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 أصبح نبيل العوضي أشهر من نار على علم. فقد عرفه الصغير 

قــبــل الــكــبــيــر، وأخـــيـــرًا تــابــعــتــه املــــرأة قــبــل الــرجــل وأصــبــح الـــوافـــدون 

يعرفونه قبل املواطنني، وكل ذلك ليس بما لديه من علم وليس بسب 

الكويت  تــقــدم  فــي  املــؤكــد ليس بسبب إسهاماته  اخــتــراعــاتــه، ومــن 

وتطورها، إنما ــ ولألسف الشديد ــ أصبح معروفا وعلى كل لسان 

الذين يخالفونه  بسبب تفكيره وبسبب إساءاته املتكررة لآلخرين 

الرأي واتهاماته التي يرميها يمينا وشماال.

السلطان  خــالــد  فــي  وليست  الــعــوضــي  نبيل  فــي  ليست  املشكلة 

وليست في صالح النهام وليست في عبدالرحمن البراك (رجل الدين 

فؤاد  في  ليست  تأكيد  وبكل  الطبطبائي،  وليد  في  وال  السعودي)، 

الرفاعي، ومحمد هايف، وآخرين. بل املشكلة تكمن فينا نحن من 

يستمع لهؤالء ويعطيهم املجال لكي ينفثوا فينا وفي عقول أبنائنا 

الفكري وتخلفنا  واملتعصبة. فخواؤنا  املتخلفة  آراءهــم  ومجتمعنا 

لغيرنا حتى يوجهها كيفما يريد  التي سلمناها  الثقافي وعقولنا 

ويمألها بما يشاء.. كل ذلك تسبب في ظهور هؤالء وغيرهم ممن 

إلى  سؤالهم  حتى  نستطيع  أن  دون  مــن  كالقطيع  يقودوننا  بــاتــوا 

أيــن هــم ســائــرون بنا؟ فنحن مــن أعــطــوا هــؤالء هــذه السلطة وهــذه 

من يصدق  ونحن  عقولنا،  على  للسيطرة  القدرة  ومنحناهم  القوة 

لعقولنا  دورا  نعطي  أن  دون  ومـــن  نفكر  أن  دون  مــن  يــقــولــون  مــا 

ذلك  كل  بعد  ونأتي  مبكرا.  التقاعد  إللــى  وأحلناها  جمدناها  التي 

أن  رغــم  وتحريمهم،  وتحليلهم  وفــتــاواهــم  طروحاتهم  ونستغرب 

الصورة واضحة جدا.

ذات مرة قال الدكتور أحمد الربعي ــ رحمه الله ــ انه ما دام هناك 

فـــراغ فــال بــد أن يــوجــد مــن يــمــلــؤه. فاملجتمع وأفــــراده أوجــــدوا ذلك 

الفراغ وهيأوا األرضية فاستغلت التيارات الدينية ذلك الفراغ ومألته 

بفكرها املتعصب وبخطابها الذي ال تقبل بنقده، فأصبح ما يقولون 

هو الحقيقة الواجب تصديقها وصارت آراؤهم غير قابلة للنقاش، 

فهم من يفسرون وهم من يفهمون وهم من يفتون وهم من يحللون 

وهم من يحرمون.. وما علينا سوى السمع والطاعة.

أخذتني من  فــي رحلة عمل  املاضية  القليلة  األيـــام  فــي  لقد كنت 

الكويت إلى جدة والرياض وأبوظبي والبحرين ودبــي، وكنت دائما 

مــا أواجــــه بــســؤال عــن عــالقــتــي بنبيل الــعــوضــي وعــمــا يــثــيــره من 

سأل عن جاسم 
ُ
موضوعات. تصور ــ عزيزي القارئ ــ فبعد أن كنا ن

يعقوب وعن صقر الرشود وعن أحمد الخطيب وعن شادي الخليج 

وعن ليلى العثمان وعن املسرح في الكويت وعن مجلة العربي وعن 

مؤسسات املجتمع املدني وعن سعد الفرج ورفيقه بوعدنان، وبعد 

سأل عن ديموقراطيتنا وعن الحرية التي نتمتع بها.. صار 
ُ
أن كنا ن

أو  السلطان  أو خالد  وليد  أو  نبيل  أو  بهايف  الــســؤال مرتبطا  اآلن 

النهام. فــإذا لم نغير من واقعنا فسيظل وضعنا كما هو وسنظل 

تحت رحمة هؤالء، ال قدر الله. 

 

الصهيوني  الزهيوي  عــن  السابقة  بمقالتنا   إلحاقا 

التي القت معارضة شديدة من قبل مواقع صهيونية 

 Zionist اسم  االنكليزية تحت  الى  يهودية وترجمتها 

cockroach فاليوم نحدثكم عن البعوض الصهيوني.

للبعوض خاصية وهي امتصاص الدماء ومن زمرة 

دم مـــحـــدد، وانـــثـــى الــبــعــوض هـــي املــتــخــصــصــة بــذلــك، 

فللبعوضة مائة عني و48 سنا و3 قلوب و6 سكاكني 

مثل االبر، ولها ثالثة اجنحة في كل طرف ولها مقدرة 

على استخدام االشعة تحت الحمراء ملعرفة فريستها. 

وعـــنـــدمـــا تـــغـــرز اســـنـــانـــهـــا فـــإنـــهـــا تـــفـــرز لـــعـــابـــا يــقــوم 

ليسهل  الــدمــاء  سيولة  على  ويساعد  املنطقة  بتخدير 

ــبــعــوض بــالــصــهــيــونــي،  امــتــصــاصــهــا، فــإنــنــي اشــبــه ال

فالصهيوني يمتص الدماء، ليس دماء العرب فقط، بل 

الضرائب واالوروبيني،  دافعي  االميركان  يمتص دماء 

ويــحــل قــتــل االبـــريـــاء بــحــجــة ان جــمــيــع الــبــشــر خلقوا 

والصغير  الكبير  بــني  يــفــرق  ال  فالبعوض  لخدمتهم، 

مثل اليهودي اذ ال يهمه قتل صبي عمره 5 سنوات او 

شيخ عمره مائة عام، فالصبي سيكون مقاتال والشيخ 

سيكون شاهدا للتاريخ.

والــبــعــوض ســاعــد عــلــى انــتــشــار املــالريــا مــن خــالل 

نقل العدوى من مريض الى مريض، والصهاينة نقلوا 

الــجــرائــم ضــد االنــســانــيــة مــن بــلــد الـــى بــلــد مــن خــالل 

سيطرتهم على سياسات الدول ملصلحتهم .

أمــــا مـــيـــزة املـــائـــة عــــني، فــلــلــيــهــود مـــراصـــد مـــزروعـــة 

اما  املعلومات،  ونقل  بالتجسس  تعمل  البلدان  بمئات 

السكاكني الست فلديها انواع مختلفة من التسلح من 

العنقودية الى الفوسفورية ورؤوس نووية وغيرها من 

اسلحة فتاكة ضد الفلسطينيني، والــ 48 سنا فلهم 48 

نوعا من اساليب تعذيب السجناء العرب، اما االجنحة 

الثالثة واالشعة الحمراء فهي الطائرات التي تستخدم 

وتــقــصــف الــبــشــر بــاســتــخــدام احـــدث وســائــل للتعقب 

منها االشعة تحت الحمراء لتقصف االبرياء من دون 

رحمة.

ـــم اجـــمـــع مــكــتــوف  ـــعـــال مــــن املــــؤســــف كـــيـــف يـــقـــف ال

االطــفــال والنساء،  املــجــازر بحق  االيـــدي وهــو يشاهد 

املنازل فــوق رؤوس اصحابها، وهــم يبتسمون  وهــدم 

ويضحكون وال تحاسب اسرائيل وال يمكن الحد ان 

يحاسبها ويا ويله من لدغة البعوضة السامة.

لكل بداية نهاية.. ونأمل من الله العلي القدير ان يعجل 

الفرج الخواننا في فلسطني لتكون عبرة ملن ال يعتبر.

 

 كل عمرنا نعرف أن الخيار هو خيار. نوع واحد، بشكل واحد، 

ومذاق واحد. يقطع للسلطة أو يؤكل مع سندويشة جبنة، أما 

أن يصبح عندنا عدة أنواع وموديالت من الخيار، فهذا على ما 

أعتقد من آثار العوملة. هذا ما تفتقت عنه بنات أفكاري - وهي 

كثيرا ما تفعل هذه األيام- وأنا أقف أمام تشكيلة الخضروات 

في السوق املركزي، بحلقت بأنواع الخيار، وأحجام الطماطم، 

وأنواع الخس التي أصبحت خمسة أو ستة موديالت،(حتى أن 

هناك خسا بكشكش عاملوضة)، أما الفلفل فقد انضم الى الفن 

للديكور  وصار يصلح  والغريبة  الجديدة  بألوانه  التشكيلي 

أكثر مما يصلح لألكل. حاصرتني أشكال وألــوان ال تعد وال 

تحصى من أصناف الفواكه والخضار وأنواعها.

خياراتنا..  تعدد  واستغربت  بعيدا،  كالعادة  أفكاري  ذهبت 

عــنــدمــا كنا  بــكــل شــــيء:  بـــل  فــقــط،  اختيار الخيار  فـــي  لــيــس 

صغارا، كنا نجلس على مائدة الغداء لنأكل ما تطبخه الوالدة 

واحــد  بماهيته. صنف  علم مسبق  عندنا  يكون  ان  دون  مــن 

يناسب معدتنا جميعًا ويتناوله كل أفراد العائلة. اآلن أصبحت 

املائدة تحتوي على تشكيلة البوفيه املفتوح، مكونة من أربعة 

الــى خمسة أصــنــاف حسب ذوق وطــلــب كــل فــرد مــن العائلة: 

الــدجــاج، وعبودي  البامية وســارة ما تحب  «حمودي ما يحب 

يريد بيتزا، ومريوم تشيل الطماطم من السلطة».

 في السابق، كنا نذهب الى املدرسة األقرب لبيوتنا، لم يكن 

عندنا خيار آخر، هي املدرسة التي تضم كل أطفال املنطقة، أيا 

يكن منشأهم الطبقي واملذهبي واالجتماعي. اآلن يتعنى األهل 

فــي الــبــحــث عــن املــدرســة املــنــاســبــة لــكــل طــفــل حــســب مستواه 

وأهوائه و(لغته). 

بأكمله، وعلى  للبيت  واحــد  تلفزيون  السابق، كان هناك  في 

كل أفراد العائلة أن يتابعوا ما يختاره األب، حتى ان لم يعجبهم، 

ومازلت أذكر أني كنت أتابع (غصبا) مع والدي -رحمه الله- مباراة 

«الريموت  بمهمة  لقيامي  باالضافة  جمعة،  يــوم  كل  املصارعة 

كونترول» قبل اختراعه. اليوم صار لكل طفل  تلفزيونه الخاص، 

في غرفته الخاصة، اضافة آلالف القنوات املختلفة ليشاهد ما 

يحب وقت ما يحب، من دون حسيب أو رقيب.

في السابق، كنا نخرج في نزهة عائلية يوم العطلة، بال سؤال 

وال استفسار، ومع ذلك كنا جميعًا ممتنني ملجرد الخروج، ويا 

لها من مفاجأة ان تبرع األهل بوقت اضافي للهو واللعب. اآلن 

تجد.. مها في السينما، واحمد في املطعم، وخالد في املجمع، 

واألم على الهاتف تبحث عن أبنائها بعد أن «تطشروا».

هذا غيض من فيض، ولن نتكلم عن باقي الخيارات الحياتية 

هل  لكم:  وسؤالي  أغرقتنا،  التي  واالستهالكية  والتكنولوجية 

نحن أفضل اليوم بكثرة الخيارات، أم كنا أفضل من دونها..؟!

 

 البعوض الصهيوني 

يار
َ

الِخيار والخ

 نبيل العوضي.. «الشرهة علينا» 

 طمس التاريخ البحري ملصلحة من؟! 

 «.. عشقت الصدق صدق العني وصدق القلب وصدق الكلمات..»

(غازي القصيبي)

•••

أروع ما في املبدعني انهم ال ينسون إبداعهم.. حتى وإن أخذتهم الحياة 

محفوظ  نجيب  مــع  هــذا  حــدث  االجتماعية..  او  السياسية  مسؤولياتهم  أو 

وإبراهيم ناجي.. وحدث ايضًا مع الدكتور غازي القصيبي الذي لم تستطع 

السياسة ان تسرقه مطلقًا من «وزارة الكلمة». 

غازي القصيبي، شاعر من طراز نادر.. قصائده تهز القلوب.. تصل الى 

الشهداء وكان  الجبارين. وحينما كتب قصيدة  الظاملني  الوجدان.. وتخيف 

وقتها سفيرًا ال وزيرًا أقام الدنيا ولم يقعدها.

ليحارب  الكويت شهر ســالح كلماته  غــزو  القصيبي، في محنة  الدكتور 

بها الطاغية، وكتب مقاالت عدة هاجم فيها الطاغية، املغتصب، وكان أبرزها 

مقاالت بعنوان «في عني العاصفة».. وفي إحدى قصائده، تنبأ د. القصيبي 

«الحمامة الوادعة» - كما اسماها - «الكويت» من براثن دكتاتور  بأن تنتصر الـ

بغداد. وقال فيها:

كان الليل مظلمًا - كضمير الطاغية        

عندما تسربت خفافيش الغدر

على جناح كابوس بشع       

وهاجمت حمامة وادعة نائمة

في عش صغير بقرب الساحل      

وكان اسم الحمامة «الكويت»

أمته ويتفاعل مع همومها. ومثل  املبدع حينما ينتصر لقضايا  هذا هو 

غازي القصيبي ــ الذي يمر األن بعارض صحي شفاه الله منه، والذي شاع 

على أثره كذبًا خبر وفاته ــ ال يموت، فمثل هؤالء املبدعني ال يموتون.. حتى 

«سامحيني..يا  بعنوان  قصيدة  القصيبي  أبـــدع  املـــرض،  فـــراش  على  وهــو 

املــرض،  هــديــل».. حدثنا فيها عن مرضه وبثنا فيها لواعجه، ورغــم قسوة 

فــانــه، كعادته، انــســاب عذبًا رقــراقــًا وتسامى على األلــم والــعــذاب. وبــدورنــا، 

نسمو على آالم مرضه ونبتهل الى الله مع املاليني من محبيه لينعم الله عليه 

«املاء».  «الكلمة» وشاعرًا لـ بالشفاء العاجل ليبقى بيننا وزيرًا لـ

• االستجواب املهزلة.. انتهت مهزلة االستجواب وبقيت الكويت، نعم بقيت 

النواب ممن كنا نتوسم  الكويتيني غصة، بسبب مواقف لبعض  في حلوق 

فيهم دومًا العدالة واملوضوعية والبعد عن الشخصانية! فحقًا كنت أتمنى 

املــال فــي موقف آخــر، حرصًا على  الغانم وصــالــح  النائبني مـــرزوق  ان أرى 

رصيدهما النيابي، الذي اعتقد انه بدأ ينفد.. «حسافة»!

•••

* الرقم الصعب.. كلمة أريد ان أوجهها الى النائب علي الراشد: انك رقم 

صعب في هذا املجلس.. وأنت بحق ذخر لنا. 

* كلمة لنائب الخط األحمر.. ال والله، لست أنت الذي أصبح خطًا أحمر كما 

تهوى وتتمنى! الرسالة اآلن وصلت بان الكويت هي الخط األحمر.. ال أنت!

 والعبرة ملن يتعظ..   

 

 كفاح أسرة أفغانية 

من املعروف قديما ان افغانستان كانت بلد الريادة، 

محطة  لتكون  الفرصة  لها  يتيح  الجغرافي  فموقعها 

عبور الطائرات املتجهة الى الشرق األقصى، وال تكاد 

ترى أي لوحة لسجل الطائرات في اي مطار عاملي إال 

ويلفت نظرك اسم «كابول» وهي العاصمة االفغانية، 

الـــشـــرق محطتها  الـــغـــرب او  الــتــي تــقــصــد  الـــطـــائـــرات 

لــلــتــزود بــالــوقــود واملستلزمات  االولــــى هــي «كـــابـــول» 

والــفــرو  الــجــلــديــة،  بالصناعات  عريقة  وهــي  االخــــرى، 

يستسيغها  التي  اليدوية  املشغوالت  وبعض  النفيس 

الــســيــاح، كـــان فيها آثـــار تستحق املــشــاهــدة، كــمــا ان 

سكانها من قبائل عريقة لهم تقاليد وعــادات يألفها 

الغريب، ونتيجة الحروب والتطاحن مع الروس غادرت 

الــعــائــالت وانــتــشــرت فــي بالد  افغانستان بعض مــن 

الله، ومن ضمن تلك األسر، وفد الى الكويت رب اسرة 

مع زوجته وابنائه من ذكور واناث وهم من العائالت 

هربا  يملكون  وما  تركوا مساكنهم  الحال،  امليسورة 

من الحرب الطاحنة.

عمل رب االســرة عمال بسيطا لكسب قــوت يومه، 

التعاونية  الجمعيات  احــدى  في  زوجته  تسوق  وعند 

انــهــا من  الخير، وشــعــرت  اهــل  مــن  راقبتها متسوقة 

وعدتها  حالتها  عــن  االستفسار  وعند  راقــيــة،  اســرة 

بــاملــســاعــدة لعمل شــريــف يجبر كــســر االســــرة، وقــد 

لجمعية  مديرا  يعمل  كريم  رجــل  منزل  الــى  ارسلتها 

الـــروضـــة، فاحسنت اســرتــه وفــادتــهــا وهيأ  تــعــاونــيــة 

ابـــو نــاصــر عــمــال لــزوجــهــا اوال كــمــســؤول عــن عمال 

امينا ملستودع  امانته عني  التأكد من  الجمعية، وعند 

في الجمعية والزوجة مسؤولة قسم عطور النساء، ثم 

حصل الغزو الغاشم للكويت، الذي شتت اهلها ودمر 

حياة هذه االسرة الهاربة من الحروب، وعند سماعي 

القصة من االخ ابو ناصر في احدى الديوانيات دعوت 

مــن عمل خير وتساءلت  اقــدم عليه  ملــا  يوفقه  ان  الله 

قائال: «يا ليت نعلم مــاذا ألم بهذه االســرة املنكوبة؟»، 

وكانت املفاجأة من األخ ابو ناصر عندما قال: هل اكمل 

القصة؟ قلت: نعم. قال: علمت من تحرياتي وسؤالي 

عنهم ان االبنة الكبيرة اصبحت دكتورة املانية ناجحة، 

وكــذا االبــنــاء بوظائف واعــمــال مشرفة، وبــدال مــن ان 

يكون االب عامال او مسؤول مستودع واالبناء قابعني 

(بدريهمات  أو عمل  دراســة  بال  في غرفة مستأجرة 

قليلة)، كافح االب واالم كفاحا مستميتا حتى هيأ الله 

لهم العيش الكريم، وهذه والية الله عز وجل للمؤمنني 

الذين يتوكلون على الله، ولــالخ ابو ناصر اقــول: كثر 

الله امثالكم من اهل الكويت الخيرة، وان الله ال يضيع 

أجر املحسنني.

 لنتعلم من أمن دبي! 
الــكــاذبــة، فالواقع  الــبــالغــات  الـــذي تسببه  االزعــــاج،  لغة    بعيدًا عــن 

ومــوجــود منها في  أخــذت صفة عاملية  وان  الظاهرة حتى  إن  يقول 

العديد من الــدول، لكن هذا ال ينفي «التقصير» من قبلنا في كشف 

نــدرك تمامًا أن أي بــالغ كــاذب تتحمل  أيــا كــانــوا.  الجناة واملجرمني 

الدولة مقابله أعباء مالية باهظة، اضافة الى التعطيل الذي ينتج عنه 

الهلع الذي يصيب الناس واملجتمع، لكن هذا ال يبرر عدم القدرة على 

الــدولــة  الــبــال: هــل  السيطرة على الــوضــع.. أبــســط ســـؤال يخطر على 

عــاجــزة عــن مالحقة ومعرفة أصــحــاب الــبــالغــات الــكــاذبــة مــن خالل 

أين  أتــت؟  أرقـــام هواتفهم ومــصــادره األصلية ومــن أي جهة  معرفة 

ر للمؤسسات 
َّ
وف

ُ
التكنولوجيا الحديثة في عالم االتصاالت؟ ملاذا لم ت

 مــن التفتيش عــن اعــذار 
ً
بــدال والــــوزارات املعنية ملساعدتها فــي ذلــك 

األولية تشير  املعلومات  أن  الــيــوم؟! صحيح  تعد مقنعة في عالم  لم 

تلك  الفلبينية، كان وراء  أميركي على خالف مع زوجته  الى مواطن 

الداخلية  الى وزارة  لم نقرأ بيانًا رسميًا منسوبا  البالغات، وان كنا 

حتى كتابة هذا املقال، ما نعلمه أن املعلومات منسوبة الى «مصدر 

مـــوثـــوق» وأيـــًا كــانــت الــصــيــغــة املــتــداولــة، تبقى املــســألــة قــائــمــة، ألنها 

من  وقفة ومصارحة  الــى  تحتاج  التي  للدولة  القومي  باألمن  تتصل 

أننا نفتقر  بالداخلية واملواصالت.. هي حقيقة  الشأن  قبل أصحاب 

أم أن  الفنية والبرامج ذات الصلة بالكشف عن األرقــام،  الى األجهزة 

التقصير يطول جوانب أخرى؟ وملاذا هذ التراخي بعدم املبادرة بأخذ 

االحتياطات الالزمة وتأمني شبكة تقنيات في عالم االتصاالت تؤمن 

الحماية وتوفر املعلومات الحساسة واملطلوبة في مثل هذه الحاالت؟! 

لندع األمر يأخذ جانبًا آخر من باب املقارنة بني حالتني متشابهتني 

امـــارة دبي  فــي  والــوقــائــع..  والــظــروف  املقاييس  اختلفت  تقريبًا، وان 

حصلت عملية اغتيال سياسية بمواصفات عاملية ومتقدمة في عالم 

الجاسوسية، استطاعت شرطة االمارات أن تتوصل الى اطراف الخيط 

التفاصيل يومًا بيوم،  القذرة خالل ساعات، وصــارت تعلن  للعملية 

وفي كل مرة هناك مفاجآت من العيار الثقيل.. وكل ذلك لم يكن ليتم 

لوال تلك الشبكة من الكاميرات املزروعة في االمارات والنظام القومي 

الذي تتبعه دوائر الشرطة، بحيث كان بمقدورها تتبع فرق االغتيال 

ومعرفة كل التفاصيل تقريبًا عن األساليب التي اتبعوها والطرق التي 

انجاز حقيقي يحسب  استخدموها، وهو  التي  والجوازات  سلكوها 

المارة دبي، بينما نحن عجزنا عن معرفة املتصلني ببعض األماكن 

أنه  واملعاينة  الكشف  بعد  يتبني  لكن  تفجير،  أو  قنبلة  عــن  للتبليغ 

وهمي! ال أحد يرغب في النيل من سمعة وعزيمة رجالنا في الداخلية 

أو في املواصالت، لكن الخوف أن تمر الظاهرة من دون عالج جذري 

ثــم تتكرر مــن جــديــد، املهم أن يتم اتــخــاذ اجــــراءات فعالة ومــبــادرات 

لتوفير كل االحتياجات كي يبقى أمن الكويت فوق أي اعتبار.

 

 افتح يااااا مجلس 

 دائــمــا يتم الحديث عــن نــواب مجلس األمــة، 

وكــثــيــرون شــكــكــوا بــذمــم بــعــضــهــم، ومــواقــف 

البعض اآلخر، وأنا اقول ان من يسمع روايات 

وقــصــص مـــغـــارة املــجــلــس، يــصــيــبــه الـــذهـــول، 

الذمم  النائب من اصحاب  كــان  ان  خصوصا 

هذا  مصروف  يريد  نائب  فمثال  (الوسيعة)، 

الشهر، فتأتيه معلومات عن وزارة بتجاوزات 

معينة، فيأخذها النائب للوزير ويقول له: هذا 

مستند يدين وزارتك، فيرد الوزير: واملطلوب؟ 

ينتظر  املقسوم!، وآخر  املطلوب..  النائب:  يرد 

االســــتــــجــــوابــــات (مـــنـــاطـــر) فـــيـــصـــرح أنـــــه مــع 

يرسل  االستجواب  تقديم  وبعد  االستجواب، 

(املـــطـــاريـــش) لــلــحــكــومــة ويـــبـــدأ املــــــزاد، وتــبــدأ 

الدنانير وتأمني مستقبل أبناء النائب والوقوف 

ضد االستجواب واالستماتة مع الحكومة!

.. بال مواقف مبدئية.. بال وجع راس وقلب.

•••

ذهب.. ياقوت.. مرجان.. دنانير.. انها عوائد 

نائبنا من مصاريفه أثناء الحملة االنتخابية، 

واال أريــــد أن يــخــرج نــائــب ويــقــنــعــنــي ويــقــنــع 

الشعب الكويتي بأن مرشحا حملته االنتخابية 

وراتبه  كويتي،  دينار  مليون  نصف  تكلفتها 

دينارا  كنائب 2250  النجاح  بعد  املجلس  في 

كويتيا! فهل هو مجنون أم ماذا؟.. من يدخل 

الــيــوم مــشــروعــا بنصف مــلــيــون ديــنــار، وهــو 

يعلم ان مــــردوده املـــادي 100 ألــف ديــنــار؟ أم 

وأهلها  الكويت  أن مصلحة  وجــد  النائب  هــذا 

والدستور تستحق أن يضحي بكل ما يملك 

كي يحافظ على املكتسبات الدستورية؟! 

هـــذه االمـــــور تــذكــرنــا بــأغــلــبــيــة الـــنـــواب منذ 

أغــلــبــيــة مــن  الــســتــيــنــات وحـــتـــى 92 اذ كـــــان 

املرشحني ال مقار انتخابية 5 نجوم، وال دفع 

كاش وال مصالح ضيقة، وكانوا يجلسون في 

دواوينهم والناس هي التي تأتيهم مترجية أن 

يترشحوا باالنتخابات.. ال العكس! وافتح يااا 

مجلس.

•••

من الدريشة: «لقد أسمعت لو ناديت حيا.. ولكن.. 

ال حياة ملن تنادي».

 

 غنوا معي يا مال!

حالنا أتعس الحال!

غفونا راحة البال!

وجدنا أبعد املنال!

الــذي شرعت  التخريب  ناديت في مقاالت سابقة بضرورة وقف 

أرض  على  املشاريع  من  وغيرها  التراثية،  القرية  مشروع  جــرافــات 

الجدود قبالة الساحل املطل على منطقة شرق وجبلة، وغيرها من 

املناطق األثرية التي عاش فيها أهل البحر، وخلفوا لنا آثارًا حق لنا أن 

ننقب عنها ونخرجها من باطن األرض، بعد أن ارتكبت في الزمان 

خطيئة مازلنا نتأسف على ارتكابها، وهي هدم البيوت التراثية التي 

تم تثمينها.

ان ما يقدم عليه من مشروع القرية التراثية وغيرها من املشاريع 

قرية جديدة  نبني  أن  يعقل  فهل  أخـــرى،  ذاتــهــا خطيئة  املنطقة  فــي 

مصطنعة باإلسمنت املسلح على قرية حقيقية تحتها؟!

ان مـــا أنـــشـــده مـــن أصـــحـــاب الـــشـــأن وخـــاصـــة املــجــلــس الــوطــنــي 

ذات  الجهات  من  وغيرهما  الكويت  وبلدية  واآلداب  والفنون  للثقافة 

يستمعوا  وأن  العبث،  هــذا  يوقفوا  أن  بــاآلثــار  للعناية  االخــتــصــاص 

إلى صوت العقل، ويعمدوا إلى تسييج هذه املنطقة التي ال تمثل من 

أثرية  تنقيب  فــرق  إلــى  ويسندوا  كيلومترات،  بعض  ســوى  الكويت 

معتمدة للكشف عن اآلثار التي لن تخلو بطبيعة الحال من اكتشاف 

األجــداد في كل  التي خلفها  القديمة واألدوات  والعمالت  الفخاريات 

األزمان، بل إن األمر في يقيني سوف يسفر عن معلومات غاية في 

الوثائق  يقينية  من  ويعزز  املنطقة،  لهذه  األول  التوطن  عن  األهمية 

األخرى لتاريخ الكويت.

أنــادي  الكويتية  التاريخية  للجمعية  املنتمني  األعضاء  كأحد  وأنــا 

بضرورة أن يكون هناك تعاون حقيقي مع الجهات ذات االختصاص 

في الحفاظ على آثار الكويت بغية تجليتها لألجيال املتعاقبة، وحتى 

ال تصبح تاريخا مغيبًا ألجيال قادمة.

ان مشاريع تحديث العاصمة ال يمكن أن تنفذ على حساب تغييب 

تاريخ الكويت الحقيقي، فالنشاط األبرز لتاريخ األجداد هو النشاط 

املعنية  املنطقة  هــي  ومـــازالـــت  كــانــت  املستهدفة  واملــنــاطــق  الــبــحــري، 

ذاتها.

الجميع على  تكالب  بلد  آثــار  مــن قلب محترق على  هــذه صرخة 

التفنن في تغييبها وإهمالها، لعلها تسمع أحياء القلوب، وتصل إلى 

فهوم الغيارى على تاريخ الوطن.

 

دلع املفتي

dalaa@fasttelco.com

عبدالرحمن عبدالعزيز الدعيج

خالد عبدالله العوضي

kaarsa@yahoo.com

د. سعود محمد العصفور

dr_al_asfour@hotmail.com

مشعل حمود الجريد

Nasaaa_333@hotmail.com

فخري هاشم السيد رجب

 باب هاني 

 ابتسامة خجلى 

د. إبراهيم بهبهاني

منى العياف

alayyaf63@yahoo.com
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 مبدعون.. ومؤزمون! 


