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 د.نرمين الحوطي

خطوة لچدام 
وعشرة لورا

ذلك هو حال ثقافتنا في 
الكويت، فكلما نتقدم 
خطوة ثقافية لألمام 

ونثني على تلك اخلطوة 
نفاجأ بعد فترة وجيزة 
بأن تلك اخلطوة تقابلها 
العشرات من اخلطوات 
في تدني ثقافتنا لتأخذ 
بنا إلى الوراء، كلماتنا 
اليوم تبحر حروفها 
لتسلط الضوء على 

بعض تلك األخطاء لعل 
من ميتلك القرار يأخذ 

بسطور مقالتنا: 
٭ عندما قمنا باإلشادة 
باملراكز الثقافية سواء 

مركز جابر األحمد 
الثقافي او مركز عبداهلل 
السالم الثقافي كنا نظن 
أن تلك املراكز ستقوم 
بحل األزمة املسرحية 
في الكويت، فمن بعد 
التحرير تعاني الثقافة 

الكويتية من مشكلة 
نقص دور العرض وان 

وجدت فهي لألسف غير 
مهيأة للعروض املسرحية 

إلى أن أصبح الوضع 
أن املسرحيات تقدم في 

بعض املراكز الشبابية 
أو في األندية وفي 

كل احلاالت هذا ليس 
مبسرح! والسؤال هنا: 

ما املعضلة في أن تعرض 
العروض املسرحية في 
املراكز الثقافية؟ أليس 
املسرح هو أبو الفنون.
٭ تعددت األقالم في 
اإلشادة بدعم الدولة 

لبعض املشاريع الصغيرة 
التي تخص الثقافة 

وهانحن نفاجأ بالعديد 
من الشباب يقومون 

بدورات فنية ومسرحية 
وغيرها لتثقيف الطفل 

دون دعم من املسؤولني 
عن الثقافة في الكويت! 
باألمس القريب شاركت 
كعضو جلنة حتكيم في 
إحدى تلك الدورات التي 

تصنع من الطفل بأن 
يكتب مسرحيته وقبل 

العروض املقدمة من 
األطفال للتحكيم عليها 

حتدثت مع القائمني على 
تلك الدورة وتعرفت على 

العناصر التي قام بها 
األستاذ عثمان الشطي 

في تدريب األطفال على 
كيفية الكتابة املسرحية 
ومعرفة عناصر املسرح 
كما حتدثت مع مسؤولة 
املركز األستاذة عايشة 

عبداللطيف احلوطي 
عن مركزها فوجدت 

أن جميع ما يقدم من 
خالل مركزها يصب في 

االرتقاء وتطوير وتثقيف 
الطفل فأين دعم مسؤولي 

الثقافة عن تلك املراكز 
الشبابية؟ أليس الطفل هو 

املستقبل؟!
٭ أسابيع وينتهي 

فصل الصيف وقد قرأنا 
العديد من الفالشات 
اإلعالمية عن بعض 

الدورات الثقافية سواء 
كانت للشباب أو لألطفال 

وبجانب تلك الدورات 
أقيم املهرجان املوسيقي 

املعتاد في كل عام من 
فصل الصيف.

في البدء وجب علينا أن 
نشكر كل من شارك في 

تلك الفعاليات الثقافية 
والفنية وتبقى إضاءتنا 

التي تخص بعض 
املسؤولني في املجلس 

الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب: أين التطوير في 
برامجكم الصيفية؟ أم أن 
فعاليتكم للبعض ما هي 

إال »حشو ثقافي«؟ 
مسك اخلتام: علينا أن 

نتقبل الرأي اآلخر.. كما 
علينا أن نتشاور.. ال أن 
نتخاصم.. وأن نختلف 

ال أن نتعادى.. وأن 
ننتقد بال تشهير.. وأن 

نحاسب بال انتقام.. فكلنا 
من الكويت نبدأ.. وإليها 

ننتهي.. وهي الباقية 
ونحن الزائلون..

كلمات من النطق السامي 
لصاحب السمو األمير، 

حفظه اهلل ورعاه.

محلك سر

Yousufyacoubq@hotmail.com

 libraheem@hotmail.com

د.يوسف البصاره

د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

في ثالثينيات العقد املاضي، اي قبل حوالي القرن، اعلن ملك 
العراق فيصل االول ضم الكويت للعراق، اال ان مواقف دولية 

حالت دون ذلك، وفي العام 1963 احضر عبدالكرمي قاسم رئيس 
اجلمهورية العراقية عدته وعتاده الحتالل الكويت، اال ان الضغوط 

الدولية حالت دون ذلك، تالها بعد سنوات حادثة الصامتة والتي 
اعتدى فيها اهل الكفر والنفاق على جنودنا البواسل.

اما املقبور صدام حسني فقد حقق احالم العراق بأسره بضم 
الفرع الى االصل، ودمر هذا اجلار احلرث والنسل وحرق وعمل 

ما عمل، وكان له تأييد مطلق من العراقيني بأسرهم ومن دول 
الغدر واخليانة كذلك.

وفي اواخر الثمانينيات وقبل االعتداء العراقي، عقد اجتماع 
لوزراء الكهرباء واملاء العرب في االردن، وطلب حينها االمير 

الوالد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حبيب الكويتيني الشيخ 
سعد العبداهلل من د.حمود الرقبه وكان وزيرا للكهرباء واملاء 

آنذاك رحمهما اهلل ان يجتمع خاللها مع نظيره العراقي طالبا منه 
تزويد الكويت مباء الفرات والذي يسكب في اخلليج الستخدامه 

في مناطقنا الشمالية على ان تقوم الكويت بكل االمور، فماذا 
كان رد الوزير العراقي حينها؟ »نحن العراقيني قتلنا احلسني من 
الظمأ، أتريدون ان نزودكم مبياهنا!«، ماذا تقولون لشعب يفخر 

لقتله ابن سيدنا علي بن ابي طالب والسيدة فاطمة الزهراء وسبط 
املصطفى ژ؟!

قبل ايام واثناء جلوسي في احد املقاهي، مرَّ علي وشاركني 
اجللسة شخص معرفة لي عراقي يسكن في اخلليج ويعمل في 
دولة ويذهب الى العراق بني الفينة واخرى، سألني وكان حينها 

دفعت الكويت ـ ولالسف ـ تكاليف حوالي عشرين مولدا للكهرباء 
للبصرة، ظانا انني سأكون ايجابيا، فأخبرته ما ذكرت في صدر 

هذه املقالة، واضفت انني لم احادث اي كويتي او كويتية اال وانهم 
غير راضني بذلك، وكما بينت استطالعات للرأي اثناء عقد اجتماع 

اعادة اعمار العراق بأن 70% من الكويتيني ال يوافقون على ذلك، 
سيما انه قد نشر قبل اشهر ثروات حكام ومسؤولني عراقيني 
في وقتنا هذا مبليارات الدوالرات، فلماذا ندفع ملن هجم علينا 

في حني غفلة وعمل ما عمل، فكان رده يا دكتور ابو يعقوب ليس 
هناك شخص في العراق يحبكم او يقر باستقاللكم او يطمع 

في سعادتكم، بل الكل يضمر لكم الشر ويتهكم بانفصالكم عن 
االصل وسرقة بتروله وانكم سهلتم لالميركان الهجوم علينا في 

العام 2003.
هذه امثلة واقعية ملن يريد ان يبذر ثروة الكويت للعراق ولغيرها، 

وعجبي ملسؤول كويتي قبل ايام متهكما بأن مساعدتنا للعراق 
ستستمر، فإن كان شعور اهل الكويت غير ذلك، فتبا لك 

ولتصريحك!
واود ان اجزم ولينقل كالمي هذا الجيال قادمة بأن اهل العراق ال 
يأمن شرهم وان كانوا اآلن يستجدون من الكويت، ذلك لكونهم 

في حالة تشرذم، وسيغلبون على الكويت ظهر املجن عندما يعود 
لهم استقرارهم، وستتذكرون يا ساستنا قول شاعرنا املتنبي 

رحمه اهلل:
اذا رأيت نيوب الليث بارزة
فال تظنن ان الليث يبتسم

ظهر علينا قبل اسبوع السفير العراقي عالء الهاشمي بأنه يحب 
تغيير مصطلح الغزو العراقي الى الغزو الصدامي! وال اخال انك 

كنت حينها من الفرحني مبا فعله العراقيون! فجوبه بالرد من 
احرار الكويت على طلبه باالثباتات واحلجة والقول: لن نسمح 

ولن نغفر ولن ننسى ما فعله العراقيون بنا في اخلميس االسود، 
اال ان هناك صوتا او صوتني نشازا قد ايدوا مطلب السفير 

وهؤالء كما نعرفهم ممن فقدوا ظلهم واصحاب سبع صنايع 
والبخت ضايع، وهم كذلك من ينطبق عليهم قوله تعالى )ألم تر 
أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما ال يفعلون(، وآخرون 
قليلو مفهوم حسن اجلوار وحق اجلار وبرؤيا سيدنا احلسني 

ألطهر خلق اهلل السيدة فاطمة عليهما السالم في املنام في 
التوصية باجلار، ويا صاحبنا ليس اجلار من قتل ونهب وهتك 

االعراض، اما مسؤولونا فأذكرهم مبقولة راعي الدستور والنهضة 
الكويتية الشيخ عبداهلل السالم رحمه اهلل واحسن مثواه »ثروة 

الكويت ألهلها وانا احلارس القائم عليها«.

تعتبر الصالحيات املمنوحة لرجل األمن مبنزلة سلطة تقديرية 
له أثناء أداء مهامه األمنية بغض النظر عن الرتبة التي يتقلدها أو 
الوظيفة التي يتبوأها أو املستوى التعليمي، وخاصة رجال األمن 

في امليدان، وباألخص رجال املرور واألمن العام ولهذا يحرص 
املسؤولون وخاصة القيادة األمنية العليا على التذكير دوما 

بتطبيق القانون دون تعسف أو استعالء وااللتزام بحقوق الناس.
ولقد كانت كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

الشيخ خالد اجلراح مبناسبة تخريج ضباط االختصاص مؤخرا 
ترتكز على »مخافة اهلل« عز وجل، على الرغم من أداء الضباط 

اخلريجني للقسم العظيم أمامه.
نعم هذه الكلمة حتمل في ثناياها املعاني الكثيرة من أهمية 

الوازع الديني ملنتسبي وزارة الداخلية وااللتزام بهدي نبينا 
الكرمي باخللق احلسن والتعامل النزيه البعيد عن الظلم والتعسف 
واستغالل السلطة وخاصة ملا لدى رجل األمن من سلطة قانونية 
واسعة أثناء أداء املهام ميارسها تصل إلى حجز حرية األشخاص 

أو التجاوز على القانون.
وفي هذا السياق هناك الكثير من األحاديث التي تتداول بني 

الناس حول أداء بعض رجال األمن بصفة عامة واملرور بصفة 
خاصة، وخاصة من قائدي املركبات من تعسف بعض رجال 
املرور عند االستيقاف مبخالفات مرورية وسحب السيارات 

دون أي تفاهم أو شرح للمخالفة، ورفضهم التام توضيح أي 
استفسار، بل والتهديد بتسجيل مخالفة عدم االمتثال لرجل 

املرور، وكأن واقع احلال يقول عليك السمع والطاعة دون أي 
نقاش.

هذه املخالفات املرورية التي تستوجب سحب السيارة يجب على 
إدارة اإلعالم األمني توعية رجل األمن قبل قائد املركبة بواجباته 

وحدود مسؤولياته املخولة له، وكذلك توعيه قائدي املركبات 
بواجباتهم وبحقوقهم عند جتاوز رجل األمن ملهامه وتوضيح 

املخالفات اجلسيمة التي تتطلب سحب وحجز املركبة عبر وسائل 
اإلعالم بني فترة وأخرى، وان كنا نأمل وضع خط ساخن على 

مدار الساعة يتلقى شكاوى قائدي املركبات حلل أي إشكالية قد 
حتدث في الطريق العام.

وغيرها العديد من القضايا األمنية األخرى، عندما نشير إلى ذلك 
ليس تقليال من دور رجل األمن بل مواجهة بعض السلوكيات 

التي تسيء للجهاز وان تكون كلمة الوزير اجلراح »مبخافة اهلل« 
عنوانا يوميا ونبراسا يستذكره رجال األمن عند أداء مهامهم 

اليومية حتقيقا ألمن واستقرار املجتمع.

الغزو العراقي 
أم الغزو الصدامي؟

اجلراح.. 
ومخافة اهلل

قل احلق

قضية ورأي

نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من 
اإلنعاش االقتصادي الكويتي، وذلك من 
خالل الزيارة األخيرة لصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل، 
إلى جمهورية الصني الشعبية وتوقيع 

مجموعة من االتفاقيات االقتصادية 
وأبرزها استثمار اجلزر الكويتية، وتعد 
الزيارة خطوة جبارة في خضم العمل 

على تفتيت مردم الفساد الذي فاحت منه 
روائح استغالل مقدرات املواطن والوطن 

واخلطوة أصبحت ضرورة قصوى.
إن التالعب مبؤشرات ومدركات الفساد 

وتغييب الدور املسؤول مبحاسبة أعضاء 
احلكومة، ومراجعة املشرعني في مجلس 

األمة لتمتعهم باحلصانات البرملانية أصبح 
مرفوضا، ألن املواطن لديه من الوعي 

ليميز الشريف عن الفاسد.
واجلدير بالذكر أن محاسبة النفس 

أوال، تلك اخلطوة األولى لإلصالح 
احلقيقي، باتت لعبة االتهام واملؤامرة 

على شخصيات مرموقة وسجلها ناصع 
البياض لعبة مكشوفة، لذلك علينا 

بناء ركيزة متينة من اإلصالح الفردي 
واستئصال هذه العلة التي تهدم السور 
الواقي حلياة أى مجتمع يريد النهوض 

والتطوير والتنمية، واحملافظة على 
مقدراته.

في ظل الشعارات الرنانة بحق تطهير 
الدولة من أصحاب الفساد بالقبض على 

الراشي واملرتشي ومحاسبة أصحاب 
اإليداعات املليونية ومحاكمة القبيضة، 
بدأت فئة من الكويتيني كانوا يعيشون 

ضمن الطبقة البرجوازية، وأصبحوا 
يعيشون عند حد الفقر وهذا يدفعنا إلى 
التوجس من تقسيم املجتمع إلى طبقات.

إن التقسيم العادل لثروة الوطن بني 

أبنائه، ومحاربة الفساد وفق استراتيجية 
مدروسة وخلق بيئة لترشيد استغالل 

مقدراتنا أصبح واقعا ال مهرب منه.
وفي الفترة األخيرة شارك عدد من 
الناشطني السياسيني واألكادمييني 

في ندوة سياسية شاملة حتت عنوان 
»استحقاقات التغيير وأهمية اإلصالح« 
تناولت أبرز املواضيع التي تعتبر حجر 
األساس للدولة واملجتمع الكويتي وما 

طرح على طاولة الندوة، من تدهور التنمية 
والتشدد على أهمية اإلصالح ووقف 

الفساد املستشري في العصب االقتصادي 
للدولة.

وعلينا أن نعمل معا على وضع األساس 
املتني لبناء حياة اقتصادية سليمة بدءا 

من اختيار النائب الذي ميثل الشعب، إلى 
محاسبة احلكومة وإلى كشف الفساد 

بدون أن نبقى على »طمطام امليت«.

قد يخجل األهل من التعريف بطفلهم 
من ذوي اإلعاقة لعدة أسباب أهمها انه 

في بداية معرفتهم بوجود إعاقة عند 
طفلهم بعد والدته ميرون بخمس مراحل 

لالستجابة وممكن مالحظتها بصورة 
نسبية من أسرة ألخرى، أولها الصدمة 
ثم اإلنكار املصحوب بأعراض اكتئابية 

ثم االنفعاالت العنيفة ثم التكيف وقبول 
األمر الواقع وأخيرا البحث عن اخلدمات، 

وكل هذه املراحل قد تؤدي إلى خجلهم 
من طفلهم، باإلضافة إلى أن عدم تثقيف 
املجتمع بطبيعة اإلعاقة وكيفية التكيف 

معها يكون اجتاهات سلبية لدى الوالدين 
نحو اإلعاقة فيشعرهم باخلجل.

واحلالة املادية لألسرة بحيث تكون األسرة 
ذات الدخل املادي العالي مرفهة وقادرة على 

معاجلة أمر اإلعاقة والقصور ببدائل تقنية 
إلكترونية حديثة وهذه تتصف بارتفاع 
الكلفة املادية كما أن لديهم القدرة على 
توفير رعاية مميزة وخدمات مختلفة. 

 ثم إن نوع العالقة األسرية السائدة داخل 
األسرة إذا كانت قوية ومترابطة في حالة 
ظهور طفل من ذوي اإلعاقة بينهم يزيد 

من ترابطهم ملواجهة املشكلة والتكيف 
والتعايش مع هذه اإلعاقة، التي قد تعطل 

أنشطة األسرة ورحالتها وخططها املختلفة 
)مثال السفر والسياحة( الخ.

أما إذا كانت األسرة تربطها عالقة ضعيفة 

فإن ظهور طفل من ذوي اإلعاقة سيفككها 
ويخلق ضغطا كبيرا جدا وقد تنهار 

وتنتهي هذه األسرة ال قدر اهلل، وال شك 
أن أحد أهم األسباب هو عدم قدرة األسرة 

على إدارة الضغوط، حيث إن بعض 
األسر ال تعرف كيف تواجه الضغوط التي 

انهالت عليها بعد ظهور الطفل من ذوي 
اإلعاقة فتبدأ باخلجل واالنسحاب والعزلة 
لعدم قدرتهم على مواجهة بعض املواقف 

احملرجة في املجتمع أو التعليقات أو 
نظرات العطف أو االستغراب مما يجعلهم 

يشعرون باحلرج والذنب، وأقدر الدور 
الكبير الذي تقوم به تلك األسر ملواجهة 

الضغوط والتحرر من اخلجل.

صادف هذا العام الذكرى الـ 28 للغزو 
العراقي على الكويت يوم اخلميس وهو 

نفس اليوم الذي حصل فيه الغدر العراقي.
بداية سوف اتطرق إلى أمر مهم كنت 

اتوقع أن تصدح فيه مساجدنا في خطبة 
موحدة يوم اجلمعة املاضي تزامنا مع 

الذكرى ولكن وزارة األوقاف خيبت اآلمال 
مع األسف ولم تذكر أو تشير ال من قريب 
أو بعيد الى الغزو العراقي وما تعرضت له 
الكويت من تدمير ونهب واجتياح من قبل 

الغزاة.
صالة اجلمعة يحضرها جميع املراحل 

العمرية لالستماع إلى اخلطبة وأداء 
الصالة وكان من الواجب على الوزارة 

جتهيز خطبة تواكب كفاح وصمود الشعب 
في وجه الطغاة في الداخل واخلارج 

واملالحم التي حصلت خالل تلك احلقبة 
تضاف إلى معلوماتهم، ولكن لم نر ذلك 

حاضرا في تلك اخلطب التي اصابت 
اجلميع بالدهشة واحليرة في غياب مثل 

ذلك احلدث عنها.
كان يجب على الوزارة توحيد اخلطب في 

ذلك اليوم واستعراض دور الكويت في 
تقدمي املساعدات للقاصي والداني والظلم 

الذي تعرضت له من غزو بربري على 
يد جيش طاغ لم يرحم صغيرا أو كبيرا 

وكذلك مراحل االجتياح املر ومقاومة 
الظالم بكل الوسائل، واستعراض كفاح 

الشعب الكويتي وتالحمه في الدفاع عن 
وطنه رغم االمكانيات املتوافرة في ذلك 

الوقت.
كنت أمتنى أن حتتوي اخلطبة على الدور 

البطولي ألبناء وبنات الكويت الذين 
استشهدوا وكذلك من مت أسره واملفقودون 

وتوضيح دورهم الفعال في دفاعهم 
عن وطنهم وكذلك دور الدول الشقيقة 

والصديقة وتوحدها في الدفاع واملطالبة 
بانسحاب العراق من الكويت.

جيل التسعينيات وما بعده لم يعش هذه 
املاساة لذلك كان من الضروري استعراض 

احلدث في خطب بيوت اهلل من جانب 
التذكير واملوعظة وبث الطمائنينة والشكر 

هلل على نعمة األمن واألمان الذي نعيشة 
في بالدنا.

كان يجب على املنابر في اجلمعة أن 
تصدح بخطبة تذكر فيها تكاتف الشعب 

الكويتي في وجه هذا الغزو والتفافهم 
حول قيادتهم الشرعية سواء من كان في 

الداخل او اخلارج منذ أيامه األولى وحتى 
التحرير. 

واستذكر كيف كانت األسر الكويتية 
حتصل قوت يومها بفضل قيادتها 

احلكيمة التي لم تقصر حتى وهي في 
املنفى في توفير الدعم املالي جلميع األسر 
في الكويت وخارجها طوال فترة االحتالل 

البغيض.
كان األولى بالوزارة سرد تلك األحداث 

واالهتمام بالذكرى 28 حتى تظل راسخة 
في ذهن من لم يكن حاضرها في ذلك 

الوقت ألن اخلطب في املسجد لها تأثير 
ودور فعال في التوعية والتذكير باألحداث 

والصبر على االبتالء والفرج.
يجب على وزارة األوقاف محاسبة 

املسؤولني في قطاع املساجد الذين لم 
يضعوا مثل هذا احلدث أولوية في 

أجنداتهم ألن الكويت وشهداءها تستحق 
منا الكثير والكثير.

أخيرا نرفع أكففنا للباري عز وجل أن 
يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه 

ويدمي عليها نعمة األمن واألمان وأن 
يرحم اهلل شهداءنا األبرار بواسع رحمته 

ويسكنهم فسيح جناته. 

نقتنص تلك املناسبات واملواقف التي 
جتمعنا مع أصدقاء الطفولة أو احلارة، 

األصدقاء القدامى بشكل عام، كثرة 
مشاغلنا خالل هذه األيام صعبت فرصـة 

هذه اللــقاءات. هذه الصعوبة جعلت 
الفترات ما بني اللقاء أو الزيارة واألخرى 

طويلة متتد لسنوات أحيانا.
نستهل اللقاء باألسئلة املتداولة والتي 
جاء بها العرف مثل السؤال عن احلال 

واألحوال وغيرها من األسئلة التي 
نعرف أجوبتها. لكن الغايات منها عديدة 

ليس لالطمئنان فقط لكن الختبار كل 
منا لآلخر، في بعض األحيان الغياب 

يغير كل شيء، هذه املقدمة تساعد على 

كشف ذلك ومما يزيد املــهمة صعوبة 
تغير الوضع االقتـصادي أو االجتماعي 

لصديق الطفولة، ترقية، منصب، 
وغيرها من األمــور التي تغير األوضاع 

واألحوال.
نبدأ حـديثنا بشيء من احلذر، نعمل ذاك 
االختبار البسيط لنتأكد أما زال هو ذلك 
الشخص أم تغير؟ وإذا تغير ما مقداره؟ 
أعلم أن قياس ذلك ليس باألمر البسيط، 

ندخل في مرحلة سرد الذكريات واملاضي 
األليم املضحك، لكن ما يفاجئني هو 

تفاصيل تلك الذكريات أعجب أحيانا من 
تذكري لتفاصيل التفاصيل وغيابها عنه، 
تكشفها تلك االبتسامة املجاملة أو ذكره 

بأنه ال يذكرها وقد بدأ تأثير داء الزهامير 
عليه مبكرا.

تتبدل األدوار بني اجلاني واملجني عليه 
باختالف املواقف والشخصيات، ما 

األسباب؟ ملاذا؟ ما الذي يجعله يذكر كل 
ذلك؟ هل هو معيار ومقياس للحب؟ أم 

رؤيتي له كمثل أعلى جتعلني أحفظه 
عن ظهر قلب؟ أم الصدق في العالقة، 

وارتباط مبني على احلب فقط لم تدخل 
فيه شوائب املصالح؟ ما زالت هذه 

األجوبة واألسباب مجهولة لدي ومن 
ميلك اجلواب فليخبرني، بالرغم من 
فضولي جتاه املعرفة، لكن الغموض 

أيضا له طعم ومذاق جميل أيضا.
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