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 يثير يوم ٨ مارس املقبل لدى بعض الكويتيني القلق واملخاوف 
بســـبب أن بعض النـــواب من كتلة «إال الدســـتور» هددوا بأنهم 
سيذهبون أو سيحضرون الشـــارع ملجلس األمة أثناء اجللسة، 
إيذانا ببدء حملة لتحريك الشارع للمطالبة بإسقاط القضايا في 
محاكم الكويت عن بعض املدعى عليهم في قضايا سواء كانت من 
االدعاء العام أو من وزارة اإلعالم بل حتى الدعاوى الشـــخصية 
التي رفعها سمو رئيس مجلس الوزراء، وكذلك للمطالبة بسحب 
احلكومة لطلبها الذي جاء وفق صالحياتها التي خولها لها الدستور 
بتفسير بعض املواد املختلف على تفسيرها، كان هذا مطلع فبراير 

أو أواخر يناير املاضي. 
  واليوم ها نحن نستقبل ٨ مارس، وكل هذه املطالبات حتققت 
على الرغم من عدم عدالتها وعدم اتساقها مع املنطق السوي، إال 
أن الكرم األميري جاء وشـــملها من ضمن املـــكارم األميرية التي 
فاضت مبناســـبة أعياد الكويت الوطنيـــة، أي ان هذه املطالبات 
كلها متت االستجابة لها، فلم يبق هناك مبرر للذهاب للشارع أو 
اإلتيان بالشـــارع ملجلس األمة، كما انه مت االتفاق املهم على حل 
قضية متألها املظلومية والغنب وهي قضية إخواننا البدون الذين 
ســـينالون حقوقهم املدنية قبل ٨ مارس أو بعيده بقليل إن شاء 

اهللا وبالتالي مت إغالق هذا امللف واحلمد هللا.
  ولم تتبق إال مطالب جماعة السور اخلامس وجماعة كافي وهما 
جماعتان سياسيتان جديدتان على ساحة العمل السياسي بالكويت 
وقد قررتا االعتصام، وقالتا انه لن يتوقف إال بإقرار مطالبهما الستة 
التي أعلنتاها، وهي «مع شديد احترامي لهذه املطالب وملن ساروا 
خلفها» مطالب تفتقر للخبرة واملنطق واحلق ناهيك عما ميألها 
من تناقض كونها ال تتعلق بالشارع الكويتي، فالتناقض جاء في 
أنهما تشـــددان على احترام الدستور وفي الوقت نفسه تدوسانه 
فهما تطالبان بتعديل الدستور من خالل االعتصام بالشارع إلى أن 
يتم االستجابة ملطالبهما والواقع أن املشرع الدستوري لم ينص 

على هذه القناة اجلديدة لتعديل الدستور؟ 
  أما عـــن عالقة هذه املطالبات بالشـــارع الكويتي فهي ال متت 
لـــه بصلة البتة كونها غريبة عنـــه، فالكويتيون يريدون تنمية 
ديرتهم ويريدون محاربة الفساد ورموزه، ويريدون النظام وإيقاف 
الواســـطة واحملســـوبية، ويريدون العدالة وحتقيق مبدأ تكافؤ 
الفرص، وليست لديهم مشكلة أبدا مع دستورهم بل هم متمسكون 
بـــه ويعضون عليه بالنواجذ.. وكل ما يريدون هو احترامه نصا 
وروحا وحتقيق ما جاء فيه من مبادئ على أرض الواقع، أما هذه 
الشطحات (وآسف مرة أخرى) لم أسمع عن مثلها من قبل من أحد 
من الكويتيني قبل قراءتي لها في بيان «السور اخلامس» و«كافي» 
(الذي سيكون لنا وقفة معه مستقبال)، لذلك فإنني أقول جلماعتي 
السور وكافي إنكما ستنتظران طويال دون جدوى، ولن جتدا أي 
استجابة من أي من املواطنني الكويتيني الغارقني باألفراح واملسرات 
الوطنية، فأعانكما اهللا، واني ألدعو رجال الداخلية بالسماح لهاتني 
اجلماعتني باالعتصام وباملكان الذي تريدانه وكذلك أرجو تأمينهما 
فال ضـــرر من جتمعهما وال خوف على األمن الوطني منهما، وإن 
كنت أمتنى عليهما (اجلماعتني) أن تعتصما مبكان قصي ال يؤذي 

املواطنني وال يزعجهم.
  وبالنظر ملا تقدم، فإنني أؤكد وأجزم واثقا أن ٨ مارس سيكون 
يوما عاديا جدا، ولن يكون فيه إال اخلير لهذا الوطن العزيز وأهله 
الكرام، وفيما ســـيعقبه من أيام، وال يخشـــى أحد على الكويت، 
فالكويت وأهلها محفوظون بحفظ احلافظ العزيز القدير سبحانه 
وتعالى.. ومحفوظون بدستورهم الذي حفظهم في سنة ٩٠ وفي 
ســـنة ٢٠٠٦، وأمن استقرارهم باقتدار وأمن لهم حريتهم وحرية 
تعبيرهم رغم املنغصات بني احلني واآلخر، وهم محفوظون برعاية 
حكيمهم وأميرهم الذي يريد ليس حفظهم فقط بل إسعادهم ايضا، 
فال تقلقوا وال حتزنـــوا، فما حدث بالوطن العربي وما قد يحدث 
باجلوار له أســـباب أهمها الظلم والفقـــر والقهر، وال يوجد لدنيا 
منها شيء وهللا احلمد والفضل واملنة، بل لدينا احلرية التي تكاد 
تكون مفرطة أحيانا، ولدينا العز واخلير والرفاه وهللا احلمد، وال 
نريد القلق وال احلزن، بل نريد احلمد والشـــكر للباري عز وجل 
على نعمه وأفضاله التي ال تعد وال حتصى وال توصف، فباحلمد 
والشكر له جل وعال حتفظ نعمه وتزيد وتتكاثر، فزيدوا من حمده 

وشكره أهل الكويت.
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 ململكة البحرين في قلوب الكويتيني حب عظيم، وكل اخلليجيني 
يتفقون على هذه احملبة التي خلقتها اخالق البحرينيني وقلوبهم 
النابضـــة، وعقولهم الذكية ونفوســـهم املتواضعة، فكلما ارتفع 

علمهم زاد تواضعهم.
  هذا الشعب الرائع يجب أال يترك مجاال للعبث مبكتسباته، وما 
يتميز به وأال يفتح بابا ايا كان نوعه للمخربني وال نحب أن ننتظر 
ونحلل أوضاع البحرين، ولكن نقول مقولة الكويتيني «حتى املواعني 
في البيت اتراقع» اللهم اشرح صدورهم ونور بصيرتهم واجعل 
احلوار الراقي يحل اي مشكلة مهما كانت ليعود للبحرين جمالها 

وهدوؤها وروعتها وسالمها ومحبتها التي تنتشر في اخلليج.
  وللبحرين مسحة جمال هادئة متتد بصفاء على بحيراتها هنا 
وهناك تعكس صفاء نفوس اهلها وكرم سجاياهم وعطائهم.. ارجو 
ان يفيـــض هذا الكرم على كل قطعة من مملكة البحرين ينتشـــر 
حبا ووردا وياســـمينا فتصفو النفوس وتهدأ وتتعانق القلوب، 
وللبحرين اثر في النفوس، ومحبة في القلوب.. يا أهل البحرين 
حفظ اهللا مليككم وأهلكم وابناءكم وحفظكم جميعا، لكم من اهل 

الكويت كل احلب.
  البحرين لكل اهل دول مجلس التعاون بيت آمن سعيد، يستقبلهم 
بكل احلب والترحاب، فهنا اهل، وهناك صديق، وذاك قريب، نسعد 
برؤياهم وصحبتهم ومحبتهم، اللهم اجعل السعادة ترفرف على 

كل اهل البحرين من اقصاها ألقصاها.. اللهم آمني.
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 مملكة البحرين الحبيبة 
الكرم والصفاء

 حديث اليوم

 شارع إبراهيم القطان

 منصور الهاجري

 إشارة

 يسأل بعض املواطنني من إبراهيم القطان 
الذي أطلق اسمه على أحد شوارع الفيحاء، 
أقول هو ابراهيم عبداهللا ابراهيم القطان ولد 
في الكويت بفريج الشيوخ في بيت العائلة 
وذلك عام ١٩٢١ وعاش في بيت عائلته، حيث 
كان يســـكن والده عبداهللا مع أخويه خليل 
وحسني وكان بيتا كبيرا مجاورا لبيت املرحوم 
الشـــيخ مبارك الصباح وكان والده عبداهللا 
وعمه خليل مقربني من أمير الكويت الشيخ 
مبارك الصبـــاح.. التحـــق ابراهيم القطان 
باملدرســـة املباركية مع من كان فيها وتعلم 
القراءة والكتابـــة وكان اهتمامه كبيرا بعلم 
الرياضيـــات وذلك ألن والده كان تاجرا وقد 

سبقه اخواه صقر وسالم.
  بعدما اكتفى من علومه الدراســـية ترك 
الدراسة والتحق بالعمل التجاري مع والده، 
وكان متجرهم في الســـوق الداخلي (سوق 
التجـــار) من جهة ســـاحة الصرافني بجوار 
صيدلية الدهيم ويقال دكان والده دكان عمه 

خليل القطان.
  أرسله والده الى مدينة مومباي وكان يبلغ 
من العمر ٢٠ عاما للتجارة، وقد استقل الباخرة 
«دوادكا» وبقـــي هناك ملدة طويلة وعاد الى 
الكويت محمال بالبضائع لوالده وكان، رحمه 

اهللا، محل ثقة عند والده وأخويه.
  واستمر بالعمل التجاري مع عائلته الكرمية، 
وفي بداية اخلمسينيات فتح له محال خاصا 
لبيع األقمشة مثل أخويه صقر وسالم، لكل 
واحد منهم محل، وبعد استقالل الكويت مت 
انتخابه عضوا في غرفة التجارة والصناعة 
لعدة ســـنوات، وكذلك عـــني مختارا ملنطقة 
الفيحاء وهو أول مختار لها ولعدة سنوات، 
وبعدما انتقل للسكن في منطقة النزهة عني 

مختارا لها وهو أول مختار للنزهة.
  وفي عـــام ١٩٠٤ قدم والده وأخواه خليل 
وحسن هدية عربانة جترها اخليول للمرحوم 
الشـــيخ مبارك الصباح وقد استوردت من 

الهند.
  أما لقب القطان للعائلـــة فقد كان والده 
وأخواه يستوردون القطن من الهند وايران، 
وقد أوقف الشيخ مبارك استيراد القطن على 
العائلة وكانـــوا يصنعون الفرش واملخدات 
واللحـــاف من القطن واألقمشـــة التي كانوا 

يستوردونها من الهند.
  انها لفتة كرمية من صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح االحمد أن يأمر بإطالق اسم 

ابراهيم القطان على احد شوارع الفيحاء.
  انتقل ابراهيم القطان الى جوار ربه مساء 
يوم االحد املوافق ٢٠٠٦/١/١٥، في نفس اليوم 
الذي دفن فيه أمير القلوب املرحوم الشـــيخ 

جابر األحمد أمير الكويت السابق.
  رحم اهللا رجاالت الكويت وأسكنهم فسيح 
جناته ونسأل اهللا أن يدمي نعمته على الكويت 

وحكامها وشعبها.
  ونبارك لولي النعمة صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد أعيـــاد الكويت والى 
الشعب الكويتي الوفي لندين مثلما كان آباؤنا 

بالوالء واحملبة للكويت وحكامها.
  شارع ابراهيم القطان ميتد من شارع دمشق 

الفاصل بني النزهة والفيحاء.
  بداية من ديوان الوقيان حتى نهاية الشارع 
مع شارع الرياض الفاصل بني كيفان والفيحاء 
بني قطعة ٣ وقطعة ٦ داخل الفيحاء.. شكرا 

جزيال لكل من شارك في وضع اللوحات.

 «املؤمن القوي خير وأحب 
إلى اهللا من املؤمن الضعيف 
وفـــي كالهما خيـــر» حديث 

شريف.
  وقياسا على كالم املصطفى 
ژ أقول: «املواطن القوي خير 
وأنفـــع للوطن مـــن املواطن 
الضعيف» وقـــوة الوطن من 

قوة مواطنيه، فالشـــركات اليابانية اخلاصة (سيارات ـ 
إلكترونيات) أعطت اليابان شهرة «قوة التقنية» واألملانية 
شهرة «قوة املتانة»، واألميركية «الفخامة والتكنولوجيا»، 

والبرازيل العبني ومدربني والنب، وكوبا السيجار..إلخ.
  كل ما ذكر هو اجتهاد مواطنني أفراد أو جماعات بدأوها 
كمشروع جتاري خاص، فأعطوا ألوطانهم شهرة وثروة 
وطنية، وســـالحا بيد الدولة تعطيه أو متنعه عن الدول 
األخرى، رفعوا اســـم بالدهم بأموالهم اخلاصة وبعلمهم 

وخبرتهم.
  إذن فاملواطن القوي هو القوي بعلمه أو خبرته، أمواله، 
حكمته، تاريخـــه، فنه، رياضته، أدبـــه.. مجاالت كثيرة 
تعطي القوة، فقوة املواطن أو ثروة أي كائن، تعتمد على 
ما ميلكه من عناصر القوة الســـابق ذكرها، وقوة الوطن 
وثروته هي مجموع قوى، وثروات شعبه من بشر وهيئات 

وشركات.
  إن شـــباب اليوم الذين نعول عليهم استمرار مسيرة 
الكويت والوفاء لرجالها الذين تسلمنا منهم وطنا سقوا 

شجرته بدمائهم وعرقهم، ونحن نقطف ثمار عملهم.
  إن علينا أن نذكرهم باخلير وهم في ذمة اهللا، ونكون 
أوفيـــاء لهم مثلما كانوا هم، أوفيـــاء لوطنهم، إن ما كدر 
خاطري ما أسمعه وأقرأه باملدونات من كالم وكأنه يخرج 
من قلب إبليس، ولسان شيطان، وليس من شباب كويتي، 
مرفه، عليه أن يتقي اهللا، ويعتز بوطنه وأهله، ويفتخر 
مبكونات مجتمعه، إن الهجمة الشرسة الظاملة على كل ما 
هو تاجر أو رجل أعمال كويتي واتهامه بالفساد والنهب 
«دون دليل» تعتبر قذفا ومنيمة، يحرمها الدين والقانون، 
وتغضـــب الرب، وتزول بها النعـــم، فإن عمل التاجر في 
وطنه لم يسلم من احلســـد، وإن استثمر في اخلارج لم 
يســـلم كذلك، وكأنهم يتمنون زوال نعمة قسمها اهللا له، 

فهذا هو احلسد كما فسره الشرع.
  كثيرا من الشـــركات الوطنية ساهمت في بناء الوطن 
ونهضته، منها ما أسســـه، املغفور لـــه بإذن اهللا، محمد 
عبداحملسن اخلرافي، ذلك الرجل الوقور، الهادي، املبتسم 
دائمـــا، الطائع لربه، واملؤدي فرضه، كأنه حمامة احلرم، 

سخيا، ال يفرق في عطائه بني الطوائف واألعراق.
  كان، رحمه اهللا، أحد أعمدة املجتمع، واالقتصاد الوطني، 
وهو املؤسس ألول بنك كويتي واخلطوط الكويتية، ونائب 
رئيس غرفة التجارة والصناعة، وال تخلو مؤسسة، وال 
هيئة، وال مبرة، إال واسمه يتصدر األسماء. إن من يعرفه 

عن قرب يتمنى فقط أن يرزقه 
اهللا أخالق وطيبة وتواضع 
هذا الرجل، إنه مثاال وقدوة 
العربي فقد قلده  لإلنســـان 
الرئيس جمـــال عبدالناصر 
وسام االستحقاق من الدرجة 
األولـــى عـــام ١٩٥٧م، وفي 
عام١٩٦٧ جنح في انتخابات 
مجلس األمة وحني أحس بعدم نزاهة االنتخابات، امتنع عن 

حضور اجللسات ولم يقسم، معتبرا نفسه مستقيال.
  هـــذه قطرة من بحر مواقفـــه ومبادئه. أنا ال أعني مع 
كل االحتـــرام واحملبة والتقديـــر رئيس مجلس األمة أبو 
عبداحملسن وال األخ الفاضل أبو مرزوق وال األخت د.فايزة 
معلمة األجيال التي يكفي شـــفاعتها كمعلمة، وأول امرأة 
ترأس جامعة في منطقة اخلليج، أن نقف ونوفيها التبجيل، 

ونحترم ونوقر اسم أبيها وعائلتها. 
  إن ما يعني لي كإنســـان كويتـــي هو أخالقي ووفائي 
لوطني وملن بنى لبالدي صرحا لالقتصاد الوطني وأرسى 
قيما للسلوك الدميوقراطي، وأجنب لنا من أكمل وأضاف، 
يرحمك اهللا يا أبا جاسم فإنك القاعدة واجلذور وأبناؤك 
أعمدة، وأعمالك شـــجرة مباركة أصلها ثابت، وفرعها في 
كل األنحاء، إنهـــا «مجموعة اخلرافي» التي نفخر ونعتز 
نحن الكويتيني بهـــا، كما تفخر مصر باملقاولون العرب، 
والسعودية بشـــركة بن الدن «ولم يؤثر أسامة بن الدن 
على مكانتها» إن «مجموعة اخلرافي» شركات وطنية رحل 
مؤسســـها وتركها أمانة في أعناق الوطن واملواطنني. إن 
التجريح الذي نسمعه ونقرأه من أبناء جلدتنا «بعد أحداث 
مصر» على هذه املجموعة التي ترفع علم بالدي وحتمل 
اســـمه، وهي جزء من ثروة الكويت خبـــرة وإمكانيات، 
هذا التجريح، يجعلني أفقد الثقة بجيل املســـتقبل الذي 
يشارك في هدم ركن أساسي من أركان االقتصاد الوطني 

(القطاع اخلاص).
  وســـيأتي يوم تتشـــبع فيه وزارات الدولة باملوظفني 
وتكون الشركات اخلاصة وفروعها، وجديد مشاريعها هي 
املالذ، فال تتمنوا زوالها... يا شباب وطني، عينواـ  تعانوا، 
وحافظوا على شركاتكم الوطنية، وال تكونوا معول هدم، 
ولو بكلمة، وانتم ال تعلمون. واشكروا مؤسسيها فلهم منا 
الوفاء والتقدير، بأن نحفظ سيرتهم وال نخدش شعورهم 
«وكأني أســـمع من حتت التـــراب عتابا يصفنا باجلحود 

وعدم الوفاء» فمعذرة فنحن لسنا في وفائكم.
  فلك منا يا العم محمد عبداحملسن اخلرافي وكل من زرع 
في وطني نبتة خير وكل املسلمني الدعاء: بأن يرزقكم اهللا 
بدار خيرا من دارنا وصحبة خيرا ممن حولنا ونعدك بأننا 
نحافظ على تركتك البشرية واملادية ونصونها ألنها ثروة 
وطنية نعتز ونفخر بها، وتذكرنا بقولكم: املواطنون وما 

ميلكون جزء من ثروة الوطن.
 SBE777@hotmail.com  

 عاشت البالد خالل االيام 
املاضية عددا من املناسبات 
الوطنية منها الذكرى اخلامسة 
لتولي صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم، وشـــهدت املناسبات 
العديد من االنشـــطة وكان 
العســـكري  العرض  أبرزها 

الذي شهده عدد من زعماء الدول الذين أبدوا اعجابهم 
مبا شاهدوه من استعراض لآلليات العسكرية التي كانت 
ترفع أعالم الدول املشاركة في حرب حترير الكويت، 
وقيام ســـالح اجلو بعمل العديد من االســـتعراضات 
خالل االحتفاالت التي يفتخـــر بها جميع الكويتيني، 
وكذلك حفل اطالق االلعاب النارية من وســـط البحر 
والذي أبهر اجلميع، ويسجل هذا االجناز للجنة املنظمة 
لالحتفاالت، وكانت مشـــاركة املواطنني واملقيمني في 
االحتفاالت واضحة مما يعكس حب اجلميع لهذه االرض 
الطيبة التي لم تبخل في يوم بشـــيء على من يعيش 

فوق ترابها.
  وكان مالحظا أن شـــارع اخلليج رغم اغالق أجزاء 
منـــه اال أن االهالي نظموا مســـيرات حضارية تعبر 
عن حـــب الوطن كل بطريقته اخلاصة، منهم من لون 
مركبته بألوان علم الكويت، وآخرون زينوها بصور 
والد اجلميع وارفاقها بعبرات حتمل الوالء لهذا احلاكم 

الذي يفتخر به جميع الكويتيني. 
  املسيرة هذا العام مختلفة متاما عن االعوام السابقة 
فقد مرت دون أن تســـجل أي اصابات بني املشاركني، 
ويرجع االمر الى منع مجلس الوزراء ملادة الفوم حيث 
شارك املواطنون واملقيمون في هذه االحتفاالت دون خوف 

التعرض  أبنائهم من  على 
الي أذى رغـــم أن بعـــض 
الســـن استخدموا  صغار 
أيضا طريقة للتعبير عن 
فرحتهم في املناسبة عبارة 
مضخات مياه يرشون بها 
املارة بالشارع، وهذا االمر 
بالشـــك يحتاج الى وقفة 
جادة من قبل املســـؤولني، حيث يتوجب أن يتم منع 
بيـــع مثل تلك املضخات الن هناك لالســـف من يضع 

بداخلها مواد ضارة تسبب االزعاج للجميع.
  وال يفوتني االشادة باخلطة املرورية الناجحة بجميع 
املقاييس رغم ضخامة االحتفـــاالت ووجود ضيوف 
الكويت اضافة الى املواكب واملســـيرات التي شهدتها 
معظم الشوارع حيث كانت حتت السيطرة لذلك نقدم 
لرجال االمن جزيل الشكر واالمتنان على العمل اجلبار 

الذي قاموا به في تسهيل حركة املرور. 
< < <  

  شهدت أســـواق االلكترونيات حركة غير طبيعية 
بعد منحة صاحب السمو االمير البنائه املواطنني التي 
أدخلـــت البهجة على نفوس اجلميع، حيث لوحظ أن 
هناك اقباال كبيرا من مختلف االعمار على تلك احملالت 
لشراء االجهزة، وتأتي في مقدمتها املوبايالت واالجهزة 
االلكترونية، ولكن املالحظ أن هناك ارتفاعا في أسعار 
بعض االجهزة، حيث استغل بعض أصحاب احملالت 
املناسبة لرفع االسعار في ظل غياب واضح لدور وزارة 
التجارة في مراقبة تلك احملالت، والسؤال الذي يطرح 

نفسه أين دور التجارة يا وزير التجارة؟
 alarafah@windowslive.com  

 خالد العرافة

 احتفاالت الكويت غير

 إطاللة

 سالم إبراهيم السبيعي

 قالها: نحن وما نملك 
ثروة للكويت

 لمن يهمه األمر


