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 بمناسبة فترة الصيف الكويتي وهذا اللهيب الحارق الذي يهيم بالوطن 

من دون رحمة، وأمام انهزام املبادرات الوطنية في إضفاء روح مبهجة تعيد 

الفرح على وجوه العامة املرابطة، وهذه الشبيبة املبعثرة على أرصفة البلد ال 

تنشغل بشيء مفيد، فإذا بها طريدة سهلة لالنحراف بشتى  أنواعه.

كل تلك الصور وغيرها الكثير حني تقف الشبيبة وحدها حائرة، تائهة، 

ضائعة في خفايا الوطن، لتعلن وبشكل مأساوي عن إرادتها املكبوتة، في 

حرمانها من ممارسة حق من حقوقها االنسانية، ولك أن تتجول بالبالد 

من أقصاها إلى اقصاها لكي تعي أنه ليس هناك من مهتم بهذه الشريحة 

العمرية مــن هــــؤالء، واذ نستثني مــن ذلــك بعض املــحــاوالت مــن بعض 

االنشطة هنا او هناك، اال انها ال تكفي لكي تستوعب هذه الشريحة الكبيرة 

من املجتمع.. انه الشباب يا هذا، طموحه جامح ال يقف عند حد، واألدهى 

من ذلك أنه ال يقبل الوصاية السمجة عليه مهما كان مصدرها. وها هم أهل 

الوصاية من فكر عكرمة ال يتركون لهم نسمة هواء يتنفسونها، أو ابتسامة 

بريئة يطلقونها، حتى ينقضوا عليهم كانقضاض نسر جائع شره على 

فريسته، فيلجمونهم ويكسرون ما بهم من أمل، ومن ثم يعيدونهم أشباه 

بشر، ال تحمل في رؤوسها سوى الطاعة للمجاهد األكبر، ساكن كهوف 

تورا بورا... وأخيرا الى الجحيم وبئس املصير.

أما الوجه اآلخر العبثي في هذه املعضلة، فنراه بشبيبة متسكعة تنتشر 

كالجراد باملجمعات واألســـواق من دون هــدف، تعاكس، تتصارع فيما 

بينها، تتساءل أين املصير؟

ــعــقــل؟ أال تــوجــد دراســــات جـــادة هــادفــة مــن املــراكــز العلمية 
ُ
هــل هــذا ي

واالجتماعية في الدولة ترسم وتخطط ملصير شبيبتنا؟ انه حقا ألمر محير، 

على من نعلق الجرس؟ أال تكفينا كل تلك املؤشرات الخطيرة من ضحايا 

اإلرهــاب واملــخــدرات التي نسمع عنها بشكل شبه يومي لكي نستوعب 

أننا أمام كارثة إنسانية نحن َمن صنعها، ونحن من غفل وبإصرار عن 

مشاكلهم.. لنفتح لهم خزائن الدولة في تبني مشاريع هادفة جادة ومن 

دون مجاملة لفكر هنا ووصاية سمجة هناك (وهنا بيت القصيد). كل ذلك 

بهدف استيعاب هذا الغليان وهذه الروح الثائرة، وكل تلك الطاقات اإلبداعية 

بشتى صورها.. فكما أن للمسجد دورا، فإن هناك من األدوار األخرى 

املغفلة دورا ايضا.

فللعلم دور، وللمسارح األهلية الهادفة بمختلف أشكالها دور، وللمكتبات 

العامة دور، وللموسيقى والرقص دور (وهذا نموذج جاد من الفرق الوطنية 

الكويتية للموسيقى وغيرها ايضا بهذا الــصــدد..)، للرياضة دور مهم 

(بالرغم من انحسار مراكز الشباب بني املناطق السكنية الحديثة، ملاذا؟ 

ال أعرف..)، وللسياحة الوطنية (تلك السياحة الفقيرة التعيسة) دور مهم، 

ولإلبداع الشبابي دور أكبر... إلخ.

نحن بحاجة إلى تفكير هادف جاد، وميزانية معقولة لنتوغل بمشاريعنا 

تلك الــى عمق البلد، فالبلد ليس عقارا فقط، وليس عــمــارات استثمارية 

وتجارية، وما أكثرها عددا وأقلها نفعا، بل الوطن ايضا روح ومستقبل 

أجيال. إنها لعمري ملسؤولية جسيمة على عاتقنا، إال أنها ليست مستحيلة 

وكل ما هو مطلوب فقط هو العزم، وعلى قدر همة أهل العزم تأتي العزائم.

فمتى نستوعب ذلك يا ترى؟ 

رْس
َ
كامل عبدالحميد ف

kamfaras@yahoo.com

 انتقل إلى رحمة الله املفكر املتميز د.أحمد البغدادي بعد ان 

 ثقافيًا كبيرًا وألقى بالكثير من األحجار في املياه 
ً
ترك سجاال

الراكدة في الساحة الفكرية في الكويت واملنطقة.

وإن كان الرجل قد ترك ضفة النهر، حيث الصخب والعراك 

والخالفات اليومية في الالقضية، وكيل االتهامات بال سبب 

ــــرأي، وادعـــيـــاء الحكمة والــتــفــرد والــعــلــم من  للمخالفني فــي ال

انصاف املتعلمني بما يملكون من سطوة وعالقات واصوات 

عالية وانصار وجماعات وتيارات،فقد انتقل الى الضفة االخرى 

من النهر عند مليك مقتدر، حيث السكينة والهدوء وال يبقى إال 

عمل االنسان خالصًا لوجه الله الكريم.

كان البغدادي متسقًا مع نفسه وأفكاره، مدافعًا عن مبادئه 

التي آمن بها ونال الكثير من السهام واالتهامات، لكنه ظل على 

موقفه املؤيد للعقل.

كان البغدادي تنويريًا من الطراز األول، رافضا بشدة لحكم 

الدولة الدينية، مدافعًا عن الدولة املدنية بكل ما تعنيه من سلوك 

وافكار.

وكان مشاغبا فكريًا من الطراز االول، شاهرا قلمه في وجه 

معارضيه مهما قدم من تضحيات.

وكــــان الــرجــل فــي مــيــدان الــعــلــم اســـتـــاذًا بــارعــًا فــي العلوم 

السياسية، تخرج على يديه العديد من طالب العلوم السياسية، 

كما قدم الفقيد نتاجًا فكريًا متميزًا، ورغم ان الرجل من اكثر 

الناس الذين طرحوا قضايا فكرية مرتبطة بالتفكير السياسي 

املرتبط بالفكر االسالمي، لَم ال وهو الحاصل على دكتوراه في 

فلسفة الفكر االسالمي، ومع ذلك كانت اغلب معاركه الفكرية 

مع تيارات االسالم السياسي.

وربما ال أزيــد عما كتبه كثيرون عن الراحل الكريم، لكن 

من واقع التعامل املهني معه، سواء في الحوارات الصحفية او 

اللقاءات، نجد انه كان متواضعًا بشكل مثير لإلعجاب، وصلبًا 

في الدفاع عن مواقفه حتى لو نال بسببها الكثير من االذى.

وأجدني هنا أتذكر هذه الحالة الفكرية االنسانية الشديدة 

الثراء على املستوى الفكري، أين االنصار واملؤيدون واملتحدثون 

عن تاريخه وفكره؟ لالسف نحن نعيش في عاملنا العربي 

مأساة املفكر الفرد الذي ال ينتمي الى تنظيم او جماعة او تيار، 

ورغم ثرائه الفكري وشموخه التنويري، فإنه كان يبدو وحيدًا، 

فال تيار يسنده وال جماعة تقدم الدعاية والدعم، بينما نرى 

كثيرين من انصاف وأرباع املفكرين الذين لم يقدموا اي نتاج 

فكري إال أن لهم مواقع متقدمة في تياراتهم، لذا يتبارى الشعراء 

وحَملة األقالم في اإلشادة واملديح ورفعهم على االعناق.

اذا كح أحدهم تجد اآلالف تتحّمد له على السالمة وتتذكر 

املواقف العظيمة له رغم انه والخواء سواء.

د أمامي مأساة املفكر العربي الحر الذي 
ّ

لكن الفقيد جس

ال ينتمي إلى جماعة أو تيار أو حزب، رحم الله الفقيد الكبير 

رحمة واسعة. 

محمود حربي

الباقي على   رمضان هو الشهر االجمل بني الشهور، وهو 

مر العصور، وهو الشهر الذي يخرج املرء العامل فيه من الذنب 

وتفتح  الشياطني،  وتسلسل  الــرحــمــات،  تــنــزل  ففيه  مــغــفــورا، 

أبـــواب الــجــنــان، وتغلق أبـــواب الــنــيــران، وفــيــه نــزل الــقــرآن على 

نبي السالم، وفيه تظهر روحانيات االنسان، فاإلنسان كائن 

روحاني، خلقه الله من املادة ونفخ فيه الروح، لكن مع طغيان 

املادة ودوران عجلة الحياة تغيب الروح لفترات وتسيطر املادة، 

بما تعني كلمة مادة من كآبة، ثم يأتي رمضان ليجعل الروح 

تعلو وتسمو واملادة تتوارى وتنحصر.

فسبحان الله الذي قدر كل شيء، ففي هذا الشهر الفضيل 

الــجــمــال، ففي  الحياة بعني  وتـــرى  القبيح،  االشــيــاء  مــن  يحلو 

رمضان أجد نفسي أكثر نشاطا من أي شهر ســواه، وأحب 

أن أمارس هواية الطبخ فأشمر عن ساعدي واتفنن في صنع 

مأكوالت تهفو النفس إليها.. وكفى حديثا عن الطعام ألننا في 

وقت الصيام.

لالجهزة  الصيانة  عمل  هــي  رمــضــان  شهر  مــن  والحكمة 

وكذلك  الحياتية،  تكمل مسيرتها  ان  تستطيع  كي  اإلنسانية 

تقوية الحس لدى الغني كي يشعر بما يعانيه الفقير من جوع 

وفقر وحاجة، وجعل رمضان ايضا كي يتأمل االنسان حياته 

ويعقد املقارنات، ويسأل نفسه هل يسير على نهج خاط ئ أم 

سليم؟  لذلك نتمنى ان يكون رمضان هو شهر اصالح املسار 

لنواب مجلس األمة الكرام ليتركوا عجلة االقتصاد تدور، فقد 

توقفت كثيرا بسبب أزمات النواب املفتعلة، وان تكون الحكومة 

ايضا على قدر املسؤولية فتعمل باخالص حتى يصل الوطن 

الغالي الى الخالص، وان تضرب بيد من حديد على السارقني 

ألموال الشعب، واملستغلني لنفوذهم من أجل أنفسهم وذويهم، 

لتغير  بــإخــالص ونــزاهــة وضمير حــي  الجميع عملوا  أن  فلو 

وجه الوطن وصار أجمل وأجمل.

رمضان شهر الخير، وشهر البركات، نرجوا ونأمل أن يعم 

الله ورعــاه، وعلى آل الصباح  خيره على سمو األمير حفظه 

الكرام وعلى الشعب الكويتي الهمام، وعلى أمتنا العربية وعلى 

الشعوب اإلسالمية وعلى العالم أجمع من شرقه الى غربه، وان 

يعيد الله تلك األيام علينا بالخير واليمن والبركات، وكل عام 

وانتم بخير.

غسان سليمان العتيبي

 gotaibi@yahoo.com

 دفاعًا عن تاريخ الكويت هبوا نيامًا! 

 البغدادي.. وإشكالية مفكر بال جماعة 

 غسانيات رمضانية 

 شباب صيفي 

 األمن الكويتي والجوار 

 هـــــــــــــــــــــــــــــــــون أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــهـــــــــــــون

خــــــــــــــلــــــــــــــنــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــــــوي بــــــــــــــــــــــــدون

تـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــخـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــكـــــــــــــون

ســـــــــــــــنـــــــــــــــون ثــــــــــــــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــــــــــــــا  ارض 

كيفما يكن الحال فإن لالوطان تواريخها التي حق للجميع احترامها، 

لكننا في وطننا الحبيب ابتلينا بمن اعتلوا مناصب في مراكز بحثية 

اثرية واغفلوا الحفاظ ع لى ما تبقى من اآلثار غيبت بفعل زحف املباني 

املدنية واصبحت طي النسيان.

وبديهي ان من تغيب عن فكره خارطة املواقع االثرية القديمة واماكن 

التوطن الحضري لتاريخ الكويت يسعى دائما عامدًا او جهالة منه الى 

الدولة هي جعل  تبرير ضعفه وسوء تدبيره بترديد مقالة ان سياسة 

وناطحات سحاب!  ابــراجــًا  طــراز عمراني  احــدث  على  العاصمة  كويت 

وغاب عن فكره ان التوطن االول والنشاط البحري كانا في هذه الرقعة 

التي ال تزيد في مجملها على بضعة كيلومترات، وان في باطن تربتها 

سر التوطن وكنوز آثار تاريخ الكويت، وازعم ان تلك الكنوز لو قدر لها 

ان تخرج على نسق علمي اثــاري معتمد الفــرزت متحفا فريدًا يحفظ 

لالجيال تراث الرعيل االول ممن ركبوا السفن الشراعية بحثا عن اللؤلؤ 

تــارة، وجابوا البحار سفرا وتجارة تــارة اخــرى، فضال عما ينجم عن 

الكويت  لتاريخ  املعلومات  من  الكثير  تضيف  جمة  فوائد  من  التنقيب 

وتفك رموز غوامضه. وعتبي على من هم ع لى سدة االمر هذا التضييع 

والتسويف في معالجة االمور وتوجيهها الى الوجهة املنشودة.

وليت االمر يقف عند هــؤالء، بل يتعداه الى قسم التاريخ في جامعة 

الكويت الذي الغي مقرر اآلثار من صحيفة التخرج دون مسوغ عقلي، 

فهل يعقل أال تدرس آثار بلد من البلدان، وتدرس آثار حضارات البلدان 

االخرى؟!

جلست مع صديقي الدكتور فهد الوهيبي، وهو مدير املتاحف سابقا، 

فقال لي بعبارة فيها كل الحسرة، هل تحب ان ترفع ضغط الدم عندي، 

فأنا وأنت معًا، وهم جميعا معا كمن ينفخ في جربة مخزوقة!

نحن نعيش زمن تسطيح الرؤى، وال يسمع فيه اال ملن تغتر وتبختر، 

وانــــاخ االبــاعــر وتـــرك فــكــره بــهــا يــســرح ويــمــرح، وطــمــح بــعــدهــا بشرب 

حليبها الصافي!

هذه صرخة شاكية باكية احببت ان تصل الى من يروم رفعة الوطن، 

ويذود عن تاريخه املضيع بأيدي من تفننوا في تسويف كل امر، وقنعوا 

بقول: «الهون أبرك ما يهون»!!

د. سعود محمد العصفور

 dr_al_asfour@hotmail.com

 عُذرًا معالي الوزير! 
 عــــذرا مــعــالــي الـــوزيـــر ال تــغــضــب وال تــزعــل مما 

سطره القلم بحقك، فهذا ما اقترفه لسانك بقبولك 

الوزارة، واقسمت اليمني بان تؤدي عملك باخالص 

في خدمة الوطن واملواطنني.

ــــوزيــــر اصـــبـــحـــت تـــحـــت املــجــهــر  عــــــذرا مـــعـــالـــي ال

الــفــاحــص الــــذي يــكــشــف اعــمــالــك ومـــا عــلــيــك اال ان 

تنفض الغبار.

النقد  الــوزيــر ما عليك اال ان تتقبل  عــذرا معالي 

من املواطن البسيط (الزوري) قبل املتنفذ (الهامور) 

فما  وإال  التذمر،  دون  اريحية  وبكل  رحــب  بصدر 

والـــوطـــن، فالتحرك  االمــانــة  بـــررت بقسمك وخــنــت 

الفوري عند وقــوع اي مشكلة داخــل اروقــة الــوزارة 

باملوضوع،  فتح تحقيق عاجل وسريع  الى  يدفعك 

الفاسدة  والــبــطــانــة  الــجــوقــة  مــن  الحكم فيه  ويــكــون 

املسببة للمشكلة اصال، وبذا تكون النتائج املتوصل 

الــيــهــا هــي عــلــى مــقــاس كــل شـــيء تــمــامــا يــا طويل 

العمر، وكل ما يقال ما هو إال هرطقة من هرطقات 

املفترين الحاقدين.

عذرا معالي الوزير فكل يوم يمر عليك في وزارتك 

دون انجاز يذكر لك يكون في مصلحة الجوقة من 

الكفة االخرى من امليزان التي بدورها تتساوى مع 

امــره  املغلوب على  املــواطــن  االولـــى فــي طحن  الكفة 

والــــذي أتـــى بــهــم دون وعـــي وبــعــفــويــة مــنــه اعــتــقــادا 

اليومية  ملشاكله  الــحــلــول  ومــدبــرو  املــنــقــذون  بانهم 

التي ال طاقة للجبال بحملها فما بالك بالبشر.

املــواطــن  باستطاعة  يعد  لــم  الــوزيــر  عـــذرا معالي 

تحّمل الفساد االداري املعشش في وزاراتكم، فااللم 

يعتصر قلوب اهل الكويت قاطبة دون استثناء ملا 

آلت إليه احوال البالد في مختلف القطاعات التنموية 

وقد  للمجتمع  بالنسبة  الحياة  عصب  تعتبر  التي 

اصابها الشلل التام كاملستشفيات ومحطات توليد 

الكهرباء واملاء والبترول واملدارس والطرق وغيرها 

اليومية  املعاناة  الــى  ذلــك  كل  أدى  وبالتالي  الكثير.. 

التي يعانيها املواطنون في دولة املليارات.

عذرا معالي الوزير ال تبتسم وال تفرح كثيرا وال 

امام  الـــوزارة  توليك  اثناء  بالبشت  تسر وال تكشخ 

عدسات التصوير، فمدة البقاء قصيرة مهما تكن 

اليوم وزيــر وغــدا تطيير، وعندما يحني  طويلة الن 

يوم الرحيل ستصبح بني عشية وضحاها مواطنا 

عاديا في طي النسيان دون انجاز يخلد.

الديرة همه األول  الله من كانت  أدام وأعــز وأبقى 

واألخير.

أمني معرفي

 Amin_Marafie@hotmail.com

 ألنك أنت أنت يا محمد 
 ما السر فيك يا محمد بن عبدالله، صلى الله عليك وآلك وسلم؟ ملاذا 

تخفق أفــئــدة الــعــارفــني عندما يــذكــر اســمــك املــبــارك فتلهج األلــســن بل 

الــذي جعل ألباب اهل االلباب تحتار  القلوب بالصالة عليك وآلــك؟ وما 

فيك؟ ملــاذا «لـــوالك مــا خلقت االفـــالك» فــال يقاس بــك سماء مبنية وال 

ارض مدحية وال شمس مضيئة وال قمر منير؟ ملاذا «ولو أنهم اذ ظلموا 

انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 

رحيما»؟

نــعــم، الــلــه تـــواب رحــيــم، ولــكــن حتى يــأتــوك زائــريــن (جــســدا أو قلبا) 

من  الرحمة  نسيم  يهب  فقط  عندها  لهم،  وتستغفر  الله  فيستغفروا 

رب الرحمة من حديقتك الفيحاء يا محمد، فيبرد القلوب التي احترقت 

ارحــم  الــلــه  الــذنــوب،  اقلقتها  الــتــي  الضمائر  املــعــاصــي ويسكن  بــنــيــران 

الراحمني؟ نعم والف نعم، ولكن انت باب رحمته، فمن اراد دخول املدينة 

بــابــهــا، فما ارســلــك ربــك اال رحــمــة للعاملني، أألنـــك رســول  فليأتها مــن 

املحبة وبك وباتباعك يحبنا الله؟.. ألست الناقل عن رب الرحمة واملحبة 

الله  الله»؟ حب  فاتبعوني يحببكم  الله  «ان كنتم تحبون  والجالل قوله 

هو ارقى درجات الحب، هذا الحب الداعي الى حب الخير وحب االنسان، 

كــل انــســان، حــب الــوطــن ومـــا حـــوى بــل حــب كــل مــا خــلــق الــلــه النـــه من 

املعروف النــه معروف، وان  الله يعود، حب يدفعك الن تعمل  الله والــى 

تخدم االنسان النه انسان فــ «تطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما 

واسيرا» وان تضحي في سبيله بكل غال ورخيص، حتى األهل والولد 

حتى تكون النبي الذي لم يؤذ قط نبي قبله كما أوذيــت يا رسول الله. 

الغلظة طــوال حياتك  الفظاظة وال  لم يعرف  الــذي  القلب  أالنــك صاحب 

املباركة؟.. هذا القلب الرقيق الشفيق الذي يحن على كل خلق الله، حتى 

الــرؤوف والولي  الحيوان النه «في كل كبد رطبة صدقة»، أولست االب 

الشفيق لكل من اتبعك وآمن بك؟ «ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا 

من حولك»، ولكنك تحمل هذا القلب الرحيم الذي اسرت به من صحبك 

وتقرب منك فاحتويتهم واستوعبتهم فدخلوا في دين الله افواجا.

«انــك عــلــى خــلــق عــظــيــم»؟.. هـــذه املــدحــة العظيمة مــن رب الجاللة  ـــ ـــ أل

امتدحك بها فكنت اهال لها. خلق دانت لك البشرية به، عربها وعجمها، 

ابيضها واسودها، غنيها وفقيرها، فصرت به سيد ولد آدم من االولني 

القرآن  ادبــك ربــك فأحسن تأديبك، فكان خلقك  لــم ال وقــد  واآلخــريــن، 

يا محمد فأنت القرآن الناطق، تحمل كل معانيه وتمثل كل اخالقياته 

ومبادئه، النك االسوة الحسنة، النك حبيب الله ونجيبه، النك من صلى 

عليك وآلك املالئكة، النك اجمل من خلق الله، النك ارحم من خلق الله، 

النك ارق من خلق الله، النك الخير والخير انت، النك انت انت يا محمد، 

نحن نحبك.

مالحظة:
 هذه املقالة موجهة ملن يتذوق العرفان والتصوف االسالمي، اما من ال يجد 

في نفسه ذلك فليعذرني.. مع احترامي.

د. عبدالنبي العطار

 abdul_2345@yahoo.com

 الكويت واملاورائيات 
 يقول جون أف. كنيدي «ال تسأل ما ستقدمه أميركا لك، وانما 

اسأل عما ستقدمه أنت لوطنك»

الصادر   17171 رقــم  بعددها  اللندنية،  الحياة  جريدة  نشرت 

أبريل 2010، خبرًا بشأن تفسير علمي لألحاسيس   9 بتاريخ 

املـــاورائـــيـــة، حــيــث تـــنـــاول الــخــبــر قــــول بــاحــثــني إن بــعــض الــذيــن 

يوشكون على املوت أو يكونون في مرحلة احتضار يقولون إنهم 

رأوا أنوارًا ساطعة، أو شعروا باملتعة أو التقوا بأشخاص عرفوهم 

في املاضي، أو أنهم خرجوا من أجسادهم، ولكن الحقيقة هي أن 

الكربون في  البوتاسيوم وثاني أوكسيد  وجود نسبة عالية من 

الدم في هذه املراحل، هي التي تعطيهم هذا االنطباع، وفق بحث 

ماريبور- سلفانيا  -كاتيس من جامعة  كليمنك  زاليكا  الدكتور 

وزمالئه.

ولعل ما يبرز في الخبر، هو حالة الشوق العميقة في االنسان 

ملن يعز، في أزمنة وأماكن وأشخاص، وأحداث يتوق إليها، حتى 

ــقــدت مــنــه، وأصــبــحــت عند قــرب الــلــقــاء، مطمحًا فــي طريق 
ُ
لــو ف

العبور، لعلها تأتي ولو كصورة أو ذاكرة، في ما وراء العالم الذي 

نعيشه ماديًا.

حالة  فــي  للوطن  عشق  حــالــة  نعيش  -الكويتيني-  أنــنــا  أعتقد 

ــة املـــاورائـــيـــات، والــكــثــيــرون من  الــحــيــاة الــعــاديــة وحــتــى فـــي حــال

الكويتيني وحتى من املقيمني يشتركون بهذا الشعور.

ولعل الجميع معنا في هذا، حتى ممن افتقدنا وذهبوا عنا اآلن، 

يطمح ملشاهدة كويت عظيمة، ومتقدمة، وجميلة، ويافعة ويانعة.

هنالك حب للتباهي بما لدينا وما يمكن تحقيقه في -و- لهذه 

األرض.. في ما بني األوطان واألمم والدول األخرى .

يــبــقــى هـــذا األمــــر بــحــاجــة إلـــى تجسيد فــي واقــــع وعــمــل دائــم 

ومستمر، ولعل هذا الشعور كان واضحًا جدًا في عيوننا عندما 

ــســلــب، وتـــم الــعــمــل بصمت داخـــل الكويت 
ُ
كــنــا نــشــاهــد وطــنــنــا ي

وخارجها. هذا العمل اآلن يجب أال يبقى حبيس القلب أو العقل، 

ويستمر مهما اشتدت املعاول في أي ظروف أو تحديات.

نــحــن بــحــاجــة إلــــى تــفــعــيــل الــكــويــت كـــوجـــود ومـــكـــان لــألمــان 

واالطــمــئــنــان واملـــســـاواة والــحــضــارة وتطبيق الــقــانــون، مــع نحت 

بذل 
ُ
تلك املفاهيم في كل وقت، وفي كل عمل، اذ يبقى أي جهد ي

لزماننا وما بعد زماننا، خالدًا بالصوت والصورة.

مكان،  كل  اليها من  الناس  يهاجر  الـــدول،  من  الكثير  نشاهد 

بسبب اختيارها أن تكون في الصدارة وأن تكون جاذبة للطاقات 

العاملي،  والتحدي  فالصراع  ألبنائها،  حتى  طــاردة  ال  والكفاءات 

أراد االستقرار  اليها كل من  بــأن تكون األمــة واحــة يدلف  يبقى 

والـــثـــبـــوت، بـــصـــورة دائـــمـــة ولــيــســت مــوســمــيــة، بـــل فـــي كـــل وقــت 

وزمان.

لبيد عبدال

Labeed.abdal@gmail.com

 http://www.labeedabdal.blogspot.com

الصعبة خــالل فترة  الــظــروف  املقبلة ظــروف قد تشابه   في االشهر 

حرب تحرير الكويت 1991، وهي في علم الغيب ونتمنى االمن والسالمة 

للجميع.

ولكن ما يهمنا في املوضوع االستعداد لالسوأ، وهل هناك ترتيبات 

وقائية في حال حصلت مواجهة عسكرية اميركية ـ ايرانية ال نتمناها 

وما سيصيب الجميع من دمارها؟

الــوطــنــيــة الكويتية  الـــحـــرص عــلــيــه ان تــكــون وحــدتــنــا  اول مـــا يــجــب 

متماسكة وصلبة وال نسمح ألي كان بالنفخ على نار الفتنة، فيجب اال 

يشعر اي مواطن بانه اقل من اآلخرين، وذلك بان يحب الكويت ويعطيها 

ويطبق قوانينها ويدافع عنها اكثر من الجميع.

ففي سنة الهيلق 1868، وهي املجاعة العظيمة التي دامت ثالث سنوات 

له الشيخ عبدالله بن صباح، كاد الجوع واملــرض والحفاة  ايــام املغفور 

العراة من شمال الكويت ان يبيدوا الكويت لوال رحمته سبحانه، فلقد 

اثبت املحسنون الكويتيون حبهم للكويت وتعاضدهم مع اهلها وفتحوا 
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وغيرهم. لقد تجاوز اهل الكويت محنتهم بفضل عطائهم وترابطهم.

الكويت جميعهم  اهــل  تكاتف  العراقي سنة 1990  الغزو  فترة  وفــي 

في  والعباد  البالد  تحررت  واملحتاج حتى  واملريض  الفقير  وســاعــدوا 

1991/2/26، وضربوا اجمل االمثلة وكانوا كما قال سبحانه «ويؤثرون 

الــى اصحاب  على انفسهم ولــو كــان بهم خــصــاصــة». وايــضــا نحتاج 

الرأي السديد والقرار الشجاع، ونتمنى من الحكومة منحهم املزيد من 

الصالحيات ومساندتهم في قراراتهم النهم يعملون من اجل الكويت 

اوال واخيرا وال يحملون اجندات ال حزبية وال قبلية وال طائفية.

ففي 1931 سنة الجدري، التي قضت على 7000 شخص اكثرهم من 

البلدية آنذاك سليمان العدساني باتخاذ االجــراءات  االطفال، امر مدير 

البحر  القادمني عن طريق  االيرانيني  امللوثات وترحيل  الوقائية وحرق 

وبضاعتهم واغــــالق الــســور ومــنــع الــدخــول الـــى الــكــويــت حــفــاظــا على 

اهلها.

وثانيا، نتمنى من الحكومة ان تتشدد في تطبيق القوانني وال يرهبها 

مــن يــرفــع صــوتــه بغير حـــق، فلقد مللنا مــن الــصــيــاح واثــــارة الــشــارع 

ملصالح خاصة، ولقد غير من واقع الكويت قرار الشيخ عبدالله السالم 

الصباح، رحمه الله، بالغاء اتفاقية الحماية املوقعة في عهد الشيخ مبارك 

الصباح سنة 1899، وقراره االنتقال الى مرحلة السيادة الكاملة، وذلك 

السلطات،  الدستورية وفصل  املؤسسات  في 1961/6/19، وقيام دولة 

ومن يرد ان يعترض فلديه التظلم باملحاكم ولديه قبة عبدالله السالم.

تيسير عبدالعزيز الرشيدان

 t-r61@hotmail.com
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