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عزي���زي الق���ارئ إلي���ك بعض 
اإلرش���ادات لكي تستطيع أن تتقبل 
القذائف التنفيذية والتشريعية بصدر 
رحب وتستقبل قراراتهم وأنت مبتسم 

في الكويت: 
< إذا أردت االبتسام على الدوام 
فال حتلل كل قرار يصدر ويلغى بعد 
فترة وجيزة، ف���إذا صدر مثال قرار 
باالستعانة مبن تقاعدوا بحكم العمر 
ثم يلغى القرار سريعا بداعي املناقشة، 
فال حتلل عزيزي القارئ، وعليك فقط 
أن تتذكر أن الذين اكتش���فوا املاس 

وجدوه فحما.
< إذا أردت أن تتمت���ع بالصحة 
والعافي���ة ننصحك بع���دم التفكير 
إذا ذهبت إلى املستشفيات واملراكز 
العالجية وعرفت أن التحليل يأخذ 
ثالثة أيام ليعرفوا ما هي علتك.. فال 
تفكر عزيزي القارئ، فقط تذكر أن 
الذين يفك���رون كثيرا من املمكن أن 

يصابوا بالشيخوخة مبكرا.
< إذا أردت التمتع بالثقافة واإلعالم 
فال تقم بقراءة الصحف وال مشاهدة 
التلفزيون الكويتي وال الذهاب إلى 
املراكز الثقافية وعليك عزيزي القارئ 
فقط أن تتذكر أن على اإلنسان التطلع 

لإلعالم والثقافة اخلارجية.
< كث���ر في اآلون���ة األخيرة من 
يحملون ش���هادات دكتوراه فخرية 
أو مشتراة »يعني - طال عمركم - 
بالفلوس« ال تقرأ، ال تتعلم عزيزي 
القارئ فق���ط تذكر أن البلد ينقصه 
احلرف اليدوي���ة والزراعية، يعني 
تعلم أي »شغلة والسالم« أفضل من 
احلصول على الش���هادة واجللوس 

بالبيت دون عمل.
< ملاذا تكتئب؟ استمتع باألشياء 
البسيطة، فإذا وجدت الشوارع حتتوي 
على كم هائل من احلفر، فتخيل أنها 
ينابيع من املاء. وإذا جلست بالبيت 
في شهر أغسطس دون كهرباء، فال 
تنزعج واركب سيارتك ومتشى بها 
في الشوارع »عشان البراد«! عزيزي 
القارئ فقط تذك���ر »عيش اللحظة 

احللوة واستمتع بها«.
< ملاذا البكاء عندما ترى إنسانا 
الق���ارئ فقط  مظلوم���ا؟ عزي���زي 
تذكر:أضحك ضحكة قوية من القلب 
عندما تتذكر أن املس���ؤول عن رفع 
الظلم لم ينصف موظفيه، »وسؤال 
هنا لإلدارة املقصودة: ماذا حدث في 
قضية املوظفة اهلل يرحمها؟ إلى اآلن 
في اللجنة؟!« قالوها أهل مصر: باب 

النجار مخلع.
> > >

كلمة وما تنرد: يقول الكاتب ش���اكر 
الذئب«  النابلس���ي في كتابه »أكله 
عن الس���يرة الفنية للرس���ام ناجي 
العلي: »إن الش���عوب التي تضحك 
هي الشعوب الس���عيدة التي أمنت 
مستقبلها ومس���تقبل أبنائها، وهي 
الشعوب التي نالت حقوقها ونالت 
حريتها وتتمتع بدميوقراطيتها، فكيف 
لنا أن نضحك ونحن محرومون من 

هذا كله«؟ 
atach_hoty@hotmail.com

أطرح عليكم هذه املرة قضية 
من أهم وأخطر القضايا، قضية 
حتت���اج إلى حترك ف���وري منا 
ووقفة حازمة مع فئة حتتاج إلى 
قلوب مليئة بالعطف واإلحساس 
واملشاعر، وتنبض باإلميان حتى 
تشعر مبعاناة املعاقني وهمومهم 
والظلم الذي يقع عليهم من جميع 

االجتاهات، فمنذ زمن بعيد واملعاقون يعانون من أش���ياء 
كثيرة ويشعرون بالظلم من املواطنني أحيانا ومن احلكومة 
أحيانا أخرى، وكأنهم ليسوا موجودين في مجتمعنا وانشغل 
نوابنا الكرام وأيضا حكومتنا باالستجوابات والصراعات 
الش���خصية وأشياء أخرى ال تستحق النظر إليها وتركوا 

هؤالء املعاقني يعانون أكثر وأكثر.
لقد استمرت قضية املعاقني مهملة لسنوات طويلة بسبب 
تكاسل املسؤولني عن هذه الفئة حتى هدى اهلل اجلميع ومت 
إقرار قانون املعاقني الذي صدر بتوجيه من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد منذ عدة أشهر، وبدأت الفرحة 
تظهر على وجوه املعاقني بعد إقرار هذا القانون الذي يكفل 
لهم حقوقهم ملواجهة صعاب احلياة ولكن سرعان ما حتولت 
هذه الفرحة إلى صدمة زادتهم حزنا أكثر من حزنهم وضعفا 
اكثر من ضعفهم بل ووصل البعض منهم إلى حالة من اليأس 
الشديد بسبب عدم تطبيق القانون حتى هذه اللحظة ولست 
أدري من املسؤول عن هذا التكاسل والتخاذل، احلكومة أم 
النواب أم اللجان الطبية التي انشغلت بتصنيف اإلعاقة 
ومنح املعاقني شهادات حتى يتمكنوا من إجناز معامالتهم 
في س���هولة ويسر نظرا لظروفهم اخلاصة التي حكم اهلل 
عليهم بها وأيضا بعدما شعر املعاقون باألمان والسعادة 
بعد موافقة املجلس األعلى لشؤون املعاقني على إعطائهم 
هذه الش���هادات حتى يحصلوا عل���ى حقوقهم التي أقرها 
القانون من مس���اعدات وقروض وعالج باخلارج وأشياء 
أخرى يحتاجها املع���اق ألنه في أمس احلاجة إليها ولكن 
هذه املرة أيضا ضاعت فرحتهم بسبب ما يسمى بتصنيف 
اإلعاق���ة من قبل اللجان الطبية التي صنفت اإلعاقة إلى 3 

أنواع بسيطة ومتوسطة وشديدة.
وب���دأ الظلم يزداد أكثر فكيف ملعاق يتحرك بواس���طة 
كرس���ي وال يستطيع الوقوف أن تكون إعاقته بسيطة أو 
متوسطة وهناك حاالت أخرى يتأذى القلم من ذكر معاناتهم 

صنفت إعاقتهم على أنها متوسطة 
رغم منح شهادة اإلعاقة ملن لديه 
واسطة؟ وهناك من أمضى اشهرا 
كثيرة في مراجعة هذه اللجان من 
أجل تسلم الش���هادة وتدهورت 
صحته أكثر ولدي���ه العديد من 
التقارير الطبي���ة التي تثبت أن 
إعاقته شديدة ولكن ألن اهلل نزع 
الرحمة من قلوب بعض املسؤولني عن إعطاء هذه الشهادة 
كانوا بكل س���هولة يقولون إنه ال يحتاج لشهادة اإلعاقة 
الشديدة بل املتوسطة.. أسئلة كثيرة تدور حول تصنيف 
اإلعاقة وكل هذا الظلم يقع على املعاقني الذين ال حول لهم 
وال قوة، فهل م���ن مغيث لهم فهم ال يريدون غير الرحمة 
بهم واإلحساس مبعاناتهم فمن لديه واسطة تصبح إعاقته 
شديدة بقدرة قادر، ومن يستحق أن تكون إعاقته شديدة 
أعطوه شهادة متوس���طة ألنه لم يأت بواسطة، وبدال من 
أن يعطوا املعاقني حقوقهم سلبوها منهم وزادوهم قسوة 
ومرضا، كل هذه املعاناة لم تكف البش���ر بل ظهر جبابرة 
ه���ذا الزمن، ظهر مدعو اإلعاقة الذين بدأوا يدعون اإلعاقة 
ويزاحم���ون املعاقني احلقيقيني من اجل الس���فر للخارج 
والتنزه وقضاء الويك اند على حساب الدولة واملعاقني كل 
هذا الظلم ونحن ال نشعر ولم نحرك ساكنا، كل هذا الظلم 
ونح���ن ال نبالي بل ويعتقدون ان اهلل غافل عما يعملون، 
علما بان هناك عددا كبيرا من املرضى حالتهم الصحية ال 
تسمح لهم باخلروج في احلر الشديد للحصول على هذه 
الشهادات وتخليص معامالتهم ولكن جلنة شؤون املعاقني 
حتولت من مساعدة الى مذلة ومن عادلة الى ظاملة وال حياة 
ملن تنادي باهلل عليكم اال يستحق هؤالء املعاقون ان نخرج 
من صمتنا لندافع عنهم ونق���ف بجانبهم حتى يحصلوا 
على حقوقهم فلماذا كل هذا الظلم؟! البد من محاس���بة كل 

من ساعد في ظلم هؤالء.
ونهاية، ال يستطيع هذا القلم سوى أن يوجه دعوة إلى 
كل أصحاب القلوب الرحيمة، إلى كل النواب واملسؤولني 
أن يلتفت���وا الى هؤالء وأن يضعوا مصلحة املعاقني فوق 
كل اعتبار وأن يبتعدوا عن املصالح الشخصية التي يبدو 
أنها األهم عندهم فارحموا من في األرض يرحمكم من في 

السماء.
www.alyera3-al7or.com

أين الرأفة بالمعاقين
يا مسؤولين؟

م.هديل عيدان الخليفة

اليراع الحر

تعقيب���ا على ما ذكرته في مقالتي أول من أمس التي أوردت فيها 
تعليقا على جملة »فليتوقف أهل القلم عن مطاردة أهل السياس���ة« 
التي أطلقها الزميل العزيز صالح الش���ايجي في »قيلولة« اجلمعة 
املاضي، بعث لي الشايجي رسالة توضيحية حول عدم دقة استخدامي 

جلملته تلك وأنشرها كما هي: 
سيدي الكرمي.. سللاحي في حياتي قلم، وميداني ورقة، خضت فيها 
معللارك، لم أكن باحثا عن النصر فيها »كتللب علي القتال وهلللللو كره 
لي« هزمت في أقلها وانتصرت في أكثرها ولم أنتصر بتلك الكثلللللرة 
التللي أزعمها ألنني محارب فللذ أو نزال أو طعان، ولكن ألنني أحرص ما 
اسللتطعت على أن أتفحص سللاحة القتال قبل أن أشللللللرع باملعركة، 
فللإن وجدتني مقاتا متمكنا من قوة احلق عندي، نزلللللللت غير هياب 
وال وجل، أما إن وجدت احلق مجافيا، سللكنت إلى نفسللي وتبت! وتبت 
يداي إن زاحمتا في سللاحة الباطل! أقول ما أقول يا سلليلللللدي.. وقد 
قرأت كلمتك عني، إذ تصورت أنني أطالب االخوة الكتاب بالكلللللف عن 
ماحقة السياسلليني وما إلى ذلك ل يا سلليدي ل عنيت، بل ما أريلللللده 
وأمتنى أن يتحقق، هللو أن يكف االخوة الكتاب، عن تطويق أعنلللللاق 
بعض النواب من أصحاب املقترحات الهزيلة واملضحكة، باالجلللللراس 
وحتجيللل أرجلهم بل »اخلاخيل« وأياديهم بل »الدناديش«، فيصيلللللر 
لتلللك املقترحات صدى بني الناس ال أريد للكتاب أن يكونوا »داللني« في 
سوق السياسة يروجون لساسة خائبني، يطمعون في ذيللللوع صيتهم 
بللني الناس، فيجيء إخوتنا الكتاب يحققلللللون لهللللم ما أرادوا، حتى 

إن كان من باب هجائهم واالستهزاء مبقترحاتهم.. 
وإذا أراد اهلل نشر فضيلة          طويت أتاح لها لسان حسود

رغم ان مقترحات النواب ليسللت بفضيلة، وال أقام الكتاب »لسللان 
حسللود« ولم أطلب يا سيدي أن تكف الصحافة اقامها عن تتبع هفوات 
السياسلليني وسللقطاتهم واحصاء مثالبهم، وكشللف الغطاء عن كل ذرة 
فاسللدة مهما صغرت، حاشللا أن أقول ذلك أو أطلبه من غيري وال أطلبه 
من نفسللي ولكنني عنيللت الترفع عن تفاهات بعض النللواب التي تأتي 
على شللكل مقترحات تافهة وهزلية، يقصد مطلقوها الترويج النفسهم 
من خال هجوم الكتاب عليهم واالسللتهزاء بهم! هذا ما أردت توضيحه.. 

ولقرائك التحية والسام..
صالح الشايجي

توضيح الواضح:
العزيز جدا صالح الشايجي »بوناصر« أسعدتني كثيرا رسالتك 
التوضيحية، وكنت قد قرأت جيدا »قيلولة« التي أطلقت عبرها دعوتك 
الكت���اب للتوقف عن مطاردة أهل السياس���ة، وفهمتها كاملة، وأعلم 
أنك كنت تقصد دعوة الكتاب للتوقف عن مطاردة النواب، وحتديدا 
نواب التصريحات النارية وأهل املقترحات الهزيلة، ولكنني أخذت 
اجلملة من باب التفسير الظاهري لها، واعتبرت الساسة هم كل من 
يتعاطاها من نواب ووزراء ومتنفذين وقياديني وناشطني ومن لف 
لفهم، واختزلت تفس���يري الظاهري لكلمة »الساس���ة« في أصحاب 
القرار التنفيذي دون غيرهم، وأعني بعض أعضاء احلكومة من وزراء 
وقياديني، أنت قصدت بالساس���ة بعض النواب، أما أنا فأخذتها على 
اجلانب »اللي يريحني« وقصدت بالساس���ة بعض الس���ادة الوزراء 

وثلة من اإلخوة القياديني في احلكومة.
ما فعلته بتفسيري الظاهري جلملتك هو أنني أوضحت فيها الذي 
أري���د قوله ال ما ذهبت أنت إليه، وإن كن���ت أؤيد كل كلمة قلتها في 
مقالتك ودعوتك، مع علمي باس���تحالة أن تدعو الكتاب ألن يتوقفوا 

عن مطاردة الساسة اللصوص أيا كانت مناصبهم.
Waha2waha@hotmail.com

ليس���مح لي القارئ الكرمي هذه املرة فقط، ولن أعيدها بإذن اهلل، 
أن أكتب كتابة قد يفهم منها التش���اؤم، أكتب في موضوع قد يخالف 
للوهلة األولى اسم الزاوية الذي اخترته في بداية كتاباتي في »األنباء« 
ومازلت وهو »رياح التفاؤل«، ألني موقن بأن قوة التفاؤل في ريحها 
الصرصر العاتية دائما ما تقضي على جذوع التش���اؤم من جذورها 
البالي���ة، ويكفيني ف���ي ذلك قول املصطفى صلى اهلل عليه وس���لم 

»ويعجبني الفأل«.
أريد احلديث عن واقعنا املأس���اوي في الكويت الذي بات ينطبق 
عليه ما كان يستعيذ باهلل منه الفاروق عمر بن اخلطاب ÿ، وذلك 
بقوله »اللهم إني أش���كو إليك عجز الثق���ة وجلد املنافق«، نعم ففي 
في الفترة األخيرة رأينا كيف هو جلد اإلعالم الفاس���د في بث أفكار 
أربابه، وعجز أهل الثقة والدين واألمانة في مواقف عدة، فتجد الفاسد 
يصارع من أجل اغتصاب حقوق الغير بكل جرأة ودون حياء، بينما 
صاح���ب احلق يجنب عن املطالبة بحقه، ويعتريه اخلجل في الدفاع 
عن نفس���ه، وإن كان فيه بقية قوة وحيلة جعلها في أهله وإخوانه 

وأبناء جنسه، فإلى اهلل املشتكى.
أريد احلديث عن مدرستني من مدارس الفكر الفاسد، فكر رفع شعار 
احلرية وهي منه براء، وآخر رفع ش���عار حب األولياء ليأكل أموال 
الناس بالباطل من خالل أفكار خطيرة يحاول أصحابها التسلل إلى 
مجتمعنا الكويتي احملافظ واملتس���امح، الفريق األول يتسلل بثوب 
العقالنية والتقدمية، واآلخر بداعي املظلومية واملس���كنة، وما حتت 

الغطاء حقد وعمالة.
لو س���ألت أي مس���لم من أصحاب الثقافة البسيطة بأمور دينهم 
كيف هو تاريخك اإلسالمي؟ لسرد لك األمجاد التي ال تنتهي، ابتداء 
بترسيخ مبدأ الشورى زمن أبي بكر، وشيوع العدل زمن عمر، واتساع 
رقعة البالد اإلس���المية وحتقق الرخاء زمن عثمان، وترسيخ معنى 
العزة واألنفة زمن علي، إلى تفش���ي تعلم العلم الشرعي والدنيوي 
بأنواعه، والتوس���ع العمراني والتطور ب���كل مجاالته زمن اخلالفة 
اإلس���المية، لكن في املقابل إن س���ألت أحدا من أصحاب هذه األفكار 
الفاس���دة، لوجدت أن تاريخه الديني أسود، ابتداء بوفاة رسول اهلل 

ژ وانتهاء بسقوط اخلالفة العثمانية.
تلك املدرستان باختصار من بقايا الفكر البائد على يد الفاروق عمر 
بن اخلطاب ÿ، الذي أطفأ ناريهما، فلم توقدا حتى خرج أتباعهما 
هذه األيام ممن أكلهم الغيظ واعتراهم احلنق مما وصل إليه ش���أن 
املسلمني، هم يكّفرون كل من يخالفهم وإن ادعوا غير ذلك، ومع هذا 
كله نرى منهم جهدا جبارا في بث سمومهم في بالد كالكويت، ونرى 
تقاعسا وانكفاء من أهل العقل والتدين، وملن سأل عن البرهان على 
ما وصلنا إليه فلينظر إلى مجلس���نا احلالي مجلس 2009 حس���بي 

اهلل عليه.
dhari0395@hotmail.com

نواب الشايجي 
وحكومة الواضح
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زمن جلد الفاسد 
وخور العاقل

م.ضاري محسن المطيري

رياح التفاؤل

قائد التنمية

طالل الهيفي

السموحة

أول مرة تتحقق النبوءة احلكومية، وتترجم 
أقوالها إلى أفعال وتؤكد على س���يرها في س���كة 
التنمية بإجناز غير مس���بوق من خالل توقيعها 
حزمة مش���اريع تصاحبها حملة إعالمية توضح 
نوعية العمل واالتفاقيات لتعطيها زخما دعائيا 
غير مسبوق لعمل احلكومة، وفي املقابل نالحظ 
أن هذا احلراك ال يش���في جبه���ة املعارضة التي 
بادرت من خالل تصريح للنائب مس���لم البراك، 
الى التأكيد على أن املجلس يتابع خطة احلكومة 
عن قرب، ليكون رد احلكومة شافيا وسريعا من 
خالل تفكيك التشكيك عبر تصريح نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد بأن هذه 
املتابعة متنح الفريق دافعا وإصرارا لإلجناز والبناء، 
مؤكدا أن هذه األسئلة مبنزلة حافز لالستمرار، مما 
يوضح أن هناك ش���به تناغم بني السلطتني ملنح 
هذه الروح التوافقية التي ولدت هذا االنس���جام 
خالل هذه املرحلة التاريخية، وفي املقابل نشيد 
ونثني على احلكومة ممثلة في الشيخ أحمد الفهد 
الذي بادر بذكائه السياس���ي إلى امتصاص ردود 
الفعل والتداعي���ات املتوقعة للمعارضة وليقطع 
دابر التأويل بحنكته املعتادة محققا حضورا مميزا 
والفتا على املس���توى السياسي ليمنح األفضلية 
لفريق احلكومة على املشهد السياسي، وبال شك 
أن هذا التعاون واالستقرار بني السلطتني سيثمر 
ويؤثر بشكل بارز على مسيرة البناء والتنمية التي 

جفت بسبب األحادية في العمل احلكومي.
t-alhaifi@hotmail.com

)ج����اء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا( كلمة 
احلق تعلو كل ش����يء وكلمة الباطل زائلة وعمرها قصير، 
فاهلل س����بحانه وتعالى يبتلي عبده املؤمن ببعض األمور 
مثل املسؤول اجلائر املتس����لط أو االبن العاق أو أي أمور 
أخرى تدعو الى الباط����ل ليختبر إميانه وصبره على هذا 
البالء، قال تعالى: )فاصبر إن وعد اهلل حق واستغفر لذنبك 
وسبح بحمد ربك بالعشي واإلبكار � غافر: 55(، وخير مثال 
على الصبر على البالء هو صبر س����يدنا أيوب گ عندما 
أصابه املرض، فاملريض يصبر ويحتسب املرض أجرا عند 
اهلل وبالتالي يشفيه ربه من البالء إذ ان اهلل مع الصابرين، 
واملدافعون عن احلق يبتليهم اهلل ببعض األمور التي تروج 
للباطل ليرى اهلل عبده ومدى متسكه باحلق والدفاع عنه 
ومن ثم ينصره اهلل في نهاية املطاف إذ أقسم اهلل عز وجل 
بعزته أن ينصره ولو بعد حي،ن ويجني الظالم ثمرة فساده 

وحكمه بالباطل بأن يفضح أمره على املأل.
قال تعالى: )إمنا جزاء الذين يحاربون اهلل ورس����وله 
ويسعون في األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي 
في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم � املائدة: 33(، وقال 
تعالى: )وابتغ فيما آتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنس نصيبك 
من الدنيا وأحسن كما أحسن اهلل إليك وال تبغ الفساد في 

األرض إن اهلل ال يحب املفسدين � القصص: 77(.
إن كلمة احلق تأخذ صاحبها الى األعلى والسمو وتضيء 
له الطريق السوي وطريق النجاة من كل الشرور فما ذل ذو 
حق، أما الباطل فيأخذ صاحبه الى احلضيض والى طريق 

الظالم وما عز ذو باطل.
فاحل���ق يدوم والباطل يزول، ق���ال تعالى: )والوزن 
يومئذ احلق فمن ثقل���ت موازينه فأولئك هم املفلحون 

� األعراف: 8(.

ال يصح إال الصحيح

د.هند الشومر

ألم وأمل

كيف تعيش مبتسمًا في الكويت؟

د. نرمين يوسف الحوطي

محلك سر


