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التشكيليات الكويتيات األوليات

الدولة الصهيونية

عندما نه�ضت الكويت نه�ضتها االقت�صادية
وت�أ�س�ست الدولة الدميقراطية احلديثة
يف عهد املغفور له ب ��إذن الله ال�شيخ
عبدالله ال�سامل ال�صباح ،رحمه الله،
وجد حوله �صفوة من املخل�صني الذين
مل يبخلوا على وطنهم ب�شيء من الدعم
والن�صح والت�أييد فتكاتفت الهمم لبناء
�رصح الوطن الغايل ف�صب كل جمتهد جل
اهتمامه على ما ي�ستطيع �إدارته وتقدميه
لأبناء الكويت الذين كانوا وما زالوا هم
العماد والذخر مل�ستقبل واعد متقدم �شمل
هذا االهتمام كل املكونات الب�رشية من
�شباب و�شابات فتقدمت الفتاة الكويتية
مع �أخيها ال�شاب متكاتفني متعاونني
بجهد واج��ت��ه��اد للح�صول على �أعلى
ال��درج��ات العلمية يف �شتى املجاالت
العلمية والفنية والثقافية ،فكانت
جمموعة من بنات الكويت ذهنب للقاهرة
وا�سبانيا وفرن�سا للح�صول على �شهادات
متخ�ص�صه يف الفنون اجلميلة ،حيث
كانت اال�ستاذة الفنانة مو�ضي احلجي
� ،1948أطال الله يف عمرها ،اول فنانة
كويتية حت�صل على بكالوريو�س من كلية
الفنون اجلميلة يف الزمالك ثم �أكملت
درا�ستها يف اململكة املتحدة ونالت
االمتياز مع مرتبة ال�رشف لت�صبح بعد
ذلك �أول كويتية تتولى من�صب املوجه
الأول للرتبية الفنية يف وزارة الرتبية
ث��م حلقتها بعد ذل��ك الفنانة �سامية

هل هي م�صادفة ان يقت�رص التمثيل
العربي على م�ستوى القادة بحده
الأدنى بني الزعماء الذين �شاركوا
يف اح��ت��ف��االت فرن�سا بالذكرى
املئوية النتهاء احلرب العاملية
االول���ى التي ك��ادت تدمر القيم
وامل��ب��ادئ يف ال��ع��امل وان تبيد
�أع��دادا غري حمددة من الب�رش؟ هل
هي م�صادفة اال ان يكون بني القادة
ال��ذي��ن بلغ ع��دده��م نحو �سبعني
رئي�س دولة ورئي�س وزراء دعاهم
الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون
حل�ضور احتفاالت ا�ستمرت يومني
تعبريا عن انت�صار ارادة اخلري
كما يقولون متمثلة بال�سالم وهو
تف�سري معكو�س يف حقيقة االمر ملا
ح�صل يف احلرب التي �سلمت العامل
للمنظمة اليهودية العاملية متهيد ًا
الغت�صاب فل�سطني والعبث بالأرواح
واالموال واملقدرات العربية؟ �أعتقد
ان االنكليز حتديدا الكني�سة حتكمهم
الربيطانية ممثلة لبقايا احلرب
ال�صليبية واليمني امل�سيحي،
ف�ضال ع��ن املنظمة ال�صهيونية
العاملية ،خطورة امتالك العرب
وامل�سلمني للنفط امل��وج��ود يف
اجلزيرة العربية والعراق وايران
حتديدا ،وهو اكت�شاف �سبق احلرب
العاملية االولى ،ورمبا كان احد
اهم ا�سبابها لال�ستيالء على حقول
النفط العربية التي كانت الدولة
العثمانية يف غيبوبة غري فقهية
وامنا مر�ضية عنها بعد ان اغرقها
اليهود بالف�ساد وامل�شاكل  .فقد
كانت البعثات التب�شريية اول من
تلم�س حقيقة وج��ود النفط لدى
العرب وخ��ط��ورة الكميات التي
يتوافر فيها واالك�ثر خطورة يف
احتمال توظيفها خلدمة اال�سالم.
قد يبدو مثل هذا اال�ستنتاج غريبا
ل��دى البع�ض ،اال ان��ه موجود
وم��وث��ق يف اوروب����ا ،وق��د انتبه
التنظيم اليهودي العاملي الى هذه
احلقيقة قبل ان ترتبط احلركة
ال�صهيونية احلديثة ب�شخ�صية
اليهودي النم�ساوي هرتزل الذي
يعد الداعية الأول للفكر ال�صهيوين
احلديث وال��ذي تقوم على �آرائ��ه
احل��رك��ة ال�صهيونية يف العامل
وبعد اغت�صاب ار�ض فل�سطني وقيام
دولة االحتالل �أخذت ال�صهيونية
على عاتقها توفري الدعم املايل
واملعنوي لإ�رسائيل ،وهكذا عقد
يوم  29اغ�سط�س � 1879أول م�ؤمتر
�صهيوين يف بازل ب�سوي�رسا ليتم
تطبيق ال�صهيونية ب�شكل عملي
على فل�سطني ،فعملت على ت�سهيل
الهجرة اليهودية ودعم امل�شاريع
االقت�صادية اليهودية .وقتها زعم
التنظيم ال�صهيوين ان هرتزل
�شعر بالإحباط ب�سبب عدم حتم�س
�أغنياء اليهود يف العامل اول الأمر
بامل�ساعدة يف متويل م�رشوعه
بالعمل على �إق��ام��ة وط��ن قومي
لليهود ويكون �إما يف فل�سطني �أو
الأرجنتني� ،أو �أوغندا ،غري انه
ويف واق��ع االم��ر كان م�ؤمتر بازل
بداية م�رشوع الدولة ال�صهيونية.

فزعة أهل الكويت

ال�سيد عمر لتنال �شهادتها الأكادميية
من �إ�سبانيا وتتقلد من�صب املوجه الأول
للرتبية الفنية بعد اال�ستاذة مو�ضي
احلجي ،ومل يتوقف العطاء الن�سائي
ل��ل��ك��وي��ت ،ف��ج��اءت ف��ن��ان��ة اجلرافيك
املتميزة الفنانة الرائعة �سعاد العي�سى
التي كانت �أول فنانة ت�شكيلية كويتية
حت�صل على التفرغ للر�سم يف املر�سم
احلر الذي ت�أ�س�س عام  1960ب�إ�رشاف من
وزارة الرتبية والتعليم يف الكويت.
الفتاة الكويتية دائمة العطاء وب�سخاء
لوطنها حيث نبغت الفنانة �صبيحة
الثانية
ب�شارة الفنانة الت�شكيلية
احلا�صلة على منحة التفرغ يف املر�سم
و�سافرت �إل��ى القاهرة ثم �إل��ى فرن�سا
للح�صول على درج��ة املاج�ستري يف
الفنون اجلميلة خالل عقد ال�سبعينات
من القرن املا�ضي وت�أتي الفنانة ثريا
البخ�صمي الفنانة والكاتبة واملثقفة
بعدة لغات العامل لت�ستمر يف عطائها
�إلى يومنا هذا بنوع من التعاون املخل�ص
الذي ي�صب نتاجه دون �شك يف م�صلحة
الوطن الغايل الكويت ،وال��ي��وم جتد
بني اجلموع الفنية ال�شابة كم ًا كبري ًا من
الفنانات املبدعات كل بح�سب تقنيتها
و�أ�سلوبها ،تقدم نف�سها لتكون الكويت
بعد ما يقارب ال�سبعني عام ًا منارة
ثقافية فنية يح�سب لها الف ح�ساب.
وللحديث بقية.

بكل صراحة

الجازي طارق السنافي
atsenafi@gmail.com

وزارات من دون تليفونات
ات�صل بنا و ات�صل بنا وتوا�صل معنا
وحتدث معنا ،و«ي�رسدون» �صفحات كاملة
بارقام الهواتف للأق�سام واملكاتب،
والأرقام الداخلية «الكثرية» لكل ق�سم و
حال ات�صالك ما من جميب! هذه حقيقة
ولي�ست طرفة! فعندما نود اال�ستف�سار او
االت�صال مب�ؤ�س�سة معينة ،الهواتف ترن
ولكن اليجيب اي موظف غري «البدالة»
حتى ان ال��رد الآيل ي��ود ان يقول «من
�صجكم مت�صلني»! في�ضطر املواطن ان
يذهب بنف�سه للوزارة ليجد جوابا على
ا�ستف�ساره ال��ذي من املمكن ان يتم من
خالل الهاتف ،ويف االخري يتذمرون من
الزحمة يف الطرق وكرثة املراجعني!!
وع��ن��د مراجعتك ت�سمع التليفونات
ت��رن وت��رن واملوظف يتجاهل الهاتف
واالت�صال ،او املوظفة التي تاكل وال
بالبال! فهذه لي�ست م�شكلة يف م�ؤ�س�سة
واح��ده �أو وزارة واح��دة وامن��ا يف عدة
م�ؤ�س�سات ووزارات ،حتى ان كان ق�سم اخر
يف مبنى اخر ي�ضطر اي �شخ�ص او موظف

مجالس

ان يراجع بنف�سه يف الق�سم املخت�ص لأنه
على يقني ب�أن الهواتف لن يجاب عليها.
ال�������س����ؤال :مل����اذا ك���ل ه���ذه الأرق�����ام
واالك�ستن�شنات واملخا�سري اذا املوظفون
لن يجيبوا على الهاتف؟ ام انها بر�ستيج
فقط و مواكبة للع�رص احلديث �شكليا؟
احيانا يجيب امل��وظ��ف على الهاتف
بعد عناء و عليك بتتبع جميع االرقام
واملوظفني وا�سمائهم النها مثل امنية
��رة» و�سيختفي
الفانو�س ال�سحري «م� ّ
كل �شيء! فعند ال��رد ت�شبث باملوظف
النه عملة ن��ادرة حتى وان مل ي�ساعدك
و�ست�ضطر للذهاب للوزارة او امل�ؤ�س�سة
للمراجعة!
ردوا عالنا�س ،لبوا مطالبهم واجنزوا
�شغلهم! فاليوم و�صلت الدول املتطورة
لإجناز املعامالت من خالل الروبوتات
واالنظمة املتطورة ونحن مازلنا ناخذ
االوراق ونوقعها من مبنى لآخ��ر و من
وزارة لأخ��رى ،تعلموا النظام لي�سهل
عليكم وعالنا�س اجناز اعمالهم!

 ...مو غريبة

�شهدت ال��ب�لاد م��وج��ات مطرية غ��زي��رة بكميات مل
تتوقعها الأر�صاد اجلوية حيث بلغت كمية الأمطار
 113ملليمرتا خالل �ساعات� ،إال �أن ذلك مل يكن عائق ًا
يف خف�ض الهمة واملعنويات والقيام بالواجب ،و�أن
يتحمل كل م�س�ؤول يف م�ؤ�س�سات الدولة م�س�ؤوليته حتى
�أهل الكويت من متطوعني مل يق�رصوا يف امل�ساعدات
التي �رضبت �أروع و�أجمل �صورها يف التعاون واالنقاذ
وامل�ساعدة� ،صور كويتية بالوان براقة ال تخفت
ر�سمتها �أيادي املحرتفني بهمم عالية وت�صور فاق
اخليال يف م�ؤ�س�سات الدولة بتعاون مع جميع �أطياف
وفئات املجتمع من رئي�س جمل�س الوزراء وال�سادة
ال��وزراء و�أع�ضاء جمل�س �أم��ة وبع�ض ال�سكرتارية
وقياديني وموظفني و�شباب متطوعني خلدمة البلد
ملواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة ،فما ر�أيناه ونقل
مبا�رشة يف و�سائل االعالم الر�سمية الكويتية وبع�ض
احل�سابات املوثوقة يف مواقع التوا�صل االجتماعي
من م�شاهد حية حولت ال�شك �إلى يقني واطمئنان �أكرث
وثقة يف �أجهزة الدولة وتفاعلها مع احلاالت الطارئة
التي ر�أينا انعكا�سها يف عمل وجهد مبذول متوا�صل
ال ميكننا انتقا�ص قدره لكي ال نظلم �أنف�سنا �أوال فما
قدمته الأجهزة وم�ؤ�س�سات الدولة ي�ستحق التقدير
والثناء ،وكذلك ما قام به ال�شباب املتطوعون من
مواطنني ووافدين يف ت�شكيل فرق تفوق التوقعات،
وروح املبادرة والتعاون والتن�سيق جنبا �إلى جنب
لإنقاذ الأرواح وحفظ املمتلكات العامة من ال�صور
وامل�شاهد الرائعة وه�ؤالء هم �أهل الكويت يف الأزمات
�سفينة واحدة للنجاة من الغرق والكوارث والله يحفظ
الكويت.
ما نقل على القنوات والو�سائل الر�سمية الكويتية
ون�رش يف مواقع التوا�صل ي�ؤكد ب�أننا �أم��ام مرحلة
جديدة مع اال�ستثناءات بد�أت يف اال�ستعدادات فكان
التنفيذ على �أر�ض الواقع واال�رشاف القيادي والعمل
املتفاين ب�إدارة االزمة ،مرحلة من عمل منظم مقارب
لعمل خلية النحل التي تدفق رحيقها وع�سلها يف عدة
مناطق بالتعاون وامل�ساعدة واالنقاذ ،فقد انت�رشت
الآليات واملعدات يف ال�شوارع واملناطق وب�شكل حمدد
ملنع ت�شكل البحريات واحليلولة للحد من اال�رضار
التي تلحق املركبات والبيوت والعمل على تقليلها،
ورغم �أن كميات الأمطار كانت متوا�صلة وغزيرة� ،إال �أن
اجلهود تكللت بالنجاح وبجدارة يف منع وقوع �إ�صابات
ب�رشية �أو خ�سائر مادية ولله احلمد وال�شكر.
وال بد �أن نلقي التحية والتقدير ملجل�س الوزراء
ال��ذي ا�صدر ق��رار تعطيل كافة ال���وزارات والداوئر
وامل�ؤ�س�سات احلكومية والكليات واملدار�س احلكومية
واخل��ا���ص��ة ك���إج��راء اح�ت�رازي ح��ف��اظ على �سالمة
املواطنني واملقيمني ،وحتية خا�صة لإدارة االر�صاد
اجلوية يف احلر�ص على التنبيه والتحذير الذي كان
قبل �أي��ام ،ووزارة االع�لام يف رفع م�ستوى الوعي
والتغطية املبا�رشة ،وق��وات الداخلية واجلي�ش
والدفاع املدين ووزارة الأ�شغال والبلدية ورئا�سة
الأركان العامة للجي�ش ومركز عمليات قوة الواجب
«غيث» واملواطنني واملقيمني جلهودهم بتخفيف
�آثار ال�سيول ومواجهة جتمعات الأمطار وااللتزام مبا
قدم من توعية على و�سائل ومواقع التوا�صل واالعالم
الر�سمي من �إذاعة وتلفزيون.
ما يثري ا�ستغرابنا و�سط ح�رشة النا�س واملركبات
يف الطرق باملياه ن�سمع االتهامات بالف�ساد وتن�شط
بع�ض احل�سابات يف مواقع التوا�صل االجتماعي ب�شكل
�سلبي للغاية حتى طالت املبادرين واملتعاونني مع
اجلهات احلكومية الأمر الذي ينبغي الوقوف عنده
فال �أعتقد �أن مثل هذا الظرف والوقت �صالح لطلب
ت�شكيل جلنة حتقيق وال�شك حتى يف نوايا املبادرين
وامل�ساعدين و�أ�صحاب احلمالت االغاثية والتربعات
التطوعية الذين �شعروا بامل�س�ؤولية ،وتوزيع
االتهامات ب�شكل يدعو النا�س بال�شك يف مثل هذه
املوا�ضيع وعدم التعامل وطلب امل�ساعدة والتحري�ض
املبا�رش على �أجهزة الدولة  ..دون ت�صفية النية
وال�شعور بامل�س�ؤولية املجتمعية وتقدير الآخرين!

تجارب

د.محمد الدويهيس

تقاذف المسؤوليات في وقت األزمات
�سيتم �إلقاء وتقاذف االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات
بني العديد من اجلهات احلكومية و�ستدعي كل
جهة عدم م�س�ؤوليتها عن الأ��ضرار التي نتجت
عن هطول الأمطار و�سببت العديد من امل�شاكل
���س��واء على م�ستوى الأف���راد �أو امل�ؤ�س�سات,
�سن�سمع ت�رصيحات من وزارة الأ�شغال تترب�أ من
بع�ض املهام وتلقيهاعلى الهيئة العامة للطرق
وكذلك بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة
بالإ�ضافة �إلى بع�ض ال�رشكات املنفذة للم�شاريع
الكربى مثل الطرق واجل�سور واملرافق احلكومية
املختلفة!!
ويف وقت الرخاء كانت هذه امل�ؤ�س�سات والوزارات
والهيئات تتنازع على هذه االخت�صا�صات طمع ًا
يف الفوائد وامليزانيات املر�صودة واملخ�ص�صة
لهذه املرافق وامل�شاريع الكربي.
�إنه زمن الهروب الكبري من حتمل امل�س�ؤوليات
يف وقت الأزمات والكوارث ,وال�صمت اجلبان من
قياديي البارا�شوتات واملحا�ص�صة والتعيينات
احل��زب��ي��ة والطائفية والقبلية واملناطقية

والعائلية والتي �أتت بالإمعات والتبع الذين
حذرنا م��رار ًا وتكرارا من مغبة ال�سري يف هذا
الطريق املظلم والظامل للبالد والعباد.
�إن الإن�سان يحرتق �أمل ًا عندما يرى هذه الأ�رضار
�أمام عينيه ب�سبب عدم وجود �إدارة حكيمة تتخذ
من �إدارة الأزمات و�سيلة للحد من الأ�رضار والآثار
التي حلقت بالوطن واملواطنني على الرغم من
توقع هطول هذه الأمطار قبل حدوثها بفرتة
زمنية كافية!
�إنه عدم املباالة و�ضياع احل�س الوطني وعدم
اخلوف من املحا�سبة يف حال الإهمال يف �أداء
املهمات والواجبات مادام هناك من ي�سند ه�ؤالء
الفا�سدين ويدعمهم ويحر�ص على بقائهم يف
وظائفهم رغم عدم كفاءتهم و�ضعف �أدائهم.
�إنني �أدعو �إلى التحقيق يف الأ�سباب وامل�سببات
التي �أو�صلتنا �إلى هذه احلالة املزرية وحما�سبة
من تثبت �إدانته و�أن يكون احلزم واحل�سم يف تنفيذ
العقوبات على من يثبت �إهماله وتهاونه .
ودمتم �ساملني.

خالد عبدالرزاق الحسن

يا حكومة ...أما حان وقت الرحيل؟
ماذا بعد يا حكومتنا الر�شيدة؟
هل ي�ستحق ال�شعب الكويتي هذا الإهمال ,رغم
الغنى ال��ذي تتمتع به دول��ة الكويت .ر�أينا
و�شاهدنا مامل ن�شاهده يف ال��دول الآ�سيوية
من طفح باملجاري و�سيول جراء مناهيل مت
تركيبها دون درا�سة فنية �ألقت مبا حتمله من
مياه االمطار على �شوارع �أخرى وت�سببت ب�شللها
املروري.
وه��ذا غري االنفاق التي غرقت وجتمعت بها
االمطار لفرتة جتاوزت الثالث �أيام ،فعال بتنا
ن�ؤيد كلمة من ق��ال« :هل هذه احلكومة التي
�ستدير غرفة العمليات يف حال تعر�ض الكويت
الى حالة طوارئ».
ال�شك �أن من �أج�بر على تقدمي ا�ستقالته قد
ت�صل وحت�صن م��ن ه��ذه امل�س�ؤولية التي
ن�شبت بالكويت يف عهده ،ولكن الت�سا�ؤل
ما :الفوائد التي عادت بالنفع على املواطن
بعد م�سل�سل تقدمي اال�ستقاالت ..وهل يعقد
�أحد �أنها �ست�سد مكان اخل�سائر املادية التي

تكبدها املواطن الب�سيط؟
لو كنت ايتها احلكومة يف بلد �آخر لكانت عاقبتك
وخيمة ،ولكن للأ�سف يف هذا البلد لدينا الكثري
من �أكبا�ش الفدا ت�ضحي بها احلكومة يف غري
�أعياد ال�ضحية وذلك لعلم احلكومة ب�أن ال�شعب
الكويتي غلبان و�سي�سكت بعد هذه اال�ستقاالت.
�إن ما يح�صل يف الكويت الآن من �إخفاقات،
التعيينات الرب�شوتية �أه��م م�سبباته ،و�إن
الإحباط الذي �أح��اط باملوظفني املجتهدين
�أثار جو اهمال عام ًا يف اغلب القطاعات نتاج
ادراكهم ب�أن املو�ضوع لي�س مو�ضوع اجتهاد
�إمن��ا هو مو�ضوع وا�سطة وحم�سوبية ،لذلك
ندعوك �أيتها احلكومة للرحيل ب�صمت ،ونتمنى
�أن تكون احلكومة القادمة قد اعتربت من
الدرو�س التي مرت على البالد ،وان تكون ابرز
�صفاتها نزولها الى امليدان يف وقت يحتاجه
املواطن وان ال تتمرت�س يف الق�صور وهي ترى
الكويت تغرق  ...حفظ الله الكويت و�شعبها
من كل مكروه.

