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صرحان حضاريان
شامخان بالكويت

تتباهى الدول واملجتمعات 
مباضيها وما أجنزته للبشرية 

وشعوبها، وتفتخر الدول كذلك 
بحاضرها وما قد تقدمه للخلق 

وملجتمعاتها. وهناك دول ترتئي 
أن للتنمية مجاالت وأبوابا وطرقا 

عديدة تساعد على ذلك، كما فعلت 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ودولة قطر، ودول أخرى تنتهج 
ذات النهج، انطالقا من دساتيرها 

وما تضمنته من مواد لتحقيق 
ذلك.

وفي مضمون الدستور الكويتي 
أهمية قصوى وتأكيد على أن 

تقوم الدولة بحماية النشء من أي 
منغصات وتهيئة وسائل التقدم 
احلضاري للشباب وأن تشجع 

الفنون واآلداب والبحث العلمي، 
وال غرو بأن الرياضة هي ركيزة 

أساسية لهذه االنطالقة، فال 
عجب أال تدخر دولتي احلبيبة 
جهدا لتسخير شتى اإلمكانات 
لألخذ بيد الشباب وتطويرهم 

وتشجيعهم كل وفق تخصصه 
وميوله ورغباته ألنهم أعمدة 
مستقبل الدولة. وكما يقول 
النشيد على لسانهم »نحن 

الشباب لنا الغدو«. 
وفي كلمة للشيخة الزين الصباح، 

وهي ابنة رجل فاضل رحمه 
اهلل، نعتز مبعرفته ومعاشرته، 

بافتتاح املؤمتر الثقافي السنوي 
»إن أي دولة ال تقيم دعائمها 

على الثقافة والفنون فإنها 
خاسرة املستقبل، ألنهما أساسا 
التنوير ومواطن املعرفة ومراكز 

اإلشعاع، لقراءة ما هو آت من 
أحداث ومواقف واستشرافات 
الغد، وما يتالءم معه من أفكار 

ومنجزات واختراعات. وإن 
شبابنا الذين ميثلون قرابة الثالثة 

أرباع مجتمعنا هم الذين يجب 
أن يؤهلوا إلدارة حركة املنظومة 

في املجتمع، ألنهم هم الغد، 
وكل شيء يغرس فيهم من قيم 
إنسانية نبيلة وتعليم عصري 

قائم على التفكير وليس التحفيظ 
سيكون املردود على املجتمع ابن 

الغد وكل رهانات املستقبل«.
وإذا ما أسقطنا كلمتها على شباب 

السبعينيات والثمانينيات جند 
أن ذلك ينطبق عليهم انطباقا 

تاما، ففي وقت كانت فيه مالعب 
كرة القدم ترابية وصاالت 

األلعاب األخرى شبه معدومة، 
فإن شبابنا، وفي جميع املجاالت 

الرياضية، كان لهم قصب السبق، 
وأضحت سمعة الكويت وأنباء 

العبيها تتردد في الدول العربية 
املجاورة، وفي ذات احلقبة، 

ولندرة تواجد مسارح مهيأة أو 
إمكانات فنية، فإن سمعة وعطاء 

الفنانني الكويتيني فاقت الوصف، 
ومازالت أعمالهم الفنية منذئذ 

تعرض وتستقطب املشاهدين في 
كل مكان حتى يومنا هذا.

ولقد اهتمت الدولة بذلك، حيث 
أنشأت هيئة للرياضة ومجلسا 

للثقافة والفنون واآلداب ووزارة 
لشؤون الشباب لدعم شبابنا.

وقبل سنتني، افتتح استاد جابر، 
وقبل أسبوع افتتح مركز جابر 

الثقافي، وتشاء الصدف أن 
يطلق اسم أمير القلوب، والذي 
كان الركيزة األساسية للتنمية 

في الكويت الشيخ جابر األحمد 
الصباح رحمه اهلل، على هذين 

الصرحني، ومن حظ الكويت أن 
يكون افتتاحهما برعاية سامية 

من أمير اإلنسانية صاحب السمو 
أميرنا الشيخ صباح األحمد حفظه 

اهلل، ويحق لنا أهل الكويت أن 
نطلب ونتساءل ونحقق مع أهل 

الفن والرياضة إذا لم يعيدوا مجد 
الكويت الثقافي والرياضي لسابق 

عهده بوجود هذين الصرحني 
ومؤسسات أخرى واليد املمدودة 

للدولة بعطاء غير مجزوز. 
وإني ألراهن سلفا - كما كنت 

سابقا - بأن شبابنا ومن اجلنسني 
أهل للثقة وقادرون على املبادرة 
والعطاء، ولهم من أهلهم الدعوات 
القلبية بالتوفيق، فالكويت كانت 

ومازالت وستصبح والدة.

قل احلق

من أكرم الطيور عند البشر 
الصقور وال أعلم ملاذا يطلق عليها 

البعض لقب الصقر احلر، علما 
بأنها تربط ويتم تغطية رؤوسها 

مبا يسمى البرقع وهي ال متلك من 
أمرها شيئا فهي ال تأكل وال تشرب 

وال تطير إال حني يسمح لها، فمن 
أين أتت تسميتها باحلر؟!

من الوسائل التي يجب أن تكون 
لدى مالك تلك الصقور وهي أشياء 

مهمة جدا: احلمامة وغطاء الرأس 
املسمى »البرقع« والسبوق وهو 

الرباط الذي يوثق فيه احلر املكتف 
وامللواح وهو عبارة عن جناحي 
طائر احلبارى والذي يستخدم 

الستدعاء الطير في التدريب أو في 

حال االبتعاد واخلوف من ضياعه.
امللواح وسيلة خداع للصقر فهو 
يأتي ظنا منه أن ذلك الشيء هو 

طير احلبارى فتراه يأتي منقضا 
عليه، ولكنه حني ميسك بامللواح 
فإن صاحب الصقر يقدم له بني 
اجلناحني تلك احلمامة فينخدع 
صقرنا احلر فما يراه هو جناح 

حبارى وما حصل عليه هو حمامة 
بنص دينار. 

لذلك فإنني أنصح اجلميع في هذه 
األيام االنتخابية التي ستسمعون 
فيها من يستجدي أصواتكم لنيل 

عضوية البرملان حتت ذريعة منفعة 
الكويت وأهلها ويطلق عليكم لقب 
األحرار، بأن يتذكروا كيف تعيش 

تلك الصقور األحرار وكيف يتم 
خداعها فما تسمعونه ويقسمون 

عليه مختلف متاما عما في قلوبهم.
اغلب املرشحني سيستخدمون كلمة 

األحرار، فمن كان منكم غير واثق 
بأنه حر وابن حر فسيفرح بذلك 

الوصف ممن يقوله له ليعوض 
النقص الذي يعاني منه، أما مصلحة 

الكويت فهي مجرد ملواح يريد 
التلويح به لكم لعله يصل للغنيمة 

الكبيرة وهي كرسي األمة.
أدام اهلل االحــرار احلقيقيني 
الذيــن ال ينصتون ملن يريد 

مصلحته، وال دام من لديه عقدة 
النقص ويفرح بكلمات يعرف أنها 

ليست فيه.

 ال يحمل العنوان مبالغة أو مغاالة 
أو شططا بل حقيقة تقض املضجع 
وجتعل احلليم حيرانا وتترك ندوبا 

في النفس. إن اجلامعة ليست 
مؤسسة عادية ميكن التغافل عن 

أخطاء أو فساد فيها ألنها قلب الدولة 
النابض ومنها يخرج من يحمل 

أعباء الدولة ويساعد في تنميتها، 
ولذلك ينظر بعض الفالسفة األملان 

كاملفكر تل شنايدر إلى »اجلامعة 
على انها أحد أضالع الدولة األربعة 
التي تقف عليها«، فإذا ضعف فيها 

اإلصالح وظهر منها ما يجعل الطالب 
يحترق أملا على مستقبل ضاع وجهد 
طاش بسبب ثلة استخدمت سلطتها 

للمنفعة وجعلت هذه املؤسسة 
األكادميية أقرب إلى شركة متوارثة 

فأي خير نرجو منها خلدمة الوطن؟ 
لقد أضحت جامعة الكويت يا سادة 
لألسف تفتقد املهنية في التوظيف 
والدقة في االختيار والشفافية في 

القبول وأصبح اختيار األساتذة 
واملعيدين في األغلب قائما على 

احملاباة في التوظيف وصالت القرابة 
التي تفتح طرقا ال تنفتح، وإن سلمنا 

بحق األقرباء في العمل في اجلامعة 
لكن أصبح املوجود يفوق املعقول!
 موضوع التعيني في اجلامعة مؤلم 

وموجع واألشد منه واألنكى في 
»التطبيقي«! فحكايات التعيني ورد 

املستحقني املتفوقني ال تنتهي بل 
صارت أساطير من اخليال التي 
جتعل املرء فاغرا فاه مما يسمع.

 إن املطلوب على وجه السرعة من 
احلكومة إن أرادت إنقاذ التعليم 

اجلامعي أو من مجلس األمة القادم 
الذي نعول عليه بعد اهلل في إصالح 
ما ميكن إصالحه من فساد منتشر 

هو إنشاء مركز علمي للتوظيف 
األكادميي يكون أعضاؤه من 

مؤسسات الدولة األكادميية وفق 
شروط معينة، لينظر في طلبات 

تعيني األساتذة واملعيدين في 
األقسام العلمية للجامعة والتطبيقي 

وذلك لتحقيق العدالة بالتوظيف 
في كل من اجلامعة والتطبيقي 

واختيار األفضل واألجدر واألكفأ 
وفق شفافية ومنهجية وعلمية ال 

تخضع لألهواء واملصالح والصداقة 
أو االنتقام والتشفي، فيعجز أي 
أحد أن ينتقدها، وبالتالي ينتشر 
العدل املفقود واملنافسة الشريفة 

مما سينعكس قطعا على املستويني 
العلمي واألكادميي لهذه املؤسسات 

ويساعد في تطورها بسرعة بدال من 
التقهقر والسقوط األكادميي لهذه 

املؤسسات األكادميية في الترتيبني 
العاملي والعربي، والسبب في هذا 

معروف وهو التعيني النفعي، وبالتالي 
سحب صالحيات تعيني األساتذة 

واملعيدين من األقسام في اجلامعات 
التي يسيطر عليها غالبا من فقد 

اإلنصاف والعدل فحطم بكل صالفة 
ووقاحة جهود كثير من الشباب 

الكويتي املتفوق، وعلى هذا فاحلاجة 
لهذا املركز ملحة خاصة مع ارتفاع 

الشكوى واتساع الدولة وزيادة 
طلبات التعيني.

 لقد أمست القوانني بأيدي بعضهم 
مثل خيوط العنكبوت متسك الذباب 

الصغير بينما تسمح للدبابير 
باختراقها! فهل يعقل أن يقضي 

بعض مدرسي اجلامعة أوقاتهم في 
احملاكم بحثا عن حقوقهم املهضومة؟!

 فمثال حني يرفض قسم علمي مع 
رئيسه تعيني معيد سابق متفوق 

واألول على دفعته واألول في 
تخصصه من جامعة أملانية معروفة 

ومياطل حتى الرفض القاتل بال 
أسباب أكادميية مهنية فهذا خارج 

املنطق! بينما جند رئيس قسم اعتاد 
وضع العراقيل والعصا في الدواليب 

للمتقدمني رغم انه قد مت توظيف 
ثالثة من أقربائه في نفس القسم 

مع ابتعاثهم إلى نفس الدولة العربية 
وحتت إشراف نفس الدكتور املشرف 

وكل ذلك مبحض الصدفة! واألمثلة 
عجيبة وأكثر من أن حتصى مع 

محاوالت التكتم الشديدة عليها ! 
وإلى اهلل املشتكى.

األطفال احلقيقيون هم الذين خاضوا 
التجارب، تعلموا األلم، جربوا أن 

يختاروا، هم أولئك الذين يفضلون 
لعب احلديقة على لعبة الكترونية 
جديدة، هم أولئك الذين يعرفون 

اخلطأ ويفسرون لك أثره السيئ، 
هم الذين لم تسلب الشاشات 

الفضية براءتهم، هم الصادقون في 
مشاعرهم، الكاذبون حينما يلتهمون 

احللوى حتت السرير. هم الذين 
يربوننا قبل أن نربيهم، يذكروننا 

مبسؤولياتنا جتاههم، فال نفعل 

أمامهم إال احلسن وإن أخطأنا نبادر 
في االعتذار لهم. فقبل أن يكونوا 
أطفالنا هم بشر لهم قلوب تشعر 

وعقول تدرك، وعلينا أال ننسى ذلك 
أبدا.

أتذكر متاما ردة فعل طفلتي حينما 
أخطأت في مناداة أختي، فبدال من 

أن تقول »منورة« قالت »نورة«، 
صححت لها االسم، بعدها بدقيقة 
راحت تنادي أختي بـ »أم أحمد«! 
رمبا ألنها لم تقتنع باختالف اسم 
»منورة« عن »نورة« ورمبا ألنها 

نسيت االسم وأرادت أال تخطئ 
مرة أخرى. الشاهد من هذا أن 

الطفل الصغير ذاك الذي يكنونه بـ 
»اجلاهل« له عقل بارع ولديه فطنة 
وذكاء، نحن من يطمسها، ويلغيها. 

ونحن من يسقيها ويرويها.
أعد ذاكرتك للوراء، وتذكر طفولتك 

جيدا، ما العبارات التي كنت تريد أن 
تسمعها ولم تسمعها؟ وكم منها كنت 
تريد أن تقولها؟ آمل أن تكون شفافا 

وصادقا مع اإلجابة، وتتعامل مع 
طفلك على هذا املبدأ.
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د.نرمين يوسف الحوطي

مبارك الوصيص

قد تختلف البلدان وتتغير األوطان وتتبدل األجناس 
وكل منهم له طباعه ومعتقداته، قد نتفق في القليل 
وكثيرا ما نختلف في مجتمعاتنا ولكن يبقى »حب 

األم« هو ما تتفق عليه كل الشعوب. 
لكل منا تاريخ محدد في حياته إذا تناساه العقل 

تذكره الروح، ذلك اليوم هو ميالد من جعلت 
لإلنسان كيانا منفردا بذاته، تلك هي األم، اليوم 

ميالدك يا من جعلت لي اسما في ذلك الكون، مع 
بداية األسبوع كنت أبحث عن كلمات أكتبها لها 

ألخص مقالتي اليوم بذكرى ميالد والدتي رحمها 
اهلل ومع البحث عن الكلمات التي أود كتابتها ألبوح 
لها كيف أصبحت وأرثي لها احلال لم أجد ما ابحث 

عنه فقمت بأخذ قسط من الراحة ممسكة بهاتفي 
وإذا بي وأنا أتصفح موقع »االنستغرام« وجدت ابنة 
عمي ابتسام تكتب لوالدتها، أمت عليها الصحة وأمد 

بعمرها، بعض الكلمات التي تصف بها نفسها وكيف 
أنها أصبحت مشابهة لوالدتها »خالتي مفيدة«.

كبرت يا أمي.. تلك الكلمات عندما قرأتها، مع العلم 
بأنني في املاضي قمت بقراءتها، ولكن لم أتذوق 

واستشعر فحوى سطورها إال بعدما كبرت وتعلمت 
وأدركت ما كانت تقوم به من تصرفات ليس فقط 

أمي، بل أمهات األغلبية في أوطاننا الالتي أصبحت 
بناتهن مع تقدم العمر يشابهن أمهاتهن في الكثير من 

الطباع، ولها ولكم تلك الكلمات:
كبرت يا أمي.. وصرت أشبهك أكثر.. صرت أستيقظ 

باكرا..
وصرت أنام قبلهم.. صار الزحام يخنقني.. صار 

الكالم يرهقني..
كبرت يا أمي وصرت استطعم الشاي أكثر.. 

صرت أحب األعشاب.. ورائحة العنبر
كبرت يا أمي وصرت أقرأ كل شيء وحدي 

ابكي بصمت وحدي.. واشتاق وحدي لوحدي 
كبرت يا أمي وصار اجلميع يرحلون 

صار أصدقائي اقل بكثير.. صرت أحب الهدوء 
تخيلي.. ويتعبني الصخب جدا

كبرت يا أمي وصار ال يهمني السهر.. صار يريحني 
مثلك البحر

ما عدت تلك التي تنام لتحلم بذلك الفستان.. صار 
العالم يا أمي معقد 

والبساطة أصعب وأجلد.. صار الكل كالدمى.. وما 
عدت أعرف ألعب

صارت احلياة ال تشبه ما قلت.. بالكاد ملونة.. صار 
الشارع في الغالب »مزحوم«

والكل يا أمي مهموم.. صرت يا أمي اشتاق لي أكثر 

الكل مقتنع بأن كويت اليوم تغيرت، لكن مو ألنها 
تطورت وتقدمت، بل تغيرت بتغير قلوب وضماير 

الكثير من أهلها بعد ما فقدنا البراءة والنوايا الطيبة 
بني الشعب، صار اإلحساس باملسؤولية ضعفا 

والروح الوطنية رقصة باملناسبات، اليوم صارت 
الفزعة الكويتية من النوادر وتبدلت خلوف وقلق، 

تشوفهم في املجالس أجسادا متجاورة وقلوبهم 
متخالفة.

اليوم فقدنا الترابط االجتماعي والنخوة األصيلة، 
اليوم صرنا نستجدي وحدتنا الوطنية اللي كانت 
مضرب مثل بني الشعوب العربية، وصار معيارنا 

»ذاك سني وهذا شيعي وهذا حضري وذاك بدوي«.
اليوم ال رياضة وال اقتصاد وال استثمار يبني 

الوطن، والتعليم آخر االهتمام، والشعب مديون 
نتيجة النزعة االستهالكية، والوالء متنازع بني 

إيران والسعودية مع أن أهل الكويت مالكية ما لهم 
في صراع املذاهب، اليوم رسخنا احلسد والطمع 

واجلشع والنهب باسم الدميوقراطية.
اليوم سادت فينا الطائفية والقبلية والفئوية، حتركنا 
فتنة الكرامة السياسية باسم احلرية والدميوقراطية، 

انقلب حال وطن النهار والتعددية وصرنا باسم 
اإلسالم نقصي الشيعة، وبحب احلسني نحارب 

السنة، وحتت عذر االزدواجية نزعنا الوطنية من أبناء 
القبائل، وألن التجار أغلبهم حضر قلنا عنهم فجار.

ودنا ترجع كويت األمس اللي كانت غير في رياضتها 
وفنها األصيل في ثقافتها غير، ودنا ترجع تنميتها 

البشرية، ودنا يرجعون سياسيوها اللي كانوا 
يختلفون في كل شي إال بحب الكويت.

ودنا ترجع كويت األمس اللي كان فيها التعليم 
والسياحة قدوة، وكان علمها وطنا، مو بس خرجة، 
ونشيدها حلنا يطربنا عشقا إذا صدح، كان إعالمها 

مقياسا للوطنية وصحافتها منبرا حرا ملصلحة 
الوطن، كنا نختلف نعم، لكن ما بيننا خالف، كان 

سعد الفرج وعبداحلسني عبدالرضا علمني، ومعاهم 
النفيسي هرم، منو ما وده ترجع كويتنا »عروس 

اخلليج« و»سويسرا العرب«.
ورغم كل هذا السواد عزانا في أمير اإلنسانية 
والديبلوماسية حكيم الكويت صباح القائد اللي 

همه رفعة الكويت وأجيالها اجلاية حكيمنا تفكيره 
في كويتنا األبية يتمنى يرجع شعبها يتحزبون لها 

وتكون هي طائفتهم وقبيلتهم وفئتهم احلقيقية.
الزبدة: )إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 

بأنفسهم(.
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