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دوام احلال 
من احملال

إن اهلل هو املسعر

من اخلطأ أن يظن اإلنسان 
دوام ظروف حياته، فإن كانت 
ظروف حياته جيدة فلن تدوم 
والعكس كذلك... فدوام احلال 

من احملال. نعيش نحن في هذه 
األيام ظروف جديدة وغريبة... 
سياسية واقتصادية وتغيرات 
ونزاعات دولية مختلفة، حتى 

أصبح احلليم فيها حيران.
ما نراه من تقشف وشد 
لألحزمة من الطبيعي أن 

يكون وخاصة في ظل هذه 
املتغيرات... فال يجزع املواطن 

وال يحزن وليذكر نعم اهلل 
على هذا البلد فقد كنا في رغد 

وعيش وفير حتى حتولت 
األحوال ودارت األيام مبا ال 

نريد.
يقول أحد رجاالت الكويت من 

الذين عاصروا أيام ما قبل 
النفط وعاش أيام الرخاء: كأني 

ارى اهلل عز وجل انزل علينا 
في الكويت قطعة من اجلنة 

فكانت النعم تتدفق علينا من 
كل حدب وصوب واملشكلة 
أن الكثير وخاصة من عاش 

هذه احلقبة لم يحمد اهلل على 
هذه النعم... فكثير ما يتذمر 

ويشتكي حتى على )أدناة 
الدون( كما يقول آباؤنا.

يقول ابن كثير في تفسيره 
لقول اهلل عز وجل )وإذ قال 
موسى لقومه يا قوم اذكروا 

نعمة اهلل عليكم إذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما 

لم يؤت أحدا من العاملني( 20 
سورة املائدة --

من ملك زوجة وبيت وخادم 
فقد أصبح ملكا... لذا فإن أهل 
الكويت وهلل احلمد كلهم ملوك 

وفقا لهذه القاعدة.
إن حمد اهلل على النعم يزيدها 

واكرامها يدميها واحلفاظ عليها 
يعيننا على الصبر عند فقدانها 
فاحلمد هلل في األولى واآلخرة 

وأدام علينا نعمه ظاهرة وباطنه 
وحفظنا من كل مكروه. 

غال السعر على عهد رسول اهلل 
ژ، فقال الناس: غال السعر يا 

رسول اهلل، فسعر لنا، فقال: إن 
اهلل هو املسعر القابض الباسط 

الرازق، وإني ألرجو أن ألقى 
اهلل وليس أحد منكم يطلبني 

في دم وال مال.
هذا احلديث الصحيح الذي 
رواه أهل السنن، فيه فوائد 

كثيرة، منها: أن غالء األسعار 
سنة كونية، ودورة اقتصادية، 
وليس كما يزعم بعض الناس 

أنها من الذنوب واملعاصي، 
كيف وقد غلت األسعار في 

عهد خير البرية وخير القرون، 
ومن الفوائد أن التسعير قد 
يكون فيه ظلم للتجار، لذلك 

قال گ: وإني ألرجو أن ألقى 
اهلل وليس أحد منكم يطلبني 
في دم وال مال، فخشي گ 

أن يظلم أحدا بالتسعير، 
والتسعير ال يسع في هذا 

املقال ذكر أحكامه ومسائله، 
ولكن أود الكالم عن هل 

للحكومة حق التسعير؟ والكالم 
من الناحية الفقهية، إذا كان 

التاجر وكيال لسلعة معينة نعم 
يحق للحكومة التسعير، حتى 

ال يحصل خلل في النظام 
واستغالل التجار للناس، أما إذا 
لم يكن وكيال لسلعة معينة، فال 

يحق للحكومة التسعير، وإذا 
بالغ التجار في األسعار، فيحق 

للحكومة التسعير، ومعاقبة 
املخالف، وذلك للمصلحة 

العامة، ومصلحة الدولة 
مقدمة على مصلحة التاجر 

واملستهلك، واهلل أعلم.
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إجناز األمهات الالتي ابتالهن اهلل- عز 
وجل- بأبناء من فئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة في تربية هؤالء األبناء ـ وما 

حققنه من جناح في تكيفهن مع إعاقتهم، 
يعد أضعاف ما تنجزه األمهات األخريات 

ممن لديهن أبناء من غير فئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة، مقتنعات متام 

االقتناع بأن ما ابتالهن اهلل به هو تاج 
على رؤوسهن يستوجب علينا جميعا 

مساندتهن للوصول إلى حتقيق طموحات 
أبنائهن من فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 

في االلتحاق بسوق العمل.
ومعلوم حاليا، وبعد االستناد للرأي 

القانوني أكد احملامي خالد العقاب ومن 
خالل تواصله مع اإلخوة املهتمني بقضايا 
ذوي االحتياجات اخلاصة تبني أن الكويت 

احلبيبة توفر خلريجي مدارس التربية 
اخلاصة احلكومية من ذوي االحتياجات 

اخلاصة فرص توظيف حكومية، أما أبناؤنا 
من ذوي االحتياجات اخلاصة خريجو 

املدارس اخلاصة »غير احلكومية« فال يتم 
تعيينهم في اجلهات احلكومية.

وهذا األمر يعد مخالفة صريحة ملبدأ العدل 
واملساواة بني أبناء الشعب الكويتي صاحب 

النسيج الواحد.
ولقد أثبتت الدراسات التربوية جناح دمج 

أغلب فئات االحتياجات اخلاصة في التعليم 
العام، وعدم عزلهم في مدارس خاصة بهم 
وذلك ليعتاد أفراد املجتمع على وجودهم 

معهم والشعور مبشاعرهم مما يعزز 
الثقة ويقوي التعاون واإلجناز ويحفز 
العمل مما يعمل على تقبل االختالف 

ويقلل من العنف، وأسلوب الدمج يتضمن 
تقدمي مختلف اخلدمات لذوي االحتياجات 
اخلاصة في الظروف البيئية العادية التي 

يحصل فيها أقرانهم على نفس اخلدمات، 
والعمل بقدر اإلمكان على عدم عزلهم في 

أماكن منفصلة.
إن سياسة الدمج هي التطبيق التربوي 
للمبدأ العام الذي يوجه خدمات التربية 

اخلاصة، وهو التطبيع نحو العادية في أقل 
البيئات قيودا.

فالدمج يشجع املجتمع على تبني نظرة 
إيجابية نحو األشخاص من فئة ذوي 

االحتياجات اخلاصة، وهذا الرأي يقوم 
على افتراض مفاده أن عزلهم يشجع من 

حيث املبدأ تطور وجهات النظر واالجتاهات 
السلبية، مثل العزل والشعور بالذنب 

والقلق، واخلجل.
أما الدمج فهو يهيئ الفرص لتطور 

اإلدراكات االجتماعية الواقعية، واملتمثلة 
في االعتراف بوجود فئة ذوي االحتياجات 

اخلاصة، والبحث عن حلول.
حقا إنها قضية قد تبدو بسيطة، ولكنها 

متتد إلى آثار عميقة قد تكون مدمرة جليل 
بالكامل مما يحتم علينا مراجعة القرارات 

احلالية، وحسم أمر شهاداتهم، وتوفير 
فرص وظيفية لهم.

»وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه 
أنيب«.

في العالم »بان كي مون« واحد وفي 
الكويت لدينا »بان كيمونيني« كثر 

ينتشرون حول العالم يعشقون البدل 
الرسمية والكرافتة احلمراء التي تتجاوز 

في أسعارها وشياكتها ما كان يرتديه 
الرئيس املصري األسبق حسني مبارك، 

يتفاخرون باجلواز الديبلوماسي 
واستخدامهم لقاعة التشريفات ويستبدلون 

الكثير من طباعهم وحتى كلماتهم مبجرد 
اختيارهم لتمثيل الكويت في اخلارج، 

بعضهم استطاع ان يكون شخصا آخر 
وبعضهم واجهته مشكلة »السحنة« هذي 
»سحنة« ربعنا. جتدهم في فنادق اخلمس 

جنوم برفقة شخص او شخصني لزوم 
البرستيج وخدماتهم ألشخاص محدودين. 
خدومني لدرجة ان خصم الفنادق للسفارة 

املمنوح لهم يحصل عليه من يستطيع 
الوصول اليهم، تصل الى مكاتبهم ليكون 

الرد في اجتماع او عنده اتصال وكأن 

جون كيري او ميركل على الطرف اآلخر 
من اخلط. هذه الفئة من الديبلوماسيني 

الكويتيني في اخلارج يعانون من النقص 
وتهميش الناس لهم قبل الديبلوماسية 
ولذلك يعيشون أجواء وطقوسا غريبة 

تكون سببا في معاناة مستمرة لهم مدى 
احلياة بعد عودتهم الى الكويت وفقدانهم 
للمميزات التي عاشوها لسنوات، ورغم 

تشبيه أصحابنا بالسيد بان كي مون 
اال انه على األقل لديه مهمة ابداء القلق 
والشجب »ظليمة الرجال شينة«، وفي 
املقابل لديبلوماسيي البدلة جتد رجاال 

ميثلون الكويت بصورة مشرفة جتدهم 
على طبيعتهم وبساطتهم، ثقتهم بأنفسهم 

جتعل أبوابهم مفتوحة للجميع يقومون 
مبهامهم وأكثر مما هو مطلوب منهم 

ويسعدهم خدمة الكويتي بعيدا عمن هو؟ 
وما مكانته االجتماعية؟ وجاي من طرف 

من؟ جتدهم في مكاتبهم واجتماعاتهم مع 

من يحتاجهم، أرقامهم متوافرة ملن يحتاج 
اليهم واتصاالتهم ال تتطلب إغالق األبواب، 

سخروا أوقاتهم لعملهم لدرجة ان عددا 
منهم استخدم وسائل التواصل االجتماعي 

للرد على الكويتيني خارج أوقات الدوام 
وتقدمي النصائح والتي أحيانا ليسوا 

ملزمني بتقدميها، ومن أمثال هؤالء الرجال 
د.سليمان احلربش رئيس املكتب الصحي 

في أملانيا ود.شايع الشايع من املكتب 
الثقافي في القاهرة وكما يقال »شهود 

اهلل في أرضه« جند الكثير ممن يشيدون 
بهما ويثنون على مواقفهما، وبناء على ما 

سبق أتقدم باقتراح ينص على ضرورة 
استنساخ الشايع واحلربش ـ على اقل 

تقدير شخص في كل دولة ـ او دمج »بنو 
بان كي مون« معهم لعل وعسى ان يدركوا 

ان احترام الناس لذات وصفات الشخص 
أفضل مبراحل من االحترام املؤقت للبدلة 

والبرستيج املؤقت.. هذا ودمتم.

حسنا فعلت حكومة اإلمارات بإنشاء 
وزارة للسعادة، وهذا ان يدل فإمنا يدل 
على حرص احلكومة هناك على رفاهية 

املواطن وسعادته، فحكومة اإلمارات تسابق 
اآلخرين في كل شيء يعمل على تنمية 

املجتمع، فاحلكومة سارت ايضا على إنشاء 
احلكومة اإللكترونية قبل عدة سنوات 

وها هي في هذا العام ستعمل على تعميم 
احلكومة اإللكترونية في جميع القطاعات 
وستستغني عن املعامالت الورقية، وهذا 
سيعمل على تنمية املجتمع املستدامة أي 
ان املواطن لن يكلف نفسه عناء املراجعة 
وإمنا سيكتفي عن طريق الهاتف اجلوال 

بتخليص معامالته بنفسه، وهذا سيقضي 
على الواسطة واحملسوبية وسيقضي 
أيضا على االزدحام املروري، فسوف 

تخف االختناقات املرورية بسبب احلكومة 
اإللكترونية، ولكن السؤال أين نحن 

من هذا كله؟ هل تنقصنا االمكانيات أم 

ينقصنا العزم واإلرادة؟ نعم العزم واإلرادة 
واإلخالص والتفاني في العمل، هذا ما 

ينقصنا وتلك هي ثمرة النجاح لكل عمل، 
فجميع مشاريعنا هي حبر على ورق، ال 

جتد لنفسها طريقا في محل التنفيذ وإمنا 
هي عاطلة مع وقف التنفيذ ما دام كل ذلك 

موجودا لدينا فلماذا ال ننافس اآلخرين عبر 
ابتكار جديد لم ينازعنا ولن ينازعنا عليه 

احد وستكون عالمة اجلودة كويتية مع 
مرتبة الشرف وهي إنشاء وزارة التعاسة، 

نعم نستحق إقامة وإنشاء هذه الوزارة 
ألننا فعال على املستوى الرسمي وأيضا 
على املستوى الشعبي ليس لدينا مباالة 
وإمنا أيضا إهمال على جميع األصعدة 

وعلى كل املستويات نتغنى بحب الوطن 
في شهر واحد من كل سنة وهو شهر 

فبراير ويا ليت ذلك يصاحبه جهد وعمل 
وإمنا مجرد أناشيد وأغان وحفالت واللعب 
برغوة الصابون، حتى احتفاالتنا بها جترد 

من املعاني احلقيقية بحب هذا الوطن، وطن 
بدأ منذ سنوات يئن من التعب والوهن في 

مفاصل البالد جميعا، اعتماد كامل على 
مورد اقتصادي وحيد وهو النفط فلواله 
لكنا أشبه بدولة افريقية قتلتها املجاعة، 

وها هو هذا املورد يتنازل عن قيمته فمن 
130 دوالرا الى 28 دوالرا والقادم أصعب، 

هذا مع عدم االستثمار احلقيقي للنفط في 
السنوات األخيرة، بدأنا نندب حظنا بعدم 
ترجمة هذه األموال الهائلة الى التصاريح 
بشد األحزمة والترشيد. دولة تعتمد على 

مصدر واحد فال صناعة وال زراعة وال أي 
شيء يأتي رافدا القتصادنا املترنح ومع 

مجلس األمة الذي سيبصم بالعشرة مع أي 
زيادة في قيمة اخلدمات أو ضريبة على 

معاشات املواطن البسيط، نعم تراكمت على 
املواطن من جميع األطراف، من هنا أدعو 

إلنشاء وزارة التعاسة فلم تسبقنا دولة إلى 
ذلك ونحن نستحقها بكل جدارة.

من تأمل واقعنا، وقرأ التاريخ، يجد العجب 
العجاب في تكرر احلوادث املاضية ومشابهتها 

باألحوال املعاصرة. وهذا شاعرنا طرفة بن 
العبد في عجز بيته يقول: 

ما أشبه الليلة بالبارحة.
وصاحبنا ابن خلدون في مقدمته التفت إلى 

هذه املالحظة، فقال: »إن املاضي أشبه باآلتي 
من املاء باملاء«. 

وهذا حق، ومن ذلك ما نراه اليوم من تلك 
»النبتة« التي برزت في البلدان احمليطة بنا 

مع ثورات 2011م، تلك اجلماعة التي تنتسب 
زورا إلى السماء، وحتكم بالكفر على جميع 

الناس، وحتتكر اإلميان ألنصارها، وكثير 
من أتباعها ال يعرف الفرق بني حرف األلف 

وعمود النور!
وهي التي اشتهرت بقطع الرؤوس، والتفنن 

في أساليب القتل والتنكيل. تلك التي 
يسمونها جماعة »داعش«.

جماعة تكر وتفر في داخل بلداننا »فقط«، 
وأراضينا »فقط« هي ساحة معاركهم، 

ورؤوسنا »فقط« على قائمة أهداف مقاصلهم.
هذه »النبتة« البشعة املشوهة »داعش«، لم 

تكن نبتة مناهج أسالفنا، وال هي مولودة في 
أوطاننا، إمنا كان لها سلف عند الغرب في 

تاريخهم.
كيف ذلك؟

وهل يعقل أن الغرب كان لديه شبيه بداعش 
التي نبتت »أو أنبتها هو« عندنا اليوم؟

إن تواريخ أوروبا تقول: نعم، إن داعش، 
بشكلها »الثوري«، وتصرفاتها املجرمة، كان 
لها وجود من قبل في أوروبا، ففي فرنسا، 

يخبرنا املؤرخ اإلجنليزي فشر في كتابه 
»تاريخ أوروبا في العصر احلديث« قائال: 

»سادت الفوضى مع الثورة الفرنسية في كل 
شيء، ولم يوجد في طول البالد وعرضها من 
يطيع القانون، وانتشرت على إثر ذلك أعمال 
الشغب والعنف، وبرز، بشكل واضح السوقة 

الصاخبون والغالة املتطرفون«.
أما العالم الفرنسي غوستاف لوبون )املتوفى 

سنة 1931(، فيصف في كتابه »روح الثورات«، 
أمر الرعاع في الثورة »والذين يشبهون في 

تصرفاتهم داعش اليوم« قائال: »لم ميتد 
شأن الرعاع كامتداده أيام الثورة الفرنسية، 
فمنذ أن تفلتوا من قيدهم سنة 1789م أخذوا 

في ذبح الناس، وتشريح املسجونني وهم 
أحياء، ومثلوا بهم. وهكذا يسير الرعاع عندما 

تقضي األيدي الغافلة على الزواجر الرادعة 
لغرائزهم املتوحشة«.

ويقول لوبون: »أدى حب حكومة الثورة 
الفرنسية لسفك الدماء إلى قطع رؤوس 

شيوخ جاوزوا الثمانني، ورؤوس كثير من 
األطفال والفتيات«. أليس هذا ما يفعله داعش 

اليوم؟
ويقول أيضا: »قامت عصابة من رعاع الثورة 

بكسر حواجز القصر امللكي وقتلت بعض 
احلراس، وجيء بامللك وأسرته بني جماعة 

تصرخ وأناس يحملون على رؤوس حرابهم 
هامات قتلى احلراس«.

ويخبرنا تاريخ الثورة الفرنسية بأنه قد 
أقيمت في فرنسا 187 محكمة ثورية، منها 
40 محكمة كانت حتكم بالقتل، وقد حكمت 

محكمة باريس على 2625 نفسا باملوت، 
ولم يكن قضاة املديريات أقل نشاطا من 
قضاة باريس في احلكم، فقد قصلوا في 
مدينة أوراجن الصغيرة رأس 331 نفسا، 

وبلغ مجموع الذين قصلت رؤوسهم 17000 
نفس، منهم 1200 امرأة، وكثيرات منهن كن 

مجاوزات سن الثمانني.
ويذكر لوبون بأن الثوار قطعوا رؤوس 

4000 من الفالحني و3000 من العمال. وأنهم 
قتلوا في مدينة نانت وحدها في يوم واحد 

ما يقرب من 5000 شخص من الذكور 
واإلناث والولدان. إلى جانب ذلك كانت جتول 
فرنسا جيوش ثورية مؤلفة من قطاع الطرق 

واللصوص ناهبة قاتلة.
فداعش إذن نبتت »هناك«، ولم تنبت »هنا«. 
وولدت »هناك«، ويراد لها أن تنمو وتترعرع 

»هنا«، و»من شابه أباه فما ظلم«.

احلقوق
 الضائعة

استنسخوا 
الشايع واحلربش

وزير السعادة 
ووزير التعاسة

دواعش الثورة 
الفرنسية

وقفة

مقام ومقال

لكل مقام مقال

باملناسبة

أخطر سؤال يطرحه اإلنسان على نفسه.. حينما ال يدري أين 
موقعه بني اآلخرين..» أين مكاني منهم؟ أو ما قيمتي عندهم؟ أو 

ماذا أمثل لهم؟«.
فاإلنسان بطبعه اجتماعي.. خلق ليكون متفاعال ومتعاونا مع 
من حوله، ومن يعيش في عزلة عن الناس فهو ال شك يعاني 
من مشكلة نفسية أو اجتماعية، لذا من سعادة الفرد االتصال 

والتواصل والشعور بالقبول والتقدير خاصة من أقرب 
األشخاص لديه.

وعندما يجد أنه بقدر عطائه ال يتم تقديره أو شكره، أو أن 
حضوره مثل غيابه ال يترك أثرا في نفوس من حوله، أو أن 

وجوده غير مرغوب فيه وقد يتجنبه اآلخرون، وحتى لو عرف 
أنه يحمل من املساوئ ما يجعل البعض ينفر منه، فإنه في 

نفس الوقت يبحث عن االحتضان واالهتمام من جانب آخر، 
ألنه كبشر يريد أن يعيش إنسانيته. وأذكر هنا املثل األجنبي 

الذي يقول: »أحببني في الوقت الذي احتاج إلى ذلك«.
أي.. في الوقت الذي يتركني فيه الناس ويكرهونني لسبب 

ما، أحتاج حلب أشعر معه باألمان، وهذا ما ينطبق في الغالب 
على أغلب السجناء املنبوذين والذين يتحولون من شدة طاقة 

الكراهية لهم إلى مجرمني عتاة ناقمني على املجتمع.
وهنا أعود إلى النقطة التي بدأنا بها.. وهي السؤال ذو الشرارة 

اخلطرة: أين مكاني بني الناس؟
فعلى من يردد هذا السؤال بينه وبني نفسه، أن يحاور ذاته 

ويبحث عن اجلوانب السلبية واإليجابية في أفعاله وتصرفاته 
وحتى في حديثه مع الناس، ليقيم نفسه وما لديه من أفكار قد 

تؤثر على شخصيته، وأين يعزز جانب الثقة في ذاته ويقدر 
األمور الطيبة واجليدة التي يقوم بها حتى لو كانت بسيطة، كما 

انه ال بد من أن يطور من هوايته، فالهواية.. عنوان وهوية.. 
فكلما طورتها وأبدعت فيها، كلما اقتربت من تقديرك لذاتك 

وقربتك ممن يهتمون بنفس اهتمامك، وشعرت بالسعادة 
ومعنى وجودك ومكانتك.. ومكانك الذي كنت تبحث عنه بني 

الناس!
فأجمل شيء يعمله اإلنسان هو ما يقدمه لنفسه ولآلخرين من 

دافع احلب واخلير والقرب من رب العاملني.

anwar.taneeb@gmail.com
أنوار التنيب

أين مكاني؟

فالكم طيب

elzuabi@gmail.com
محمد الزعبي

قبل مرسوم الصوت الواحد ومن ثم 
حتصينه دستوريا، لم يكن من الصعوبة 

مبكان التنبؤ بأسماء املرشحني الفائزين في 
االنتخابات النيابية في ظل قانون األربعة 
أصوات، ففي عمليات تبادل األصوات ما 

بني ناخبي املرشحني املدعومني من أحزابهم 
وقبائلهم وطوائفهم لم تكن ثمة فرصة 
ألولئك املرشحني املستقلني عن جميع 

ما سبق، وهو األمر الذي يعزز التصاق 
الطامحني في الكرسي البرملاني بالطائفة 

واحلزب والقبيلة.
االنتخابات التكميلية حسب الصوت الواحد 

والتي ستجرى في غضون أيام تقدم لها 
49 مرشحا من أجل كرسي برملاني شاغر 

فقط، وكل من هؤالء املتقدمني يرى أن 

فرصه بالفوز قريبة ومحتملة، وهذا العدد 
الكبير من املرشحني مقابل كرسي برملاني 
واحد يفصح عن تزايد فرص اجلميع، إذ 

لن يفرط الناخب في صوته الواحد كما كان 
يفعل في قانون األربعة أصوات، وسيختار 

مرشحه املفضل عبر تدقيق طويل في 
برنامجه االنتخابي، كما أن عمليات تبادل 

األصوات قد قضي عليها متاما، ولن يكون 
بعد ذلك اختيارات إضافية قائمة على 

املصالح االنتخابية الضيقة ورهن إشارة 
املرشحني بدال من القناعة الذاتية واملصلحة 

العامة.
ال حاجة لبسط القول بأن قانون الصوت 
الواحد امليمون قد أتاح مزيدا من العدالة 
ألولئك املرشحني املهمشني سابقا، وعزز 

فرص الفوز للجميع بال استثناء، وحد من 
االعتماد على جهات خالف الوطن والوالء 

له، ورسخ من االستقرار السياسي في 
البالد والذي افتقدناه طويال وأعاد الهدوء 
والسكينة إلى الشارع، مما أفسح املجال 
للتشريع والتعاون ما بني السلطتني بال 

ضغوط حتول دون ذلك، ولعل االنتخابات 
البرملانية القادمة في 2017 ستشهد املزيد 
من املرشحني ومزيدا من التنافس العادل، 

أما املمتنعون عن املشاركة فليس امتناعهم 
عائدا الى مبدأ دستوري كما يروجون، إذ 

قد حصنت احملكمة الدستورية مرسوم 
الصوت الواحد وأصبح قانونا ساريا، وإمنا 
لتالشي فرص إعادة انتخابهم حتت قانون 

األربعة أصوات.

مرة أخرى.. 
الصوت الواحد

كلم

لشهر فبراير طعم يختلف عن كل الشهور، شهر تتزين 
في العروسة اجلميلة بأحلى مظاهر الفرح من زينة وأعالم 

ترفرف بالسعادة في جميع مرافق الدولة، وجو جميل ونفوس 
مستبشرة باخلير واألمل والتفاؤل، شهر فبراير شهر مميز 

حلب الوطن، شهر العسل اللذيذ الطعم في فم كل كويتي ومقيم 
مخلص في هذه األرض الطيبة.. ديرتي ديرة أهلي وأحبائي 

وكل من يتنفس من هوائها العليل، حفظها اهلل وحماها.
 الوالء واحلب أوال هلل سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تأتي عبارات 

أخرى تقتضي محبة الشخص لها مبا يوافق الوالء األول 
وينسجم معه انه حب الوطن، وفي هذا الشهر اجلميل تكثر 

املناسبات الوطنية في جميع محافل الوطن أولها احلكومة 
التي متد يد العطاء والسخاء بالفرح ببدء رفع العلم ويتشرف 

بحضور والدنا القائد واحلكومة واملجلس، كل يهنئ اآلخر 
بهذا الشهر، شهر احلرية والتحرير من كل قيد حّد من حرية 
هذا الوطن الغالي على قلب كل كويتي شريف. كم هم رائعون 

أوفياء من يوسع دائرة الفرح وينشر بيارق السعادة في القلوب 
قبل البيوت التي حتوي اجمل مشاعر احلس واإلحساس حيث 

تكثر املناسبات في شهر فبراير.
إننا طوال العام نحب الوطن، ما دامت عروقنا رطبة وما دمنا 
نتنفس طيب الوطن، ولكن شهر فبراير هو شهر االستقالل 

واحلرية والنصر لهذا الوطن. 
 والوطنية هي العاطفة التي تعبر عن والء اإلنسان لبلده، 

 والوطنية هي انتماء اإلنسان إلى دولة معينة يحمل جنسيتها 
ويدين بالوالء لها، والوطنية تعبر عن واجب اإلنسان نحو 

وطنه، والوطنية تعبير قومي يعني حب الشخص وإخالصه 
لوطنه.

 إن الوطنية قيام الفرد بحقوق وطنه املشروعة في اإلسالم،
الكل يعزم ويحتفل، ولكن أم محمد الدالل عزومتها لكل من 

يعشق تراب هذا الوطن، وقلبها يتسع أكثر لكل أهل الكويت، 
سأسميها أم اخلير.. أم الفرح والسعادة.. أم الدالل ..أم 

اجلميع.. أم محمد الدالل، يزيد العدد على مائتي امرأة في 
جميع املراحل السنية تسبقهم خطى الفرح للمكان املعد لهذه 
املناسبة اجلميلة أال وهي االحتفال بالعيد الوطني عيدنا، فمن 

الشعب الوفي الذي حب تراب هذا الوطن، هذا الوطن الذي نبذل 
من أجله الغالي والنفيس.. نعم فرحتنا في االجتماع الذي يجمع 

الوجوه املبتسمة والتي لبست شعار الوطن وتزينت باألثواب 
بألوان العلم )األحمرـ األخضرـ األبيض ـ األسود( شعار كل 
محب لهذه األرض الطيبة.. جتمعنا أم محمد الفهيمة املتفهمة 

بأصول الضيافة للكبير والصغير، ترحب باجلميع وابتسامتها 
تسبق القول.. خيمة أعدتها أم اخلير إعدادا ملكيا وفرت فيها 
سبل الراحة النفسية واجلسدية مع كرم حامتي منذ دخولك 

حتى تغادر املكان وأشياء ال حتصى ال تعد، وما يقدم لك مما لذ 
وطاب من أطايب الطعام جتلس مبتسما سعيدا تستمع للطرب 
األصيل وأغان شعبية ووطنية وأعالم ترفرف بسواعد يشدها 

العزم والقوة تشدو بعز الوطن، أعالمها القدمية واجلديدة 
يحملها الكبار قبل الصغار معبرة عن حب الوطن. لم تكّل 

السواعد في أن ترفع هذه الراية اجلميلة تعبر عن مكنون احلب 
الذي يظهر في هذه املناسبات الوطنية الكل يشارك في الفرح.
بعد صالة العصر تشارك فرقة شعبية الشباب الكويتي الذي 
ارتوى بحب هذا الوطن باألغاني والشيالت الوطنية التي تهز 

الوجدان وحترك مشاعر احلب والوالء لهذه األرض فترتفع 
األكف بالدعاء من صميم الفؤاد هلل في سماه بأن يحفظ هذا 

الوطن من كل سوء... عزمية أم اخلير كل سنة في شهر الفرح 
شهر الفخر والعز واالنتصار، الكل يعد لها ويحسب ليعبر 
عن فرحه. ماذا أقول لِك يا من قمِت بواجب الدالل من أحلى 

البوفيهات واحللويات، واألكل الشعبي الذي انتشر في كل مكان 
ومن األكالت التي تعد أمامك »نخي ، باجال، خبز رقاق، خبز 

تنور، صاج بشتى األنواع من الفالفل واألجبان، مع ركن صب 
القفشة والليقمات، وركن املشروبات الساخنة بشتى أنواعها... 

حقا إنه يوم الدالل من أم محمد الدالل التي عزمت وأكرمت 
من أجل عيد الوطن، لك كل الشكر عني وعن كل من حضر، 

أسعدِت قلوب اجلميع، أسعدِك اهلل مع أهل بيتك الذين قدموا لنا 
السعادة واالنبساط في هذا اليوم اجلميل، لك كل الشكر وعادة 
ما تنقطع يارب، وحفظ اهلل الكويت حكومة وشعبا، وأنعم علينا 

بنعمة األمن واألمان مع دعائنا ألم اخلير والدالل أم محمد 
بطول العمر والتوفيق. 

د.غنيمة محمد العثمان الحيدر

أفراح  الوطن

إشارة


