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جاء في كتاب االرشاد )ص342( عن حمد بن اسماعيل العلوي: 
حبس أبومحمد )اإلمام احلسن العسكري گ ـ نسبة إلى محله 
عسكر بســـامراء( عند علي ابن اوتاش، وكان شديد العداوة آلل 
محمد ژ غليظا على آل أبي طالب عليهم الســـام. وقيل له افعل 
به وافعل. قال: فما قام اال يوما حتى وضع خّديه له، وكان ال يرفع 
بصـــره إجاال له واعظاما، وخرج من عنده وهو أحســـن الناس 
بصيرة، وأحســـنهم فيه قوال: وقال گ: »قلب األحمق في فمه، 

وفم احلكيم في قلبه«.
7 ربيـــع الثانـــي ذكرى وفـــاة اإلمام العســـكري گ )232 ـ 

260هـ(.
> > >

قد تكون »دبي« ســـجلت بعدا آخر في إجنازاتها الكثيرة، لكن 
أهمها هنا »اإلجناز األمني« عندما استطاعت فك طاسم قتل املغدور 
به القيادي في حماس محمود املبحوح، وعبر تتبع دقيق بكاميرات 
الڤيديو منذ وصول عصابة املوســـاد الى مطار دبي وحتركاتهم 
داخل الفندق وخارجه وحتى ساعة القتل ثم مغادرتهم املطار مرة 
أخرى، وهذا التصوير معروض اآلن لعامة الناس عبر »اليوتيب« 

بشفافية تثير االعجاب!
ورغم ان أفراد العصابة اإلسرائيلية مارسوا مجموعة من اجلرائم 
في هذه العملية من التزوير بوثائق اجلوازات األوروبية ثم الرصد 
والتجسس والتتبع غير املشروع ثم عملية اعدام على أرض أجنبية 
)دبي( دون وجه حق... إلخ وهي بكاملها تصنف على انها عملية 
ارهابية بكل املقاييس، اال انها لم حتظ بالشجب والتنديد العلني 
والصريح نحو إســـرائيل من قبل التحالـــف األوروبي، واألدهى 
مـــن ذلك ان احلليف األكبر للدول اخلليجية ومنها دولة اإلمارات 
العربية الشـــقيقة قد مارســـت دور أبوالهول في صمته املطبق! 
فلماذا يا أميركا؟! طبعا ألن االتهام موجه نحو دلوعتها احملبوبة 
»إسرائيل«! وهذا يؤكد آلالف املرات على هذا املعيار املزدوج وهو 
قمة التناقض في السياسة األميركية، لكن األهم في هذه اجلرمية 
انها كشفت عن التوقعات الناجمة عن هذا التقارب املشبوه مع بعض 
دولنا اخلليجية ولو حتت مبررات وغايات املعارض واملؤمترات 
والتبادل التجاري، وأعتقد ان أنظمتنا اخلليجية بحاجة ألن تعيد 
النظر في التسهيات املمنوحة للجوازات األوروبية ألن املؤمن ال 
يلدغ من اجلحر مرتني! وليتحملها أصدقاؤنا األوروبيني الشرفاء، 
كما نحـــن نتحمل عناء التفتيش والتدقيق في مطاراتهم. واذا ما 
كان ثمة لوم فليوجه نحو ربيبتهم اسرائيل أم اإلرهاب وأس الشر 

املزروع في منطقتنا!

هل حقا حزب البعث أو املؤمنون به واملؤيدون له يعتبرون 
خطرا على العراق اجلديد وعلى مســـتقبل عاقته مع جيرانه 
مثل الكويت؟ بالنســـبة لي فأنا ال أشك في ذلك إطاقا، خاصة 
بعد التجربة األليمة املريرة التي عاشـــها الشـــعبان العراقي 
والكويتي إبان حكم الطاغية البائد وغزوه للكويت، بل إن األمر 
لدي أعمق من ذلك بكثير، وهو قناعتي املبنية على فتوى أهل 
العلم والذين كان من أبرزهم العامة عبدالعزيز بن باز رحمه 

اهلل الذي أفتى بكفر فكر البعث.
وأنقل للقارئ الكرمي فتوى ابن باز كما أتت في موقعه الرسمي: 
هل يجوز لعن حاكم العراق؟ ألن بعض الناس يقولون: إنه ما 
دام ينطق بالشهادتني نتوقف في لعنه؟ وهل يجزم بأنه كافر؟ 
وما رأي سماحتكم في رأي من يقول: بأنه كافر؟ فأجاب رحمه 
اهلل بقوله »هـــو كافر وإن قال: ال إله إال اهلل، حتى ولو صلى 
وصام، ما دام لم يتبرأ من مبادئ البعثية اإلحلادية، ويعلن أنه 
تاب إلى اهلل منها وما تدعو إليه، ذلك أن البعثية كفر وضال، 

فما لم يعلن هذا فهو كافر«.
إذن فحزب البعث يســـتحق أن يقتلع من جذوره، ثم يرمى 
ويحرق ويذر رمـــاده في الهواء من غير رجعة، لكن ما أخافه 
وأخشاه أن تنتهك حقوق العراقيني املستضعفني بهذه الدعوى، 
دعوى محاربة البعث، متاما كما هو احلال في أفغانستان التي 
قتل فيها األطفال والشيوخ والنساء بدعوى محاربة القاعدة، 
وال ننسى أيضا غزة احلزينة التي احترقت مبرأى من العالم 
اإلسامي والعربي بدعوى القضاء على اإلرهاب وإيقاف صواريخ 

حماس.
وفـــي املقابل أيضا أرجو أن توســـع دائرة املنع من خوض 
االنتخابات العراقية لتشمل الطائفيني واملتطرفني ممن تطاولوا 
على سيدنا أبي بكر الصديق ÿ وذلك ملصلحة العراق وجيرانه، 
فعودة نواب عراقيني يستمرئون التعدي على صحابة رسول اهلل 
ژ ويستهترون بثوابت الدين ويستخفون مبشاعر املسلمني إلى 
البرملان العراقي مرة أخرى ال تقل خطورة من عودة البعثيني، 
بل هي أخطر بكثير، فأمثال هؤالء املتطاولني ميكنهم إشـــعال 
حرب طائفية متزق العراق وتهرق دماء شعبه أكثر بكثير مما 
فعله املقبور صدام طيلة سنوات حكمه، إذن فهؤالء أخطر من 

البعث با ريب.
 ÿ أخيرا، هذه بعض الفضائل في منزلة أبي بكر الصديق
في اإلسام وعند املسلمني نذكر بها فإن الذكرى تنفع املؤمنني، 
ففي صحيح البخاري قال محمد بن احلنفية: قلت ألبي – علي 
بن أبي طالب ÿ : أي الناس خير بعد رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم؟ قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت 
أن يقول عثمان قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إال رجل من املسلمني، 
وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال 
لي رســـول اهلل ژ  في مرضه: »ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى 
اكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، 

ويأبى اهلل واملؤمنون إال أبا بكر«.
dhari0395@hotmail.com
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المبحوح 
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»البعث« والتعدي 
على الصّديق أبي بكر

رياح التفاؤل

فخر.. فوز

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

رأيت طفلتني مع والدتهما صباح أمس في 
أحد املراكز التجارية، كانت الطفلتان تتميزان 
بارتداء مابس عليها علم الكويت، وكل منهما 
متسك بيدها علما، كان شكلهما مميزا وجميا 
ومبهجا بألوان علم بادنا، قمت بتحيتهما 
بابتسامة، وإذ بهما تقتربان مني رغم أنني 
ال أعرفهما، وبصوت ميلؤه الدفء واحلب 
قالت إحداهما: تفضلي، وأعطتني العلم الذي 
كانت ممسكة به، ودون تردد أخذت العلم 
منها وقلت لها: ما اسمك؟ فأجابتني: أنا فخر 
وهذي أختي فوز. فاستغربت من اسميهما 
كـــم هما جميان بالفعل ولهما عمق لغوي 
جميل وسألتهما: ملاذا ترتديان هذه الثياب 
اجلميلة؟ فأجابتـــا بصوت واحد: غدا عيد 
الكويت وأهل الكويت. وهنا ابتسمت لهما 
وقلت لهما: وهل تعلمان ما معنى هذه األلوان؟ 
فأجابتا: نعم. فاقترحت عليهما أن تقوم كل 
واحدة منهما بتوضيح معنيني من معاني 
األلوان األربعة، وكانت فخر لها بداية احلديث 
حيث إنها األصغر فقالت: اللون األخضر هو 
لون اخلير في بادي أما األبيض فهو رمز 
السام واحملبة الذي يسكن في قلوب أهل 
الكويت، وأتى الدور على فوز فأجابت: اللون 
األحمر لون دماء شهدائنا األبرار، رحمهم اهلل 
وأسكنهم فسيح جناته، أما األسود فهو لون 
الكحل العربي األصيل الذي يكحل ويزين 

نظر كل من أتى لدينا. 
وهنا استوقفتني إجابتهما لعمقها احلسي 
واملعنوي، وإذ بي أسألهما: هل تعلمان ماذا 
يعني اسماكما؟ فخر: أنا فخر الكويت وابنة 
الكويت بعزها تربيت وبفخرها نشأت، أفتخر 
بأننـــي كويتية لذلك أشـــكر والدّي بأنهما 
منحاني فخر الكويت باسمي حتى أفتخر 
دائمـــا بأنني ابنة الكويت. وإذا بفوز تقول 
لي: أما أنا فوز الكويت، تعلمنا من أجدادنا 
أننا دائما الســـباقون في كل شيء، والفوز 
حليفنا ونصرتنا، وتعلمت من اســـمي أن 
أكون فوزا لبلـــدي ولذاتي، لكي تفخر بي 
الكويت مما فزت بإعاء اسمها. وهنا ودون 
أي تردد احتضنتهما وقبلتهما وقلت لهما: 
احلمـــد هلل أن حب الكويت مزروع بقلوب 
أطفال الكويت أنتما بالفعل فخر خالد للكويت 

وفوز خالد لبادي . 
> > >

كلمة وما تنرد:
صباح اخلير على أهل الصباح حكامنا
صباح اخلير على أهل الكويت عزوتنا

صباح مشرق بخمس وعشرين فبراير 
تباركنا

صباح منور بأجدادنا وشبابنا وأطفالنا 
هم أسوارنا

صباح اخلير على كل أم شـــهيد بروح 
تفديها أرواحنا

صباح اخلير على كل روح شـــهيد فدت 
أرواحنا

صبـــاح اخلير على كل مـــن امتثل فوز 
الكويت وأمثالها

صباح اخلير على كل من عز فخر الكويت 
وأعزازها

atach_hoty@hotmail.com

في مثل هذا اليوم من عام 
2003 سقطت بني يدي قطعة 
من اجلنة اسمها »مي«، ابنتي 
التي انطلقت صرخة والدتها 
األولى تزامنا مع عيد استقال 
قطعة اجلنة التي أعيش على 
أرضها.. حبيبتي التي تدعى 

الكويت.
وطني وابنتي يحتفان اليوم بعيدي مياد استقال 
وحياة، وأتذكر أنه ولسنوات قبل حتى أن أتزوج وأنا 
اسمع إشاعة مفادها أن كل طفل يولد في يوم 25 فبراير 
متنحه احلكومة مبلغـــا ماليا وال أعلم من هو مطلق 
تلك اإلشاعة ولكنني أعلم اآلن يقينا أنها كانت مجرد 
واحدة من اإلشاعات التي يلوكها كثيرون على ألسنتهم 
وفـــي أذهانهم دون أن يتحققوا منها، بل إن أحدا ممن 
أعرفهم لم يتوقف ليتحقق منها فقد كانت تروى وتدور 
وينتهي احلديث إلى ال يقني، مجرد ضباب شـــك يلف 
اجلميع قبل أن نفض احلديث، وأنا شخصيا لم أعلم 
أنـــه ال وجود ملكافأة من أي نوع ملن يولد في مثل هذا 

اليوم املبارك إال بعد أن رزقت بابنتي الصغيرة.
في جنتي الكويت عشرات من اإلشاعات، وكثير منها 
يضرب العمق في ذمم خلق اهلل من القياديني والتجار 
والكتـــاب دون حتقق، وتدور تلك اإلشـــاعات املؤذية 
وتلف الكويت طوال وعرضا، فهذا تاجر حرامي وهذا 
قيادي مرتش وذاك مسؤول ميرر الصفقات وهذا يبحث 

عن عمولة، وجند اإلشاعات 
تطرحهم باألسماء علنا وبا 
حيـــاء فـــي الدواوين، على 
مراكب جمل تسير في بحور 
العائم على شاكلة  احلديث 
»يا أخـــي هالتاجر حرامي 
تصدق إنه ســـرق مناقصة 
كـــذا ومناقصة كذا وجتاوز 
في مناقصة كذا«، اجلميع يتناول هذه اإلشاعة وينقلها 
ويسير بها بني الدواوين سير الركبان املتعجلني، حتى 
أن بعضا من الزماء الكتاب لألســـف يقعون ضحايا 
ملثل تلك اإلشاعات »الســـماعية«، ففي حني يفترض 
بالصحافيني أو الكّتاب الصحافيني أن يكونوا صماما 
أمام مـــا ينقل من معلومات جند أن بعضهم ال يتأخر 
في نقل إشـــاعات والتعليق عليها والكتابة عنها وهو 

ما نشهده اليوم.
 ونصيحتي ومن جتربة أال تصدقوا كل ما تسمعونه 
ما لم تتحققوا منه بشكل شخصي ورأي العني، من حقنا 
انتقـــاد الوزراء والنواب والتجار والقياديني عامة في 
البلد ولكن ال أعتقد أن من حق أحد الطعن في ذممهم 
ما لم ميتلك من املعلومات ما يســـد بها عني الشمس، 
أما ضباب اإلشـــاعات الذي ميأل البلد فلم يصورها إال 
كحارة لصوص وال أعتقد أن جنتي الكويت كذلك ولم 

تكن يوما كذلك.
Waha2waha@hotmail.com

غريب جدا أن يحتاج بنو البلد الواحد إلى قانون 
ينظم وحدتهم صفا واحدا خلفه، وغريب جدا أن 
يحتاج أبناؤه إلى أطـــر محددة للتعامل مع هذه 
الوحدة وموانع للتجول في حضرتها، واألغرب أن 
تتواصل الدعاوى من هنا وهناك تنادي بضرورة 
ســـن قانون حلماية هذه الوحدة ومحاذير تضع 

عقابا يجازي كل من يتعدى عليه.
فكيف باهلل يا سادة يا كرام يكون رص الصفوف 
بقانون وألي بلد؟ لبلد مثل الكويت والذي يحمل 
أبناؤه حبه وهم في بطون أمهاتهم ألنهم يرضعون 
هذا احلب جيا بعد جيل، كيف يتم فرض قانون 
للوحدة لبلد مثل الكويـــت وهو من وهب األمن 
واألمان واحلرية لشعبه، وأعطى وال يزال يعطي 
با حدود؟ كيف يا سادة يتم تنظيم وحدتنا بقانون 
ونحن الذين وهبنا أرواحنا وأجسادنا كبارا وصغارا 

فداء تراب أرض الكويت؟
أليس عجيبا هذا الطلب؟ أليس غريبا أن تنظموا 
حب األوطان؟ وما تهدفون من قانونكم املزعوم لم 
يكن ليتحقق ان لم يكن نابعا من القلوب. فالقلوب 
هي التي تنظم احلب وليست أوراق بقانون، وملاذا 
تهينـــون بلدا مثل هذا البلد بـــأن حتددوا قانونا 
ينظم وحدته ويحدد أطر التعامل مع والئه وحبه 
وفدائه ففي أي األزمـــان نعيش حتى نضع آلية 
توجهنا حلب األوطان، أليس ذلك مما يثير الدهشة 

واالستغراب؟
عذرا يا وطـــن، فإنهم ال يعلمون كم من احلب 
يحمل أبناؤك في قلوبهـــم لك، عذرا يا وطن فهم 
يجهلـــون أنك حتيا فينا، عذرا يـــا وطن على ما 
يدعون ويطالبون وامسحها بوجه الزمن األغبر 
الذي سمح لهمس الغافلني بأن يصبح ضجة وصوتا 

في العلن.
عذرا يا كويت فا يوجد قانون يتســـع حلب 

أبنائك ووحدتهم ووالئهم لك.
botafra@hotmail.com

الـــغـــربـــه ورا  ـــي  ـــل شـــلِّ
ــهــجــر صعبه! ال ــات  ــظ حل

ـــــا فــــي بــــادي ــــــرح أن أف
ــه ــرب ـــا ق ـــدف ـــال وأحــــــس ب

هالوطن فــي  ــوت  أم ليتني 
بقلبه ـــكـــون  ي وقـــبـــري 

ــم أجــمــل حلن ــغ أســمــع ن
ــه ــب وبــنــبــضــة فـــــرح ره

ـــت رهــــبــــة اســـم ـــوي ـــك ال
ــــه ــــّب وبــــقــــلــــوبــــنــــا ُح

وشــــيــــخــــنــــا يــبــتــســم
ــــن شــعــبــه! وبــســمــة وط

بسمة أمير..

بــســمــة أمــــيــــري بــســمــه
ــه ــم ـــــي ضـــمـــيـــري اس وف

ـــر اســمــه ـــب الـــبـــســـمـــه ك
وشــكــلــه يــجــي بــرســمــه

بحجمه صـــبـــاح  ــســمــة  ب
ـــر وبــــهــــالــــه جنــمــه ـــم ق

ــه جنـــمـــة جنـــــوم وهــجــم
ـــي يــحــب اســمــه ـــل مـــن ال

ـــــْه َّ ـــــْه وملمَ ـــــاسمَ نمَ ـــْه ومَ نـــاسمَ
ــه ـــــخـــــوره شــم ومـــــــن ب

ــــٍد يـــعـــيـــش هــّمــه ــــح وم
ــــــــــْه ّ وأمـــــــيـــــــرنـــــــا ميمَ

ــة والــســيــاســه ــاس ــس رجـــل ال
ــه ــاس ــي ــك رمــــز احلــكــمــة وال
يــخــاف رّبــــه ويــحــب نــاســه
ـــــع تـــاجـــه عـــلـــى راســــه رف
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