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»أليس غريبا أن جتهض االجنازات وتفوت الفرص ويهدر 
الوقت وتضيع اجلهود في أمور عقيمة ال طائل منها، ونحن 
في أمس احلاجة الى توجيه ما منلك من طاقات وقدرات نحو 

حتقيق املشروعات التنموية املستهدفة؟!«.
من كلمة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهلل تعالى، في 29 ديسمبر 2009. مبروك لكويتنا قيادة وشعبا 
أعيادنا الوطنية سائلني املولى سبحانه أن يحفظ وطننا آمنا 

مستقرا مزدهرا بأبنائه وبناته.
> > >

قال الراغب االصفهاني في كتابه »مفردات ألفاظ القرآن« 
� م����ن القرن الرابع الهجري � عن العي����د: ما يعاود مرة بعد 
اخرى، وخص في الشريعة بيوم الفطر والنحر، وملا كان ذلك 
اليوم مجعوال للسرور في الشريعة كما نبه النبي ژ بقوله: 
»أيام أكل وشرب وبعال« صار يستعمل العيد في كل يوم فيه 
مسرة، وعلى ذلك قوله تعالى: )أنزل علينا مائدة من السماء 
تكون لنا عيدا(. والعيد كل حالة تعاود االنس����ان، والعائدة: 

كل نفع يرجع الى االنسان من شيء ما... إلخ.
> > >

لتكن بالفعل ايام االعياد الوطنية أيام مسّرة وفرح وغبطة 
باملفهوم الذي ال يخرج االنسان الى الفوضى والبطر والصخب 
واللهو املمجوج، وهو لالسف ما يحدث عندنا عندما يعج شارع 
اخلليج على البحر بعلب الرش بالرغوة على السيارات وعلى 
املارة حتى جترأ بعضهم على نزع حجاب فتاة ورشها بهذه 
املواد الضارة! لكن علينا أال نحمل هؤالء الشباب وذويهم فقط 
هذه املسؤولية، فالدولة مسؤولة عن توفير بدائل ايجابية يفرغ 
فيها الشباب طاقاتهم ومواهبهم، لتفسح أمامهم )مثال( أبواب 
نادي اخليول والفروسية ومسابقات رياضة البحر كالتزلج 
على س����طحه أو الغوص في أعماقه والطيران بالبراش����وت 
ومس����ابقات اجناز االعمال الرمزية التراثية والفلكلورية... 
إل����خ. إن أغلبها موجود، ولكن بكل أس����ف غير متاح جلميع 
الش����باب ألس����باب تتعلق بالنخبوية أو الغالء وضيق اليد 

وعدم التشجيع، واالحباط... إلخ.
نريد لبلدن����ا أن يكون عيده الوطني يوم����ا تتباهى فيه 
املؤسسات بإجنازاتها وترفع هامات الذين قدموا شيئا مؤثرا 
لوحدة هذا الوطن وتنميته، وتتفرغ فيه الستعراض بطوالتها 
أيام الغزو الصدامي وإعادة اعمارها بعد التحرير، أين أسرانا 
الذين مت فك قيدهم بحمد اهلل؟ ملاذا ال نسمع حكاياتهم التي 
تفوح منها رائحة الكفاح والصبر، والترحم على املفقودين 
والشهداء االبطال؟ ثم ملاذا غياب االستعراضات العسكرية؟ 
ملاذا ال تساهم الشركات العقارية التي شيدت مبانيها السياحية 
على بعض الس����احل الكويتي في فتح املجال للنزهة العامة 
ولو بأس����عار رمزية حبا واحتفاال بأهل الكويت؟ لو فتحنا 
املجال وبوقت كاف للمواطنني لتقدمي متنياتهم واقتراحاتهم 
لكيفية قضاء عطلتي العيد الوطني وعيد التحرير لرأينا اكثر 

هذه التمنيات واالبداعات.
لكن عذرا، فاملؤسس����ات العسكرية مش����غولة باستتباب 
األمن في الشوارع بسبب حرب السيارات، ولفك التشابك بني 
الشباب في هذه العطلة وتكثيف التواجد في املراكز احلدودية 
واملطار لتسهيل حركة وهجرة املسافرين، وكذلك للحفاظ على 
أمننا احلدودي، أما املخططون لعطلة العيد كالوزراء وقادة 
املؤسسات فال لوم عليهم بسبب االجهاد والتوتر السياسي 
املزمن الذي أرهقهم.. وهذه العطلة فرصة للهرب من االجواء 

املكهربة دوما. وعاشت الكويت ملن أحبها.
a.alsalleh@yahoo.com

في هذه األيام نحتفل بأعياد وطنية تعتبر نقاط حتول في 
تاريخ الكويت ولكن ملاذا نحتفل بهذه األعياد وماذا نستطيع 

ان نقدم مستقبال لكي نحتفل من جديد بهذه األعياد.
واجلواب بصورة عامة هو ان معاناة كثير من شعوب العالم 
تكمن في كبت حرياتهم واستعبادهم من قبل قوم آخرين ال 
يرون أي معنى للرحمة ولكن عند االستقالل يستطيع أبناء 
هذا الشعب أن يناموا آمنني ويأكلوا ويشربوا كيفما يشاءون 
ويفردوا أجنحة احلرية املطلقة ملشاريعهم الشخصية وبحماية 
القانون والقضاء النزيه فكل شيء مدروس ومعلوم عندما 
يكون ولي األمر ميل���ك احلرية املطلقة في قراراته الرامية 
إلى رفاهية شعبه وبناء  قوته العسكرية والسياسية لصد 

أي هجوم خارجي أو داخلي على الوطن.
ذلك هو املعنى العام أما املعنى اخلاص فإنه يقودنا إلى 
أن ال���روح الوطنية والوالء املطلق من قبل أفراد املجتمع 
لوطنه���م وولي أمرهم هو الرافد األمين لولي األمر بل إنه 
يخفف عن ولي األمر مسؤوليته الداخلية، وفي الكويت لم 
ينب حكامها جدارا حديديا بينهم وبني الش���عب بل إنه من 
الطبيعي جدا أن ترى احلاكم واحملكوم يتبادالن التهاني 
في األفراح وأيضا جتدهما يتبادالن التعازي في االحزان 
فما يصيب احلاكم يصيب الشعب والعكس صحيح ومن 
املواقف الوطنية العفوية ان احد الطلبة الكويتيني الذين 
يدرس���ون في احد البلدان املتوترة عسكريا شاهد أثناء 
قيادته لسيارته على شارع عام السفير الكويتي عبداحلميد 
البعيجان وهو يسير بجانب الشارع العام فعرفه ثم أوقف 
س���يارته ونزل منها فأوقفه وسلم عليه وأمره بأال يسير 
وحده مرة أخرى ألن ذلك يشكل خطرا عليه في هذا البلد 
املضطرب فطمأنه الس���فير وهدأ من مخاوفه ووعد بأنه 
لن يكررها مرة أخرى ونحن في الكويت وخارج الكويت 
علينا أن نحتفظ بالكويت ونصون أمانتها من خالل أقوالنا 

وأفعالنا وأفكارنا.
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عندما يقتحم رجل اإلطفاء منزال 
محترقا لينق���ذ أصحابه دون أن 
يطلب هواياتهم أو أوراق ثبوتياتهم 
ويدخل بجسده أتون النيران غير 
آبه إال بإنقاذ احملتجزين س���نة أم 
ش���يعة كانوا بدوا أم حضرا هذه 

هي املواطنة.
عندم���ا يتوجه رجل ش���رطة 
لتحري���ر رهائن من ب���ني أيادي 
مجرمني وهو يعلم أن حياته على 
راحته قد تس���قط ف���ي أي حلظة 
هو ال يس���أل عن أعمار وال فئات 
وال انتم���اءات الرهائن الذين قدم 
إلنقاذهم ولو كان ذلك يعني فقدان 

حياته، هذه هي املواطنة.
عندما يسهر جندي على احلدود 
حارسا بوابة من بوابات الوطن هو 
يحمي مليون مواطن ومعهم مليوني 
مقيم من ش���ر ق���د يدخل من تلك 
البوابات دون سابق معرفة باملاليني 

الثالثة هذه هي املواطنة.
عندما يذه���ب موظف جمرك 
إل���ى عمله ويؤدي م���ا هو مناط 
به محاوال رصد أي حالة تهريب 
لسموم إلى البالد حماية ألشخاص 
ال يعرفهم ولم يلتق بهم يوما هذه 

هي املواطنة.
عندما ينسف نائب مجلس أمة 
جميع ارتباطاته القبلية والعائلية 
واملذهبية ليكش���ف سرقة طالت 
املال العام الذي يرى ملكيته حقا 
مش���اعا جلميع أبناء الوطن دون 
متييز ودون أن يس���أل أو يساوم 
سياسيا ال كبيرا وال صغيرا فهذه 

هي املواطنة.
عندما يعمل وكيل مساعد مبا 
يرضي اهلل ف���ي 3 ماليني مواطن 
ومقي���م يقطن���ون ه���ذه األرض 
ويجعلهم على قدم مساواة واحدة 
أمام القان���ون الذي يحكم وزارته 
وال يسأل ابن من هذا وال من يقف 

وراءه فتلك هي املواطنة.
ما ذكرته أعاله هو مفهومي الذي 
أعرفه عن املواطنة وال أعرف مفهوما 
آخ���ر، وال أهتم ل���كل التعبيرات 
اإلنش���ائية والتصريح���ات التي 
يطلقها بعض النواب والناشطني 
السياسيني في محاوالت تعريفهم 
البائسة ملفهوم املواطنة، خاصة في 
الندوات األخيرة التي خلطت احلابل 
بالنابل في محاولة لتقدمي تعريف 
محدد وخاص للمواطنة الكويتية، 
وكأن مواطنتنا غير مواطنة بقية 

أبناء البلدان األخرى.
رئيس مجل���س األمة ورئيس 
مجلس الوزراء والوزراء والنواب 
وجميع القياديني في البلد والشيوخ 
والتجار واملوظفني البسطاء والطلبة 
واألطفال واللصوص وحرامية املال 
العام جميعهم في نظري مواطنون، 
بينهم من يطبق املواطنة مبفهومها 
احلقيقي الذي ذكرته أعاله وبينهم 
من ال يحمل من املواطنة س���وى 

ورقة اجلنسية.
Waha2waha@hotmail.com

لدينا تس���اؤل يدور في أذهان الكثير من املواطنني عن مدى 
تطبيق بلدية الكويت للقرار الوزاري رقم 172 لس���نة 2006 في 
شأن الئحة االعالنات »املادة التاسعة« من القانون، والتي تشير 
فيه���ا الى »حظر اقامة االعالنات في االماكن او من خالل جدران 
االبنية بواسطة اللصقات او بالكتابة او بالنقش او بالطالء عدا 
االعالنات املنصوص عليها صراحة او املباني األثرية ودور العبادة 

واالسوار احمليطة بها«.
فاملالحظ من قبلنا ومن طلب منا، التنبيه على البلدية بضرورة 

تفعيل هذا القرار بالشكل الواقعي ودون متييع في تنفيذه.
نعم فمازال���ت هناك ظاهرة انتش���ار االعالنات اخلش���بية 
والضوئية الثابتة او املتحركة على اس���طح وواجهات البيوت 
والعم���ارات مبختلف مناطق الكويت، فبعد ان كانت منتش���رة 
بالطرق الرئيس���ية للمناطق، اقتحمت في الفترة االخيرة هذه 
املناطق والشوارع والبيوت الداخلية دون اعتبار لوجود قانون 

يخالف هذه الظاهرة.
وايضا يدور تساؤل آخر في االذهان، عن مشروعية االعالن 
على جدران جسور املشاة او جسور الطرق بكتابة عبارات دعائية 
لش���ركات ومؤسسات وبنوك ومدارس خاصة، او وضع الفتات 
تعريفية عنها طوال الس���نة، هل هذه االعالنات مرخصة؟ وهل 
يدفعون رسوما مالية نظير نشرها على تلك االبنية؟ وهل هناك 
جهة تدير هذه االعالنات ان كانت مرخصة من البلدية، واجماال 

من املستفيد منها؟!
من هنا جندد مطالبتنا بلدية الكويت بان متارس دورها الرقابي 
في تطبيق القانون املذكور في بداية املقالة بالش���كل االيجابي، 
وبإثبات ذلك مبخالفة اي مبنى او عمارة او ش���ركة او مؤسسة 
او بن���ك ال يلتزم بالضوابط والقواعد املنظمة النظمة االعالنات 
بالبلدية، وان حتاسب كل من تعدى على امالك الدولة ارضا او جوا 
دون محاباة او تس���اهل او عدم زعل صاحبنا الننا ال نريد اثارة 

الفتنة او تشويه الوحدة الوطنية ان قمنا بتطبيق القوانني!
فاكهة الكالم: يقال ان من فوائد التدخني ان:

- املدخن ال يصاب بالشيخوخة.. النه ميوت في شبابه!
- يتع���رف على اصدقاء ج���دد.. النه كل ي���وم عند طبيب 

جديد!
- ال يدخل اللصوص الى بيته.. النه يسعل طوال الليل!

- ال ي���زوره الناس واالقرب���اء كثي���را.. الن رائحته كريهة 
ومقززة!

أبعدنا اهلل سبحانه وتعالى عن هذه العادة السيئة!
Aliku1000@yahoo.com

أخبارا عدي���دة تناقلتها الصحف احمللية هذه 
األيام عن قضية غير محددي اجلنسية، وكانت 
هذه األخبار هادئة في طبيعتها وحتاول من حني 
آلخ���ر حتريك الركود الذي اعترى هذا امللف بعد 
فش���ل مجلس األمة في طرح حل عملي لقضية 
البدون حتى اآلن، وسأحاول في هذه املقالة تسليط 

الضوء على بعض هذه األخبار.
في خبر إلحدى الصحف احمللية عن املجلس 
األعلى للتخطيط واملكلف بدراسة ملف فئة غير 
محددي اجلنس���ية، أوضح اخلبر أن الدراس���ة 
ستس���تمر من 6 إلى 8 أشهر وأن أعضاء املجلس 
مبن���أى عن الضغوط من جميع األطراف املعنية 
وأنهم يدرسون هذا امللف املجمد منذ سنوات عديدة، 
وتعليقنا بأن أبناء البدون ال ميلكون سوى الدعاء، 
بأن يتم حل قضيتهم سواء عن طريق احلكومة 
أو عن طريق املجلس األعلى للتخطيط خصوصا 
بعد أن يئسوا من مجلس األمة الذي سجل أعلى 
رقم قياسي عاملي في الوعود املقطوعة من قبلهم 

حلل قضية البدون.
النائب خال���د الطاحوس صرح قبل أيام بأنه 
يتمنى حل قضية البدون عن طريق البيت الكويتي، 
س���واء عن طريق احلكومة أو مجلس األمة قبل 
أن يأت���ي احلل من اخل���ارج. وتعليقنا بأن أبناء 
البدون هم من يرغبون باحلل عن طريق حكومتهم، 
وال يتمنون ولن يرض���ون بأي حل من اخلارج 
لشعورهم باملواطنة املستحقة وبأنهم لن يكونوا 
جس���را ألي أجندة خارجية، ولكن يا سيد خالد 
الطاحوس، عليك مناشدة مجلس األمة لكي يبادلك 

هذا التخوف.
نقل���ت إحدى الصحف احمللية خبرا عن نائب 
املدير العام لشؤون الثروة احليوانية في الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مفاده 
أن هناك دراسة جتريها الهيئة من أجل استخراج 
جوازات سفر للحيوانات األليفة والطيور النادرة. 
حاولت أن أجد تعليقا على هذا اخلبر، وحاولت 
أن ابتدع عبارات انشائية للتعليق على هذا النبأ، 

ولكنني لم أجد أفضل من »ال تعليق«. 
abz973@hotmail.com

قالتها لي إحدى األخوات السعوديات مرة، 
ولم أضع لها باال، حتى سمعتها مرة أخرى منذ 
أيام، من األستاذة البحرينية أشواق بن علي، 
أمام اجلمهور الذي حضر لالستماع إلى قصة 
جناحها وجناح عدد من النساء اخلليجيات، 
ف���ي »ملتقى خليجيات نح���و الريادة« التي 
ساهمت به رابطة ارتقاء للتدريب البشري، 

في مهرجان فبراير، وظلت معلقة في سمعي وذهني، مستمتعة 
بالنعمة العظيمة التي منحنا اهلل إياها في هذا الوطن الذي ال 

يعرف مقدار حجمها سوى من حرم منها.
تقول األستاذة أشواق: »الكويت هذا الوطن الذي ال أعتقد 
أن أعيش على أرض غيره، بعد وطني األم، سباق في كل عمل 
ناجح على مس���توى اخلليج، ومن كرمه ال يبخل حتى على 
إخوانه بأن يعطي غيره من أفكاره املبدعة، وجتربته املفيدة، 
ليش���اركه لذة هذا النجاح واخلير«، ثم أضافت وهي تبتسم 
»انت���م الكويتيني فقط الذين تبهرونن���ا حينما تتكلمون عن 
الوطنية، ودائما تكررون مقولة التفاني في العطاء« الكويت 
أعطتنا فماذا نعطيها؟ وأنتم الوحيدون حينما تعرفون أنفسكم 
أمام اآلخرين، وتنطقون جملة »أنا كويتي« باعتزاز وفخر، ال 
جنده في نبرة غيركم، كم نغبطكم على هذا اإلحساس العالي 
باحل���ب والوطنية لهذه األرض الغالية«، م���ا أجمل ما قالته 
األستاذة أشواق عنا، وما نقلته لنا عن فكرة جتول في أذهان 
غالبية الشعوب العربية جتاه الش���عب الكويتي، ويتساءل 
بطرق مختلفة، رغم معرفة الكثير منهم باألس���باب: ملاذا كل 

هذا الفخر واالعتزاز بأنه كويتي.
نعم.. يحق لنا أن نعتز بوطننا، ونفخر بانتمائنا، من دون 
تكبر وال غرور والعياذ باهلل، فنحن أوال وأخيرا جزء من هذا 

العالم العربي الكبير، الذي ساهم بعض من 
أبنائه في بناء هذه األرض الطيبة.

واحلقيقة، ال يرتقي بناء وال يرتفع جناح، إال 
بوجود قيادة واعية وناجحة كقيادتنا احلكيمة 
املتمثلة في شيخنا صباح األحمد الصباح حفظه 
اهلل ورعاه، تدفع بنا للمضي نحو النجاح، وتصفق 
لنا حينما نفوز.. وتشد على أيدينا حينما نخفق، 
وتتقبل منا الرأي املختلف، وتقبل منا االعتذار، وحتضننا بحنان 

األم التي حتب أبناءها كيفما كانوا.
فاإلحساس بالوطنية لم يأت من فراغ وعندما ننطق باعتزاز 
بأننا كويتيون، فذلك يعني أننا معتزون بقائدنا األب احلنون، 
وفخورون بأنن���ا تربينا على الثقة بالنفس التي ربانا عليها 
ه���ذا الوطن، الذي أطعمنا جميعا م���ن نفس اإلناء ولم يفرق 
بينن���ا أبدا في كرمه، وال في عطائه، فكيف ال نفخر وكنا اليد 
الواحدة ضد الع���دوان الغادر؟ وكيف ال نتعلق بأوصال هذه 
األرض، ونحن لم نخرج إال من رحمها، ولم نحمل سوى هويتها 
رغم تف���رع أصولنا؟ وكيف ال نتباه���ى بانتمائنا ونحن في 
وطن- الكلمة فيها مسموعة، وحرية الرأي مكفولة للجميع، 
واملواطن والوافد ينام ف���ي حضنه وهو مطمئن وهلل احلمد 

واملنة أوال وأخيرا؟
كلمة أخيرة أوجهها )لعيال ديرتي(:

اليوم.. بل وكل يوم، نحن ككويتيني، نواجه سؤاال بالغ الدقة، 
واإلجابة عنه حتملنا مسؤولية كبيرة جتاه هذا الوطن، نطرحه 
على أنفس���نا في كل قناة تلفزيونية وإذاعية، وعلى مس���مع من 
العالم: الكويت أعطتنا الكثير، فماذا سنقدم لها نحن، عرفانا لهذا 

العطاء؟.. وهنا يتضح كيف يكون الوفاء ومعنى الوالء.
Falcom6yeb@yahoo.com

د.بدر نادر الخضري

شوارعنا المشّوهة ..
وفوائد التدخين!
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