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عبدالمحسن المشاري 

دانة ملك

بعد مرور سنني وعندما يتوقف التاريخ ويهدأ 
سيتذكر العالم الشعب املصري، حيث شهدت 
مصر ثورة شعبية أطاحت بالرئيس األسبق 

محمد حسني مبارك ونظامه، ليخلفه الرئيس 
السابق محمد مرسي الذي جاءت به أيضا هذه 
الثورة الشعبية. من قبل سنة فوجئت مبا فعله 
الشعب املصري في 30 يونيو، حيث أرى أن ما 

قامت به القوات املسلحة املصرية يعادل انتصارا 
حربيا، حيث جنح املصريون في خلع نظام 

االخوان املسلمني، فهم ال يعرفون ان الغرب 
ال يهمه ما يحدث في مصر او العالم العربي 

بقدر ما يهمه معاهدة السالم مع إسرائيل وأمن 
اسرائيل فقط، كما أمتنى أيضا ان يكون ما 

حدث في مصر مبنزلة بارقة أمل لباقي الشعوب 
العربية وان ينعكس ذلك بااليجاب على سورية، 
وأن يكون ما فعله املصريون باإلخوان املسلمني 
درسا لهم يتعلمون منه كيف يسقطون الطاغية، 
وأنا هنا أدين اإلخوان املسلمني خصوصا فيما 

سمعته من مرشدهم العام محمد بديع عندما 
قال: إن عزل مرسي جرم يفوق هدم الكعبة 

حجرا حجرا، فأي عقل يحمله هذا الرجل؟ 
وكيف له ان يقارن رئيس دولة ليس بيده شيء 

ببيت اهلل احلرام؟
أعود وأقول إن ما حدث في مصر ثورة شعبية 

ومفخرة عربية أمام العالم كله، فقد حسمت هذه 
الثورة األمر بعد ان ثار الشعب كله ضد جماعة 

االخوان املسلمني التي ال متثل سوى نفسها، وال 
تفلح في شيء سوى في قلب املوازين واالخالل 
بها من خالل محاوالتها ان توصل للغرب رسالة 

واحدة، وهي ان ما حدث في مصر هو انقالب 
عسكري، وال ميثل إرادة الشعب.

الرئيس احلالي املشير عبدالفتاح السيسي هو 
األكثر قدرة على إدارة شؤون البالد في هذه 

الفترة، وكذلك رئيس الوزراء الذي يتمتع بقدرة 
مماثلة فهذه احلكومة قادرة على إصالح ما 

خربه حكم االخوان املسلمني، وجناح احلكم 
في مصر سيزيد من تسليط الضوء على فشل 

اإلخوان الذين أعماهم جمع غنائم املعركة عن 
رؤية خصومهم ولو كانت قيادة اإلخوان قادرة 
على التفكير السليم ملا هزمت نفسها في احلكم 

قبل أن يهزمها خصومها، ويبدو ان التفكير 
السليم اليزال صعبا على االخوان املسلمني 

في مصر وفي الدول العربية، اال في تركيا ألن 
الرئيس التركي هو من االخوان، ولكن تفكيره 
يختلف عن تفكير االخوان املسلمني في الدول 

العربية. واذا كان مرسي أول رئيس مدني وصل 
الى احلكم عبر انتخابات دميوقراطية، فالرئيس 

احلالي أيضا وصل الى احلكم عبر انتخابات 
دميوقراطية في ظل دستور افضل وحتت حكم 

القانون الذي حاولت اجلماعة أخونته، ثم شككت 
في قضاة تابعني للنظام األسبق متجاوزة أن 

القضاء املصري دخل في مناوشات مع الرئيس 
األسبق حسني مبارك قبل أن يخوض معارك مع 

االخوان املسلمني.
السيسي أكثر قدرة على إدارة شؤون البلد من 

سلفه، كما ان احلكومة احلالية قادرة على إصالح 
ما خربه حكم اإلخوان اال أن اجلماعة تفضل 
استمرار اخلراب ولو كان ذلك يعني حرمان 

املواطن املصري من أبسط متطلبات حياته اليومية.

أسطر قرأتها في الصحف املصرية.

نحن في عصر اصبحت فيه املوضة جزءا ال 
يتجزأ من حياة الفرد اليومية واملجتمع بشكل 

عام، حيث تعد مواكبة املوضة واالزياء من 
اساسيات اجلمال بنظر البعض، ووسيلة من 

وسائل التواصل الفعال الذي له االثر البالغ في 
التعبير عن شخصية وسلوك الفرد، حيث انها من 

املمكن ان تعكس حالته املزاجية او حتى وضعه 
االجتماعي.

يا ترى هل انت من مواكبي صيحات املوضة؟
ان كبار مصممي دور االزياء هم من يقرر الوان 

وخطوط وصيحات املوضة في وقت مسبق 
حسب تسويق املوسم املقبل، فذلك يعدل ان 
جزءا من شخصية مواكبي صيحات املوضة 

منوم مغناطيسيا حتت اثر تخدير مصممي دور 
االزياء بشكل مستمر، واالدهى من ذلك تأثير 
جرعات وسائل االعالم والتواصل االجتماعي 

التي من شأنها ان تؤثر تأثيرا سلبيا على صورة 
الفرد الذاتية، فالبعض قد يعيش في فوضى جلد 
الذات نتيجة ملقارنة نفسه باآلخرين او استقبال 
رسائل سلبية خاطئة عن ذاته، فيقسو على ذاته 

ويجلدها في سبيل الوصول الى اجلمال والكمال 
متجاهال ان من خلف الشاشة بعيدون عن 

الكمال، فالكمال من صفات الربوية ومن صفات 

اهلل وحده جل وعال.
اين نحن من املوضة؟ صيحات املوضة حتولت 

لصرخات موضة، بل وحتى صرعات موضة 
ال عجب من انها لقبت بهذه االلقاب فعال! هي 

»صيحات«، و»صرعات«، اذ بات النساء، بل 
والرجال حتى، يتهافتون الى املستشفيات 

للوصول الى الوزن والشكل املثالي عن طريق 
العمليات وهم اصحاء! لم كل هذا العناء؟ لنواكب 

خطوط املوضة ومنحي خطوط الزمن طالبني 
الكمال واجلمال االبدي من خطوط موضة الى 

خطوط فوضى! انها فوضى ارواح وتقليد اعمى، 
متناسني ان خطوط الفوضى احدى وصفاتها 

برامج الفوتوشوب الفورية، فلم تكبد هذا العناء 
سعيا وراء الوهم؟، نحن اعمق من ان نكون 
عبيدا مليزان رقمي، فاجلمال ال يقدر بقيمة 

 ÿ ومقدار هو اعمق من ذلك، عن ابي هريرة
قال: قال رسول اهلل ژ: امنا بعثت ألمتم مكارم 

االخالق، رواه احمد، فاجلمال يبدأ من جوهر 
االنسان الداخلي من مكنونه، فجمال اخللق 

ينعكس على اخللق.
الوعي واملعرفة هما البداية لكونه رمزا للجمال ثم 
التحلي بحسن اخللق واالميان باهلل من شأنهم ان 
يعززا هذا اجلمال ويبرزاه على اكمل وجه، حتى 

ينعكس تلقائيا على مظهرك اخلارجي، كما قال 
رسول اهلل ژ: تبسمك في وجه اخيك صدقة«، 

فلوال عظمة االبتسامة ملا عادلها اهلل سبحانه 
وتعالى بفوائد الصدقة.

ان اكون جميلة هو قرار داخلي انا اتخذه بنفسي، 
لن يقرر العالم عنك مقاييس معينة ليفرضها على 

مفهوم اجلمال )لقد خلقنا االنسان في احسن 
تقومي ـ التني: 4(، فلقد كرمنا اهلل تعالى بحسن 

اخللق، لذا علينا البدء بقبول ذاتنا وحبها والوعي 
اثناء اختياراتنا، فنحن مدينون لذواتنا والبنائنا 

واالجيال القادمة بذلك وعدم التأثر بوسائل االعالم 
والتواصل االجتماعي واملوضة بشكل آلي، من 
الواجب علينا اختيار ما يناسبنا كحياة صحية 
وسعيدة وناجحة وعدم العيش في قفص جلد 

الذات ومقارنة انفسنا مع اآلخرين، فإن الجسادنا 
علينا حقا فلنعط لكل ذي حق حقه.

اختم مقالي بالقول: انت حر اذن انت مسؤول، 
فجمال احلياة بتوازن الروح والعقل واجلسم، 
كن ممتنا حلياتك واحمد اهلل على ذاتك، تعلم 

بوعي وأحب ذاتك، حترك بوعي وأحب ذاتك، تكلم 
بوعي وأحب ذاتك، كل بوعي واحب ذاتك، عش 

بوعي وأحب ذاتك، انت االفضل وخلقت االفضل 
وتستحق االفضل.

عندما يتوقف 
التاريخ سيتذكر 

العالم

صرخات موضة

يا سادة يا كرام

وجهة نظر

ال شك أن للسفر فوائد كثيرة، والثعالبي يقول عنه: إن 
صاحبه يرى عجائب األمصار ومن بدائع األقطار ومحاسن 

اآلثار، مما يزيده علما بقدرة اهلل سبحانه وتعالى، ومن 
فوائد السفر أيضا انه يتيح لنا فرصة االسترخاء والبعد عن 
ضغوط العمل والبعد عن الروتني اململ في كثير من األحيان، 
كما يجعلنا نشاهد عادات وتقاليد الشعوب األخرى عن قرب، 

والتعرف على مظاهر احلياة في تلك الدول ونرى املناظر 
الطبيعية التي حباها اهلل لتلك الدول، ويقول أحد األصدقاء: 
أحمد اهلل كثيرا أن عيني ما زالت بصحة وعافية لكي أرى 

تلك اللوحات الطبيعية في تلك الدول.
ما جعلني أكتب تلك املقالة هو ما رأيته بعيني عند زيارتي 
لبعض الدول األوروبية، وكذلك وجود بعض املقاطع التي 

انتشرت على وسائل التواصل االجتماعي تظهر بعض 
التصرفات غير املسؤولة ملن زار تلك الدول وما قام به من 

تشويه لصورة املجتمع اخلليجي بصفة عامة واملجتمع 
الكويتي بصفة خاصة، لن أسرد ما قاموا به ألن الكثير قد 

شاهد وسمع عن تلك األعمال التي جتعلك تنفر من تلك 
التصرفات والتي ال تعكس إال أمرا واحدا وهو سوء التربية 

لدى تلك الفئة والتي كانت غير مبالية مبا تقوم به من 
تصرفات فردية، لكنها بالتأكيد قد تفسر على أنها طبيعة 
املجتمع اخلليجي، ولكن إذا لم تتم محاسبة ومساءلة كل 
من يتعمد تشويه صورة اخلليجي هناك فبالتأكيد نظرة 

الشعوب األوروبية لنا ستكون مختلفة قريبا بشكل كبير، 
ولن يكون لنا أي احترام أو تقدير مادام هناك من يتعمد 

تشويه صورتنا لديهم. 
لقد دارت أحاديث كثيرة بني األصدقاء عن مشاهدته ملا 

أعجبه في سفره، وقد أجمع الكل على أن النظام هو الذي 
يفرق عندهم عما هو موجود عندنا، وكذلك االلتزام الكامل 
بالقانون، أضف إلى ذلك احترامهم لكل من يأتي ضيفا على 
بالدهم من دون النظر إلى جنسيته، والطبيعة اجلميلة التي 

ال ميكن إال أن تقول دائما »سبحان اهلل« على ما أعطاهم اهلل 
من النعيم واجلو اجلميل الذي نتمنى أن يكون في ديرتنا 

لكنها قسمة قسمها اهلل سبحانه وتعالى فهو موزع األرزاق.
وهناك أمر آخر مهم وهو املسافرون الى رحلة االستجمام 
بحجة العالج، حيث ترى العجب العجاب من تصرفاتهم من 
خالل اإلسراف والبذخ غير املسؤول من مبدأ »حالل عمك 
ال يهمك«، فالواجب على  الدولة أن تراعي وتعيد حساباتها 
بشأن إرسال هؤالء وما أكثرهم فعالجهم من وجهة نظري 

يكون بأقرب صيدلية من منازلهم. 
نحن ال ننكر أن هناك الكثير ممن يذهب إلى تلك الدول هم 

من خيرة الناس وينقلون صورة مشرفة للخليجي لكن 
البقعة الصغيرة تشوه الثوب اجلميل.

أخيرا، فإنني أقتبس مما قاله الداعية عائض القرني عند 
سفره الى فرنسا للعالج فقال: شاهدت الناس ونظرت الى 

تعاملهم فوجدت رقة احلضارة، وتهذيب الطباع ولطف 
املشاعر وحفاوة اللقاء وحسن التأدب مع اآلخر، أصواتا 

هادئة وحياة منظمة والتزاما باملواعيد وترتيبا في شؤون 
احلياة، أجد الكثير من األحاديث النبوية تطبق هنا، من 

احترام متبادل وعبارات راقية وأساليب حضارية في 
التعامل، لذا يجب أن نرتقي بتعاملنا مع الناس، فنحن خير 

أمة أخرجت للناس. 

كل طالب يتمنى ان يتفوق في دراسته وحتتوي قائمة 
الشرف على اسمه، نشوة النجاح ولذة التفوق بحد ذاتها 

سعادة للنفس وراحة للضمير وجناح للشخص وألهله 
ولوطنه، ولكن ان كانت الدراسة وحتصيل الشهادة هو 
شغل الطالب الشاغل فقط، فهذا ما ال استطعم فيه لذة 

االبداع واحلياة.
كل من يقتحم املرحلة اجلامعية سيتخرج غالبا بالنهاية حاله 

كحال أي خريج آخر عند توظيفه في مثل تخصصه، وال 
فرق بعد اآلن بني من هو خريج جامعة الكويت أو خريج 
اجلامعات البريطانية واألميركية ممن تعب واجتهد ونال 

من عرق جبينه، فهم على حد سواء ان نظرنا في مستوى 
املميزات الوظيفية بل رمبا أيضا حتى على املستوى 

األكادميي ولكن الفرق بني كل شخص هي خبراته وإجنازاته 
وأعماله ومشاركاته املرادفة لدراسته وشهادته، قد يكون 

الطالب املغترب أكثر حظا بالفرص املتاحة أمامه وعليه 
استغاللها أفضل استغالل لوجود عدة برامج وأنشطة 

وفعاليات وفرص حضور للمؤمترات والدورات بكل أشكالها 
وأنواعها، الفرق هو ان تتخرج بشهادة علمية وهذا حال 
جميع الطالب ولكن بسيرة ذاتية مليئة باخلبرة واحلنكة 
والثقافة تتفوق بها على أقرانك، إن كانت لك هواية حاول 
صقلها، ان كانت لك موهبة فحاول تنميتها، كيفما شئت 

وكيفما تريد ولكن حاول ان جتعل من فترة دراستك فرصة 
تتعرف بها على نفسك وتطور من ذاتك وال تختزل هذه 

الفترة على شهادة ستنالها أينما كنت.
اجعل النجاح والتفوق هدفك ولكن ليس بالضرورة فقط 

في مجالك الدراسي واألكادميي لتنمي قدراتك وتبني ذاتك 
بقوة. ها هو استشاري قسطرة القلب د.ابراهيم الرشدان 

هذا املخترع الكويتي الذي نفخر به كل الفخر وقد تقلد 
وسام الدولة ذا الوشاح على اختراعه الطبي مؤخرا، قبل 

سنوات قليلة حضرت له ندوة في كلية الطب بجامعة 
الكويت وقال انه كان طالب طب ال مبعدل االمتياز بل كان 

على حد قوله »C Student«، وها هو إبداعه في مجال الطب 
وتفوقه بعمله بعد ذلك.

قبل فترة قصيرة في مانشستر، استوقفت »تاكسي« 
بريطانيا األسود الشهير متوجها إلى احد املطاعم للقاء 
األصدقاء، فبدأ السائق اآلسيوي األصل باحلديث معي: 

من أين أنت؟ وماذا تدرس؟ أجبته من الكويت وأدرس طب 
األسنان، فاسترسل طارحا عدة أسئلة طبية وتشريحية في 
جسم االنسان بشكل دقيق وقد أجبته عنها وأنا في حيرة 

من أمري، كيف لسائق تاكسي أن يحمل كهذه املعلومات 
وهذه التساؤالت؟ فسألته عن ذلك فأجاب: أخي.. أنا طبيب 
تخرجت من بلدي، وأتيت إلى هنا اليوم الستكمال دراستي 

في جراحة القلب، وهنا أمارس حياتي فيما أحب في لقاء 
الناس وتوصيلهم، واقضي وقت انتظاري لهم بقراءة بعض 

كتب الطب.. وها هي كما تشاهدها، انظر الى كتابي.
القارئ العزيز.. اجعل حلياتك ألوانا أخرى غير اللون 

الدراسي.. طموحك لشهادتك هي فرشاة ألوانك، دون وجود 
األلوان واختالفها.. ستبقى لوحتك »ورقة«.

samy_elkorafy@hotmail.com

@AhmadAlAli
Www.AhmadAlAli.com

سامي الخرافي

أحمد محمد العلي
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جراح قلب.. سائق تاكسي

جرس

محطات مغترب
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ذعار الرشيدي 

وألنها اجلهراء يتم إهمالها مجددا، وكأن عقودا 
من اإلهمال ال تكفي مدينة القصر األحمر حتى 

تبتلى بإهمال آخر أكثر خطورة من كل اإلهماالت 
احلكومية السابقة، إهمال يحيلها من مدينة منسية 

»حكوميا« الى.. خيطان جنوبي آخر، أو باألصح 
معقل للعمالة السائبة.

>>>

ملاذا يجب أن يوجه اخلطاب مباشرة الى سمو 
رئيس احلكومة الشيخ جابر املبارك ليتدخل 
بصفته.. بل بشخصه كوني أعلم جيدا أنه ال 

يرضى بأن تتحول اجلهراء الى مدينة أصبح أهلها 
يخشون على أنفسهم وعلى أوالدهم من خطر 

الغزو العزابي املتنامي.
أما بصفته فلكون حل مشكلة الغزو العزابي.. 

العمالي للجهراء وحتديدا مناطق السكن اخلاص 
في يد أكثر من جهة من الداخلية والبلدية 

والتجارة.
في منطقة القصر مثال، وحتديدا في قطعة 4ب، 
يوجد اليوم أكثر من 40 منزال أحالها أصحابها 
لسكن العمال اآلسيويني، بعد أن قام أصحابها 
بتقسيمها الى غرف صغيرة، وأحد تلك املنازل 

مساحته الـ 600 متر مربع يوجد به 62 شقة 

صغيرة كل شقة يسكنها 3 آسيويني، حسابيا 
املنزل الذي يقع بني منازل املواطنني يسكنه 

أكثر من 180 شخصا، بني عمالة سائبة ومخالفني 
لقانون اإلقامة.. بل ومطلوبني، ويحوي بعض تلك 

املنازل أوكارا مشبوهة وأوكارا أخرى لالتصاالت.. 
وبقاالت غير مرخصة وخادمات هاربات و.. و.. و..

>>>

أصوات سكان القصر وصلت الى باب كل مسؤول 
عن تلك الظاهرة في اجلهراء، ولكن أصواتهم 

لم جتد أدنى صدى للتجاوب، منذ سنوات وهم 
ينادون ويطرقون أبواب املسؤولني ويتقدمون 

بكتب رسمية يشتكون فيها من تلك الظاهرة، إال 
أن أيا من املسؤولني احلكوميني لم يتحرك لوقفها 

أو على األقل للحد منها.

>>>

الظاهرة تعدت مخالفة القانون الى تهديد أمن 
أهل املنطقة بشكل مباشر ويومي، وأصحاب تلك 

املنازل ليسوا من سكان املنطقة، بل قاموا بشرائها 
من أصحابها األصليني وأحالوها الى بيوت عزاب 
بشقق تفتقر حتى ألدنى معايير السالمة، ناهيك 

عن مخالفتها لقوانني البلدية، بل ومخالفة أصحابها 

قوانني الداخلية من إيواء مطلوبني وعمالة سائبة.

>>>

وهناك حلول سهلة ومنطقية وبيد احلكومة ميكن 
أن تطبقها اليوم، وأبسطها إرسال دوريات أمن عام 
الى كل منزل على حدة وتفتيشه ألن نصف سكان 

كل منزل من تلك املنازل مخالفون لقانون اإلقامة 
من حملة املادة 20، أو إرسال فرق من اللجنة 

الوزارية الثالثية لضبط املخالفني.

>>>

أما احلل اآلخر واملتوازي مع احلل األول فهو 
إرسال فرق تفتيش من البلدية كون كل تلك املنازل 

مخالفة الشتراطات السكن اخلاص حسب القرار 
الوزاري رقم 60/2012 والذي مينع بناء أكثر من 

شقتني منفصلتني شريطة أن تكون لصاحب 
العالقة، ويحظر تقسيم األدوار الى شقق منفصلة.

>>>

األمر بحاجة الى قرار منكم سمو الرئيس، فقط 
قرار بسيط يعيد إلى أهل اجلهراء األمن الذي 
افتقدوه جراء الزحف العزابي املتنامي في ظل 

صمت املسؤولني عنه رغم تكرار الشكاوى.

»القصر«.. يا سمو 
الرئيس!
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