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بداية نعزي أهل الطفل الذي انتقل إلى جوار ربه بعد إبرة بنج 
تلقاها في أحد مرافق وزارة الصحة، وندعو اهلل العلي القدير أن 

يتغمده بواسع رحمته.
خبر وفاة هذا الطفل تصدر مواقع التواصل االجتماعي وجاءت 
مطالبات بتدخل الوزير وهنــاك مطالبات أخرى تطالب بتحمله 
املسؤولية وتقدمي استقالته نظرا لتكرار مثل هذه احلوادث التي 

بدأت تهز الثقة في اخلدمات الصحية املقدمة.
وزير الصحة أو املسؤولون في الوزارة سارعو إلى حتسني 
صورة الوزارة بانتفاضتها التي خلصت إلى تشكيل جلنة حتقيق 
للتأكد من وجود خطأ طبي في احلادثة، كما أنه صدر قرار بناء 
على ما مت نقله يقضي بإيقاف الطبيب كإجراء احترازي عن العمل 

حلني ظهور نتائج التحقيق.
لم متض على هذه احلادثة ساعات حتى شهدت الوزارة حالة 
وفاة أخــرى ملريضة مبتعثة  للعالج في اخلــارج، تغمدها اهلل 
بواســع رحمته، حيث مت إرسالها دون أي جتهيزات للحالة رغم 
أنها حتتاج إلى رعاية وإخالء طبي كما ذكر ورمبا يكون اإلهمال 
سيد املوقف، هذه املرة لم نســمع أي تعليق للوزارة على هذه 

احلادثة حتى كتابة هذه السطور.
عودة إلى ملف قضية الفقيد الــذي اصبح بني يدي أعضاء 
جلنة التحقيق ولن نخوض فيه، متمنيا من اللجنة اإلســراع في 
إعالن نتائج احلادثة بكل شــفافية وبأســرع وقت ممكن دون 

متديد أو مماطلة.
قضايا األخطاء الطبية السابقة جميعها أحيلت إلى جلان التحقيق 
وما يزعج الشارع الكويتي هو عدم ظهور هذه النتائج إلى يومنا 
هذا، منها على ســبيل املثال حادثة مركز اجللدية وأخرى حلالة 

في أحد املستشفيات احلكومية.
نواب األمة كان األولى عليهم قبل كل شيء أن يفّعلوا دورهم 
الرقابي، ويطلبوا من املســؤولني بالوزارة عقد مؤمتر، توضح 
خالله مالبسات احلوادث السابقة ومعرفة نتائجها قبل أن يطالبوا 
بإحلاق هذه احلادثة إلــى قطار اللجان حتى يطمئن اجلميع من 

إجراءات الوزارة.
الواجب من نواب األمة الدعوة الجتماع أعضاء اللجنة الصحية 
ومناقشة احلوادث بشكل طارئ بوجود الوزير والوكيل والتحقق 
من مصير نتائج قضايا التحقيق السابقة واحلالية اخلاصة بالطفل 

واملبتعثة، رحمة اهلل عليهم جميعا.
نتمنى من وزير الصحة االســتعجال في اطالع الشعب على 
نتائج التحقيق الذي سيضع النقاط على احلروف في إدانة الوزارة 

واعترافها باألخطاء الطبية أو تبرئة ساحتها.
أخيرا نطلب من الوزير تفقد جميع املراكز الصحية، والتأكد من 
مدى جاهزية األطباء واملمرضني في تلك املراكز سواء في الرعاية 
الصحية أو األسنان وخضوعهم لدورات اإلنعاش التدريبية بشكل 
حقيقي وعملي، كذلك التأكد من توافر كل املســتلزمات اخلاصة 

في اإلنعاش والتأكد من عملها.
ختاما، األخطاء واردة في أي عمل واإلنسان غير معصوم منها، 
لكن يجب أن تكون هناك جاهزية التدخل السريع متوافرة في كل 
مرفق صحــي إلنقاذ ما ميكن إنقاذه من أرواح وقت الضرورة، 
ونصيحة من مواطن قبل فوات األوان وتصبح حتت طائلة املسألة 
السياسية تأكد من التحاق واجتياز األطباء واملمرضني والفنيني 
لدورات اإلنعاش، وبعدها عاقب من لم يلتحق بها ألن أرواح الناس 

بعد اهلل تقع حتت مسؤولية وزارتكم.

خصصت األسابيع السابقة ملتابعة مجموعة ممن يطلق عليهم 
لقب »مدربو حتسني احلياة« ممن يتمتعون بشهرة واسعة في 
مجتمعاتنا العربية ويقدمون استشارات ملتابعيهم الذين يعتبرونهم 
شخصيات ملهمة، تابعت العديد من الڤيديويات لهم واطلعت على 
سيرتهم الذاتية، الحظت إنهم ال يحملون شهادة تخصص في علم 
النفس أو اخلدمة االجتماعية ولكنهم اجتازوا دورات أخرى وحصل 
بعضهم على شــهادة مدرب معتمد، وجدت أنهم يتشابهون في 
قدرتهم على احلديث بفصاحة واسترسال مع القوة على الهجوم 
بترتيب فكرى منظم ومقنع للمستمع العادي للعديد من القواعد 
السلوكية واالجتماعية ملجتمعاتنا، يقولون إنهم يسعون إلى رفع 
مستوى وعي األفراد وبالذات النساء عبر ما يقدمونه، يدغدغون 
األحــالم بأحاديثهم عن تطوير الذات والوصول للنجاح والثراء 
واحلب والسالم، وجميعهم يحوزون إعجاب متابعيهم بالصور 
والفيديوهات التي تظهر حياتهم األسرية والعملية بأجمل صورة.
خالل املســح الذي قمت به اســتوقفتني العديد من النقاط 
أعجز عن ســردها في مقالة محدودة املســاحة ولكن سأشير 
إلى نقطتني األولى ملدربة مشــهورة تقول إن املرأة عندما تقرر 
اإلجناب فمســؤوليتها رعاية األبناء وتوفير احلياة الكرمية لهم 
وكذلك الرجل وهذا يعتبر من حقوق األبناء وال يحق للوالدين أن 
يذكروا أبناءهم مبا قاموا به فهذا واجبهم، أجزم بأن هذه املدربة 
لو كان لها أبناء وتعبت على تربيتهم لكان لها رد آخر غير الذي 
اجتهدت لنشره بني أوساط متابعيها، واهلل العالم، كم من شخص 

تعامل بفكرها وآذى والديه.
أنا لست مبدربة ولكنني عضو في احلياة اإلنسانية وأم ومبا 
أننا في زمن التشدق مبسمى احلقوق في كل شيء، أقول للمدربة 
من حقوق األبناء على الوالدين التربية والرعاية ولكن الوالدين 
يسعيان لتوفير األفضل في كل شيء ألوالدهم ومبستوى أعلى 
من كونه مجرد حقوق وقد يقدمونهم على أنفسهم أحيانا كثيرة 
ويستمرون باإلنفاق عليهم حتى بعد أن يكبروا كما يساعدونهم 
وقت احلاجة بالدعم املالي واملعنوي، يعتبر األبناء هذا حقا طبيعيا 
لهم ولكنهم تناسوا أن الوالدين قدما أكثر مما يتطلبه األمر وهم ال 
يطلبون من أبنائهم سوى التقدير باللفظ والعمل وهو ما يسمى 
شرعا ببر الوالدين وعندما يعمد الوالدان لتذكير أبنائهم بدورهم 
فهم ال يقصدون التفضل على األبناء ولكن للفت أنظارهم عند 
نسيانهم لوالديهم أو إساءتهم لهم بقصد أو بدون قصد، إن الثقافة 
املتمردة التي تنشرها املدربة تترك ظاللها الوخيمة على احلياة 

األسرية وتشجع األبناء على التمرد على والديهم.
املدربة الثانية تتشــدق دائما بعدم تدخلها في حياة أبنائها 
وقراراتهم وبحياتها األسرية السعيدة وأن على األهل أن يتماشوا 
مع احلياة احلديثة في تعاملهم مع أبنائهم، وفجأة تظهر في أحد 
الڤيديويات وهي حزينة وتتكلم عــن أنه أحيانا وأثناء النقاش 
مع أبنائهــا فإنهم يتصرفون معها ويتحدثــون بطريقة تؤملها 
وحتاول أن تنسى املوضوع ولكنها تعجز فتتصل بهم وتؤنبهم 
وتذكرهم باألصول العربية اإلسالمية في التعامل مع األم فأين 

التربية احلديثة؟
أفرزت السوشــيال ميديا لنا عوالم مختلفة متنوعة الشكل 
واملضمون وجعلتنا نتشارك يوميات وأفكار العديد من األشخاص، 
وأصبحنا نخضع لتأثير هذه املواقع بشكل مباشر وغير مباشر 
لذلك توجب علينا فلترة ما نراه وما نسمعه حتى تكون لنا القدرة 
على التحكــم فيما ننتقيه وما نقتنع به وال نكون أداة ســهلة 
في أيدى املخربني لثقافتنا وقيمنا العربية اإلســالمية األصيلة 

وحلياتنا األسرية.

األرشيف ميثل احلالة التوثيقية لسيرة 
األفراد والعوائل والقبائل، ومبجموعها 
تروى حياة أمة. وال يعنينا هنا من يستغلها 
للتعصب العرقــي. والدولة - الكويت - 
ككيان سياسي متلك أرشيفا هائال من 
الوثائق السمعية والبصرية في مختلف 
املجاالت، ولكن لألسف عبث بها الغزو 
الصدامي 1990 ما بني الســرقة والتلف 
واإلهمال وهو أرشــيف ال يقدر بثمن. 
وتسعى الدولة منذ التحرير الستعادته 

مما قد يعثر عليه داخل العراق.
لكــن، وهلل احلمد، يوجد أرشــيف 
الصور داخل مبنــى وزارة اإلعالم لم 
متســه أيدي العابثني وهو ميثل صور 
شخصيات وأحداث ومؤسسات وطنية 
من أيام اخلمسينيات من القرن املاضي.

لكن مما يؤســف له ويتحسر عليه 
املرء، انه شــبه مهمل ومعرض للتلف 

بسبب الغبار واألتربة واحلشرات. 
وعلى الرغم من ان وســائل حتويل 
هذه الصور إلى املايكرو فيلم والديجيتال 
متوافرة، فإن األمور بقيت حتى اآلن كما 
هي، واألدهى أن طاقــم املوظفني القلة 
املوكلني بهذا األرشــيف - كما منى إلى 
علمي - في طريقهم إلى التقاعد، وال يعلم 
مصير هذا األرشيف وبيد من يكون؟!

والتجارب املشابهة تتحدث ممن قد 
يضيق ذرعــا بهذه املهمالت التي تأخذ 
مكانا وتكلفة، فيكون مصيرها إلى الدفن 
أو احلرق أو الرمي داخل أعماق البحر 
لتقتات عليه األســماك بعيدا عن أعني 

حماة البيئة. 
فهل يتحرك وزير اإلعالم وينقذ هذا 

األرشيف الوطني؟

السياحة ثقافة وجتدد نفسي وبدني 
وحتصيل أكثر مــن 7 فوائد كما يذكر 
احلكماء، لو ترتب برنامجها كما يفعل 
األجانب بدولهم الراقية ملواسمهم املجدولة 
بفترات طويلة تطبقها معهم شــركات 
ومكاتب متخصصة مخلصة ملثل هذه 
املواسم، ال تصاحبها العشوائية باالختيار 
املزاجــي وال محاكاة مظاهر األســفار 
واجلوالت للتعرض للنصب والسرقات! 
وال كثرة التجوال بني املدن الصاخبة أو 
السهرات املشبوهة! أو الوقوع فريسة 
للبذخ في املظاهر والعموالت مع الطمع 
باملــوالت اخلارجية  املتنوع  التجاري 

واألسعار اخليالية!
أنه غالبــا جتد بعض  واملضحــك 
التوجيهــات والتنبيهات داخل الفنادق 
واملطاعم والعمــارات وأحيانا الباصات 
والقطارات وأمثالها عبارات مكتوبة باللغة 
العربية )احذروا اللصوص/ أو السرقات/ 
أو النشــاالت وغيرها مــن التنبيهات 
العرب واخلليجيني  حتديدا للســواح 
بالذات!(، سببها وأساسها طريقة وطبيعة 
مظاهر ســواحنا باخلارج ونقل ثقافة 
فوضى تداخل الثقافات لألجانب لدرجة 
الشــكوى واالمتعاض مــن جتمعاتنا 
املشبوهة! واســتباحة جلسات املقاهي 
واملنتزهات األوروبية وغيرها بفوضى 
من فقد الــذوق في التعامل مع ثقافات 
تلك الشعوب الراقية وأحيانا دون ذلك 
لتكون التعامالت باملثل بالتحديد لناطقي 
لغة القرآن الكرمي ومخالفي شــريعته! 
مبظاهر مؤسفة تكررت مشاكلها وحتولت 
لكارثة سياحية بدال من متتع ومكاسب 

موسمية غير سوية!
فهل تتعــدل تلك األحــوال لنكون 
باخلارج سفراء مثاليني ألوطاننا! بدل 
القيل والقال وزعفران وبهار )أم عليوي( 
مع السفارات اخلليجية والعربية باخلارج 
كمــا هم قروبات الباصات الســياحية 
الدولية! للتمتع بأجواء ومصايف ومتاحف 
ومطاعم ومطــارات وطائرات ومالعب 
األجانب الراقني تسلسال وانتظاما بتطبيق 
االلتزام بالنظام السياحي املطلوب، ولتكن 
مسابقة بدايتها شعوب التعاون اخلليجي 
للملتزم بشروطها املطلوبة مواسم مجانية 
الحقة ألوطان سياحية عربية وأجنبية 
تبرمجها وزارات السياحة بدولنا اخلليجية 
لـ 10 سنوات ثم توسع خارطتها وبرامجها 
لشعوب خليجية وعربية لسواحلها األرتب 
تعامال سياحيا خاليا من العثرات السياحية 
العاملية، لتنقل الفكرة ألوطاننا العربية 
كافة داخل مصايفنا احلزينة بظروفها 
احلالية، حكاما ومحكومني، ســدد اهلل 
خطاهم للخير السياحي املنشود، املرصود 
كثروة وطنية وفق طبيعتنا اخلالبة صيفا 
وربيعا وشتاء سياحة عربية 100% آمني.

كيــف ميلك من لم يكن، ما هو 
كائن؟!

هذا ليس لغــزا وال هو أحجية 
أبدأ بها مقالي ألختبر ذكاء من يقرأ، 
ولكنه تساؤل حقيقي وواقعي وسآتي 

على شرحه.
وهذا هو الشرح. فـ »من لم يكن« 

هو العراق.
أما »ما هو كائن« فهي الكويت.

ساقني إلى ذلك ما قاله الرئيس 
العراقي األسبق »عبدالرحمن عارف« 
الذي ورث شقيقه عبدالسالم في 
لنظام اجلمهورية  احلكم ليؤسس 
الورائية، وذلك في حديث تلفزيوني 
له شاهدته مؤخرا وفيه يتحدث عن 
أثناء حكمه  بالكويت  العراق  عالقة 
الذي انتهى باالنقالب عليه عام 1968، 
فالرجل بكل أمانة لم يذكر الكويت 
بســوء بل حتدث بكل جميلة عن 
زيارة أميرنا الراحل الشيخ صباح 

السالم للعراق.
وذكر مطالبات الكويت من العراق 

بتسوية موضوع احلدود بني البلدين، 
وملا ســأله املذيع وملاذا لم تقوموا 
بتســوية موضوع احلدود؟ أجاب 
بقوله وكيف نقوم بتسوية موضوع 
احلدود والكويت جزء من العراق!!

وهنــا أرجع ملا بدأت به مقالتي 
هذه »كيف ميلك مــن لم يكن، ما 

هو كائن«؟!
الكيان العراقي احلالي أو الدولة 
العراقية احلالية لــم تر النور ولم 

تظهــر إلى الوجود إال عام1920 أي 
بعد تولي آل الصباح حكم الكويت 
مبا يقــارب القرنني، وهذا ال يعني 
بداية وجــود الكويت والتي كانت 

موجودة وقائمة قبل ذلك.
فكيف لـ »من لــم يكن« وهو 
العــراق »أن ميلك ما هو كائن« أي 

الكويت!
العراق قبل عام 1920 كانت عبارة 
عن ثالث واليات تركية أو محكومة 

من قبل األتراك، ولم تكن دولة موحدة 
وليس لها من كيان سياسي مستقل، 
بينما الكويت على العكس من ذلك، 
املعروف  السياسي  لها كيانها  كان 
واملســتقل، بدليل أنها لم تخضع 
لألتراك كشأن العراق، وملا أحست 
ببعض املخاطر السياسية في أواخر 
القرن التاســع عشر قامت بتوقيع 
اتفاقية حماية مع بريطانيا العظمى.
إذن، لم تكن هناك أي صلة بني 
العالقات  الكويت والعراق ســوى 
اإلنسانية واألخوية، وكانت هناك 
للكويت وال شأن  استقاللية كاملة 

للعراق بها أبدا.
وكان جديرا برئيس العراق أن 
يدرك هذه احلقائق التي تتعلق ببالد 
هو رئيســها وأال يكون حاله حال 
الدهماء والغوغاء من الدهماء الذين 
بالقول ويرددون كالما  يســفون 
ال يعون معانيه ولكنهم ســمعوه 
مجرد سمع عابر وصاروا يرددونه 

كالببغاوات.

غير صحيح أن القوة العسكرية 
كانت هي العامل األكبر في اكتساح 
املجلس االنتقالي لعدن ومؤسسات 
الثاني مدجج  احلكومة، فالطرف 
بالسالح حتى أسنانه. ولم نسمع 
عن معارك طاحنة ومقاومة شرسة 
بل سمعنا وشاهدنا ترحيبا ودعما 
وانضماما حلركة املجلس االنتقالي 
مــن أغلبية الكوادر العســكرية 

واحلكومية في عدن.
الشــعب اليمنــي من أصلب 
شعوب خلق اهلل على األرض، ولن 
يفــرض عليه أحد عكس ما يريد 
بالقوة، فحركة املجلس االنتقالي 
القت قبــوال وترحيبا من أغلبية 
الشــعب اجلنوبي الــذي فرض 
عليه الرئيس السابق علي عبداهلل 
صالح الوحدة بالقوة والنار، ولم 
تتم تلك الوحدة املفروضة إال بعد 
معارك طاحنة مات فيها اآلالف من 
الطرفني، فــإن كان هناك غصب 
وفرض واقع بالقوة فهو الوحدة 
بني اليمنيني وليس اختيار الشعب 
اجلنوبي االستقالل واالنفصال عن 

شماله، أما حترك الشعب اليمني 
اجلنوبي لالنفصال فتم كما تقول 
الوقائع على األرض دون نزيف 
الدماء وسقوط القتلى بل حصل 
بالتراضي واملوافقة بل والترحيب 

من 90% من أبناء عدن.
لهذا اســتغربت واســتغرب 
جميع املراقبني عن ترك احلكومة 
اليمنية وجتاهلها لـ 90% من الشعب 
اجلنوبي والذهاب بعيدا إلى دولة 

مجاورة هي اإلمارات.
هذا شأن داخلي جنوبي وإرادة 

شعب توافقت مع حترك املجلس 
االنتقالي الــذي لو أن حتركه لم 
يالمس هوى الشعب اجلنوبي لرأينا 
املعارك الطاحنة والقتال الشرس من 
شارع إلى شارع.عكس ذلك شاهدنا 
القيادات  التصريحات من  توالي 
العسكرية والسياسية اجلنوبية 
تبارك وتعلن انضمامها للمجلس 
باالنفصال عن  االنتقالي برغبته 

الشمال والعودة دولة مستقلة.
إذن، هي إرادة شــعب اختار 
احلرية واالنفصــال عن وحدة 

فرضت عليه باحلديد والنار.
كفى استهانة بالشعب اجلنوبي، 
فلو كانت حركة املجلس االنتقالي 
عكس رغبته وال توافق هواه فلن 
ينفع املجلس االنتقالي دعم دول 
إرادته وبسط  العالم كلها لفرض 
سلطته على األرض بهذه السهولة 

واالنسيابية.
ما حصل هو إرادة شعب ورغبة 
إلى  بالعودة  أمة جنوبية مستقلة 
هويتها التي سلبت منها، فيجب 
على احلكومة اليمنية عدم تزييف 
الشــعب  احلقائق وســلب حق 
اجلنوبي الذي اختار مبحض إرادته 
أن  التاريخي، وعليها  القرار  هذا 
تتوقف عن تســميم عالقاتها مع 
دول مجاورة ومهمة دفعت الغالي 
والنفيس حلماية اليمن من العدوان 
احلوثي، وهل هناك أغلى من دم 
اجلنود اإلماراتيني الذين سال على 
أرض اليمن؟ ما هكذا تورد اإلبل 
إرادة  اليمن، احترموا  يا حكومة 
الشــعب اجلنوبي وحافظوا على 

أواصر العالقة مع جيرانكم.

إنه ليس مــن األفرع التقليدية 
للطب التي تعلمناهــا وتعلمها من 
سبقونا بدراســة الطب، ولكنه في 
التي  العلوم  الواقع مجموعة مــن 
امتزجت وتداخلت وانصهرت حتت 
عنوان الطب التجديدي لتفتح أبوابا 
جديدة وواعدة أمــام عالج العديد 
من األمراض التي عجز الطب غير 

التجديدي عن عالجها.
التجديدي  الطب  وأهم مكونات 
هــو اخلاليا اجلذعية وما ينشــر 
يوميا من العديــد من البحوث عن 
جناح استخداماتها لعالج العديد من 
األمراض وجتديد األنسجة املختلفة 

في جسم اإلنسان.
ومنذ بداية التســعينيات ازداد 
البحوث  اهتمــام دوائر ومراكــز 
التجديدي  بالطــب  املتقدم  بالعالم 
وأنشــأت مراكز البحوث ومت ضخ 
املاليني من الدوالرات لدعم بحوث 
وتطبيقات الطب التجديدي من أجل 
خير البشرية وإنقاذ األرواح، ومثلما 
أجريت البحوث وضخت املاليني من 

الدوالرات لدعمها فقد ارتفعت أصوات 
بالضوابط األخالقية  تنادي  كثيرة 
التجديدي واخلاليا اجلذعية  للطب 
حتى ال يطغى نهم الباحثني والعلماء 
على األخالقيات، واملتتبع ملا ينشر 
من بحوث ومســتجدات عن الطب 
 Regeneration medicine التجديدي
من حقه أن يتساءل عن موقعنا العلمي 
واألخالقي وســط تلك املستجدات 
العاملية وإلى متى سنجلس في آخر 
صفــوف مقاعد املتفرجــني بعيدا 

عن األحــداث وتطوراتها املتالحقة 
وخصوصا أن العديــد من املراكز 
بعدة دول أصبحت تروج خلدماتها 
حتت اسم العالج باخلاليا اجلذعية 
وتستقطب العديد ممن يراودهم األمل 
في الشــفاء من أمراض اعتبروها 

ميئوسا من شفائها تقليديا.
وأمتنى على الوزارات واجلهات 
املتخصصة أن تنشر بكل شفافية 
ومهنيــة ما يحتاجــه املجتمع من 
جرعــات مــن املعرفة عــن الطب 

التجديدي والعالج باخلاليا اجلذعية، 
وبالتوازي مع ذلــك علينا أن جند 
ألنفسنا ولدولنا موطأ قدم مناسب 
وسط هذه املستجدات بظهور الطب 
التجديــدي، وأن يكون لدينا مركز 
العلماء  متخصص يضم نخبة من 
واألطباء والباحثــني ليأخذوا على 
العاملية  عاتقهم مواكبة املستجدات 
ووضعنا في مكانة الئقة على خريطة 
الطب التجديدي بــدال من موقعنا 
احلالي كمتفرجني في آخر الصفوف.
وأعتقــد أن كلية الطب بجامعة 
بها  بالدراسة  التي تشرفنا  الكويت 
ســتضع الطــب التجديدي ضمن 
املناهج الدراسية واألولويات البحثية 
وسط عالم جديد وآفاق رحبة للطب 
التجديدي وما يتيحه من آفاق واعدة 
للمرضــى والباحثني والبشــرية 
جمعاء ومن البديهي أال ننظر للطب 
التجديدي على أنه ضخ دماء جديدة 
في بعض املواقع ألن األمرين مختلفان 
وتفصلهما فوارق فكرية ومنطقية 
ليس من املستحيل مالحظتها وفهمها.

إطاللة

األخطاء الطبية 
وجلان التحقيق
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في الصميم

90% من اجلنوب
 انضم لـ»االنتقالي«

تركوهم ونشبوا باإلمارات!
ghunaimalzu3by@م.غنيم الزعبي

ألم وأمل

الطب 
التجديدي

د.هند الشومر

إلى أولئك الذين رفعوا أصواتهم 
ضد العمالة املصرية في الكويت.. 
أقول لهم ملاذا لم نسمع لكم صوتا 
عن العمالــة األجنبية والتي كانت 
أهداف اســتخباراتية وخاليا  لها 
جتسسية في الكويت.. وعلى عكس 
ذلك فإن مساجدنا متتلئ بإخواننا 
املصريني وهم يعمرون مساجد اهلل...
أال يعلم هــؤالء من هي مصر 
التي جاء أبناؤهــا إلينا للعمل من 
اجل كسب لقمة عيش شريفة.. أال 

تعلمون من هي مصر؟
مصر العروبة.. 
مصر األدباء.. 
مصر التعليم..
مصر األزهر..
مصر العلماء..

التــي اجنبت فطاحل  مصر.. 
من األدباء.. طه حســني.. إحسان 
عبدالقدوس..جنيب محفوظ.. يوسف 
إدريس.. توفيــق احلكيم..عباس 

العقاد.. أنيس منصور.
مصر أم كلثــوم.. عبداحلليم 

حافظ.. محمد عبدالوهاب..
مصر.. فريد شوقي.. محمود 

املليجي.. إسماعيل يس..
مصر األم..

الدنيا بــال منازع  أم  مصــر 
القومية.. مصر جمال  لها.. مصر 

عبدالناصر.. 
مصر..28 ســبتمبر 1970، أال 
يذكرنا هذا اليوم احلزين الذي بكت 
الكويت قاطبــة على رحيل جمال 

عبدالناصر رحمة اهلل عليه...؟!

ليست هذه العبارات كافية في 
حق مصر.. مصر حرب 1967 مصر 
التي دخلت في حرب خطط لها ان 
تكون مصر اخلاســر الوحيد في 

هذه احلرب.
نعم كنا صغارا ونحن نتابع أيام 
حرب.. 5 حزيران1967.. هكذا كنا 

نسمعها »حرب حزيران«...
مصر التــي دفعت الثمن غاليا 

ووقفت تتجرع مرارة الهزمية..
مصر.. مصر.. لن ننسى مصر.. 

ولن تغيــب عنا مصر.. ولن نترك 
مصر.. هكــذا دون ان نقف معها 

ونرد لها اجلميل..!
نعم هناك سلبيات في فتح باب 
العمالة في الكويت ألعداد كبيرة قد 
تكون سلبية ليست على الكويت بل 
وحتى على العمالة املصرية نفسها.. 
أال يفترض ان تفعل قوانني العمل 
وتطبق على كل من يخالفها..ولكن 
ال ينبغي لهــؤالء ان يتكلموا بهذا 
الصوت الفارغ دون ان يراعوا حدودا 
لألدب في استعراض وجهات النظر 
من اجل قضايا انتخابية لم تعد تخفى 
علينا نحن أهــل الكويت..وأخيرا 
أهال وسهال بإخواننا املصريني في 

كويت العز..
كويت اخلير.. كويت السالم.

يقول حافــظ إبراهيم في حب 
مصر:

كم ذا يكابد عاشق ويالقي 
في حب مصر كثيرة العشاق 

إني ألحمل في هواك صبابة 
يا مصر قد خرجت عن األطواق

وقفة

مصر.. 
وطني األكبر

محمد عبدالرحمن الدعيج

بال قناع

الرئيس 
الببغاء

katebkom@gmail.comصالح الشايجي


