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يأتي عيد الفطر للســنة الثانيــة على التوالي ونحن 
محاصرون بجائحة «كورونا» وفق االحترازات الصحية 
وتعليماتهــا! ولكن االنفراجة واحلمد هللا هذا العيد تأتي 
في ظل حالة صحية مطمئنة وفق ما أعلنته وزارة الصحة 
غير أنه يجب علينا أن نلتزم بكل حذر باإلجراءات الوقائية 

حتسباً من موجة جديدة!
ولكن هل ســتكون االنفراجة في هذا الوقت تقتصر 
على البقاء بالكويت والتأقلم مع الوضع مثلما تعايشــنا 
مع الظروف القاهــرة العام املاضي؟! وهل انفراجة فتح 
السفر واملطارات وإطالق سراح وحبس طائراتنا الوطنية 
التي بقيت «رابضة» مبهاجعها عاما كامال تتلقى الصيانة، 

وجتريبها أرضا؟!
بالتأكيد الكثير منا يرغب بأن يطلق له العنان ليتنفس 
الصعداء باخلروج والسفر إلى وجهته، ونحن موعودون 
وبانتظار شهر يوليو املقبل، إال إذا كانت مراجعة األوضاع 

الصحية وفق احلالة غير مستقرة ال سمح اهللا!
نعــم، نحن باالنتظار وأبــواب احلج قريبا تفتح ملن 
تنطبق عليهم الشروط هذا املوســم كما أعلنت اململكة 
العربية السعودية سابقا وبحمد هللا تباشير العمرة وزيارة 
املدينة هذا العام كانت مطمئنة ومنفرجة بتعاون وجهود 
األشقاء واملســؤولني هناك «قواهم اهللا» على تنظيمهم 
املتقن والرائع! وعساكم من عواده وعيدكم مبارك واهللا 
يزيح عنا هذه الغمة واجلائحة في ظل تعاون ومتاســك 

وتضامن اجلميع بفضل من اهللا وفرجه.
وتبقى معايدة ألهلنا الصامدين الذين يواجهون غطرسة 
احملتــل في بيت املقدس بوقفتهم البطولية وتضحياتهم 
الشجاعة في مواجهة كل إجراءات الغاصب احملتل، نقول 
لهم أعيادكم مباركة على وقفتكم الشجاعة وبسالتكم في 
مواجهة الظلم والغطرســة والتمسك بأرضكم الطاهرة 
واملباركة وعساكم من عواده ونحن سنظل معكم بنفس 
اخلندق وسنقاوم باملوقف والقرار والدعم واملال وعشتم 

وعاش القدس الشريف وأهله األحرار!
واجلميع عساكم من عواده!

«عيدكم مبارك وعســاكم من عواده».. بهذه العبارات 
كان الناس يتبادلون تهاني العيد في السابق، ومازالت تلك 
العبارات هي التي يرددها الناس في الكويت ودول اخلليج 

العربي خالل هذا اليوم املبارك.
كان العيــد أيام زمان يعلن بإطــالق املدفع من قصر 
نايف وقصر الســيف ثالث طلقات، وبعد صالة العيد في 
الساحات املكشوفة يعود الرجال إلى بيوتهم لتناول فطور 
العيد والتي هي عبارة عن بالليط مع قرص بيض وشاي 

حليب مع الدرابيل ومازالت هذه هي احملببة لدى الناس.
العيد أيام زمان، كانت هناك ألعاب لألطفال في البراحات 
وساحة الصفاة واأللعاب القدمية عبارة عن دورفة وقليليبة، 
وفي ســاحة الصفاة كانت هناك حميــر يركبها الفتيان 

ويتسابقون إلى طوفة قصر نايف.
أما وجبة الغداء فغالبا ما تكون مطبق زبيدي، أما العيادي 
فهي كانت نصف أو ربــع دينار، وكان األطفال يفرحون 
بهذه العيادي.. لكن اليوم من يقبل بنصف دينار عيدية؟.. 
الحظوا الفرق ورغم هذه البساطة في أعياد أيام زمان إال 
الناس كانوا مستأنسني فرحني، وفي ساحة الصفاة وبعض 
البراحات تقوم بعض الفرق الشعبية بأداء «العرضة».. هكذا 

كان العيد أيام زمان.
ورغم بساطتها إال أن الناس سعداء ويتبادلون التهاني 
والتبريــكات بروح وصفاء النفس والــكل قد تخلى عن 
اخلصام والزعل بل اجلميع يلغون كل اخلالفات واخلصام 
وراء ظهورهم ويجتمعون وهم في منتهى الســعادة، يا 
ترى هل تعود تلك اخلصال احلميدة التي كانت تتميز بها 
أعياد أيام زمان.. ونحن اليوم أحوج لهذه األجواء الطيبة 
احلافلة باحملبة والفرح، فتعالــوا ألن نعيد ذكريات العيد 
أيام زمان وكان من املميزات التي كانت تســعد الناس هي 
سماع أغنية املطرب املرحوم محمود الكويتي ومن سعادة 

الناس تردد معه:
العيد هل هالله كل الطرب يحالله

يا ربنا زيد النعم وحسن جميع احلالة
نتمنى من اهللا يعيد اخلير يكثر ويزيد

كذلك نردد مع مطرب الشعب عوض دوخي:
باركوا يا أحباب الفرح لذ وطاب

اليوم يوم العيد وللعيد نغني نشيد
ردوا علي يا أحباب ردوا علي يا أحباب

ال شــك كانت أياما جميلة والكل يتمنى أن تعود تلك 
الروح الطيبة التي كانت تغمر أعيادنا أيام زمان ولو قارنا 
العيد أيام زمان باألعياد اليوم فهناك خالف كبير.. ويكفي 
أننا كنا نسعد بالعيد ونتبادل التهاني بنفس طيبة راضية..
ونعود لنقول للجميع كل عام وأنتم بخير وأحسن األحوال.

أية كرمية: (ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق ولنجزين 
الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون).

واهللا املوفق.

يا ألف هال ومسهال ِبْهالل شعشع وهل
مت رمضان والِفِطر باخلير أقبل وهل

(إ) بفضل اهللا ورحمته نفرح جماعة و(ا) هل 
تكبير وتهليل وَحْمد للذاِكرين ذكرى
واللي فاز نال الرضا بعبادته وذكره
عيد الهنا كل سنة جندد معاه ذكرى

جود(ن) من رب السما رشرش علينا وهل
«عيدكم مبارك.. تقبــل اهللا طاعتكم.. ودامت أيامكم 

عامرة باألفراح واملسرات».

إنســان عربي مسلم  أي 
يشــعر مبحن أمته وتنغص 
عليه هذه احملن حياته، يعيش 
اكتئابا ما بعده اكتئاب، فها هي 
أمتنا تعيش عصرا من التخاذل 
والتراجع واالنكفاء على الداخل 
واملهادنة مع العدو في عصر لم 
تشهده من قبل، وهذا الضعف 
جعل أعداءنا يتجرؤون عليها 
وينهشون حلمها ويدنسون 
مقدساتها ويقضمون من أرضها 
امتنا شغلت بكل ما  وتراثها. 
يبعدها عن واجبها األساسي 
وهو حماية مقدساتنا والذود 
عن ديننا واحترام رســولنا 
عليه أفضل الصالة والسالم، 
فضعفك يا أمتنا جعل الذئاب 
الواهن وتلعق  متزق جسدك 
دماءك، واحسرتاه يا أمتي، ها 
هو مسرى نبيك يدنس، يدخله 
اليهود بأحذيتهم  املتطرفون 
يصدون املسلمني عن الصالة 
ومينعونهم من رفع األذان ها 
هو احلرم اإلبراهيمي يضاف 
إلى تراث اليهود ومعه مسجد 
مؤذن الرســول بالل، ونحن 
البيانات  تلو  البيانات  نصدر 

من شجب واستنكار وإدانة.
وها هــو نتنياهــو في 
خطابه يقول «القدس عاصمة 
إسرائيل»، نحن شغلتنا ثرواتنا 
وكيف ننميهــا، وعطلنا أين 
نقضيها ومشــاريعنا كيف 
جنعلهــا تصــب أموالها في 
خزائننا، شغلتنا الدنيا مبلذاتها 
ومتاعها، أمــا أنتم وأقصاكم 
ومساجدكم وحرمكم فلتبحثوا 
لكم عن قوم آخرين يساندونكم 
لم تلوثهم الدنيا ولم ينخدعوا 
باملعاهدات. والعني تدمع حزنا 
وفرحا غبطة ويأسا ونحن نرى 
الفلسطينيني يواجهون الدبابات 
بصدورهم العارية، يقفون أمام 
املوت غير آبهني جلنود االحتالل 
فتصيبهم وتصيب معها قلب 
كل جبان آثر دنياه على آخرته 
وجلس يشاهدكم أمام التلفاز 
مكتفيــا بعبارات وضعها من 
نوعية الشــجب واالستنكار 

واإلدانة.
إن اهللا لــن يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم، وان 
احلرب بيننا وبني اليهود هي 
حرب عقيدة قبل كل شــيء 
إال في  فالعقيدة ال حتــارب 
العقيدة، والصهيونية عقيدة 
دينية مغلفة بغالف سياسي 
فاليهود متمسكون بعقيدة ولن 
يكون لنا شأن ولن نكون لهم 
باملرصاد إال إذا متسكنا بعقيدة 
«ال اله إال اهللا محمد رســول 

اهللا».
قال تعالى (ولن ترضى عنك 
اليهود وال النصارى حتى تتبع 
ملتهم)، إسرائيل ليست بالدولة 
التي تعبث أو تلعب، فلن تكتفي 
بفلسطني وال اجلوالن، لكنها 
وضعت على باب الكنيســت 
اإلسرائيلي شعارا تقول فيه 
«أقيموا دولة إســرائيل من 
الفرات إلى النيل»، فال يجوز 
الصلح مع إسرائيل قتلة األنبياء 
فاألرض هي أرض فلسطينية 
مباركة وهي أرض الوحي وهي 
مسرى النبي ژ، وبها املسجد 
األقصى الذي بارك اهللا حوله.
واقععنا واقع ممزق، فقد 
ســرى الضعف والهوان في 
النواحــي مبجتمعاتنا  جميع 
سواء في املناصب السياسية 
أو االجتماعية، ما يحتم علينا 
جميعا لألسف الشديد أن نختار 
احلل السلمي وجنلس للتفاوض 
مع اليهود. رحم اهللا املعتصم 
الــذي جمع جيوشــا نصرة 
به،  المرأة مسلمة استنجدت 
أركان  فجمع رجاله واهتزت 
الدولة اإلسالمية لصرخة هذه 
املسلمة، ولبى املعتصم نداءها 
ونصرها وأخذ لها حقها. وأيضا 
حني جلس صالح الدين ذات 
أركان حربه فحدثت  مرة مع 
بينهم نادرة طريفة فضحكوا 
الدين،  ولم يضحك صــالح 
فقالوا له: ملاذا ال تضحك كما 
نضحك؟ فقال لهم: أستحي من 
اهللا أن يراني مبتسما واملسجد 
األقصى في أيدي الصليبيني! 
حتى االبتســامة حرمها على 
نفسه، فإسرائيل اآلن ال تريد 
إال لغة واحدة وهي اللغة التي 

أخرجتهم من لبنان.
 قال الشاعر:

سأحمل روحي على راحتي
وألقي بها في مهاوي الردى

فإما حياة تسر الصديق
العدى وإما ممات يغيظ 

نسأل اهللا سبحانه وتعالى 
في هذا اليوم املبارك أن يرفع 
راية اإلســالم خفاقــة عالية 
القدس احلبيبة  ترفرف على 
معلنــة نهايــة الصهيونيــة 

احلاقدة.. اللهم آمني.

عامة يقول البــدو «القدر ال يركب إال 
على ثــالث»، ولم تكن لتكتمل رحلتنا 
املجنونة بــكل تفاصيلها دون وجود 
شخصية ثالثة ومن بني كل املشاركني من 
دول العالم كان شريكنا الثالث واملقرب 
الصحفي الكرواتي خورخيه الذي كان 
يدخن سجائر اللف كأنه ولد ومات في 
البصرة ثالث مرات، املهم سبب دعوتي 
عليه هو أنه وأعني خورخيه كاد يعرضنا 
لالعتقال في واشــنطن بعد أن اعتقد 
رجال الشرطة أنه يلف سجائر حشيش. 

< < <
أتينا من ثالثة بلدان مختلفة جمعتنا 
الصداقة رغم تفريق اللهجة واللغة لنا. 
أمر آخر اكتشفته أننا ككويتيني نشبه 

كثيرا التونسيني والكروات. 
< < <

تذكرت تونس وتذكرت حســام، 
وباألمانة تونس هي رئة احلرية العربية، 

ومتى ما كانت بخير فنحن بخير.

املطلوب اآلن من السلطات الصحية 
والتي تقع على مسؤوليتها املوافقة من 
عدمه لعقد االختبارات توضيح األمور 
بكل شفافية ودعم االستمرار بنظام 
التعليم عن بُعــد ورفض االختبارات 
الورقية حتى تستقر األمور الصحية 

في البالد.
تضارب القرارات وعدم وضوحها 
بشأن مصير الطلبة أثر بشكل واضح 
على نفسيتهم. يجب أن تستمر وزارة 
التربية على خطتها السابقة بآلية التعليم 
عن بعد واقتصار تقييم طلبة املرحلة الـ 
١٢ في التحصيل العلمي للطالبة مثلما 
هو معمول به في دول اخلليجية األخرى 
التي أنهت العام الدراسي لكل مراحلها 
بنظام «األوناليــن» الذي اعتمد على 
األعمال والواجبات اإللكترونية للطلبة 
«عن بعد»، ومطلوب أيضا من الوزارة 
أن تعتمد هذا القرار وتلغي االختبارات 
في ظل األوضاع الصحية احلالية التي 
تتطلب مزيدا من اتخاذ احليطة واحلذر 
خصوصا في منع التجمعات البشرية 
التي لن تســتطيع الوزارة السيطرة 
عليها خارج أسوار مقار االختبارات، 
لذلك نتمنى من الســلطات الصحية 
ووزارة التربية اعتماد النتائج النهائية 
لطلبة هذه املرحلــة بعيدا عن دوامة 
احلضور واالختبارات الورقية.. ومنا 

إلى املسؤولني، احلل بيدكم.

الدولة ذاتها وجزءا من  لبناء  فقريا» 
تكوينها، حيث نصــت املادة األولى 
على ان: الكويت دولة عربية مستقلة 
ذات ســيادة تامة، وال يجوز النزول 
عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء 

من أراضيها.
األمة  الكويت جزء من  وشــعب 
التي تقول  الثانيــة  العربية، واملادة 
ان دين الدولة اإلســالم، والشريعة 
اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع، 
واملادة الثامنة والستني املكتوب فيها ان 
يعلن األمير احلرب الدفاعية مبرسوم، 
أما احلرب الهجومية فمحرمة، واملادة 
١٥٧ التي ربطت سالمة امن الكويت بأمن 
األمة العربية، والتي جاء فيها التالي:

الدولة، وسالمة  «الســالم هدف 
الوطن أمانة في عنق كل مواطن، وهي 
جزء من سالمة الوطن العربي الكبير».
مــن هذا كله نقــول ونؤكد على 
وجــوب االلتزام بالثوابــت الدينية 
والقومية والوطنية، فال وجود لقدس 
شرقية أو غربية في قاموس الكويتيني، 
فـ«القدس واحدة وفلسطني واحدة».

الناس فــي رمضان، من  وهكذا 
أخلص العبــادة هللا ال لغو وال رفث، 
هادئا عابدا ميضي أوقاته في القرآن 
والذكر والصالة وعمــل اخلير من 
صدقات وزكاة فأولئك الذين وصفهم 
اهللا عز وجل بالسابقني في قوله تعالى 
(والسابقون السابقون أولئك املقربون) 
في سورة الواقعة، أما األقل منهم درجة 
فمن يؤدي الواجب الديني ويلهو بغفله 
وهم أيضا من أصحاب اليمني «فسالم 
عليك من أصحاب اليمني»، أما أصحاب 
الظواهر املنحرفة، من لهى ولغى وفجر 
وجاهر باملعصية ال صالة وال صيام، 

فأسأل اهللا لهم الهداية والغفران.
العيد احلقيقي ملــن أدى العبادة 
بإخــالص تام ومت عتــق رقبته من 
النار بإذن اهللا الواحد القهار، فبشرى 
سارة للمؤمن الذي جاهد في سبيل اهللا 
بعبادته في شهر الصيام، فهنيئا لهم 
بالعيد وعساكم من العايدين والفائزين.

كان مجرد الصديق حسام، كنا نتحدث 
عن كل شــيء إال عملنا. الرحلة معه 
أشبه بسبر أغوار النفس العربية في 
بالد العم سام، ماذا نكره وماذا نحب 
فيها وبها وعنها، واكتشفنا بالنهاية أننا 
نحب أميركا اإلنسان وقد كان كذلك كما 
نعرفها وكما كنا نعرفها، وتونس هي 
األخرى بالنسبة لي لها مكانة خاصة، 

طوال العام ملتزمون بالتعليم «عن بعد»، 
وفجأة مت اإلعالن عن احلضور اإللزامي 
واالختبارات الورقية في قرار ال يراعي 
األوضاع الصحية التي نعيشها والتي 
تتطلب منا التباعد والتطعيم، وااللتزام 
بتطبيق االشتراطات الصحية التي لم 
جتدها السلطات الصحية في مدارس 
االختبارات. والسؤال املهم كيف لوزارة 
التربية أن تغامر مبثل هذا القرار بإلزام 
الطلبة والطالبات على أداء االختبارات 

رغم عدم اجلاهزية.
اللجنــة الصحية في مجلس األمة 
أوضحت في اجتماعها األخير وعلى 
لسان النائب د.صالح املطيري أن وزارة 
الصحة أبلغت اللجنة الصحية أنها لم 
الورقية حتى  توافق على االمتحانات 

اآلن، وأن القرار سيتخذ بعد العيد.

«احلــرب»، وحلركــة «الدولة» على 
الواقع «احترام» يجب فرضه  أرض 
ضمن األطر واللوائح القانونية، وعلى 
مؤسساتها تفعيل تلك املسألة، ودور 
اإلعالم «املسؤول» إعادة التذكير مبا 
هــو «حقائق» تاريخيــة، والتزامات 
«وطنيــة» وواجبات «قومية» للجيل 
احلالي ولألجيال القادمة، وأداء لتكاليف 
«شرعية دينية»، وليس هذا فقط، بل إن 
األمر إذ انطلق من «الدستور املؤسس 
للكويت احلديثة» فهو يصبح «عمودا 

والتقوى مخلصني في عبادتهم هللا عز 
وجل، فيفقهون كثيرا من األمور التي 
متس حقيقة خلق اإلنســان املخلوق 
لهدف العبادة، فال توجد رســالة لهم 
تدعوهم للتقوى بل العكس، تأكيدا على 
تقواهم في قوله تعالى: (يؤتي احلكمة 
من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أوتي 
خيرا كثيرا وما يذكر إال أولو األلبابـ  
البقرة: ٢٦٩)، وقوله تعالى: (وما يعلم 
العلم  تأويله إال اهللا والراسخون في 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما 
يذكر إال أولو األلباب ـ آل عمران: ٧).

أوســام من تونس»، هكذا كان يعرف 
عن نفســه واحلقيقة أن اسمه حسام 
باحلاء، غير أنه ولسبب غير معروف 
كان يهرب من احلاء العربية في حديثه 

مع األجانب.
< < <

حسام حمد مذيع متمكن ومحاور 
جيد وله أكثر من برنامج حواري، معي 

الدراسة التي ستكون في سبتمبر املقبل.
رد وزارة الصحة بصفتها اجلهة 
اعتماد قرارات عودة  املســؤولة عن 
املوظفني إلى مقار أعمالهم، والطلبة الى 
مدارسهم واألنشطة التجارية، هذا الرد 
كفيل بإلغاء قرار االختبارات الورقية 

نظرا لعدم جاهزية املرافق.
وزارة التربيــة منــذ بداية العام 
الدراســي أعلنت أن التعليم سيكون 
«عن بعد» واعتماد احلضور واملشاركة 
والواجبات أساسا في رصد الدرجات 
وتقييم الطلبــة، ومت اعتماد ذلك في 
الفصل الدراسي األول جلميع املراحل 
مبا فيها الصف الثاني عشر حتى جاء 
موعد االختبارات النهائية وفوجئ الطلبة 
بهذا القــرار الذي خلق نوعا من عدم 
االســتقرار النفسي لديهم حيث إنهم 

والدكتور شفيق الغبرا.
لذلك يجب التأكيد على انه ال يوجد 
شيء اســمه «إسرائيل» وال نعترف 
كـ«كويتيني» بهذا الكيان الغاصب على 
أرض دولة فلسطني العربية احملتلة، 
فالكويت قرارهــا واضح كـ«دولة» 
وضمن حركة «جيشها» وتضحيات 
أفراد شــعبها وشهدائها، فهي قالت 

«ال» للصهاينة.
وللدولــة «قرار» علــى اجلميع 
االلتــزام بــه، خاصــة فيما يخص 

تفلت منهم احلكمة، وقلوبهم متقلبة في 
اليوم والليلة، فأغلب الرسائل القرآنية 
تدعوهم للتقوى والبصيرة، ومن يفقد 
التقوى يفقد احلكمة، في قوله تعالى 
(وما تفعلوا من خير يعلمه اهللا وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي 
األلبابـ  البقرة: ١٩٧)، وفي قوله تعالى 
(قل ال يستوي اخلبيث والطيب ولو 
أعجبك كثرة اخلبيث فاتقوا اهللا يا أولي 
األلباب لعلكم تفلحون ـ املائدة: ١٠٠).
أما «أولو األلباب» فهم أعلى درجة 
من «أولي األلباب» فقد أتاهم اهللا احلكمة 

كان أول شــخص ألتقــي به في 
نيويــورك حاملا وصلت إلــى املركز 
اإلعالمي األميركي يعتقد أنني التيني، 
وكنت أعتقد كذلك أنه التيني، لم متض 
خمس دقائــق باإلجنليزية مع بعضنا 
حتى اكتشفنا أننا عرب أقحاح، فبدأنا 
احلديث بالعربية وكان لألسف حديثنا 
بلغتنا األم بذات الصعوبة علينا لفهم كل 
منا اآلخر بشكل سليم، كوني أحتدث 
العربية اخلليجية وهو يتحدث اللهجة 
املغاربية العربية «وليســت املغربية»، 
وفارق كبير بني اللهجتني، وكان لهذا 
بالنسبة لي وله أن أكتشف وأتعلم لهجته 

ويكتشف بدوره لهجتي ولغتي. 
< < <

لنحو شهر ونصف الشهر عشت 
في الواليات املتحدة األميركية بصحبة 
التونسي النبيل اإلعالمي حسام حمد، 
وباملناسبة عندما تعرفت عليه أول مرة 
عرفني على نفســه قائال: «مرحبا أنا 

رغم التحذيــرات املتكررة لوزارة 
التربيــة بإلغاء االختبــارات الورقية 
واعتماد نظــام التعليم «عن بُعد» في 
حتصيل طلبة املرحلة الثاني عشــر، 
الدراسية األخرى، إال  باملراحل  أسوة 
أن الــوزارة لم تعــر أي اهتمام لتلك 
املطالبات ومتســكت برأيها بتحديد 

مواعيد االختبارات النهائية.
نواب األمة طلبــوا خالل اجتماع 
اللجنة الصحية من القياديني في وزارتي 
التربية والصحة التريث، وإلغاء فكرة 
االختبارات الورقية واحلضور اإللزامي 
للطلبة بسبب األوضاع الصحية وما 
تشهده من ارتفاع في نسب اإلصابات 

بڤيروس كورونا. 
التربية من جانبها طمأنت  وزارة 
اجلميع بســالمة إجراءاتهــا املتخذة 
الســتقبال الطلبة، بتجهيز الفصول 
ألداء االختبــارات، إضافة إلى توفير 
كل االشــتراطات الصحية والوقائية 
للمحافظة على سالمتهم، وفي املقابل 
لتنقض كالم  السلطات الصحية  أتت 
وزارة التربية بإرسال كتاب تؤكد فيه 
قيامها بزيارات عشوائية لتقييم جاهزية 
املدارس في نهاية أبريل الناضي، نظرا 
لتأخر تقييمها مــن قبل فرق وزارة 
النهائية عدم  النتيجة  التربية، وكانت 
جاهزية هذه املدارس إلجراء االختبارات 
الورقية أو عــودة التالميذ إلى مقاعد 

الكويت في حالة «حرب دفاعية مع 
العصابات الصهيونية في فلســطني 
احملتلة»، وهو الكالم الصادر بالنص 
ضمن مرســوم «أميري» في تاريخ 
السادس من يونيو ١٩٦٧، لذلك «الكيان 
الصهيوني» هو «عدو» بلدنا، والتعامل 
معه «خيانــة للوطن» بطبيعة احلال، 
وهذا هو املوقف القانوني الرســمي 
الذي نتشرف «كلنا» ككويتيني حكومة 
وشــعبا بااللتزام به، والتصدي ملن 

يخالفه.
وقرار الكويت ليس كالما «دعائيا 
أو إنشــائيا» بل هو «حركة في خط 
التطبيق»، ضمن «موقف عسكري» 
حيث كانت هناك مشــاركة «قتالية 
فعلية» للجيــش الكويتي في حرب 
أكتوبر ١٩٧٣،  يونيو ١٩٦٧ وحــرب 

وهذا تاريخ موثق.
الشعبي  وهناك على املســتوى 
مناضلون ومقاتلون حاربوا الصهاينة 
ضمن التنظيمات الفلسطينية، منهم 
الشهيد الشــيخ فهد األحمد اجلابر 
الصباح، والشــهيد فوزي املجادي، 

من العايديــن والفائزين ـ تعني 
العايدين أي من املستبشرين بفرحة 
العيد والفائزيــن تعني الفوز باجلنة 
والعتق من النار بإذن اهللا، وهي جملة 
تتكرر بني األهل واألصحاب في العيد، 
وال يستشعر معناها متاما إال الصائمون 
املصلون القائمون على العبادة احلقة 
دون رفث وال لغو طوال شهر رمضان 
مخلصني هللا غير غافلني وال فاسقني 

وال منافقني.
وتبعا ملقال سابق (كيف يرى أولو 
األلباب رمضان؟)، معلومة جميلة في 
تدبر القرآن الكرمي قد يعرفها القليل 
من الناس، حيث نوهت سلفا أن الناس 
تتدرج في عبادتها في شهر رمضان، 
ففي القرآن الكــرمي جند هناك آيات 
تخاطب «أولي األلباب» وآيات أخرى 
بينهما  األلباب»، والفرق  «أولو  تذكر 
جليل فــي املعنى، حيــث إن «أولي 
األلبــاب» هم من عامة املؤمنني الذين 
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