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مساعدات كويتية لـ  1500يتيم في بنغالديش
اختتمت الجمعية الكويتية لالغاثة ام��س برنامجا اغاثيا في بنغالديش شمل توفير اللقاحات
والتطعيمات لالطفال وتوزيع الحقائب املدرسية ل�  1500من الطلبة وااليتام وتقديم الهدايا لهم.
واش��اد رئيس الوفد محمد الهولي بالجهود الحثيثة التي بذلها طلبة جامعة الكويت وتحملهم
عناء السفر ودرجات الحرارة العالية من اجل دعم العمل االغاثي واالنساني في بنغالديش.

ّ
نواب :مبادرة الهاشمي تدخل في شؤوننا ..ال نقبله

على خلفية دعوته الكويت لتغيير مسمى «الغزو العراقي» في مناهج تعليمها إلى «الصدامي»
الشاهني :تغير األنظمة ال يعني
نسيان التجربة والدروس

علي الغانم :الكويت صادقة
في دعم العراق

السويط :ال نقبل من الهاشمي
وال من حكومته التدخل في
شؤوننا الداخلية أو في مناهجنا

أوض��ح رئيس غرفة تجارة
وص � �ن� ��اع� ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ع �ل��ي
ال �غ��ان��م أن ال �ك��وي��ت ق �ي��ادة
وش� �ع� �ب ��ا ص � ��ادق � ��ة وت �ع �م��ل
ب � �ج � �ه� ��ود ك � �ب � �ي� ��رة الرس� � � ��اء
االستقرار في العراق ودعم
مصالحه السيما ومن خالل
تحفيز ال�ش��رك��ات الكويتية
ل�ت�ن�م�ي��ة اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا في
ال � � �ع� � ��راق ،ك� �م ��ا وأن ه �ن��اك
ت�ب��ادال ت�ج��اري��ا واس�ت�ث�م��ارا
وح� �م ��اس ��ا ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
ال � � �ف� � ��رص� � ��ة االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة
علي الغامن
والسياسية واالنسانية في
آن معا مستذكرا ما تميزت
به التجارب السابقة للكويت من جدية وكفاءة ونجاح في هذا
امليدان.
واضاف الغانم أن الكويت نظمت مؤتمرا العمار العراق ويعكس
انتهاء مرحلة عدم االستقرار وبداية ملرحلة االمن والتنمية في
املنطقة كلها ،منوهًا ال��ى ان تغيير الفاظ وتعديل مصطلحات
مثل «ال�غ��زو ال�ع��راق��ي» ال يمكن توضيحه ف��ي مكاملة هاتفية أو
تصريح صحافي وانا خارج البالد

الكندري« :الغزو العراقي»
ليس عبارات في مناهجنا
ولكنه محفور في الذاكرة
صفاء :سيظل «الغزو العراقي
الغاشم» ولم َ
ننس ولن نسامح
كتب الفي النبهان وعبداهلل
المجادي ومحمد المملوك

ت�ص��دى ع��دد واس ��ع م��ن ال �ن��واب لتصريحات
السفير ال�ع��راق��ي ف��ي ال�ك��وي��ت معتبرين انها
اس �ت �ف��زازي��ة ،داع ��ني وزارة ال�خ��ارج�ي��ة للقيام
بمسؤولياتها ت�ج��اه تدخله ب��ال�ش��أن املحلي
ودعواته املتجاوزة اعراف الجيرة.
وفي هذا الصدد اعرب النائب اسامة الشاهني
عن استيائه من تصريحات السفير العراقي
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،م �ع �ت �ب��را ان � ��ه ج ��ان ��ب ال� �ص ��واب
وخ��ال��ف األع � ��راف امل�ب�ن�ي��ة ع �ل��ى ال �ج �ي��رة دون
مراعاة لحقائق التاريخ وللدماء التي نزفت
ومل �ع��ان��اة األس� ��ر ،ول �ت��داع �ي��ات ذل ��ك ال �غ��زو من
اهالك للحرث والنسل.
وعلق بقوله :الدماء لن تغدو ماء ..واالحتالل
األملاني والياباني ألوروبا وآسيا ،لم يسموه

اح�ت��الال ن��ازي��ا وام�ب��راط��وري��ا ،رغ��م م��رور اكثر
م��ن  ٨0س�ن��ة ع�ل�ي��ه ،ف �ل �م��اذا ي�ط��ال�ب�ن��ا السفير
ّ
الصدامي بدل العراقي؟!
بتسميته باالحتالل
واك � � ��د ان ت �غ �ي��ر األن� �ظ� �م ��ة ال ي �ع �ن��ي ن �س �ي��ان
ال� �ت� �ج ��رب ��ة امل � ��ري � ��رة وال� � � � � ��دروس وب �ط ��والت �ن ��ا
الوطنية ،مشيرا ال��ى ان املانيا ما زال��ت تقدم
االع�ت��ذار للشعوب التي احتلتها ول��م يقولوا
انه احتالل نازي ،وكذلك اليابانيون يعتذرون
ويعوضون الشعوب ولم يقولوا هذا احتالل
ام� �ب ��راط ��وري ال ع��الق��ة ل��دول��ة ال �ي��اب��ان ب��ه بل
ان ال �ش �ع ��وب ت �ت �ح �م��ل ن �ت��ائ��ج أف� �ع ��ال دول �ه��ا
والشعوب تستمر تعاني من تداعيات الظلم
مهما تغيرت األنظمة.
وش � � َّ�دد ع �ل��ى ان ت �ص��ري��ح ال �س �ف �ي��ر غ �ي��ر الئ��ق
ب��ل ج ��ارح وخ ��ارج ع��ن األص� ��ول ،م��وض�ح��ا ان
ال �ت �ع��وي �ض��ات م ��ازال ��ت ت �ق��در ب��امل �ل �ي��ارات ول��م
تسدد ولم تنتهِ كما ان املفقودين من األسرى

بعدد املئات ولم يحلصوا على رفاتهم.
وتساءل الشاهني :هل طالب السفير من ايران
ب�ن�س�ي��ان ال �ح��رب ال �ع��راق �ي��ة االي��ران �ي��ة ورف ��ات
جنودها واملطالبة بتغيير تسمية تلك الحرب
بالحرب الصدامية االيرانية وان تتنازل عن
ت �ع��وي �ض��ات �ه��ا ،ام ف �ق��ط ع �ل��ى ال �ك��وي��ت ت�خ��رج
ق��درات�ك��م ومطالباتكم ،مشيرا ال��ى ان  ٧0في
املئة من محتويات مكتبة املجلس سرقت ولم
يتم اعادتها حتى االن.
وأك � ��د ب �ق ��ول ��ه :ن �ع��م ن �ت �م �ن��ى ازده� � � ��ار ال� �ع ��راق
ول �ك ��ن دون ن �س �ي��ان دروس امل ��اض ��ي ،وأخ ��ذ
الحيطة والحذر والعبرة منه ،الفتا الى ان كل
الكويتيني عانوا من ويالت االحتالل العراقي
الغاشم لوطننا الكويت.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ط ��ال ��ب ال �ن ��ائ ��ب ث ��ام ��ر ال �س��وي��ط
بوجوب قيام وزارة الخارجية بمسؤولياتها
تجاه تصريحات السفير العراقي االستفزازية

ُْ
َّ
َ
أكدوا أن الحروب ال تنسب إلى قادتها بل إلى الدول املشاركة فيها

غير املتزنة حيث ال نقبل منه وال من حكومته
التدخل ف��ي مناهجنا او شؤوننا الداخلية،
ف��ال�غ��زو ال �ع��راق��ي اس�ت�ق��ر ف��ي وج� ��دان الشعب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ب� �ك ��ل ت �ف��اص �ي �ل��ه ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م��ن
تسامحنا وتسامينا.
بدوره ،اكد النائب عبدالكريم الكندري ان غزو
العراق للكويت وآث��اره ليست عبارات ُت� ّ
�درس
في مناهجنا فقط بل هي محفورة بذاكرة من
ُ
عاصرها وستحفر ب��ذاك��رة األج�ي��ال املقبلة..
وعلى وزارة الخارجية التصدي لتصريحات
ال�س�ف�ي��ر ال �ع��راق��ي االس �ت �ف��زازي��ة وت��دخ �ل��ه في
شؤون الكويت.
من جهتها استحضرت النائب صفاء الهاشم
ذكرى الغزو العراقي ،مشددة على انه سيظل
«الغزو العراقي الغاشم» !...قائلة :لم َ
ننس ولن
ن �س��ام��ح ..ج�م��رة اس��ران��ا وش�ه��دائ�ن��ا ،وج�م��رة
خيانة الجار للجار لن تنطفئ في قلوبنا.

ُ
دولي وأ ّ
العراقي» مصطلح ّ
ّ
ممي
سياسيون« :الغزو
كتب فوزي جاد الكريم

أك ��د س�ي��اس�ي��ون ك��وي �ت �ي��ون أن ق�ض�ي��ة ال �غ��زو ال �ع��راق��ي ال �غ��اش��م من
القضايا الحساسة بالنسبة للشعب الكويتي والتي تتطلب انتقاء
كلماتها بعناية ملا عاناه الشعب االعزل من جار مغتصب مؤكدين
على انه ما كان لهذه الجريمة ان تحدث ان لم تجد تأييدا من الداخل
مدللني على ذلك بوجود مجاميع من الشعب العراقي مازالت تشكك
فى استقاللية الكويت.
وأش� ��اروا ال��ى ان مصطلح ال �غ��زو ال�ع��راق��ي ال يمكن أن يستبدل به
أي مسمى اخ��ر الن��ه املصطلح املستخدم دوليا وامميا وترتبط به
الكثير من القرارات الدولية واال لكان في االمكان ان يستبدل بالحرب
العاملية الحرب «الهتلرية» مثال.
وأك��د املحلل السياسي د .عبد ال��واح��د الخلفان ان السفير العراقي
جانبه ال�ص��واب بمطالبته الكويت باملبادرة برفع مصطلح الغزو
العراقي من املناهج التعليمية وأن يستبدل به «الصدامي».
وقال ان قضية الغزو العراقي الغاشم من القضايا الحساسة التي
تتطلب انتقاء الكلمات والعبارات ملا لها من اثر فى نفوس الكويتيني
ال��ذي��ن ل��ن ينسوا تبعاتها على م��ر التاريخ م��ذك��را السفير العراقي
بدخول امريكا العراق عام  2003اذ منهم من يقول الغزو االميركي أو
تحرير اميركا العراق من النظام البعثي فال يقولون الغزو البوشي
أو تحرير بوش العراق فلماذا ال يقولون بوش غزا العراق أو حرره؟!
واض��اف الخلفان قائال :ينبغي ان تكون االم��ور واضحة فال يمكن
استبدال املصطلحات بحسب اهوائنا الن م��ا ح��دث ه��و غ��زو دول��ة
لدولة اخرى وهذه هي الحقيقة وجميع الحروب التاريخية كالحرب
العاملية االولى أو الثانية كان من ورائها قادة ولكن سميت بالعاملية
الن�ه��ا ك��ان��ت ب��ني مجاميع م��ن ال��دول فلم يقل اح��د مثال ح��رب هتلر
العاملية.
وذك��ر ان مصطلح ال�غ��زو ال�ع��راق��ي ه��و املستخدم دول�ي��ا وف��ى كافة
ال �ق��رارات االم�م�ي��ة ال �ص��ادرة ض��د ال �ع��راق وف��ى ح��روب االم��م ال تذكر
القيادات أو من بدأ بالحرب حتى بالنسبة للحرب العراقية االيرانية
ف��ال ي�ط�ل��ق عليها ح��رب ص ��دام أو ال�ب�ك��ر الن امل�ص�ط�ل�ح��ات ال��دول�ي��ة
ال ت��ذك��ر اس�م��اء االش �خ��اص ب��ل ال ��دول وك��ذل��ك بالنسبة لالتفاقيات
الدولية مثل غزو بريطانيا لجزر فوكالند مع العلم يقينا ان من شن
الغزو هى القيادة وعلى رأسها صدام وال نستطيع ان نغير.

صدامي بعثي
وأك ��د اس �ت��اذ ال �ت��أم��ني وال �ع �ل��وم االك �ت��واري��ة ف��ى ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت د.
محمود بهبهاني ان الجمهورية العراقية التي كان يسيطر عليها
ان ��ذاك ص��دام حسني وح��زب البعث ه��ي ال�ت��ي ق��ام��ت بجريمة الغزو
الغاشم وم��ن العراقيني م��ن ك��ان مختلفا س��را وعالنية م��ع القيادة
ومع الحكومة.
وق ��ال ان رب��ع م�ل�ي��ون ج�ن��دي ع��راق��ي دخ�ل��وا ال�ك��وي��ت ف��ى ال�ث��ان��ي من
اغسطس ع��ام  1990ومنهم م��ن ك��ان ض��د ال�غ��زو ال��ذي ه��و صدامي
بعثي.

تأييد داخلي
بدوره ،شدد مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي
ان امل�ق�ب��ور ص��دام حسني غ��زا ال�ك��وي��ت بتأييد ق �ي��ادات م��ن داخ��ل
ال �ع��راق وخ��ارج�ه��ا ك�م��ا ان��ه اق ��دم ع�ل��ى ه��ذه ال�ج��ري�م��ة بسياسته
وم��ا ك��ان لهذه الجريمة ان تحدث لو لم تجد تأييدا من الداخل
ومن بعض الدول التي وصفت بدول الضد وبالتالي ال يمكن أن

«أهالي األسرى»« :الغزو العراقي الغاشم»
راسخ في وجداننا وثابت في معتقداتنا
رف� �ض ��ت ج �م �ع �ي��ة اه� ��ال� ��ي ال� �ش� �ه ��داء
واالس � � � ��رى وامل� �ف� �ق ��ودي ��ن ال �ك��وي �ت �ي��ة
دع� ��وة ال �س �ف �ي��ر ال �ع��راق��ي الن ت �ب��ادر
ال� �ك ��وي ��ت ب� ��رف� ��ع م �ص �ط �ل��ح «ال � �غ� ��زو
ال� �ع ��راق ��ي» م ��ن امل �ن��اه��ج ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
واس �ت �ب��دال��ه ب � � «ال� �ص ��دام ��ي» رف�ض��ا
قاطعا ،م��ؤك��دة اختالفها م��ع وجهة
نظر السفير قلبًا وقالبا.
وق��ال��ت الجمعية ف��ي ب�ي��ان ل�ه��ا« :إن
م �ص �ط �ل��ح ال� �غ ��زو ال �ع ��راق ��ي ال �غ��اش��م
راس� � � ��خ ف � ��ي وج � ��دان� � �ن � ��ا ،ث� ��اب� ��ت ف��ي
م �ع �ت �ق��دات �ن��ا م��ؤك��دي��ن ان ��ه ال ي�س��يء
لعراق ال�ي��وم ..ع��راق عالقات الجوار
واحترام السيادة.
وزادت« :القلوب تحمل في افئدتها
ما تحمله من ذكريات سيئة ومريرة
مل��ن غ��زان��ا ولكنها ف��ي ال��وق��ت نفسه
تحمل بكل ص��دق نية صافية تجاه
م ��ن ج� ��اء ب �ف �ك��ر م �خ �ت �ل��ف وح� �ب ��ًا مل��ن
يحبها.
وأب ��دت الجمعية اح�ت��رام�ه��ا لوجهة
النظر املذكورة والتي نختلف معها
قلبًا وقالبًا ولن نتحدث عن الجانب
الرسمي والقانوني بتسمية الغزو
العراقي في جميع القرارات الدولية
ال�ص��ادرة بشأن ه��ذا الفعل الشنيع،
م �س �ت �ط ��ردة« :ون� ��ذك� ��ر ال �س �ف �ي��ر ب��أن
م �ص �ط �ل��ح ال� �غ ��زو ال �ع ��راق ��ي ال �غ��اش��م
راس� � � � ��خ ف� � ��ي وج � ��دان� � �ن � ��ا ث � ��اب � ��ت ف��ي
معتقداتنا وهو كما نعتقد وتعتقد
م �ع �ن��ا األم� � ��م ال� �ح� �ض ��اري ��ة ال ي �س��يء
ل�ع��راق ال�ي��وم ،ع��راق ع��الق��ات ال�ج��وار

«الجمعية» رفضت
فكرة تغيير
مصطلحه التي
طرحها السفير
العراقي
في «راهنلا»
املتينة ،ع��راق التعامل على أس��اس
ال �س �ي ��ادة امل �ح �ت��رم��ة ل �ك��ال ال �ب �ل��دي��ن،
عراق املخلصني من أبنائه وهم كثر،
عراق من قام وأسهم بإنجاز وطني
وت ��اري� �خ ��ي ب ��إس� �ق ��اط ن� �ظ ��ام دم� ��وي
ظلمهم ك�م��ا ظلمنا ،ع ��راق ال�ت�ع��اون
ال��دب �ل��وم��اس��ي ب��ني ال �ب �ل��دي��ن ،ون�ح��ن
هنا ال نستميحك ع��ذرًا بذلك ولكنه
تحقيق لتاريخ ك��ان وسيستمر في
�آس وظ�ل��م
ذك � ��راه ب �م��ا ح�م�ل��ت م��ن م� �
ٍ ّ
وع � � � � ��دوان وق � �ت� ��ل وت � �ش� ��ري� ��د خ��ل �ف��ت
وراء ها أكثر من ألف شهيد وجروح
ن� �ف� �س� �ي ��ة وع � �ض� ��وي� ��ة ل � � ��دى غ��ال �ب �ي��ة
الشعب الكويتي األبي الذي تعرض
ألقسى أن��واع التعذيب واالضطهاد
والتنكيل مما ال يسع املجال لذكره.
وم � �ض� ��ت ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ف � ��ي م �خ��اط �ب��ة
ال �س �ف �ي��ر« :ل� ��و أوق �ف �ن��ا ال �ت ��اري ��خ ع��ن

نستبدل بالغزو العراقي الغزو الصدامي بدليل انه مازالت هناك
مجاميع من الشعب العراقي تشكك فى استقاللية الكويت بما
يشكل خطرًا حاضرا ومستقبال اذا كانت هذه املجاميع مازالت
على قناعتها بان الكويت تتبع للعراق وان خيراتها حق مكتسب
ل�ل�ع��راق ب�م��ا ي��ؤك��د ان ص ��دام ت��رك م��وروث��ا م�ع��ادي��ا ل�ل�ك��وي��ت وال
ينبغي لنا ان نغفل عن هذا الجانب.
فيما ش�ك��ر ال��وزي��ر االس �ب��ق ع�ل��ي ال�ب�غ�ل��ي ال�س�ف�ي��ر ال �ع��راق��ي على
مطالبته بتغيير مسمى الغزو العراقي الى صدامي ،مؤكدا ان من

ال � �ح� ��دي� ��ث ب �ح �ق �ي �ق �ت��ه مل � ��ا أص �ب �ح��ت
ً
امل ��ان� �ي ��ا ك� �م ��ا ه� ��ي االن م� �ث ��ال أع �ل��ى
ل�ل�ص�ن��اع��ة ومل��ا ص ��ارت ال �ي��اب��ان كما
ه � ��ي االن رم� � ��ز ال � �ت � �ط� ��ور وم ��اظ� �ل ��ت
إيطاليا رم��ز ال�ع��راق��ة وال�ت��اري��خ وملا
ج �ل��س امل � �س� ��ؤول ال �ب��ري �ط��ان��ي أم ��ام
األملاني وال الفرنسي أمام االيطالي
ي� �س� �ت ��ذك ��رون م� ��ا ح � ��دث ب �ي �ن �ه��م م��ن
م � �ع� ��ارك ك� ��ل ب �ح �س��ب رؤي � �ت� ��ه ول �ك��ن
ك ��ان االع � �ت� ��ذار ،واس �ت �م��ر االح� �ت ��رام،
وزاد التعاون بل وصل الى درجات
الحلف والشك بأنكم تعلمون جيدًا
ذل��ك بحكم موقعكم السياسي الذي
نتمنى ل�ك��م ف�ي��ه ك��ل ت��وف�ي��ق ون�ج��اح
ً
وأن تكونوا كما نتوقعه منكم عامال
مساعدًا وبقوة في تقوية العالقات
بني بلدينا وشعبينا الكريمني.
واسترسلت الجمعية« :نقولها لكم
وأن �ت��م ف��ي ب��داي��ة ع�م�ل�ك��م ف��ي ك��وي��ت
ال �ص��داق��ة وال �س��الم ،م��رح�ب��ًا ب�ك��م في
ب �ل��دك��م ال� �ث ��ان ��ي وس �ت �ك ��ون ��ون م�ح��ل
تقدير واح�ت��رام أينما كنتم في هذا
ال�ب�ل��د امل�ض�ي��اف ون��رج��و أن تعلموا
جيدًا بأن القلوب تحمل في أفئدتها
ما تحمله من ذكريات سيئة ومريرة
مل��ن غ��زان��ا ولكنها ف��ي ال��وق��ت نفسه
وب � �ك ��ل ص � ��دق ت �ح �م��ل ن� �ي ��ة ص��اف �ي��ة
تجاه من جاء بفكر مختلف وتحمل
ح �ب��ًا مل ��ن ي �ح �ب �ه��ا رغ� ��م م ��ا ذك ��رن ��اه،
لنعش املستقبل بتفاؤل ولكن دون
نسيان املاضي وعبره الكثيرة .ربما
نتناسى ولكننا لن ننسى.

ق��ام بغزو الكويت وتشريد حكامها وشعبها وسرقة مقدراتها
ه��و املقبور ص��دام حسني وزم��رت��ه البعثية ال�ف��اس��دة وبمساندة
بعض الدول والقوى واالحزاب العربية واالسالمية املعروفة ولم
يقم بذلك الشعب العراقي أو بقرار منه بل من ديكتاتور حارب
اي��ران ثماني س�ن��وات وقتل ق��راب��ة املليون م��واط��ن ث��م اخ��ذ ق��راره
بغزو الكويت بمفرده النه ال يوجد رادع من املجتمع الن العراق
كان يقاد برأي شخص واحد بل ولم يكن لحزبه رأي فيما يتخذه
من قرارات النه قتل اقرب املقربني له.

الشمالي :تعديل «الغزو العراقي»
قد ال يتقبله العقل واملنطق
اك� ��د وزي � ��ر امل��ال �ي��ة االس �ب��ق
م� �ص� �ط� �ف ��ى ال � �ش � �م� ��ال� ��ي ،أن
ال � � �ك� � ��وي� � ��ت م � �س � �ت � �م � ��رة ف ��ي
دع � ��م االس � �ت � �ق� ��رار ب��ال �ع��راق
وم��وض��وع تغيير مصطلح
«الغزو العراقي» إلى الغزو
ال� �ص ��دام ��ي ي �ت �ط �ل��ب اع � ��ادة
م� �س ��ارات ت��اري �خ �ي��ة وق ��د ال
يتقبلها العقل واملنطق
وب� � ��ني أن ال � �ك ��وي ��ت ل��دي �ه��ا
توجه لتعزيز االستثمارات
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة إلع� � �م � ��ار امل � ��دن
ال �ع��راق �ي��ة وذل � ��ك م ��ن خ��الل
م�شطفى ال�شمايل
ع� �م ��ل ش � ��راك � ��ة ف �ع �ل �ي��ة ب��ني
البلدين ،داعيا املستثمرين
ال � ��ى ال� ��دخ � ��ول ف� ��ي ال � �س� ��وق ال� �ع ��راق ��ي واالط � � � ��الع ع �ل ��ى ال �ف ��رص
االس �ت �ث �م��اري��ة ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة ال �ت��ي ق��دم��ت
ضمانات للمستثمرين تحقيقًا لتنمية طموحات البلدين.
وأوضح أن املوقف الكويتي ثابت وواضح وبادر برسائل مهمة
للشعب العراقي مفادها ب��أن الكويت تقف إل��ى جانب أشقائها
العراقيني ول��ن تتركهم وح��ده��م ،م��ؤك��دا أن حكومته تتمنى أال
يقتصر هذا التطور في العالقات على الجانب السياسي فقط بل
يمتد إلى الجوانب اإلعالمية والثقافية والشعبية.

علي املوسى :ما فائدة تغيير
املصطلحات؟
ق� ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ادارة
ال �ب �ن��ك ال �ت �ج ��اري ال�ك��وي�ت��ي
علي امل��وس��ي ان الكويت لم
ت �ق �ص��ر م ��ع ج �ي��ران �ه��ا وم��ا
ي �م �ك ��ن ال � �ح ��دي ��ث ف � ��ي ه ��ذه
امل �ب��ادرة بتغيير او تعديل
ف ��ي «ال� �غ ��زو ال �ع ��راق ��ي» إل��ى
ال� �غ ��زو ال� �ص ��دام ��ي ب �م �ج��رد
ال � �ق� ��ول ،واذا اردن � � ��ا ال �ف �ع��ل
ف ��إن ال �ك��وي��ت ل��م ت �ت��وان في
ال��وق��وف بالعمل اإلنساني
م ��ع ال � �ع� ��راق وغ� �ي ��ر ال� �ع ��راق
ول� � � � ��ذا م� � ��ا ف� � ��ائ� � ��دة ت �غ �ي �ي��ر
املصطلحات؟

علي املو�شى

الراشد :نرفض التدخل بمناهج الكويت
وتوجهاتها
كتب عبدالرسول راضي

تفاعلت قائمة معلمي التغيير النتخابات جمعية املعلمني
ال �ك��وي �ت �ي��ة ،م ��ع ت �ص��ري �ح��ات ال �س �ف �ي��ر ال �ع��راق��ي ف ��ي ال �ك��وي��ت
ب��ال��دع��وة إل ��ى رف ��ع م�ص�ط�ل��ح ال� �غ ��زو ال �ع��راق��ي م ��ن امل �ن��اه��ج
التعليمية واستبداله بالغزو الصدامي ،حيث أعلن رئيس
القائمة عادل الراشد ،عن رفضه املطلق لهذا الطلب باعتبار
ان ��ه ال ي�م�ك��ن ت�غ�ي�ي��ر ح�ق��ائ��ق ال �ت��اري��خ الس�ي�م��ا ف�ي�م��ا يخص
الغزو وما تسبب به من مصائب واضرار لحقت باملواطنني.
وأع��رب الراشد في تصريح ل� «النهار» ،عن استنكاره التام
للدعوات التي اطلقها السفير العراقي دون مراعاة مشاعر
األس��ر الكويتية املتضررة ،حيث ان النظام العراقي هو من
غزا الكويت وأضر أهلها في عهد املقبور صدام حسني ،الفتا
إل��ى أن ه��ذه التسمية معتمدة م��ن األم ��م امل�ت�ح��دة وص ��ادرة
م��ن مجلس األم��ن ال��دول��ي ب�ن��اء على ق ��رارات دول�ي��ة كغيرها
من املسميات في الحروب الدولية وال يمكننا التغيير ،كما
يجب أن يكون االج�ي��ال املتعاقبة على دراي��ة ومعرفة تامة
بالتاريخ.
وأضاف أن املناهج التعليمية في الكويت موضوعة من قبل
متخصصني وال نسمح ألي أحد بالتدخل فيها ،إذ ال يمكن
محو املاضي املرير حتى وان تغير النظام ،مطالبا الجهات
املختصة بوضع حد ألي تدخل سافر في الشؤون الداخلية
للكويت.

