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بدر بورسلي
«نجم أضاء سماء الفن
الكويتي»
�أيها ال�سادة دعونا نعود يف ذاكرتنا �إلى الع�رص
الذهبي للأغنية الكويتية ،ونقف �أمام قامة
فنية �شاخمة وفار�س من فر�سانها املعدودين،
كان له ب�صماته الوا�ضحة لي�س على م�ستوى
ال�شعر الغنائي فح�سب و�إمن���ا تخطى ذلك
برباجمه التوثيقية الرائعة روع��ة �أخالقه،
ال�شاعر الكبري بدر بور�سلي الذي غالبت دموعه
فرحه وهو يرى الكويت حمررة من براثن العدو
الغا�شم ،فت�سابقت �آهاته معلن ًا ب�صوت ي�سمعه
القريب والبعيد:
وطني..
كلمات ال تن�سى
وطن النهار...
�أنت النهار يا وطني
�أنت الأمل يل هل...
و�أنت النهار يل طل
�آه يا وطن...
ياللي انولد من جديد
انت حميط الأر�ض...
يا موج البحار...
وطن النهار
وياك عربت الزمن...
الله �شكرث يا كويت
قلبي خفق يا كويت...
مشعل السعيد
�شلتك بجويف وطن
Mshal.AlSaed@gmail.com
�أنت الوطن ب�س �أنت...
�أنت الأ�صل ب�س �أنت
�أنت احلياة ب�س �أنت...
غ�صب على الآالم
ترجع وطن من جديد
بدر بور�سلي ال�شاعر االن�سان واالن�سان ال�شاعر،
هو بدر الأغنية الكويتية بجمالها وروعتها
ودخولها قلوب النا�س بال ا�ستئذان ،بدر بور�سلي
الإعالمي الذي ر�سم لنف�سه خط ًا جعله مدر�سة
ملن جاء بعده ،رائ��ع يف ق�صائده مثلما هو
رائع يف حديثه وطيبته ورقته و�أحا�سي�سه ،بدر
بور�سلي املتميز الذي كانت وما زالت الكويت
�أغلى من روحه التي بني جنبيه ،بدر ابن �رشق
وابن املرقاب وابن جبلة وال�شامية والرو�ضة
وم�رشف واجل��ه��راء والفحيحيل وك��ل منطقة
من مناطق كويتنا الغالية ،اذا كتب فا�ضت
�أحا�سي�سه عطرا عبق ًا ميلأ كلماته وحروفه ،هو
ال�شاعر والفنان واملخرج واملعد واملقدم وقبل
كل هذا وذاك ابن الكويت البار احلدب على وطنه
املحب للنا�س ال�شديد احلر�ص على الكلمة التي
يكتبها ويقولها ،جتده يف الإذاعة وجتده يف
التلفاز وجتده يف امل�رسح جنم ًا المع ًا م�ضيئ ًا.
امل�س�ألة ،افهم كالمي ب�أوله...
وامل�شكلة �أ�صبحت انت امل�شكلة
انت �إذا انت زعلت...
تن�سى انه لك �صاحب
وانت �إذا انت ر�ضيت...
ممنوع �أنا �أعاتب
دامي �أنا املغلوب...
وانت اللي غالب
تفهم كالمي بالغلط...
�شكل الذي تبغيه
ويل جيت �أنا لك بالنقط...
قلت �سوي ما ت�سويه
اهدي فيك ما تهتدي...
وارجع من اول ابتدي
هذا هو اح�سا�س اال�ستاذ بدر بور�سلي ،وحق ًا
هو ا�سم على م�سمى ،ايها ال�سادة الكرام مل
يعد هذا االن�سان متميز ًا فح�سب بل �أ�صبح عالمة
فنية ال تتكرر .عودوا �إلى �أر�شيفه ال�ضخم تروا
�أن بدر بور�سلي مل يرتاجع خطوة �إلى الوراء،
ففي امل�رسح على �سبيل املثال ال احل�رص باتت
كلماته التي كتبها باالنكليزية تردد جيال بعد
جيل:
اوكي اوكي اوكي ..ماي درالنج اوكي ..افري
ثنق اوكي.
اعلموا ايها ال�سادة ان بدر بور�سلي اكرب من
هذه ال�سطور كقول الأول جهد مقل ،وان اجلود
باملوجود لذا ا�ستمحيكم العذر مقدما و�أحيي
ا�ستاذي الغايل �أبا نا�رص بدر بور�سلي.
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أهم المتغيرات السياسية
لحكام الكويت

الدولة االولى للكويت:
تولى �آل ال�صباح الكرام احلكم يف الكويت منذ ن�ش�أتها و�ساهموا
مع اهايل الكويت يف بناء وا�ستقرار الكويت ،فكانت عالقاتهم
والت��زال ب�أهايل الكويت عالقة وطيدة منذ القدم مبنية على
االحرتام املتبادل ،ورغم وجود بع�ض االختالفات يف وجهات
النظر فلم ولن ير�ضى الكويتيون بحكام غريهم الى هذا اليوم.
الدولة الثانية:
ال�شيخ مبارك ال�صباح.
ا�ستلم احلكم وعرف عنه ال�شجاعة وقوة الب�أ�س وح�سن االدارة
وو�صلت �سمعته البلدان املجاورة .ولقب «ب�أ�سد اجلزيرة» ،ويف
عهده ات�سعت الكويت وازدهرت وله الف�ضل الكبري يف ت�أ�سي�س
الدولة الثانية حلكمه وذريته من بعده باعالن
اتفاقية احلماية الربيطانية امل�ؤرخة يف 1899م.
وجهة نظر
الدولة الثالثة:
ال�شيخ عبدلله ال�سامل ال�صباح
تولى احلكم بعد ال�شيخ �أحمد اجلابر ال�صباح
رحمه ال��ل��ه .ودخ��ل��ت الكويت مرحلة ج��دي��دة يف
ن�ش�أتها وهو م�ؤ�س�س الدولة احلديثة و�أبو الد�ستور
والدميقراطية ،ويف عهده عم الرخاء االقت�صادي
للكويت مع تزايد انتاج النفط واجتهت الكويت الى
نه�ضة عمرانية �شاملة ،ويف عهده انت�رش التعليم
وجميع اخلدمات املطلوبة للبلد ،و�أهم الأحداث يف
عهده:
حامد السيف
تولى اثناء عهد ال�شيخ �أحمد اجلابر ال�صباح رئا�سة
 www.wijhatnathar.comاملجل�س الت�رشيعي االول واملجل�س الت�رشيعي
الثاين عندما كان وليا للعهد قام بالتوقيع علي
وثيقة ا�ستقالل الكويت من بريطانيا يف تاريخ 19
يونيو .1961
تولى رئا�سة اول جمل�س ل��ل��وزراء بتاريخ الكويت ،ودعا
النتخابات املجل�س التا�سي�سي وذلك لو�ضع الد�ستور الدائم
للكويت ،و�أجريت االنتخابات عام ،1961ثم قام ب�إ�صدار
الد�ستور بتاريخ يف  11نوفمرب  .1962وان�ضمت يف عهده
الكويت الى االمم املتحدة يف .1963 /5/14
ويف عهده اجريت انتخابات جمل�س االم��ة االول ببداية عام
 .1963وهو املجل�س الت�أ�سي�سي االول ..ثم قام �سموه بت�أدية
الق�سم امام النواب وتلك �سابقة بالعامل ب�أن يق�سم احلاكم بعد
توليه احلكم بثالثة ع�رش �سنة تنفيذا ملا ورد يف الد�ستور.
هل الدولة الرابعة قادمة:
التقى ال�شيخ نا�رص �صباح االحمد النائب االول لرئي�س جمل�س
الوزراء ووزير الدفاع م�ساء االحد .2017/12/24مع جمموعة
اال�صالح والتوافق الوطني برئا�سة ال�سيد عبدالله املفرج حيث
مت التباحث بفحوى الر�سالة التي �أر�سلتها املجموعة الى كل من
رئي�س و�أع�ضاء جمل�س االمة وكل من �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
والوزراء.
وكان النقا�ش بني املجموعة وال�شيخ نا�رص حول ما �أكدته يف
مبادرتها والتي اكدت فيها «التنبيه الى الظروف الدقيقة التى
متر بها البالد وكيفية معاجلة الف�ساد ب�شتى ا�شكاله بعد ان
بلغت معدالته ومدركاته حدودا تدعو لال�سى واالمل ،كما نود يف
الوقت ذاته ان نحثكم على املحافظة على ثروة البالد وتر�شيد
ا�ستخدامها بعد �أن ا�صبحت ميزانية الكويت من اكرب امليزانيات
اال�ستهالكية بني دول العامل قاطبة ن�سبة الى عدد ال�سكان وبعد
ان ت�ضاعفت مبا يقرب خم�س مرات منذ عام .2000
وبناء عليه فقد ا�ستعانت املجموعة بعدد من ا�صحاب اخلربة
والكفاءة من املتخ�ص�صني يف جمال االقت�صاد واملالية العامة
للوقوف على حقائق االم��ور يف هذا املجال لو�ضعها حتت
نظركم مل�شاركتنا التخوف على م�ستقبل البالد واالجيال
القادمة وو�ضع حد لالنفاق اال�ستهالكي املدمر وذل��ك مبا
متلكونه من ادوات د�ستورية وقانونية ومبا يقع على عاتقكم من
امانة م�س�ؤولية».
ومن هنا ولربط االم��ور يف بع�ضها البع�ض وت�صدي ال�شيخ
نا�رص ملا طرحته املجموعة من تخوفات واهتمامات ،وتبنى
ال�شيخ نا�رص ملو�ضوع التنمية وبحكم امل�س�ؤولية اجلديدة له
يف الوزارة اجلديدة كوزير للدفاع والنائب االول لرئي�س جمل�س
ال��وزراء ،وت�شابه اخلطط لكل من الكويت واململكة العربية
ال�سعودية ....2030و ..2035واخريا التقاء ال�شيخ نا�رص
مع الأمري حممد بن �سلمان ويل عهد اململكة العربية ال�سعودية
وت�شابه �أفكارهما.
هل يعني ذلك اننا مقبلون على تغيري �شامل يف النهج وبداية
الدولة الرابعة يف تاريخ الكويت ال�سيا�سي ...جمرد افكار
�أرجو ان تتحقق ملا فيه م�صلحة هذا البلد ودعاء اهله بتغيري
النهج للحاق بدول املنطقة والعامل ...والله املوفق.

يتبرعون لدول ويفرضون ضرائب
على الشعب
احلكومة تنوي تطبيق نظام ال�رضائب يف بداية العام املقبل  ،وال �أعتقد
�أن هناك من يعار�ض تطبيق ال�رضائب �إن كانت ت�صب يف م�صلحة الدولة،
وتعود بالفائدة على خزينة الدولة  ،ولكن االعرتا�ض على
�أن احلكومة تريد �أخذ �رضائب من ال�شعب باليد اليمنى  ،ويف
صرخة قلم
يدها ال�شمال تتربع للبنان والأردن وطاجك�ستان  ،ودول مل
ن�سمع عنها من قبل  ،فهذا الذي «يفقع» مرارة النا�س .
فاحلكومة بني احلني والآخر تلوح ب�أن هناك عجز ًا يف ميزانية
الدولة  ،وان العجز �شديد  ،واملواطن لي�س لديه مانع يف
الت�ضحية من �أجل بلده  ،ولكن اعرتا�ض املواطن على تناق�ض
احلكومة بني �أقوالها وافعالها  ،فهو ي�سمع احلكومة وهي تتحدث
عن عجز مايل  ،وي�شاهدها وهي تبيع الذهب الأ�سود يومي ًا
باملاليني  ،ومن ثم تذهب هذه اخل�يرات تربعات للدول
اخلارجية  ،وهو بال �سكن ,وتعليم متدهور وخدمات طبية
�سيئة  ،وفوق هذا تفر�ض عليه �رضائب  ،فهذا الذي «يرفع
�ضغط املواطن» .
ناصر الحسيني
اليوم الكل ي�شتكي من تطاير احل�صى يف طرقات الكويت  ،يف
حني ان الدولة تعمر الطرق بالأردن ولبنان  ،كما �أن بع�ض م�ست�شفياتنا
عهدها منذ غزوة «�أحد» ,ويف املقابل تبنى امل�ست�شفيات يف الب�رصة ،
ون�شاهد التبذير احلكومي هنا وهناك ،وبالتايل «تعال يا مواطن» ادفع
فاتورة بذخ احلكومة وتربعاتها للدول اخلارجية ،والله كدينا خري .

مقاالت
الكويت أكثر عنصرية
من واشنطن

كلمة عن�رصية وعن�رصي ،تعني التع�صب
جلن�س دون الآخر ،وتعني فيما تعني
االنحياز للوطن واملواطنني على ح�ساب
االقليات الأخرى ،وي�أخذ هذا التعن�رص
�أ�شكا ًال عدة و�أفعا ًال قد تكون مادية يف
�شكل قوانني ول��وائ��ح ،وق��د تكون يف
�شكل �أفعال  ،و�أقوال ،فهناك التع�صب
للجن�س ال��ب����شري ك��م��ا ف��ع��ل هتلر،
واالملان ونظرية العرق الآري والدماء
ال��زرق��اء ،وهناك التع�صب للغة كما
يفعل الفرن�سيون وغريهم من ال�شعوب،
ويف�ضلون التحدث بلغتهم
ولنا رأي
رغم درايتهم ومعرفتهم لبقية
لغات العامل ،وهناك التع�صب
للمذهب وال��دي��ن كما يفعل
البوذيون يف بورما وميامنار
�ضد االقلية امل�سلمة يف اركان
 ،وقد يكون هذا التع�صب �أو
االن��ح��ي��از لطيفا وح�ضاريا
عندما تلج�أ بع�ض ال��دول
�إلى ت�سمية �شوارعها ب�أ�سماء
والياتها وقادتها ومفكريها،
د.نايف العدواني
وعظمائها ،ف�أنت عندما تتجول
 Al_adwani_nayef@hotmail.comيف �شوارع العا�صمة وا�شنطن
دي �سي وهي عا�صمة �أمريكا
وال��ت��ي اقتطعت م��ن �أرا�ضي
كل من والي��ة فرجينيا ووالي��ة مرياند
لتكون عا�صمة لالحتاد الأمريكي ومقر ًا
ل��وزارات الدولة و�أجهزتها الر�سمية
كالكونغر�س ،والبيت االبي�ض وبقية
وزارات الدولة الأمريكية و�أجهزتها
الر�سمية جتد �أن كل �شوارع العا�صمة
الأمريكية ب�أ�سماء كل الواليات الأمريكية
فهناك �شارع بن�سلفانيا والذي يتقاطع
مع �شارع الكون�ستتيو�ش �أفينو «�شارع
الد�ستور» وهو ال�شارع الرئي�سي فيها،
بينما بقية ال�شوارع حتمل ا�سماء كل
الواليات الأمريكية وكذلك حتمل كل
ال�شواهد التذكارية الرئي�سية فيها،
ا�سماء الر�ؤ�ساء االمريكان كروزفلت،
ولنكولن ناهيك بقواعدها الع�سكرية
والتي حتمل �أ�سماء قادتها الع�سكريني
العظماء كاجلرنال يل « »LEEوحاملة
الطائرات ايزنهاور ووا�شنطن وغريها،
ولكن الكويت فاقت العن�رصية الأمريكية
ب�أن ا�صبحت قومية �أكرث من القوميني
وعربية �أكرث من العرب �أنف�سهم ،فتجد
كل �شوارعنا ب�أ�سماء الدول العربية،
�أو عوا�صمها ،فهناك �شارع بغداد وقطر
والقاهرة وجمال عبد النا�رص واالردن
وعمان ،والبحرين وطريق امللك فهد
وامللك عبد الله وال�شيخ زايد .وذلك
لإمي��ان الكويت بعروبتها وخليجها
ودورها االن�ساين و�أنها م�صدر دعم و�إلهام
للعرب واخلليج ،من خالل م�ؤ�س�ساتها
التنموية ك�صندوق التنمية العربية،
وقدميا هيئة اخلليج واجلنوب العربي
العمار اخلليج واليمن وكذلك من خالل
جملة العربي ،وعامل الفكر واملو�سوعة
الفقهية ودوره���ا الفعال يف ان�شاء
جمل�س التعاون اخلليجي .وا�ستمرارها
يف دع��م��ه وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى كيانه
من الت�صدع ،وكذلك لتبنيها الدور
التنموي واالن�ساين يف دعم املحتاجني
واملعوزين ،ف�أ�صبحت رائ��دة للعمل
الإن�ساين ،و�أمريها قائد للعمل االن�ساين
 .نعم الكويت �أكرث عن�رصية من وا�شنطن
ولكن مبفهوم �إن�ساين و ح�ضاري.

لغتنا العربية ودولة الحداثة والتطوير

من املتعارف عليه �أن الدول املتقدمة تعمل على
تعليم �أبنائها بالإ�ضافة للغة الأم لغة ثانية تكون
من اللغات الأكرث تداو ًال يف العامل.مع الأ�سف نحن
الدولة الوحيدة يف العامل التي تقتل لغتنا الأم
وتف�شل يف تعليمنا لغة ثانية ب�سبب �سوء املناهج
التعليمية! هل هو �سوء تخطيط �أم
مجالس
تقليد �أعمى؟! جمرد �س�ؤال.
يرى البع�ض �أن ذلك ناجت عن �سوء
التخطيط وقلة التدبري و�إ�ضافة �إلى ذلك
ق�رص النظرة والر�ؤية الإ�سرتاتيجية
للمناهج التعليمية و�ضعف التعليم
و�إ���س��ن��اد العملية التعليمية لغري
املتخ�ص�صني واملركزية يف اتخاذ
ال��ق��رارات التعليمية والتنموية.
ويرى البع�ض الآخر �أن اللغة العربية
هي اللغة التي طم�سها �أهلها بحجة
احلداثة والتطور.ان كث ً
ريا من دول
د.محمد الدويهيس
العامل و�شعوبها حتر�ص كل احلر�ص
على تعليم �أبنائها لغتهم الأ�صلية
و�إجادتها لأن ذلك ي�سهل عليهم فهم ومعرفة العلوم
والريا�ضيات ب�شكل علمي ومنطقي.
فريق ثالث يرى �أننا نقلد العامل وال نعرف �إلى
�أين نحن �سائرون بل �إننا ا�ستخدمنا التكنولوجيا

احلديثة يف مزيد من دمار لغتنا العربية ب�إدخال
بع�ض الكتابات املعربة تقني ًا والأ�سهل للتداول
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي لدرجة �أن �أ�صبحت
لدينا لغة تكنولوجية مدبلجة باللغة العربية!!
ف�أ�صبحنا مثل الغراب الذي �أراد �أن يقلد احلمامة
يف م�شيته! ف�أ�صبح لدينا جيل «مهجن اللغة»!
�أح��د الإخ��وة املتخ�ص�صني باللغة العربية يف
مداخلته القيمة �أبدى ح�رسته على لغة «ال�ضاد»
قائ ًال :لقد هدمت �أرك��ان لغتنا العربية عندما
�أ�سندت تربية الأط��ف��ال ملربيات غري ناطقات
باللغة العربية وتخلي الأم عن القيام بدورها
التعليمي والرتبوي واالعتقاد ب�أن تعلم اللغات
غري العربية دليل على التطور والتقدم ومظهر
من مظاهر احلياة اال�ستقراطية احلديثة ورمز
لالنتماءللمجتمع املخملي!!
�إن اتقان اللغة العربية مطلب وطني وقومي وديني
حلفظ لغتنا العربية ومعرفة ديننا الإ�سالمي
احلنيف ،لذا يتوجب على الدولة وم�ؤ�س�ساتها
العلمية والتعليمية والثقافية والدينية والإعالمية
املحافظة على لغتنا العربية كتابة ولفظ ًا ونحو ًا
اذا �أردنا �أن نناف�س دول العامل يف جمال العلم
والتكنولوجيا.
ودمتم �ساملني.

