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نعيش هذه األيام ذك����رى أفضل األيام في 
تاريخ الكويت.. أيام جتسد تاريخا مجيدا في 
رزنامة هذا الوطن.. أيام لها وقعها في نفس كل 
مواطن.. معها نستعيد ذكريات كثيرة فتخلط 
مشاعرنا بني احلزن والفرح، ويتداخل األلم مع 
الفخر، متر أمام أعيننا صور ومش����اهد كفاح 
أجدادن����ا للحفاظ على تراب الكويت احلبيبة، 
وتتقاطع معها مشاعر األسى عندما نتذكر طعنات 
الغدر من شخص تنكر لكل عطايا الكويت له 
وجتاهل كل روابط الدين والعروبة واألخوة، 
وداس فوق كل القيم النبيلة من أجل حتقيق 
أوهام.. وفي أوج تلك املشاعر نعود إلى مشاعر 
الفخ����ر واالعتزاز عندما نتذكر كيفية مواجهة 
الكويتيني لتلك احملنة، ونسترجع صور كفاحهم 
لتحرير أرضهم، وتكاتفهم في وجه الشدائد، 
والتفافهم حول قيادتهم وإميانهم بقدرتها على 
نصرة قضيتهم، فتحقق لهم ما أرادوا، وكانت 
الفرحة الكبيرة بعودة احلق ألصحابه واندحار 

الغزاة الطامعني.
حقا إننا نعيش أيام الفرح، فقد حبانا اهلل 
بأن تتزامن الكثير من املناسبات السعيدة في 
وقت واحد، فبجانب ذكرى االس����تقالل وعيد 
التحرير مرت علينا منذ أي����ام قليلة الذكرى 
الرابعة لتولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم، ثم الذكرى الرابعة لتولي 
سمو الشيخ نواف األحمد والية العهد، وكذلك 
العودة امليمونة لسمو الشيخ سالم العلي من 
رحلته العالجية ساملا معافى.. وكلها مناسبات 

قرت بها أعني جميع أهل الكويت.
وخالل األي����ام املاضية توال����ت اإلجنازات 
بإقرار مجلس األمة لع����دد من القوانني املهمة 
مبا يبشر باملزيد من العمل في سبيل حتقيق 
آمال املواطن����ني واالرتقاء بالكويت لتعود كما 

كانت درة للخليج.
وإذا كن����ا نحتفل هذه األي����ام بإقامة بعض 
املهرجانات وإقامة بع����ض احلفالت، فالبد أن 
نعي جيدا ضرورة أن تكون هذه األيام بكل ما 
حتمل����ه من ذكريات دافعا لنا ملزيد من العمل، 
كما أنها مدعاة ألن نزداد حرصا على االقتداء 
بآبائنا وأجدادنا في كفاحهم وتعاونهم وتآزرهم 
وتراحمهم واحترامهم لرموزهم، وحتليهم بكل 
الصفات الت����ي مكنتهم من مواجهة التحديات 
ومواصلة املس����يرة حتى صاروا مضرب املثل 

في الدميوقراطية على مستوى املنطقة.
أمتنى أن يواكب احتفاالتنا بهذه املناسبات 
تقييما شفافا ومنطقيا ملا قطعناه من إجنازات 
مقارن����ة مبا حققه غيرن����ا، وأن نحدد مواطن 
اإليجابي����ات في خطواتنا وكذلك الس����لبيات 
وننطلق بعد ذلك وفق رؤية واضحة تستشرف 
آفاق املس����تقبل، فقد ض����اع علينا الكثير ولم 
يع����د هناك مجال إلضاعة الف����رص وتفويتها 
الواحدة تلو األخ����رى، خاصة في ظل التغير 
الس����ريع والتقدم الهائل الذي يش����هده العالم 

من حولنا.
وفي النهاية أمتنى أن يدمي اهلل على كويتنا 
احلبيبة نعمة األمن واألمان، وأن يحفظ قادتها 

وأهلها من كل مكروه. وكل عام وأنتم بخير.
ducky872000@yahoo.com

ه���ذه مقتطف���ات م���ن 
الكويتية حول  الصحاف���ة 
م���ا قيل ف���ي النائب محمد 
هايف، من بعض خصومه 
السياسيني أو الفكريني، إن 
التعبير، أطرحها بني  صح 
يدي الق���راء مذيلة بتعليق 

موجز مني.
جري���دة اآلن اإللكترونية: »بعض املتابعني قالوا إن 
حتديد جلسة املعاقني قبل يوم 14 فبراير )عيد احلب( 
أنقذ هذه الوردة � يعني وردة أسيل للوزير العفاسي � 
من محاكم تفتيش النائب محمد هايف املطيري، والذي 
يحارب على 20 جبهة في الوقت نفس���ه إذا كان األمر 

يتعلق بالظواهر التي يعتبرها سلبية«.
تعليق: أصدق ما في اخلبر هو وصف محمد هايف 
بأنه يحارب على 20 جبهة في الوقت نفسه، فهو ليس 
ممن يقتات على الطائفي���ة أو الطبقية أو احلزبية أو 
املصلحية، فتجده يهاجم املتطرفني من السنة والشيعة، 
ويدافع عن أبناء القبائ���ل، ويحامي عن أموال الدولة، 
ويقف أمام دعاة االنحالل من الدين واملالبس، وميانع كل 
دخيل إلى الكويت من احململني بالشبهات أو الشهوات، 

دون كلل أو ملل، فأقول: اهلل يعينه ويبارك فيه.
الكاتب محمد الوشيحي: »ومحمد هايف، سواء أحببته 
أم أبغضته، ال ميكنك أن تطعن في مصداقيته وشجاعته 

وبساطته«.
تعليق: ال أجد عبارة أوصف للحال وأنسب للمقال 

سوى قولهم »احلق ما شهد به األعداء«
الكاتب ساجد العبدلي: »النائب محمد هايف املطيري، 
نائب سلفي حتى نخاع النخاع، يؤمن بالفكرة الدينية، 
وينطل���ق منها ويعود إليها، انتخب���ه الناخبون وهو 
كذلك، واستمر على ذلك حتى الساعة، كقطار يسير على 
سكته ال يحيد عنها. رجل منسجم مع نفسه وقناعاته 

دائما«.
تعلي���ق: قال تعالى »فأما الزب���د فيذهب جفاء وأما 
ما ينفع الناس فيمكث ف���ي األرض كذلك يضرب اهلل 

األمثال«.
الكات���ب حس���ن عباس: 
»هايف املطي���ري باملقارنة 
مع غي���ره من النواب حقق 
جناحات كثي���رة، فللرجل 
أجندة إس���المية واضحة ال 
يلونها وال يجملها بذريعة 
مصالح مشتركة كغيره من 
اإلسالميني، وال يناور حتت مسمى لعبة هات وخذ، فمع أنه 
دخل مجلس األمة أخيرا ويحمل خبرة سياسية متواضعة 
باملقارنة مع غيره من املخضرمني، إال أنه واضح املعالم لم 
تستطع السياسة أن تشوه هويته اإلسالمية أبدا، فالرجل 
يتحدث ويش���رع ويالحق ويصرح ويسافر ويتحدى 
ويقوم بشتى صنوف األعمال البرملانية بنكهة إسالمية 
سلفية محضة خالصة ال تشوبها بهارات سياسية، أو 

مصلحية، كغيره من السلف واالخوان!«.
تعليق: مع األسف الشديد بعضهم ال يريد أن ميتدح 
سلفيا إال بذم سلفيني آخرين، يعني ما تشوفه يهرول 
عبث، يريد ضرب نواب إس���الميني على ظهر وحساب 
س���معة محمد هايف الطيبة، التي فرضت نفسها عليه 
وعلى باق���ي الكتاب وممن ُيتس���مون اليوم بالنخبة، 
فأق���ول أمثال محمد هايف كث���ر واحلمد هلل، ومن قال 

هلك الناس فهو أهلكهم.
أخيرا كانت لي عدة مقاالت قدمية في النائب محمد 
هايف، جاء في بعضها »لكن األيام أظهرت لي ما ال أعرفه 
عن ه���ذا الرجل من جدية وغيرة على الدين منضبطة 
بهدي الكتاب والسنة، وجتلى ذلك عبر إنشائه لتجمع 
ثوابت األمة والتي كان عمودها الفقري، لذلك استحق 
اسم )ثابت( والذي أطلقه عليه كثيرون من أبناء قبيلته، 
وكفاه فخرا أيضا أن تنسب إليه كثير من األلقاب التي 
تناقلتها األلس���ن في الدواوي���ن واملنتديات والقنوات 
الفضائية كلقب )محامي الصحابة رضي اهلل عنهم(«

تعليق: ومازلت على رأيي فيك يا بوعبداهلل، بيضتها 
مع ناخبيك، فجزاك اهلل خيرا.

dhari0395@hotmail.com

الثامنة  في متام الساعة 
من مساء أمس األول حيث 
كان البرد شديدا وظالم الليل 
مخيفا في ظل وجود صدى 
السيارات مع صدى الرياح 
في شارع اخلليج ما يعكس 
ش���يئا من الرهب���ة، وكنت 
أس���ير بس���يارتي وأوقدت 

مدفأة السيارة بسبب شدة البرودة، عند إشارة املرور 
توقف���ت احتراما للنظام وفج���أة التفت إلى مييني فإذ 
ب���ي أرى ثالثة أطفال صغار م���ن البدون، عمر أكبرهم 
ل���م يتجاوز 8 أعوام، يحمل���ون بأيديهم ألعابا مضيئة 
وكأنها بطارية كهرباء تش���حن من أجس���ادهم لتجعل 
بلي���د القلب املتحجر ينفطر حزن���ا عليهم ويبكي دما 
ألجلهم وفاجأني شعور غريب واقشعر جسدي من هذا 
املنظر وسالت الدموع من عيني وبدأت بالنزول وضاق 
صدري بهم وتخيلت لو أحدهم من أبنائي أو من أبناء 
أخي أو أختي فكيف كنت سأحتمل، واهلل مأساة كبيرة 
لكننا ال نشعر بها، أمتنى أال أرى هذه املأساة في ديرتي 
الت���ي أنعم اهلل عليها باخلير وباألمن واألمان وحفظها 
من األعداء وهذا بالتأكي���د ليس من فراغ ولكن بفضل 
قيادتها احلكيمة وكثرة املساعدات اإلنسانية وأعمالها 
اخليرية التي دائما وأبدا تكون الكويت س���باقة بفعل 
اخلي���ر إلى أي دولة تتعرض إلى أي كارثة فتكون أول 
املساعدين وتقوم بإرسال املساعدات اإلنسانية في حال 

وقوع أي حادثة.
دعون���ي أكمل لكم حكايتي مع هؤالء األطفال: عندما 
أضاءت اإلشارة باللون األخضر أخذت جانبا وتوقفت 
ونزلت من سيارتي وإذ بي أناديهم وكان جسدي ينتفض 
ولس���اني يرجتف من ش���دة البرد مبجرد أن نزلت من 
السيارة سألت كبيرهم: ملاذا تقفون هكذا وأنا أراكم بهذه 
املالبس الصيفية؟ اذهبوا يا أوالدي إلى منازلكم، وإذا 
بجوابهم الذي كان مبثابة صاعقة الكهرباء التي أملت بي 
وجعلتني أق���ف مكتوفة األيدي فكان ردهم: منزلنا في 
اجلهراء ونحن من الصباح الباكر جنول بالشوارع باحثني 

عن نق���ود لنأتي بطعام لنا 
انتابني شعور اليأس واحلزن 
واحلرمان وكأنهم يصرخون 
بوجهي ويقولون أين حقوق 
اإلنسان ما ذنب هؤالء األطفال 
وكان لون وجوههم من البرد 
كاملتجم���د فرفعت يدي إلى 
الرزاق أن  الس���ماء أترجى 
يجعل قلوب املؤمنني تلتفت إليهم باإلحسان، فهؤالء البدون 
كاملساكني وقد حثنا اهلل عز وجل على الرحمة باملساكني 
كما حثنا على ذلك رسولنا الكرمي، فكان رسول اهلل ژ 
يعطف على املساكني ويأخذهم أصحابا وكان يرحمهم 

ويعلمهم ويعيش مأساتهم وظمأهم وجوعهم.
وفي حديث عن الرس���ول ژ أنه قال »اللهم أحيني 
مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة املساكني«، 
ونحن بالرغم من قلة عددنا السكاني وصغر حجم دولتنا 
وتبرعاتنا الكثيرة إل���ى الدول األخرى إال أننا لم نعط 

البدون حقوقهم التي تكفل رفع املعاناة عن كاهلهم.
ليس بيدي إال أن أوجه نداء إلى أهل ديرتي اخليرين، 
وإلى كل املسؤولني إلى كل شاب وأم وأب، إلى كل القلوب 
الرحيمة إذا وضعنا أنفسنا مكانهم فماذا سيكون املصير 

وكيف سيكون احلال يا كويت اخلير؟
هذه يدي أين أيديكم، هذا قلبي أين قلوبكم، هذا قلمي 
أين ردودكم يجب أن نتوحد جميعا باس���م اإلنسانية 

ولنتكاتف ونتضامن ونساهم في حل معاناتهم.
أوجه نداء إلى د.محمد العوضي الذي علمنا ومازلنا 
نتعلم منه بكل فخر طريق الهداية واإلميان ويرش���دنا 
إلى النور املضيء والطريق الصحيح، أدعوه أن يوجه 
رسالة مليئة باإلميان واإلحساس مبأساة هؤالء ويتحدث 
عن األطفال البدون فهذه مأساة إنسانية ومعاناة أطفال 
يتأملون وهذا قلمي يطلب تلبية النداء وسيظل يطالب 
برفع املعاناة عن البدون ولو انتهى حبره فسأزوده من 
دماء قلبي إلى آخر نقطة ب���ه. اللهم يا أرحم الراحمني 

ارحم البدون وأطفال البدون.
alyera3_al7or@hotmail.com

قالوا في محمد هايف

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

أطفال البدون المتجولون

م.هديل عيدان الخليفة

اليراع الحر

لتكن أعيادنا بالعمل

نجاة ناصر الحجي

خاطرة

بدأ عام 2010 بتساؤالت برملانية كثيرة تناولت مشاكل املواطن 
الكويتي وما يعانيه من ضغوط عملية أو يومية داخل نطاق 
دائ���رة احلياة اليومية، لن نخوض اآلن في هذه املش���اكل من 
كثرة ما قيل وما كتب عنها، ولن نتساءل عن تعليق بعض هذه 
املشكالت حتى أصبحنا ال نعلم متى يبت فيها وإيجاد حلول 
لها ولكن اليوم سنعقد موازنة بني بعض مواد الدستور وبعض 
املشاكل التي نواجهها على مدار اليوم للتدليل على أن ما نطالب 
به يكفله الدستور وهو حق ش���رعي لكل مواطن كويتي، مع 
العلم بأنه إذا قمنا بعمل دراسة كاملة فسنجد أن كل ما ينادي 

به املجتمع الكويتي هو ما أتى به دستور الكويت: 
املادة 8 من الدس���تور تنص عل���ى »تصون الدولة دعامات 
املجتمع وتكفل األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنني«، 
وهذا ما تربينا عليه حيث كان األمن ينتش���ر بيننا وتس���كن 
الطمأنينة في نفوسنا، ولكن ما نراه اليوم ونقرأ عنه من جرائم 
وهتك أعراض وحوادث مرورية وكميات ال حصر لها من املواد 
املخدرة تتسلل عبر حدودنا تقتل أوالدنا نتج عنه شعور بأنه 
لم يعد لألمن وجود والطمأنينة ال جتد موطنا وس���كنا بيننا. 
باألمس القريب رأينا حادثا راح ضحيته شباب في عمر الزهور 
وكان الس���بب سباقا لتفريغ طاقتهم الش���بابية فال نعلم أين 
عيون األمن كانت غائبة عنهم؟ ولم نر تلك العيون الس���اهرة 

كما يقولون عن أنفسهم إال بعد فوات اآلوان.
واليوم نقرأ عن جثث مقتولة ولم يعرف اجلاني أصبحت 
تلك العيون الس���اهرة ال نراها إال على شواطئ املدينة أو في 
األسواق التجارية أو في االحتفاالت، أما األراضي الصحراوية 
شماال وجنوبا وهي كثيرة لدينا فال نرى تلك العيون اال عند 

وقوع الفاجعة.
املادة 17 من الدستور: »لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب 
على كل مواطن«، ال أعلم أين املسؤولون من تلك املادة؟ فعلى 
مدار كل عام جند أن ديوان احملاس���بة وهو العني الرقيبة على 
أموال الدولة وبجانبه ديوان اخلدمة املدنية الذي يعد العمود 
الفقري ألجهزة الدولة يكش���ف الكثير م���ن األخطاء الوزارية 
واملالية ويخاطب تلك اجلهات رسميا بأخطائها إال انه لألسف 
ما يخاطب به ال ينفذ ويبقى احلال كما هو عليه ويستمر إهدار 
مال الدولة على الدوام من كم هذه األخطاء، وعلى سبيل املثال 
ال احلصر للتأكيد على أن ما نقوله اليزال مستمرا استوقفني 
تصريح ألحد املسؤولني باالستغناء عن مسؤول لديه من خالل 
التقاعد والس���بب أنه أتضح انه يأخذ من مال الدولة برغم انه 
على مدار العام يتم إرس���ال كثير م���ن املخاطبات من كل من 
منارتي الدولة »ديوان احملاس���بة واخلدم���ة املدنية« بأخطاء 
ذلك املسؤول ولكن هل رجع املال لألسف العقاب يقتصر فقط 
على التقاعد وهنا أذكركم بأجمل العبارات وأعذب احلديث هو 
حديث املصطفى ژ حينما قال: »لو ان فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها«.  وما بني املادتني 8 و17 عزيزي القارئ جند أن 
كل مواد دستور تنادي مبا ننادي به أي ما نسعى إليه هو حق 
دستوري مكتسب لكل كويتي � فعلى سبيل املثال ال للحصر. 
املادة 10: »ترعى الدولة النشء وحتميه من االستغالل وتقيه 

اإلهمال األدبي واجلسماني والروحي« ال تعليق.
مادة 11 و13 و14 و15: ال تعليق.

> > >
كلمة وما تنرد: )اقرأ باس���م ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من 
علق. اق���رأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنس���ان ما لم 

يعلم( العلق: 1: 5.
atach_hoty@hotmail.com

طالعتنا وس���ائل اإلعالم بالتهديدات املتبادلة بني سورية 
وإسرائيل، مع األخذ في االعتبار أن إسرائيل فقدت شيئا كبيرا 
من قدراتها العسكرية البرية في ظل تفوقها اجلوي ومما يؤكد 
ذلك هو النص���ر الذي حققه حزب اهلل عل���ى اجليش البري 
اإلس���رائيلي عندما استطاعت امليليش���يات اللبنانية املقاتلة 
حتت راية حزب اهلل صد الهجوم اإلس���رائيلي الذي رمبا كان 
متجها الى بي���روت كما حدث عام 1982 عندما اجتاح اجليش 
اإلسرائيلي اجلنوب اللبناني ومتركز في بيروت إال انه خسر 
في هذا االجتياح أعدادا كبيرة من مقاتليه تفوق األعداد التي 
خس���رها في حروبه النظامية م���ع اجليوش العربية، ويبدو 
من خالل الدروس املس���تفادة من حرب حزب اهلل مع اجليش 
اإلس���رائيلي وكذلك حرب غزة أن عقدة اجليش اإلس���رائيلي 

ومصدر قلقه هو أن يواجه حرب مدن جديدة. 
ومما ال شك فيه أن التهديدات املوجهة الى سورية من قبل 
إسرائيل هي تهديدات جدية لكنها لن تصل الى تفريغ مضمونها 
على أرض الواقع، فسورية دولة ذات بعد جغرافي ومقدرات 
قتالية عالية وجيش مدرب وأسلحة متطورة باستثناء الغطاء 
اجلوي الذي تتفوق به إسرائيل، ومع ذلك ال ميكن إلسرائيل أن 
تتجاهل الصواريخ السورية بعيدة املدى املتمثلة في صواريخ 
س���كود والتي يصل مداها ال���ى 300 كيلومتر وهذا يعني ان 
هذه الصواريخ قادرة على النيل بكل سهولة من جميع املدن 

اإلسرائيلية في حالة اندالع حرب شاملة في املنطقة. 
وعلى أية حال يقال انه ال يوجد أحد منتصر في أي حرب، 
مبعنى أن الدمار سيش���مل جميع أط���راف الصراع وهذا ما ال 
نتمناه أن يحدث ألن وقود هذه املغامرة سيكون من األبرياء 
واألطفال والنساء الذين ال يعلمون مواعيد سقوط الصواريخ 
على مدنهم، ولتفادي هذه االحتمالية التعيسة علينا أن ندرك 
أن االجتاه نحو السالم هو احلل املثالي الذي يحول بدوره دون 
عملية سفك الدماء فحروب اليوم أشد وأفنى من حروب األمس 
وهذا يعود الى التطور الذي حلق باألسلحة التقليدية وغير 
التقليدي���ة والتي متتلكها جميع أطراف الصراع. فال للحرب، 
ونعم للسالم، ولننس موضوع التهديدات التي قد تقودنا الى 

ما ال يحمد عقباه إنسانيا واقتصاديا وعمرانيا وبيئيا.
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