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 الشهر املاضي اضطررت لالستيقاظ باكرا، وحتديدا في الساعة اخلامسة 
والربع صباحا، وفي الساعة السادسة متاما كنت في وسط الطريق املؤدي 
إلى الشويخ ووجدت من حولي عشرات السيارات تقف على اإلشارة ينتظر 
قائدوها اللون األخضر ليكملوا الطريق إلى أعمالهم، عشرات السيارات تعبر 

طريقا واحدا والشمس لتوها تعلن تثاؤبها قبل أن تعلن شروقها.
  ال أعرف ما الذي خطر في بالي وقتها وأنا أشـــاهد العســـكري والفني 
واملوظـــف الذي يغالبه النعاس كل في طريقه إلى العمل وقلت لنفســـي 

وبشكل ال إرادي «هكذا هم الشرفاء يستيقظون في السادسة صباحا».
  حتما لم أكن أعني أن من يســـتيقظ بعد الســـاعة السادسة غير ذلك، 
فأنا شخصيا ال أستيقظ قبل العاشرة صباحا لظروف عملي، لكن هؤالء 
البســـطاء الذين يفتحون بوابات اليوم قبل حتى أن ترمي شمس النهار 
بأول خيوطها الذهبية على ســـواد اإلســـفلت أجزم بأن أغلبهم شرفاء، 
فليس ألي منهم واسطة متكنهم من الهرب من طابور الصباح العسكري 
أو واســـطة ثقيلة ترفع عنهم البصمة أو كـــرت التحضير، أجزم بأن أيا 
منهـــم لم يتورط في مناقصة مشـــبوهة ال باملاليني وال باملالليم، وإال ما 
الذي يجبره على أن «يتهاوش» مع نعاس النوم من فوق عينيه ويجري 
إلى الشـــارع مهروال ليدخل في سباق مع الشمس إال بحثا عن راتب آخر 

الشهر «چم مية دينار» وخوفا من خصم «چم دينار».
  ال أحد منهم ميتلك معرفة صاحب بشـــت «زري» ثقيلة تنقله وبرفعة 
تليفون إلى إدارة نظام العمل بها «يوم مداوم وعشرة نامي في بيتكم»، وال 
يعرفـــون عضو مجلس أمة ميكنه أن يرفع التليفون على مديره ليعفيه 

من البصمة أو الكرت أو رمبا طابوره العسكري.
  لم يتورط أحدهم في جتارة مخدرات وال خمور وال سرقة، وإال ما الذي 
يجبره على مزاحمة الشمس ودرجة احلرارة بالكاد وصلت إلى ٩ درجات 
مئوية، الشـــمس نفسها ال تشرق إال بعد السادسة وهم في متام الساعة 

قد انتصفوا الطريق إلى مقار أعمالهم.
  طوال أيام األســـبوع يســـتيقظون في متام الساعة السادسة أو قبلها 
بقليل، ليحصوا على «الچم مية دينار» والتي ســـتلتهمها وحوش الغالء 
في األسواق ومتطلبات املدارس و«چم» فاتورة عالج في مستشفى خاص 
ألطفالهم وطلبات الزوجة واملستلزمات الشخصية التي ال تخرج في الغالب 
عن علبة سجاير وعصير وأجرة حالق الشعر وفي نهاية الشهر أو قبله 

بقليل يلجأون ألقدم خدعة في التاريخ «يتسلفون».
  ثم يعودون ليستيقظوا في ذات التوقيت، جزء من دوامة روتني يومية 
قاتلة مملة ومع هذا متمسكون بالسعي وراء لقمة عيشهم بشرف ومصرون 

على االستيقاظ في الساعة السادسة صباحا.
  لهؤالء ولكل من يستيقظ في الســـاعة السادسة صباحا أقول: «أنتم 
سر بقاء البلد بخير حتى اآلن»، فشكرا لكم من القلب، شكرا ألنكم ورغم 
موضة الســـرقات والواسطة والتجاوز على القانون بقيتم تصرون على 

أن تكونوا أول من يفتح باب العمل في الكويت فقط ألنكم شرفاء.
 Waha2waha@hotmail.com  

 يقول اهللا تعالى فـــي محكم تنزيله: (وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ـ 
البقرة: ١٩٥).

  مما يؤسف له ان هناك بعض الظواهر السيئة التي التزال تنتشر في 
مجتمعنا، وحتديدا بني جيل الشباب، هذا اجليل الذي نتطلع اليه ليسهم 
في بناء املســـتقبل، ونحرص جميعا على رعايته والعناية به، والدليل 
على ذلك حرص القيادة احلكيمة في هذا البلد على هذا اجليل، حيث قال 
عنه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمدـ  حفظه اهللاـ  «إن الشباب 
هـــم الثروة احلقيقية ألي مجتمع، وهم الفئة التي تأخذ على عاتقها بناء 
احلضارات ونهضة املجتمعات، وتؤمن املستقبل املشرق ألجيال احلاضر 

واملستقبل».
  وانطالقا من قول صاحب السمو وحرصه على جيل الشباب فإن ما نراه 
في بعض األحيان من ظواهر سيئة تنتشر فيما بينهم، يدفعنا الى التصدي 

لها والتنبيه اليها ملعاجلتها قبل ان تستفحل، وتقع الطامة الكبرى.
  فمنذ ايام واثناء مروري مبنطقة املخيمات في بنيدر، وحتديدا بالقرب 
من احد املطاعم على طريق الشاليهات، كانت مجموعة من الشباب، الذين 
تتراوح أعمارهم بني ١٥ و٢٠ عاما، يقومون بحركات استعراضية خطرة 
على «البانشـــي»، وقد جتمهر حولهم شـــباب آخرون، يزيدونهم حماسا 
ويطالبونهم بالقيام بحركات اكثر رعونة، ومن املؤسف ان هؤالء يجهلون 
عواقب مثل هذه احلركات، اذا ما اصطدموا بالسيارات العابرة االخرى، وال 
يعلمون ان املوت او االصابة الشديدة تنتظرهم اذا لم يجدوا من يردعهم 

ويضع حدا ملثل هذه االستعراضات االنتحارية.
  ومما يثير االســـتغراب هو عدم وجود اي دورية من دوريات الشرطة 
في هذا املكان، وعند ســـؤال احد رجال األمن عن ذلك قال ان رجال األمن 
أصيبـــوا باالحباط من هـــذا األمر، فقد كانوا يحضـــرون الى هذا املكان، 
وميسكون هؤالء املستهترين، اال ان الواسطة تتدخل وتخرجهم مباشرة 

بعد االمساك بهم، و«كأنك يا بوزيد ما غزيت».
  فيا جماعة اخلير، من أمن العقوبة أساء األدب، والبد من تطبيق القانون، 
علما ان دستورنا نص في احدى مواده على ضرورة مراعاة النظام واحترام 
اآلداب العامـــة، ويجب تطبيق القوانني علـــى اجلميع وخصوصا هؤالء 
املســـتهترين، وحبذا لو تنشئ الدولة ناديا متخصصا تتوافر فيه جميع 
شروط السالمة واألمن للراغبني بالقيام مبثل هذه االستعراضات، وبإشراف 
مدربني مؤهلني حتى نحمي شبابنا من االنتحار، كما يجب تطبيق القوانني 

على اجلميع وعدم جتاوزها بحجة هذا ولدنا، وهذا ابن فالن.
  اننا نأمل مـــن وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها الشـــيخ جابر اخلالد، 
املعروف بحرصه على شبابنا وعلى تطبيق القوانني على اجلميع، تكثيف 
الدوريات والتشديد في تنفيذ القوانني، والتنسيق مع وزارة اإلعالم لتوعية 
النـــاس مبخاطر ما يقوم به هؤالء الشـــباب، وإال فإننا سنخســـر هؤالء 
الشباب، وســـتحل الكارثة على هذا اجليل، خصوصا ان اجازة منتصف 

العام الدراسي على األبواب.
  اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.

  اللهم احفظ ابناءنا.
 Samy-elkorafy@hotmail.com  

 ذعار الرشيدي

 الشرفاء يستيقظون 
السادسة صباحًا

 الحرف ٢٩ 

 سامي الخرافي

 استهتار مرفوض

 جرس

 العود ولم الشمل
 

 علي الرندي

 من الديرة

 إن أهـــم ما ميتـــاز به احلاكم 
العادل الرشـــيد هـــو التواصل 
املســـتمر بينه وبني شعبه وهو 
ما يعكس متيز العالقة بني احلاكم 
واحملكوم، وقد جســـد صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
كل معاني العدل واحلكمة من خالل 
اجتماعات سموه مع وجهاء البلد 
ووجهاء القبائل والعشـــائر في 
لقاءات جسدت كل معاني احلب 

والتقدير بني احلاكم واحملكوم.
  وهذا االســـتقبال من صاحب 
الســـمو ألبناء الوطن يأتي في 
ســـياق األعراف والعادات التي 
اعتادت عليها الكويت منذ سنوات 
طويلة، حيث كان االمراء والشيوخ 
املواطنني  السابقون يستقبلون 
بكل شفافية ومرونة وهو ما اعتاد 

عليه آل الصباح جميعا.
  فقد رحـــب وجهـــاء وأعيان 
وشيوخ القبائل باستقبال صاحب 
الســـمو حفظه اهللا وثمنوا هذا 
الذي عكس  االســـتقبال األبوي 
روح الوحدة الوطنية التي عرف 
بها املجتمع الكويتي، فقد شـــدد 
صاحب السمو في جميع خطاباته 
على الوحدة الوطنية ولم الشمل 
والتجمع حول راية الكويت وعدم 
االلتفات الى اإلشـــاعات والبعد 
عن إثـــارة الفنت واالنقســـامات 
واالنشقاقات في املجتمع الكويتي 
والتي تكون ضد الوحدة الوطنية 
وضد علو ورفعة شأن الكويت، 
وتأكيدا على كالم صاحب السمو 
األمير، حفظه اهللا، ومن منطلق 
حبي لوطني الغالي أدعو جميع 
فئات الشعب الى تعزيز الوحدة 
الوطنيـــة واحلرص على التآزر 
ونبذ اخلالفات وتأكيد أن الكويت 

هي وطن للجميع.
  ومـــن كل قلوبنـــا نتمنى أن 
تســـتمر هذه اللقـــاءات الهادفة 
وان يستمر هذا التواصل األبوي 
الذي دائما ما يعمل على تقريب 
القلوب إلى بعضها البعض، فهذه 
املبادرة الطيبة من صاحب السمو 
قد  اعطت اجلميع دفعة معنوية 
كبيـــرة للعمل مـــن اجل الوطن 
والبعد عن االزمـــات، فالكويت 
هي األصل وهي الباقية والبد أن 

يكون العمل من هذا املنطلق.
  فنرجو من جميع فئات الشعب 
الكويتي نبذ اخلالفات التي تؤثر 
على مسيرة الكويت والعمل على 
تقوية الروابط بني كل الفئات من 
شـــيعة وسنة ومن حضر وبدو 
لكي تظل الكويت دائما منوذجا 
يحتذى في ممارسة الدميوقراطية 

والتكاتف بني جميع ابنائها.
 alialrandi@hotmail.com  

 قصة جناح ونهج.. مدينة 
دبي فعال مذهلة، وأصبحت 
املدينـــة الصغيـــرة  هـــذه 
بحجمها والكبيرة مبشاريعها 
واجنازاتها حديث احملطات 
الفضائية والقاصي والداني، 
وهذه اإلجنازات لم يكن لها 
النجاح والظهور على أرض 

الواقع، لوال أن هناك رؤية وعزمية وإصرارا وتفاؤال 
عجيبا وكبيرا لدى القائمني عليها، وهو صاحب املقولة 
املشهورة «كثيرون يتكلمون ونحن ننجز» فعال أنتم 
تنجزون يا سمو الشيخ محمد، والذي يقرأ كتب التاريخ 
ويتفحصها جيدا، يجد أن اإلجنازات الكبيرة كان وراءها 
رجال أكفاء كبار، قادوا مسيرة اإلصالحات واالجنازات 
من أجل الرخاء لهم وايجاد العيش الكرمي لشعوبهم، 
وأعتقد أن األزمة املالية ما هي إال أزمة عابرة، وستخرج 

منها مدينة دبي أقوى مما كانت عليه.
  فعال هي قصة جناح مذهله هذا اإلجناز وافتتاح برج 
«خليفة بن زايد» أطول ناطحة سحاب في العالم، وأقصد 
في قصة النجاح والنهج ليس في ارتفاع البرج فقط، 
وإمنا في السرعة القياسبة لبنائه بخمس سنوات فقط 
مما يدل على اإلصرار والعزمية ووضوح الرؤية، بدأت 
أعمال احلفر في يناير ٢٠٠٤، ومت وضع األساسات في 
فبراير ٢٠٠٤، وعمليات البناء الفعلي كانت في مارس 
٢٠٠٥، والوصول إلى الطابق ٥٠ في يونيو ٢٠٠٦، ومت 
بناء الطابق ١٥٠ «أطول ناطحة ســـحاب وهيكل قائم 
بذاته في العالم» في سبتمبر ٢٠٠٧، حتقق احللم ومت 
انتهاء بناء البرج في يناير ٢٠٠٩، ومت افتتاح البرج في 
٤ يناير ٢٠١٠، لتكون بذلك وتكمل قصة النهج املذهلة، 
وقال سمو الشيخ محمد بن راشد في االفتتاح «نبني 
القمم العالية بالهمم العالية، ونســـتثمر في اإلنسان 
لإلنسان، اليوم نرسم نقطة ضوء على خارطة العالم 
اجلديد، وكل أعلى نقطة في العالم بناها البشـــر البد 
أن يقترن باألسماء الكبيرة»، وقال «أعلن افتتاح برج 

خليفة بن زايد».
  والبرج هو األطول في العالم، ويبلغ ارتفاعه أكثر 
مـــن ٨٠٠ متر، وبه أكثر ١٦٠ طابقا، وميكن رؤيته من 
بعد أكثر من ٩٠ كيلو مترا، وبالبرج حوالي ١٠٤٤ شقة 

و٤ طوابـــق للمكاتب وعدد 
٣٠٠٠ موقف ســـيارة حتت 
األرض و٣١٤٠٠ طن متري من 
القضبان الفوالذية املستخدمة 
في هيكل «برج خليفة»، وإلى 
فندق في األســـفل من عمل 
املصمم اإليطالي جورجيو 
الطوابق  أرماني، وستكون 
العليا مكاتب «مكاتب للمراسم» لالجتماعات الرسمية، 
هذا باإلضافة إلى املصاعد الذكية التي ســـتوفر أعلى 

أداء لهذه املصاعد.
  رئيس مجلـــس إدارة إعمار محمـــد العبار قال إن 
«العوائد املتوقعة من تســـليم البرج ستؤثر إيجابيا 
على النتائج املالية للشـــركة في الربع األول والثاني 
والثالث من العام احلالي» وأضاف «٩٠٪ من البرج مت 
بيعه بالفعل» وأن «إعمار تبيع القدم املربعة الواحدة 
بـ ١٤٠٠ دوالر» وعلى حســـب االطاللة، وتكلفة البرج 

تقدر بحوالي ١٫٥ مليار دوالر والعائد تخطى ١٠٪.
  وبعثت وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون 
برســـالة تقول فيها، «ما بذلتموه مـــن جهود اليجاد 
أرضية للتعاون الدولي في مجـــال االقتصاد العاملي 
ميثل مسعى مهما للغاية وال يسعني إال أن أحيي هذه 
اجلهود وأثني على التزامكم املستمر بتحقيق التنمية 

املستدامة».
  نبارك ملدينة دبي هذا اإلجناز، والذي يتوج ضمن 
سلسلة وحلقة من حلقات النجاح، مع قلة اإلمكانيات 
االقتصادية املتوافرة لدى إمارة دبي، اعتقد أن أبوظبي 
من اآلن ستكون داعمة لدبي بأي ثمن كان، وهي قادرة 
على ذلك ملـــا لها من مالءة مالية جـــدا كبير وقوية، 
أما نحن فإن التقارير تشـــير إلى أننا سنحقق فائضا 
فـــي امليزانية يتجاوز ٦ مليـــارات دينار، ومع ذلك ال 
يستطيع املواطن احلصول على منزل إال بعد ١٥ عاما، 
أما املشاريع التي مت إيقافها فهي كثيرة، لن نستطيع 
أن نتقدم بوجود هذه الدورة املستندية اململة والطاردة 
لالستثمارات، ولن نستطيع اخلروج من دوامة األزمة 
املالية العاملية إال بطرح املشاريع التنمية التي تدر اخلير 

للبالد والعباد، ويدا بيد لنبني كويت الغد.
 akandary@gmail.com   

 كيف تروج لرأي شـــاذ 
يخلق تشويشـــا لدى عامة 
النـــاس؟ وكيف جتعل منه 
قوال معتبـــرا محترما فيما 
يبـــدو للجهال؟ خـــذ هذه 
الوصفة السهلة التي كفلها 
لك اإلعالم العربي الفاســـد، 

الذي ال هوية له وال رســـالة، إعالم يلهث خلف كل ما 
هو نشـــاز وشاذ وغريب، قم أوال بطرح رأيك السقيم 
الهزيل بتدرج، يعني ال تقل مثال الزنى حالل، بل وال 
تقل اخللـــوة باألجنبية حالل، ال ولكـــن قل بداية ان 
االختالط حالل وال أصل شرعيا في حترميه، كخطوة 

استباقية ملا ستقوله فيما بعد.
  ال تتسرع وتكشف جميع أوراقك مرة واحدة، فتحرق 
عليك بقية اجلولة، ولكن اطرح آراءك خطوة خطوة، 
فإلبليس خطوات كما قال تعالى (وال تتبعوا خطوات 
الشيطان)، لكن قد تقول من أين لي أن آتي بقول غريب 
وشـــاذ فمخي مقفل؟ أقول لك: األمر أسهل مما تتوقع، 
عليك بكتب املستشرقني وشبه الفالسفة املالحدة اللي 
ما عندهم شـــغل، فهي تفيض بهذه األقوال، متاما كما 
يفعل بعض من يتسمون هذه األيام مبفكرين وأدباء 
ومســـتنيرين، فال تقلق، فلن يفوقك أحد، واملجال في 

اإلبداع اليزال واسعا، عفوا أعني «االبتداع».
   ثم اذكر بعد ذلك أدلتك، عفوا شـــبهك وتدليســـك 
وتخليطك، وغلفها بشيء من والسجع، ثم ابدأ مرحلة 
تبادل األدوار، فيصورك أصدقاؤك في اإلعالم بصورة 
مجدد العصر ومنقذ البشـــرية وشـــيخ اإلسالم، وإن 
لـــم يكن لك أصدقاء فال حتزن، فالصحافة مليئة مبن 
يتربص بهذه األمة الشـــر، ومبن يبحـــث عن أمثالك 

ليضعه على األكتاف.

  ورغم أنـــك ال تفرق بني 
الناسخ واملنسوخ، وال بني 
العام واخلـــاص فال تخش 
أمـــرك، فنحن في  افتضاح 
آخـــر الزمن حيث ينتشـــر 
اجلهل، وفـــي احلديث «إن 
اهللا ال ينتزع العلم انتزاعا 
مـــن الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى 
إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوســـا جهاال فسئلوا، 
فأفتوا بغير علم فضّلوا وأضلوا»، فإنك إذا ذكرت نصا 
مبتورا ألحد أعالم األمة الكبار أو تقولت عليه زورا، 
فهل تظن أن هناك من العامـــة من يحقق خلفك فيما 
نقلت؟ ال أحد، إذن توكل على الشيطان وال يهمك، وقل 

ما تشاء وكيفما تشاء، فلكل داع أتباع.
  ثم إذا بدأت مرحلة انكشـــاف أمرك وقام أهل العلم 
بتعريتك فتمسكن، وطالب مبجرد احترام رأيك وحرية 
فكرك ومعتقدك، وأوهم الناس أن قضيتك قضية خالفية 
شرعية، وسارع من اجلهة األخرى باتهام خصومك بأنهم 
يكفرونك ويحرضون على قتلك، وبنشرك لآلراء الشاذة 
واألقـــوال املنكرة، تكون قد خطوت خطوة كبيرة في 
حتقيق مشروع مفت، فتسلط عليك األضواء وتفرد لك 
الصفحات وتتقلد أعلى املناصب اإلدارية والشرفية، لكنه 
مع األسف مشروع مفت قصير األمد، أتدري ملاذا؟ ألن 
من كتبت لهم احلظوة زمن اخلليفة العباسي واشتهروا 
مبخالفتهم لإلجماع من خصوم اإلمام أحمد بن حنبل 
في فتنة خلق القرآن دفنوا في مقبرة التاريخ، فال أنت 
وال أنا وال عامة الناس يعرف حتى مجرد أســـمائهم، 
وكذلـــك احلال مع خصوم اإلمام البخاري وابن تيمية 

ومحمد عبدالوهاب.
 dhari0395@hotmail.com  
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