراقي وليس صداميا، ألننا وبنس���بته إلى صدام نكون قد 
تعاملنا مع واقعة تاريخية بعاطف���ة، والتاريخ يوثق الوقائع واحلقائق وال 
يوثق العواطف، فالتاريخ ليس مذكرات مراهقة تتحدث عن حبيبها، بل سرد 

واقعي سواء أعجبنا أو لم يعجبنا.
Waha2waha@hotmail.com
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