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د.نرمني يوسف احلوطي

بحلول 2 أغسطس يكون قد مضى على الغزو 
العراقي اآلثم للكويت حوالي ثالثة عقود وهناك أجيال 
جديــدة لم تعش أحداث الغزو املؤملة، ولكن األمانة 
التاريخية والوطنية تقتضي توثيق ما حدث ليبقى 
أمام األجيال املتعاقبة ليستلهموا منه الدروس والعبر 
ولتصبح ذاكرة األمة حية وال يصيبها الوهن مبرور 
الزمان واختفاء الشخصيات.. لذلك فإني مبناسبة 2 
أغسطس وبعد مضي أكثر من ربع قرن على هذه 
الكارثة أطالب الوزارات واجلهات املتخصصة بالدولة 
بأن تسارع بتوثيق ما حدث منذ الثاني من أغسطس 
وحتى حترير البالد بالوثائق واملستندات وليس فقط 
بالصور واألفالم، ألن عدم وجود سجل وطني لكافة 
الوثائق ذات الصلة باحلدث يجعل األجيال املتعاقبة 

في غيبة تامة عن تاريخ الوطن. 
ولعل هناك من الشــخصيات التي عاشت تلك 
األحداث خالل تلك الفترة والتي تستطيع أن تساهم 
بالفكر واجلهد لترتيب وتنظيم الوثائق بصورة علمية 
ومهنية ومن بينها قرارات األمم املتحدة ومجلس األمن 
الدولي ذات الصلة بعودة احلق والشرعية للكويت 
والقرارات التاريخية من مجلس التعاون اخلليجي 
ومن جامعة الــدول العربية ومحاضر االجتماعات 

والوثائق التاريخية ذات الصلة. 
وإن التوثيق املوضوعي والعلمي ملا تعرضت له 
الكويت من غدر سيكون له مردود تاريخي وإنساني 
وتربوي على األجيال اجلديدة قبل ان يفتر االهتمام 
بهذا احلدث بسبب اختفاء األبطال من مسرح األحداث 
أو اختــالف وتبدل املواقف مثلما يحدث دائما في 
عالم السياسة. وأعتقد أنه لدينا الكفاءات واإلمكانيات 
الالزمة لتنفيذ التوثيق العلمي األمني لكارثة الغزو 
اآلثم الذي لن متحى آثاره مهما طال الزمان باإلضافة 
إلــى التأكيد على الوحدة الوطنيــة التي متتع بها 
جميع املواطنني واملقيمني على أرض الكويت والعمق 
اخلليجي بني الكويت والســعودية، والصدقة التي 
يقدمها جميع أفراد الشعب الكويتي والتي أطفأت 
غضب الرب وســاعدت في عودة الشرعية للوطن 

وحتريره من براثن العدو الغادر. 

يحتفل العالم اإلسالمي خالل األيام املقبلة مبناسبة 
عيد األضحى املبارك، أعاده اهلل على اجلميع باخلير 
واألمن واألمان، وبهذه املناســبة أرفع أسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وإلى سمو ولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد، وإلى املواطنني واملقيمني على أرض 

الكويت الغالية.
تطرقت سابقا إلى االستعدادات الواجب اتخاذها من 
قبل هيئة الغذاء قبل حلول عيد األضحى خصوصا 
فيما يتعلق بآلية عمل واستعدادات املسالخ لنحر 

األضاحي.
العيد لم يتبق عليه سوى أيام قليلة ولم نسمع 
أي تصريح من قبل الهيئة عن مدى جاهزية املسالخ 
من حيث توفير العمالة الالزمة من اجلزارين وكذلك 
بالنسبة لعدد األطباء الواجب توافرهم في تلك املسالخ 
لإلشراف والكشف على سالمة األضاحي إضافة إلى 

أسعار الذبح خالل هذه الفترة.
بلدية الكويــت حينما كانت األغذية في عهدتها 
قبل نقلها إلى هيئة الغذاء جتاوبت مع مقترحنا في 
إنشاء مسالخ مؤقتة تكون حتت إشرافها. وجنحت 
آنذاك تلك الفكرة التي كانت بالتعاون مع اجلمعيات 
التعاونية في مختلــف احملافظات وحققت ما هو 

مطلوب منها.
وزير الصحة.. مبا أن هيئة الغذاء حتت إشرافك 
املباشر نتمنى من معاليكم االهتمام بالهيئة والقيام 
بجولة سريعة للتأكد من مدى جاهزية املسالخ، والتي 

تقع ضمن صميم عمل الهيئة.
كان املفترض من معاليكم االجتماع مع املسؤولني 
في الهيئة قبل العيد بفترة واســتعراض اجلاهزية 
والعمل على إعادة فكرة املسالخ املؤقتة التي ساهمت 
ســابقا في حل أزمة االزدحام الذي كان يعاني منه 

األهالي باملسالخ الرئيسية كل عام.
أمتنى من معاليكم خالل اليومني املقبلني أن تلزم 
الهيئة بأن تخرج في مؤمتر صحافي تطمئن من خالله 
املواطنني واملقيمني بشأن جاهزية املسالخ واستقبالها 
األضاحي، والعمل على وضع آلية تســهل عملية 
الذبح وتسهم في حل مشكلة االزدحام خصوصا 
في اليوم األول بالتنسيق مع الشركات املستثمرة.

خالل فتــرة العيد يجوب الشــوارع الداخلية 
في مختلف املناطق السكنية اجلزارون املخالفون 
لالستفادة ماديا من املناسبة وجميعهم ال يحملون 
كروتا صحية تؤهلهم ملثل هذا العمل، فتجد كل عامل 
ميتهن هذه املهنة، علما أن هناك إشكالية حول هذا 
األمر، حيث إن الهيئة ال يدخل ضمن اختصاصها 
محاسبة هؤالء بصفتهم بائعني متجولني، وهذا يقع 
ضمن صميم عمل البلدية، وهذه إحدى مشــاكل 

تداخل االختصاصات بني تلك اجلهات.
كذلك هناك دور آخر يقع على عاتق هيئة الغذاء 
وهو مراقبة محالت تداول املواد الغذائية خالل فترة 
العطل الرسمية، حيث يجد بعض ضعاف النفوس 
هذه الفترة فرصة لتصريــف بضائعهم الغذائية 
الفاســدة، لذلك يجب على الهيئة أن تكثف دورها 
الرقابي وتنشر مفتشيها على مدار الساعة في مختلف 
محافظات الكويت للتأكد من سالمة الغذاء وسالمة 
العاملني في احملالت الغذائية أو املطاعم والتأكد من 

صحتهم وخلوهم من األمراض.
هناك بعض أصحاب املطاعــم جند مخالفتهم 
للقانون واضحة للعيان، حيث يقومون بتجهيز املواد 
الغذائية وطهيها في الهواء الطلق وأمام اجلميع، في 
مخالفة صريحة حتتاج من الهيئة إلى الضرب بيد من 
حديد ومحاسبة املخالفني وتطبيق القانون عليهم.

العديــد بــل الكثير من 
أبناء وطني ينتظرون ذلك 
التاريــخ 9/13! هــذا اليوم 
ماهو إال بصيص أمل للكثير 
ممن يرغبون في التسجيل 
والتقدمي في ديوان اخلدمة 
املدنيــة من أجــل العمل.. 
الذي يطرح  السؤال  ولكن! 
نفسه: هل بالفعل توجد في 
أماكن  اجلهات احلكوميــة 
شاغرة ألبنائنا؟ أم أنهم سيتم 
تعيينهم فقط من أجل التعيني 

»حتصيل حاصل«! 
الــكل يعلــم أن أغلبية 
تكتــظ  الدولــة  وزارات 
باملوظفــني األجانب، عذرا 
لست عنصرية، ولكن العقل 
والدستور يعطي األولية ألبناء 
الوطن، ومن هــذا املنطلق 

نكتب سطورنا..
نواجه في اآلونة األخيرة 
عــدم موازنة فــي معدل 
التوظيــف بــني املواطنني 
والوافدين، فباألمس البعيد 
للوافدين ال  التوظيف  كان 
يتعــدى 10% أما اليوم ففي 
بعض الــوزارات تعدت إلى 
25% مع العلم بأننا منتلك من 
الطاقات الشبابية من يحملون 
التخصصات نفسها، ولكن 

ينتظرون 9/13.
تلك هي املفارقات الدرامية 
في قضيتنا، الكل يعلم أن لكل 
قصة مفارقة إال أن قضيتنا 
املفارقات  العديد من  حتمل 

ولكم البعض منها:
٭ جند الوافدين والقادمني 
من اخلارج يتم التعاقد معهم 
في العديد من أشهر السنة، 
تاريخا  املواطن فينتظر  أما 

محددا وأياما مثبتة!
٭ هل قمتم بتعديل الهياكل 
باملواطنني وترقية  اخلاصة 
العديــد ممن يســتحقون 
الترقيــة قبل اســتقبالكم 

للموظفني اجلدد!
القيادات  العديــد مــن  ٭ 
الذين تعدوا  واملســؤولني 
السن القانونية وتعدوا الفترة 
للعمــل هل قمتم  الزمنية 
باالستغناء عنهم لتستطيعوا 

ترقية اآلخرين من بعدهم!
٭ 9/13 ماهــي الوظائــف 
التي متتلكونها  الشــاغرة 
ليتم من خاللهــا االختيار 
وفق الدستور وإعطاء املواطن 
أما  احلق في اختيار عمله، 

الرغبة غير موجودة!
٭ تقول بعض الدراســات 
األجنبية إن املواطن الكويتي 
ال يســتطيع العمل لبعض 
الوظائــف ألنهــا وظائف 
متدنية! ونحن نقول لبعض 
تلك الدراسات ال يوجد عمل 
متدّن وعمل راق فالعمل ما 
هو إال بناء الوطن وخير دليل 
علــى كلماتي 2/8 الكل كان 
يعمل في شتى املجاالت من 

أجل الكويت!
٭ تكملة للنقطة السابقة إذا 
كان العمــل متدنيا بنظركم 
فاجعلــوا مميزاته وبدالته 
متميزة ليتلفت لها شــباب 
الكويت ويشــعروا أن ذلك 
العمل مميز وليس متدنيا، 
وخير دليل علــى ما أقوله 
عندمــا متيــزت وظيفــة 
التمريض لإلنــاث وجدنا 
العديد مــن فتيات الكويت 
توجهن لتلك الوظيفة وأجدن 

في عملهن.
مسك اخلتام: لكل كويتي 
احلق في العمل وفي اختيار 
نوعــه. والعمل واجب على 
كل مواطن تقتضيه الكرامة 
العام.  ويســتوجبه اخلير 
الدولة على توفيره  وتقوم 
للمواطنــني وعلــى عدالة 
شــروطه.. مــادة )41( من 

دستور الكويت.

تزامنت ذكــرى الغزو العراقي 
الغاشم على دولتنا احلبيبة لهذا العام 
مع حدث مهم يتمثل بالعثور على 
رفات العشرات من شهداء الكويت 
ضمن مئات املفقودين والشــهداء 
الذين اختطفوا مــن الكويت ابان 

الغزو.
وال شك ان العثور على املقبرة 
اجلماعيــة التي جمعت رفات ابناء 
الكويت االبرار لــم يأت من فراغ 
بل من جهود حكومية تشكر عليها 
وباألخص وزارة اخلارجية ووزارة 
الداخلية استمرت عقودا من الزمن 
والتي نأمل ان نطويها بالعثور على 
كل رفات الشــهداء وإعادتهم لكي 
يواروا تراب الوطن الطاهر وهو اقل 
شيء ميكن تقدميه لهؤالء األبطال 

الذين قدموا انفسهم فداء للوطن.
ان اعادة رفات الشهداء يتطلب 
استعدادا حكوميا وشعبيا الستقبال 
رفــات الشــهداء وتغطية اعالمية 
تتناسب مع هذا احلدث والذي امل 
ان يكون شــهادة لهؤالء االبطال 

ولذويهم. وال شــك ان االستقبال 
الرسمي والشعبي املطلوب يتطلب 
اعدادا من اآلن بل ودعوة شــعبية 
الســتقبال الرفات ولنا في الدول 
املتقدمة العبرة في كيفية االحتفاء 
بأي مفقــود او رفات ألي جندي 

او مواطن فقد اثناء احلروب مهما 
طال الزمن.

وهنا استحضر مناسبة عودة 
رفــات جندي أميركــي عائدا من 
كوريا الشمالية الي الواليات املتحدة 
بعد عقود مــن الزمن وكيف كان 
االســتقبال العسكري والسياسي 
والتغطية االعالميــة. لهذا احلدث 
وإن دل على شيء فإمنا يدل على 
الشعور الوطني اخلالق ملن ضحى 
في سبيل وطنه، وهنا في الكويت 
األمر يجب ان يكون كذلك إلضفاء 
االعتزاز الوطني الشعبي مبثل هؤالء 
االبطال وهذا ما نأمله من اجلهات 
املعنية بدءا من الديوان األميري عبر 
مكتب الشــهيد واجلهات الرسمية 

والشعبية األخرى.

شهد العقدان املاضيان في مجال 
التأليف والنشــر نشاطا ملحوظا 
في دراسة وحتليل وعرض الوثائق 
االهلية اخلاصة التي حفظتها بعض 
االسر الكويتية، حيث تنوعت طبيعة 
وشكل تلك احملفوظات، من رسائل 
وخرائط مالحية ودفاتر حسابات 
لبعض املهن، الى سجالت ويوميات 
ربابنة البحر )الروزنامات( ومدونات 
اهل العلم والتعليم وكتابات في ادب 

الرحالت.
فوثائــق اســرتي احلميضي 
واخلالد الكرام أعادت قراءة تاريخ 
بناء الســور الثالث الذي بني في 
العام 1920، حــول مدينة الكويت، 
والذي كان يعد اضخم املشــاريع 
إبــان ذاك التاريخ، وبتفاصيل من 
حيث تكاليف بنائه واجلهات الداعمة 
وحجم االعمال، والوظائف املساندة 
املواد، والتي  من احلراسة وتأمني 
لم ترد في مصادر تاريخية محلية 
من قبل، فضال عن داللتها املبكرة 
في اسلوب تنظيم وادارة وتنفيذ 
املشاريع العامة وفي وقت قياسي 

وفي ظروف مناخية قاسية.

كما قدمت وثائق اسرة آل اخلالد 
املدرسة  انشــاء  تفاصيل ورواية 
 ،1911 املباركية منــذ عام  اخليرية 
وهو اول مشروع تعليمي نظامي 
املاضي، وادوار  القرن  بدايات  في 
شــخصيات جليلة في التبرع لها 
لها  املدرسني  وبنائها واســتقدام 
وتأمني مصروفاتها وطرق استثمار 
اموالها، لم يتم ذكرها في املصادر 
التاريخية احمللية سابقا، لذا يكشف 
ارشيف املدرسة املباركية في وثائق 
آل اخلالد فكرا متقدما في منط االدارة 
الفاعلة واملستدامة للمشاريع العامة 

ـ املدرسة منوذجاـ  لدى الكويتيني، 
من خالل اوقاف الدكاكني واالستثمار 
بالتجارة العامــة والبحرية والتي 
شــكلت الرافد للتمويل املستدام، 
واســلوب النظارة التي جســدت 
االدارة املهنية االحترافية للمشروع 
التعليمي، كما كشفت تلك الوثائق 
االهلية )آل اخلالد( عن دالالت ثقافية 
في مناذج التواصل بني علماء االمة، 
والكتب والصحف التي كان يقرؤها 
الكويتيون في مطلع القرن املاضي 
والعالقات التجارية التي تربط اهل 
الهند  الــدول مثل  بباقي  الكويت 

وشرق افريقيا.
اضافة الى ذلك، قدمت تلك الوثائق 
بعض املراسالت الدالة على بدايات 
تاريخ اخلدمة البريدية وتاريخ بعض 
االحوال الصحية لالمراض واالوبئة، 
كما اظهرت تلك الوثائق مجموعة من 
مقتنياتها للخيل لتعيد كتابة تاريخ 
اخليول العربية االصيلة في الكويت، 
كما تعد مخطوطة »الرحلة امليمونة 
الى بيت اهلل احلرام« للمرحوم بإذن 
اهلل تعالى مساعد يعقوب البدر في 
عــام 1932 منوذجا ألدب الرحالت 
وسجال موثقا ملسار حجاج الكويت 
بواسطة اجلمال عبر اجلزيرة العربية 
قاصدين احلــج لبيت اهلل احلرام، 
والذي وثق فيه وبتفصيالت تفرد 
بها للمســارات واالسماء القدمية 
للمواضع في مراحل الرحلة، وقد 
قــام مركز البحوث والدراســات 
الكويتية بتحقيق ونشر العديد من 

تلك املخطوطات والوثائق. 
الوثائق االهلية  وهكذا تستمر 
لالسر الكويتية في كشف االحداث 
التاريخية لتجدد قراءة تاريخ الكويت 
ومنطقة اجلزيرة واخلليج العربي.

كلنا أمل، وال ضاع من كان على 
يقني باهلل، ان الفرج من عنده قادم، 
وال خاب من توكل على اهلل، أروقة 
تلك املستشــفى حزينة بوجود من 
يتألم بها ومن هو في رجاء ال ينقطع 
ببصيص األمل في الشفاء التام، هي 
نبضات القلــب التي تدق بكل حب 
وبقوله تعالى: )ال تقنطوا من رحمة 
اهلل(، املفارش البيضاء التي كســت 
مرضانا واحتوت آالمهم وشعورهم 
بأوجاع تــدق كأنها خناجر بقلوبنا 
حزنا على أملهم. قامة إعالمية صالت 
وجالت بصوتها وكانت صوت الشعب 
ووطئت برجلها أغلب بقاع األرض 
لكي تناصر من هم على حق لتعلو 
بحسها كلمة احلق اليوم هي حتت 
رحمة اهلل بني أنفاس نفحات باريس، 
غادرت وطنها بصحبة رفيقة دربها 

فنانة العرب أحالم التي رافقتها الى 
باريس، وهي وقفات وفاء تقدر الى 
كل من له صديق فليتعلم معنى الوفاء، 
والصداقة الصدق، وال انتقاص لكل 
مــن زاروها عندمــا كانت في أحد 
مستشفيات الكويت، بالفعل مواقف 
تقدر وتستحق التمييز في قلوبنا.

هنا الكويت، اليوم من ســيقول 

هنا الكويت؟ ومتى ستشرق شمس 
التي »طفى ســرايها«  »ســكوب« 
منذ معانــاة تلك املــرأة احلديدية 
التي اســتلهمت منها أسمى املعاني 
بالشجاعة ورباطة اجلأش والدفاع 
ورفع صوت من ال صوت له؟ ذابت 
قلوبنا يا أم عثمان واجلميع بانتظارك. 
أثناء زيارتي باملستشــفى اعتصر 

قلبي بتلك املشاعر التي فاقت حدود 
اإلنسانية واحلب، وعند رؤيتي ملن 
يحاوطك بحــب ووفاء كل من كان 
يالزمك وينشد أخبارك ويتتبع ما 
سيقوله الدكتور بكل بدقة. نعم هي 
فجر الســعيد تلك القامة اإلعالمية 
والصوت اللي عسى ربي ما يخلينا 
منه، اشــتاقت أســماعنا لصوتك 
ولشقاوتك اإلعالمية الفذة التي لها 
طابع خاص، ولكن ما يصبر قلوبنا هو 
سماع أخبار تأتي من باريس تطمئن 
قلوبنا، وكلنــا أمل باهلل ان تعودي 
ويعود سنا فجرك إلى أرض الوطن 
بصحة تامة وعافية. أسأل اهلل العظيم 
ان يشفيك ويعافيك ويرجعك ساملة 
غامنة متشافية شفاء تاما ال يغادره 
سقما، ونسمع بصوتك هنا الكويت، 

وعلى مسؤوليتك يا أم عثمان.

مــرت الســنوات حتى 
وجدت وطني الكويت محتال 
من شقيق وكانت هذه صدمة 
تلقيتها في الصغر، جترعت 
مرارة الغــزو كإخوتي من 
الكويتيني، وعلى الرغم من 
أني أحمل جواز سفر يخص 
بلدي األصلــي، إال أنني لم 
أعرفه كوطن فوطني الكويت 
أبى من أبى ورضي من رضي، 
نعم الكويت وطني قد أكون 
لم أختره ولكن من منا اختار 
والديه؟ ومن منا اختار األرض 
التي ولد عليها؟ من من البشر 

اختار لغته أو جنسيته؟ وهل 
اخترنا ديننا؟

أتذكر أيام الغزو العراقي 

الغاشم حني أحسسنا، أهلي 
وأصدقائــي، بالذل واملهانة 
والضيــاع، وعــاد وطني 

الكويت حرا فأحسسنا بأن 
الــروح دبت فينا من جديد 
واستأنفنا حياتنا في مدارسنا 
واللعب في حينــا الذي لم 
نبرحه قط ورجع اجليران 
واحلب واملودة من جديد.. 
رجعنا وكان يغمرنا إحساس 
أعجز عن وصفه، إنها فرحة 
أكبر من أن توصف بالكلمات، 
اغتسلنا في بحرك يا وطني 
بعد ما لوثه شــيطان الغزو 
وكنا كمن يســبح في بحر 
احلريــة فخورين بكل من 

ضحى من أجلك يا وطني.

منــذ نشــأت وتفتحت 
الدنيا وعرفت  عيناي على 
أذناي األصوات، وجدت أنني 
أنتمي إلى وطن وعرفت مع 
مرور السنني أن اسم وطني 
هــو الكويــت، فحني نطق 
لساني بنشــيد كان وطني 
الكويت ســلمت للمجد، ثم 
أدركت أن لألرض التي أعيش 
عليها قدسية خاصة وعلم 
هذه األرض له قدسية فإذا 
عزف السالم الوطني ال بد أن 
أقف احتراما وإجالال لقدسيته 

وعظمته.

وطنــي الكويت، غنيتها 
مع زمالء الدراسة وإخوتي، 
وعشتها بكل جوارحي في 
السراء والضراء تعلمت هنا 
مرضت وعوجلت وأصبحت 
ما أنا عليه اآلن هنا، وفجأة 
وبدون مقدمــات مفهومة 
أصبحت مجرد »وافد«، فيا 
الكويت ســامحني  وطني 
لم يكن لقب »وافـــد« من 
وأشــكرك  اختــــياري، 
يـاوطني عــــلى كل شيء.. 
أنا »وافد« ولـــكنك وطني.. 

أفديك بروحي ودمي.

ألم وأمل
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