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 لوال يقظـــة رجال األمن 
لتمكنت خليـــة عريفجان 
االرهابية من التســـبب في 
كارثـــة انســـانية كبـــرى، 
وبســـبب الطيش والتهور 
وانعدام روح املســـؤولية 
حدثت كارثة حريق عرس 
اجلهـــراء، وحـــني توقفت 
أجهـــزة الضخ فـــي محطة 
مشـــرف للصرف الصحي 
حدثت كارثـــة بيئية، وإذا 
كانـــت «الضربتني بالرأس 
توجع» فمـــاذا عن كارثتني 

أو أكثر؟!
  قبل سنوات كاد انفجار 
مصفاة الشعيبة ان يؤدي 
الى كارثة، وكذلك املد األحمر 
في بحرنا األزرق تســـبب 
في كارثة غذائية، والبرامج 
التلفزيونيـــة كارثة فنية، 
والنزاعات حول كرة القدم 
كارثة رياضية، وامللوثات 
املتطايـــرة فـــي أم الهيمان 
كارثة بيئية، والتعليم يعج 
بالكوارث، واملخدرات كارثة 
حتصد أرواح الشباب، وكذلك 
التطرف كارثة موقوتة في 
بالد تشهد شوارعها كوارث 
مرورية على مدار الساعة.

العبـــارة    علـــى غـــرار 
الشهيرة «طني طوف دارنا 
مثـــل طني طـــوف داركم»، 
هل ســـيأتي يوم نردد فيه 
العبارة التالية: «الكويتيون 
بالكـــوارث  ال يكترثـــون 
املتكاثرة بالكويت»، ولو ان 
املغنية الراحلة فايزة احمد 
التي غنت «ست احلبايب يا 
حبيبة» عاشت في بالدنا، 
هل كانت ستحول اغنيتها 
الى «أم الكوارث يا حبيبة».. 

حبيبة؟!
 

 الروح التي تقف وراء األعمال 
اإلرهابية لها طبيعة نفسية حتتاج 
الى رصد، في الغالب تكون البداية 
باملشاركة في عمليات قتالية وما 
يصاحبها من أجواء عسكرية في 
اجلبال والوديان واملغارات وبني 
اذا تركها  األحراش، هذه األجواء 
املقاتل وعـــاد الى صخب املدينة 
فإنه يشـــعر باحلنني اليها، وهو 
شـــعور طبيعي يعيشه اجلنود 
حتى في اجليوش النظامية ولهذا 
يشـــغلونهم بالتدريبات البدنية 
القاسية واملناورات الدورية، وال 
أزال أذكر نظـــرة املمثل في فيلم 
«عمر املختار» أنتوني كوين حينما 
أسره االيطاليون، وبينما هو يسير 
وقد أثقلت األغالل احلديدية يديه 
وقدميـــه فأرســـل ناظريه بعيدا 
نحو اجلبال حيـــث يقف جواده 
هناك ينظر اليه من بعيد، لقطة 
للجواد، إنه حنني آسر عبر عنه 
خالد بـــن الوليد بقولـــه «لليلة 
باردة شديدة اجلليد أنا فيها مع 
كتيبة من املهاجرين، أحب الي من 
ليلة عرس» هذه الروح هي أقوى 
من الصواريـــخ املوجهة، وتكمن 
اخلطورة في تسلل العدو الى نظام 
برمجة تلك الصواريخ والتدخل 
في تلك البرمجة وإعادة توجيهها 
لتعود الى املصدر وهو ما حدث 
مع الذين ضلوا الطريق فوجهوا 
ســـنانهم وقنابلهم الى من أمروا 
بالذود عنهم سواء في بلد احلرمني 
الشريفني أو غيره، إن هذه الروح 
اجلهادية مبثوثة في النصوص 
الدينية والتراث، اقرأ شعر عبداهللا 
بن املبارك وهـــو يخاطب العابد 
الزاهـــد الفضيل بن عياض الذي 
لم يشـــارك في اجلهـــاد واكتفى 
بالعبادة في احلرمني الشريفني، 
ووضع الطيب على مفرق رأسه، 

فخاطبه صاحبه ابن املبارك:
  ريح العبير لكم ونحن عبيرنا

  رهج السنابك والغبار األطيب
  وقبل هؤالء يأتـــي الصحابي 
الثائر على ظلم قريش أبوبصير 
حينما لم يأذن النبي ژ في دخوله 
الى املدينـــة عندما جاءها مهاجرا 

بعد إبرام صلح 
يبيـــة  حلــد ا
ـ حـســــــــب 
شروط الصلح 
فالتـــحـــق  ـ 
باجلبـــال بني 
واملدينة  مكة 

وأخذ في اإلغارة على إبل قريش 
وحده، عندما سمع النبي ژ بغاراته 
املنفردة على قوة عسكرية قرشية 
قال عنه: «ويل أمه مسعر حرب لو 
كان معه رجال» وكانت هذه العبارة 
هي سبب التحاق من هم مثله من 
املهاجرين، ما حدا قريش على طلب 
تعديل االتفاقية والسماح بالتحاق 

املهاجرين من مكة باملدينة.
  إن التراث اإلسالمي زاخر باحلث 
على رفض الظلم، قال ابن تيمية 
عندما أدخل السجن «ما يفعل بي 
أعدائي، سجني خلوة ونفيي سياحة 

وقتلي شهادة».
  نعم، هذه الروح هي كالصواريخ 
الفتاكة، إذا وجهت للدفاع عن األمة 
كان لها أثر كبير في حمايتها، ولكن 
إذا تســـلل أحد الى نظام البرمجة 
وأحدث فيها خلال فسيقع ما نراه 
بني احلني واآلخر، الشـــيء نفسه 
حدث في زمن اخلوارج ممن أخبر 
النبي ژ بأمرهم حتى قبل ظهور 
أمرهم «...يحقر أحدكم صالته الى 
صالتهم، ميرقـــون من الدين كما 

ميرق السهم من الرمية».
  نعم، هي روح خطرة حتتاج الى 
تعامل خاص يفوق دقة التعامل مع 
الصواريخ املعقدة، ويتطلب صدقا 
كبيرا يتجاوز النفسية االنتقامية 
وتلك االقصائية التي أدخلت دوال 
عربية و إسالمية في نفق ضيق لم 

تخرج منه منذ سنوات عديدة.
  كلمة أخيرة: من أسباب جناة مساعد 
وزير الداخلية الســـعودي األمير 
محمد بن نايف أن جســـد املنتحر 
كان مبنزلة الدرع الواقية له حيث 
امتص كامل قوة التفجير، ورد اهللا 
كيده عليه، وقد اتعظ بهذه امليتة 
الشـــنيعة من أعلن توبة صادقة 
وتدارك نفسه ورجع الى السعودية 

قادما من ايران.

 أرسل لي صديق رسالة، كتبها اجانب 
على االرجح من اجلالية الهندية الكرمية، 
تظهر كيف يرون بلدنا مع مالحظة ان 
ما بني القوســـني هو اضافة من عندنا 

ومن ذلك:
  - ما تشاهده في االسواق التجارية 
الكويتية من رؤوس طويلة واشـــكال 
غريبة ليسوا غرباء من كوكب آخر بل 
شبان وشابات كويتيات يتفننون في 
وضع املكياج الثقيل «وقواطي الروب» 

على وجوههم ورؤوسهم.
  - اذا لـــم حتصل على املال وتكّون 
ثروة في الكويت «بطريقة مشروعة او 
غير مشروعة» فلن تنجح في احلصول 

عليه من اي بلد آخر في العالم.
  - اضافـــة الى االجازة الســـنوية 
الطويلة يحصـــل الكويتي على اجازة 
اضافية ملدة شـــهر مدفوعة االجر دون 

عمل تسمى.. شهر رمضان!
  - جميع الكويتيني يحفظون ارقام 
هواتف مطاعم البيتزا وال احد يحفظ 

ارقام هواتف االسعاف والطوارئ.
  - احلصول على إجازة قيادة اصعب 

من احلصول على سيارة.
  - ال ميكن لك ان حتصل على اجازة 
قيادة كأجنبي اذا كان عمرك اقل من ٢١ 
ومع ذلك ترى الطفل الكويتي ذا الـ ١٢ 

عاما يقود السيارة دون اكتراث.
  - فـــي الكويت جميـــع املصريني 
يقودون سيارات مرسيدس، االغلبية 
منهـــا بالطبع موديالت الســـتينيات 

والسبعينيات.
  - «االصطدام بك وحتطيم سيارتك احد 

اشهر تذكارات الكويت السياحية».
  - رغم دعاوى املساواة اال ان النساء 
ال يقفـــن قط فـــي الطوابير لذا ال جتد 

طوابير نساء في ذلك البلد.
  - حـــارس العمارة أقوى نفوذا من 
صاحب العمارة ومن يقدم الشاي والقهوة 
في الوزارات احلكومية واسطته اقوى 
من واســـطة املوظف الذي تقف أمامه 
«الســـبب واهللا أعلم عملهم كمحصلي 

رشاوى للمدراء!».
  - بلد ال ضريبة فيه والوقود أرخص 

من املاء.
  - غير األكفاء في الكويت يحصلون 
على رواتب أعلى من األكفاء «الكفاءة ال 

قيمة لها في البلد».

  - املنظـــر أهم 
كثيرا مـــن املخبر 
«مبعنــــــــــــى ان 
الترقيات تتم على 
نوع اللباس بأكثر 
مما يحتويه الرأس 
من علم ومعرفة».

  - الشوارع اخللفية في ارقى مناطقهم 
كالساملية ال تختلف كثيرا عن الشوارع 

اخللفية في مومباي.
  - عدد اخلدم والسيارات يفوق عدد 

افراد االسرة.
  - احلرارة في الصيف ٥٠ في اخلارج 
و٥ في الداخل «ويتســـاءل الناس ملاذا 

تصيبهم االنفلونزا اغلب العام».
  - حتصـــل على املاء الســـاخن من 
احلنفية الباردة واملاء البارد من احلنفية 

الساخنة.
  - الوقت مير اسرع من اي بلد آخر 
في العالم فمن اجلمعة الى اجلمعة مير 

الوقت دون ان تشعر به.
  - «يّدعون جميعا حب وعشق بلدهم 

وال أحد يدمر بلده مثلهم».
  - هناك حالق رجال او نساء كل  ٥ 

أمتار «او أشبار».
  - «رغم ادعائهم ان بلدهم بلد حريات 
اال انهم يفرون منه مع كل اجازة وكأنه 

سجن كبير».
  - االشـــارات املرورية في الكويت 

تعني:
  - االخضر اشارة حترك لالميركان 

واالوروبيني والهنود والفلبينيني.
  - االصفر اشارة حترك للمصريني 

والباكستانيني والسوريني.
  - االحمر اشـــارة حترك الكويتيني 

«ولرمبا اللبنانيني».
  آخر محطـة: (١) العزاء احلار للكويت 
وآلل الصالل الكرام بوفاة االديب والشاعر 
هزاع الصالل فللفقيد الرحمة واملغفرة 

وألهله وذويه الصبر والسلوان.
  (٢) العزاء احلار لـ آل السالم الكرام 
بوفاة الكابنت علي عبدالرزاق الســـالم 
للفقيد الرحمة واملغفرة وألهله وذويه 

الصبر والسلوان.
  (٣) العزاء احلـــار للزميل الفاضل 
أحمد الدوغجي بوفاة املرحومة شقيقته، 
للفقيدة الرحمة واملغفرة وألهلها وذويها 

الصبر والسلوان.

 كيف ينظر األجانب للكويت ؟ عودة من تورط.. وتوبته أيضًا مطلوبة  أّم الكوارث

 البقاء هللا 

 مواقيت الصالة والخدمات وبرامج رمضان  ص ١٢ 

 أم منيرة تفوز بالهوندا الثانية في كنز «FM» ص ٢٨ 

 فاطمة مخلد سعود املطيري، زوجة خالد ربيع 
عايض املطيريـ  ٣٥ عاماـ  الرجالـ  اجلهراء 
ـ القصــــر ـ ق ١ ـ ش ٢ ـ م ٦ ـ ج ١ ـ ت: 
٩٧٥٧١٧٥٦ـ  ٩٧٨٢١٣٠٥ـ  النساءـ  الصباحية 

ـ ق ٤ ـ ش ٩ ـ م ٢١٢ ـ ت: ٩٩٠٠٩٥٨٤.
  عائشة علي عاشور املصيليخـ  ٥٤ عاماـ  الرجال 
ـ املنصورية ـ حســـينية آل ياسني ـ ت: 
٦٦٠٠٠٢١٨ ـ النساء ـ القادسية ـ ق ٩ ـ م 

٤ ـ ج ٩٥ ـ ت: ٦٦٦٤٠٧١٧.
  احمـد عايد حمد هنـدوش الصليلـي ـ ٤٠ عاما ـ 
الصليبخات ـ ق ٤ ـ ش ١١٤ ـ ج ٤ ـ م ٢٤ 

ـ ت: ٦٦٢٥٧٠٨٤.
  محمد وسمي عبداهللا الدوسريـ  ٩٣ عاماـ  املنقف 

ـ ق ٢ ـ منزل ٣٢٣ ـ ت: ٩٧٨٧٣٣٦٦.
  داود صباح حسـن احمـد ـ ٦٤ عاما ـ الرجال ـ 
الصليبخـــات ـ ق ٢ ـ ش ١٠٣ ـ منزل ٨ ـ 
ت: ٩٧٩٩٨٨٥٠ ـ ٦٥٥٥٥٩٥٠ ـ النســـاء ـ 
الصليبخات ـ ق ٤ ـ ج ١ ـ ش ١٠٢ ـ منزل 

٣٩ ـ ت: ٢٤٨٧٠٣٦٥. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 دراسة طبية: إعالنات علب السجائر «تضلل» نصف المدخنين.

  ـ وهناك إعالنات ألحزاب سياسية عربية يمكن أن «تضلل» ثالثة أرباع 
سكان مجرة درب التبانة.

 الفحص الفني في مرور العاصمة طابوره يوصل لـ ١٠٠٠ متر!
  ـ يا جماعة يا توسّعون المبنى يا تشيلون الفحص من شارع جمال عبد الناصر. 

 أبواللطف  واحد

 سعود الشويعي اليوم وياكم

 تســــتضيف 
«األنباء»  ديوانية 
مساء اليوم «االثنني» 
الفنــــان الكوميدي 
ســــعود الشويعي 
على مدى ساعتني 
من ٨ حتى ١٠ مساء 

وذلك للحديث عن اعماله الرمضانية التي 
تعرض على شاشة قناة «سكوب» حاليا. 
الشويعي سيكون على الطرف اآلخر من 

الهاتف، وذلك على االرقام التالية:
 ٢٤٨٣٠٩٧٩ - ٢٤٨٣٠٣٢٢ - ٢٤٨٣٠٤٦١  

- ٢٤٨٣٠٦٥٧  داخلي ١٣١ - ٣١٨. 


