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 بدأ مهرجان القرين الثقافي دورته الثالثة عشرة ليلة أمس 
بشموع كويتية تضيء سماء عربية.. نعم هذا ما يحدث على 
مدار ١٣ دورة ملهرجان القرين، فهذا املهرجان كان أساس انطالق 
فكرة نابعة من أوامر ســـامية من سمو األمير الراحل املغفور 
له بإذن اهللا الشـــيخ جابر األحمد، إال أن املهرجان افتقر إلى 
العباءة الكويتية على مـــدى دوراته املاضية، وقبل توضيح 
ما نرمي إليه البـــد علينا أن نتطرق إلى معنى القرين، وملاذا 
أطلق عليه هذا املســـمى؟ وملاذا نقـــول إن املهرجان خرج من 

العباءة الكويتية؟
  ترجع تســـمية مهرجان القرين الثقافي إلي سببني، األول 
إعالء ذكر أحد أسماء املناطق التاريخية في الكويت من خالل 
ذلك املهرجان، أما الثاني فهو وطني حيث ينحصر في «ملحمة 
القرين» الوطنية، التي جسدت املقاومة الكويتية الشعبية ضد 
بعض الغزاة الذين كانوا يريدون االستيالء على هذه البقعة 

العزيزة من أرض الكويت.
  ونأتي للسؤال الثالث وهو املراد من مقالنا وهو ملاذا خرج 
مهرجان القرين من عباءة الكويت؟ عندما صدرت األوامر من 
سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، رحمه اهللا، بتفعيل 
أنشطة ذلك املهرجان كان يطمح من خاللها إظهار جميع قطاعات 
الفن الكويتية من املسرح والفنون التشكيلية والثقافة بشكل 
عام أمام ضيوف املهرجان من العرب والغرب، ولكن ما جنده 
علي مدار الدورات التي قام بها املهرجان أننا نستقطب فنونا 
عربية وغربية ونقوم بعرضها خالل «القرين». والسؤال هنا 

للمسؤولني والقائمني على املهرجان:
  عندما يأتي ضيف لبيتك هل تقوم بإعداد األكالت اخلاصة 
بهم أم اخلاصة ببيئتك وعاداتك وتقاليدك؟ «يعني ناس ضيوف 
عندنا هل تطعمهم ملوخية أو فريكة أم من املفترض أن تقدم 

لهم مجابيسنا»؟
  قد يقول البعض نحن وضعنا الكثير من البرامج الثقافية 
الكويتية وأن ما أكتبه غير صحيح، نعم أنتم وضعتم بعض 
الفنون وليس كل الفنون، ولألسف بعض الفنون التي وضعتموها 
ما هي إال تكرار ال جتديد فيها، وأضرب مثال باالفتتاح وتسليم 
الشهادات التقديرية والتشجيعية ومن ثم تقدمي عرض غير 

كويتي!
  هل بالدنا ال يوجد بها فـــن راق يقدم للمدعوين؟ الكويت 
أصبحت متتلك أوركسترا وكل من القنوات اإلعالمية اخلارجية 
والداخلية أشادت باحتفال «الدستور» الذي قدمه املعهد العالي 
للموسيقي، وكان إعالنا عن أول أوركسترا كويتية وهذا ليس 
ببعيد، كما نطرح السؤال على املسؤولني عن املهرجان: ملاذا لم 
يخصص يوم لعرض أفالم األستاذ «خالد الصديق» وهو أحد 
من كرموا هذا العام ونالوا اجلائزة التقديرية من الدولة؟ ملاذا 
لم يخصص يوم لنعرض أمام الضيوف بعض أفالمه التي من 
خاللها نعطي شهادة موثقة أمام ضيوفنا بأن الكويت كانت لها 
الريادة في السينما اخلليجية.. وال السالفة يا جماعة اخلير 
تكرمي اإلنســـان دون أن يعرض جهده وبصمته في السينما 
العربية والعامليـــة؟ ليس هذا فقط ما يخرج مهرجان القرين 
من العباءة الكويتية، لألسف قام مسؤولونا بحياكة عباءتهم 

بخيوط ال متت الكويت بصلة.
  كلمة وما تنرد: إلى من نقصدهم يقول املثل: حالة الثوب رقعته 

منه وفيه.
 atach_hoti@hotmail.com  

 بعض النـــواب يريد أن يصبح بطال على حســـاب نواب 
آخرين، ونســـي أن البطل هو من ينتصر على عدوه والبطل 
هو من يرفع راية بالده خارج وطنه وليس البطل من يتفاخر 

باالنتصار على ابن بلده وأخيه!
< < <  

  العب كرة القدم املســـجل بالنادي عندما يلعب في الطريق 
ويراه أحد املدربني بالنادي تتم مخالفته!

  موظف حكومي نظام عمله صباحي، عندما تعلم جهة عمله 
أنه يعمل بالفترة املســـائية في مـــكان آخر دون أخذ املوافقة 

تتم مخالفته!
  مدرس أي لغة عندما يخرج نطاق تدريسه من داخل أسوار 
املدرسة إلى خارجها «دروس خصوصية» تتم مخالفته وممكن 

فصله!
  نائب مجلس األمة لديه قاعة عبداهللا الســـالم يقول فيها 
ما يشـــاء وعندما يتركها ويتجه للتصعيد والشارع وتهييج 
الناس، أتصور أنه مـــن الواجب رده إلى قاعة املجلس حيث 

مكانه الطبيعي والقانوني.
< < <  

  أمتنى أن يكون عام ٢٠١١ أفضل من األعوام السابقة وأمتنى 
أن يكون عام خير على الكويت وأهلها وبسنا «حتلطم» وبسنا 
«حسد» وبسنا «نوم» دعونا ننهض ونعمل وجنتهد ونترك 
القيل والقـــال ونترك من يريد الفتنـــة ونلتف حول قيادتنا 
الكويت ونترك التمني ونبدله بالعمل ونترك األحالم ونبدله 
باحلقائق واإلجنازات.. وأقول لنواب األمة: عليكم بالتشريعات 
اجلادة والقوانني املصيرية التي تهم كل مواطن..وليس قانون 

«فالن يحط حلية او يشيلها»!
< < <  

  من الفرية:  هددوا باالستقالة، وقالوا سنستقيل وأنا أحتداكم 
أن تســـتقيلوا. ألن االســـتقالة يبيلها نواب ١٩٦٧ واالستقالة 
يبيلهـــا تبرير مقنع... ما يبيلها نائـــب يبرر ان عدد النواب 

الذين ليسوا مع أفكاره وآرائه عددهم أكثر!
  reemw٢٥@hotmail.com
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 أين الكويت 
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 محلك سر

 ريم الوقيان

 أتحداكم.. تستقيلون

 ريميات

الدمـــوي علـــى   الهجـــوم 
املســـيحيني في العـــراق وفي 
االسكندرية املصرية وغيرهما 
هو عمل اجرامـــي بغيض ذو 
اهداف دنيئة معلومة لدى كل 
آدميته، ومن  انســـان يحترم 
الغريب أال نسمع وال نقرأ من 
اغلب كبار العلماء املســـلمني 

الكويتيني وغيرهم استنكارا وتنديدا لهذا العمل اخلسيس 
الذي يندي له جبني كل مسلم يحرص على نقاوة وسالمة 

االسالم الصحيح من اي تشوهات وتصورات خاطئة.
  ان العالقة بني املسلمني وغيرهم من اهل الكتاب عالقة 
ضاربة في القدم مـــن الزمن، ويكفي ان يحدثنا التراث 
االسالمي اخلالد عن صورة مشرقة توضح هذه العالقة 
املبنية على التفاهم واحلوار والعالقات احلسنة املتبادلة، 
والقرآن الكرمي يحدثنا عن ذلك في كثير من آياته الكرمية 
ومـــن ذلك: (ال ينهاكم اهللا عن الذيـــن لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم، إن اهللا يحب املقسطني، إمنا ينهاكم اهللا عن الذين 
قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على 

اخراجكم – املمتحنة ٨).
  وهؤالء املسيحيون الضحايا املساملون األبرياء الذين 
تعايشـــوا مع املســـلمني هم في جواره وذمة املسلمني، 
فكيف يقتلون ظلما وعدوانا بغير جريرة؟ فدماؤهم حرام 
واموالهم حرام.. هكذا افتى علماء االسالم ومنهم املرحوم 
السيد محمد حســـني فضل اهللا قدس سره (الندوة ص 
٨١٠) وآية اهللا العظمى السيد السيستاني حفظه تعالى، 
وقد اعد سرقة اموال غير املسلمني اخلاصة والعامة غدرا 
ونقضا لألمان الضمني (انظر فقه املغتربني ص١٨٠)، بل 
يجوز للمسلم ان يتخذ معارف واصدقاء من غير املسلمني 
يخلص لهم ويخلصون له ويستعينون بهم ويستعيون 
به على قضاء حوائج الدنيا (انظر اآلية الكرمية السابق 

ذكرهـــا)، كما يجـــوز تهنئة 
الكتابيني من يهود ونصارى 
في اعيادهم ومناسباتهم، وقد 
امر الرسول محمد صلى اهللا 
عليه وآله وسلم مبداراة الناس 
«امرني ربي مبداراة الناس كما 
امرني باداء الفرائض»، مثلما 
ورد عـــن االمام الصادق گ 
«وان جالسك يهودي فأحسن مجالسته»، وتذكر قول امير 
املؤمنني االمام علي گ وهو يوصي مالك االشقر (الوالي 
على مصر) بالرحمة بالناس مسلمهم وذميهم بقوله: «.. 

اما أخ لك في الدين واما نظير لك في اخللق».
  ان السكوت عن هؤالء القتلة املجرمني سينطوي على 
مآس وشـــر (ال ســـمح اهللا) خاصة بينهم عوام الناس 
الذيـــن حتركهم العواطف اكثر مـــن املواقف العقالنية، 
انهم يريدون تخريب العبـــاد والبالد ومازالت اياديهم 
ملطخة بدماء االبرياء من طوائف املســـلمني وواهم من 
يشعر بأنهم يقفون عند هذا احلد فهم سوف يتوغلون 
نحـــو حتى من يخالفهم الـــرأي أو املنهج الديني داخل 

الطائفة الدينية الواحدة.
  ان هـــذه القضية ينبغي أال نهملها بســـبب االوضاع 
السياســـية عندنا فالتاريخ القريب والبعيد علمنا اننا 

لسنا وحدنا في هذا العالم الكبير الصغير.
< < <  

  بيان النواب «عدنان ســـيد عبدالصمد وناجي العبد 
الهادي ود.معصومة مبارك، وعلي الراشـــد وحســـني 
احلريتي» املنشـــور في الصحف يوم االثنني ٢٠١١/١/٣ 
بيان متوازن متت صياغته بحرفية سياســـية صريحة 
وواضحة يستحق التأييد واملؤازرة من جميع النواب، 
ودراســـته من قبل احلكومة فهي لها ولهم رســـالة في 

صميم هذه االزمة.
 a.alsalleh@yahoo.com  

 قرأت في «األنباء» أن شرطة 
الكويت قبضـــت على «فنانة» 
عربية سكرانة وكانت مع اثنني 
من الشباب، ورمبا كانت تؤدي 
عمال «وطنيا» شريفا! وملا جيء 
بهـــا الى املخفـــر طلبت «بارك 
اهللا فيها» ان تبقى مع الضابط 
في غرفته بدال من «النظارة»! 

والنظارة هي مكان إيقاف املسجونني لفترة مؤقتة.. وّملا 
رفض الضابط ذلك العرض «هداه اهللا» غضبت الفنانة – 
معها حق! – وهددته مع جميع زمالئه بالفصل من العمل 

بعد أن أشبعته شتما!
  بعد أن قرأت اخلبر عجبت من جرأة ذلك الضابط، وعدم 
تقديره للقدرات االستثنائية لتلك الفنانة – ال أعرف من 
هي – ولكل الفنانات العربيات، وقلت في نفسي: لو كنت 
مكانه لفعلت ما رفض فعله، وبصدر رحب ألنني أعرف 

عن الفنانات ما ال يعرفه ذلك الضابط املسكني!
  أقول: لو دخلت علّي تلـــك الفنانة لوقفت إجالال لها، 
وسارعت بتقبيل رأسها الكرمي «على الطريقة اإلسالمية» 
وأفسحت لها في املجلس، فإذا طلبت مني البقاء في غرفتي 
عددت ذلك شرفا لي، وإذا كانت الغرفة ال تتسع لنا ذهبت 

لقضاء ليلتي في «النظارة» بدال منها وبسرور شديد!
  ولكن ملاذا أفعل كل ذلك؟! السبب ببساطة شديدة انني 
أعرف «القدرات الهائلـــة» للفنانات، وبالتالي فإذا أردت 
الســـالمة فعلّي االستجابة لكل إشارة منهن! ونصيحتي 

لكل من يقرأ هذا املقال ان يفعل مثلي!
  فنانة وراقصة عربية محترمة! رقصت في أحد الفنادق 
الكبيرة فـــي مصر، ومعروف ان هذا العمل «الصالح» ال 
يكـــون إال في الثلث األخير من الليـــل ألنه األكثر أجرا، 
هذه الفنانة وبعد انتهاء عملهـــا رأت صديقا لها حدثت 
بينهما خصومة فطلبت من حرســـها اخلاص إشـــباعه 

ضربا ففعلوا ذلك.
  اشتكى الرجل، الضابط وكل الشهود أثبتوا له احلق، 
ولكن الضابط طلب منه طلب العفو من الفنانة وإال كان 
مستقبله أســـود! أقول: هذا الضابط كان يعرف الواقع 

وليس كصاحبنا!
  فنانة أخرى كانت على منت طائرة عربية وتقوم بأعمال 
مخالفة لقوانني الطيران، وملا طلب منها املضيف االمتناع 
عن تلك األعمال هددته بفصله من عمله، وفعال نفذت هذا 
التهديد. ولوال القضاء لبقـــي مفصوال الى اليوم! أقول: 

هل أدركت يا صديقي الضابط 
«املتزمت» جدية التهديد!

  أتســـاءل: ملاذا يفعل أولئك 
«التافهون» - عفوا «احملترمون» 
– كل تلك األفعال املشـــينة؟! 
السبب – لألسف – ان املجتمع 
– أو معظمه – صنع منهم أبطاال 
وأعطاهم إحساسا بقدرتهم على 

فعل كل شيء!
  أحدهم يأخذ أربعة ماليني دوالر ليخرج في إعالن مدته 
٣٠ ثانية! وآخر يأخذ ٤٠٠ ألف دوالر ليغني في ليلة عيد 

امليالد.. وهكذا.
  أقول لصديقي الضابـــط «املتعصب»: لو انني وإياك 
عملنا عشر سنوات كاملة هل كنا سنحصل على ما حصل 
عليه «أحدهم» في ثالثني ثانية؟! أعرفت يا صاحبي ملاذا 

يفعلون ما سمعته من إحداهن؟!
  أما القـــدرات األخرى عن «الفنانات» وهي ما ال متلكه 
أنت وال أنا فاسمع شيئا منها: تقول الفنانة.. انها سعيدة 
باملشاركة في فيلم «فاصل وسنعود» والذي ستمثل فيه 
دور راقصة، وقالت – ال فض فوها – «انها ال تضع خطوطا 
حمراء»، وقالت أيضـــا: «انها ال متانع في تقدمي اإلغراء، 
خاصة احملترم منه!» يا ســـالم على «اإلغراء احملترم؟! 
أســـمعت يا صديقي الضابط؟! وهل لديك إغراء من أي 

نوع؟! وهل أدركت سّر قوة الفنانات احملترمات؟!
  هذه عينة، واال فاألمثلة كثيرة، الفنانات في مجتمعنا 
أهم من العلماء والكتاب واملثقفني واملخترعني وسواهم من 
شرائح املجتمع كله.. انقالب في املفاهيم شاركنا جميعا 

في صنعه وتكريسه.
  انظر – يا صديقي – الى الصغار والشباب من حولك، 
وسأفعل مثلك متاما هل ترى أحدا منهم يتمنى ان يكون 
في املستقبل مثل ذلك العالم أو املخترع أو الشيخ أو ما 
شابه ذلك؟! أم تراهم يتمنون أن يصبحوا مثل ذلك املطرب 

أو املطربة أو الالعب؟!
  وانظر – يا صديقي – كيف تنظر بعض اجلهات احلكومية 
أو األهلية الى املطرب واملطربـــة، وكيف تعاملهم ماديا 
ومعنويا ثم انظر كيف تعامل بقية شـــرائح املجتمع من 
املثقفني وســـواهم.. وأخيـــرا.. نصيحتي لك يا ضابطنا 
الكرمي، وكل الضباط العرب، وكل املواطنني أن يستجيبوا 
لكل رغبات الفنانات – خصوصا – وذلك حتى يقضي اهللا 

أمرا كان مفعوال وتعود الفطر العربية الى سالمتها! 

 عبدالهادي الصالح

 دماء المسيحيين
   ليست هدرًا!

 م.٣٦

 د.محمد علي الهرفي

 ضابط وفنانة!

 وجهة نظر

 بعد أن شهدت الساحة السياسية خالل 
األسابيع املاضية حالة من التشنجات، نأمل 
من العلي القدير أن يؤلف بني السلطتني، 
وأن يتم االلتفات إلى قضايا البلد، وإن كان 
ال أحد منا يقبل أن ميس الدستور، لكن في 
املقابل هناك أمورا يتطلب من نواب األمة 
النظر إليها واإلسراع في إجنازها من خالل 

تشريع القوانني جتاهها.
  وقد تابعُت جلسة إقرار إطالق اللحى، 
وشد انتباهي أن طرح ذلك املوضوع يوحي 
بأنه ليس لدى املواطن أي مشـــاكل يعاني 
منها، وكنت أمتنى أن هذا اإلجماع يتم مثال 
على مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب 
الكويتي الذي ينتظر دوره في قائمة الباحثني 
عن عمل لدى ديوان اخلدمة املدنية، علما 
بأن هناك عددا كبيرا بانتظار الفرج، وكان 
األولى بنواب األمة طرح هذا املوضوع بدال 
من التصويت على إطالق اللحى، رغم أن 
هناك قرارا حاليا يسمح للعسكري بإطالق 
اللحية، فلماذا إطالقها وشغل املجلس بشيء 
ميكن حله داخل الوزارات املعنية بهذا الشأن، 
ومن باب أولى حل مشكلة البطالة من خالل 
تشريع قانون يلزم ديوان اخلدمة بإيجاد 
حل للمشـــكلة علما بأن الشـــاب الكويتي 
عاطل، بينما يحصل الوافد على الوظيفة 
في أسرع وقت ويعود ذلك إلى عدم االلتزام 

بقرارات الديوان.
  كما كنت أمتنى أن يتم التصويت على 
حل املشكلة اإلســـكانية التي يعاني منها 
معظـــم املواطنني بإيجاد آلية تطرح حتت 
قبة عبداهللا الســـالم حلل أزمة السكن من 
خالل توفير األراضي للهيئة العامة لإلسكان 
أو إيجاد حلول أخرى تدفع بعجلة إنشاء 

مناطق سكنية جديدة.
  كذلك كنت أمتنـــى أن يصوت املجلس 
على قانون يحد من مشكلة ارتفاع األسعار، 
نظرا للغالء غير املبرر لبعض السلع من 
خالل إلزام وزارة التجارة بقانون ميكنها 
من خالله معاقبة كل من له يد في ارتفاع 
األسعار املفتعل والذي نعاني منه حاليا، 
كما كنت أمتنى أيضا من املجلس أن ينظر 
إلى الوضع الصحي ويساهم في اإلسراع 
في إنشـــاء مستشفيات وتطوير اخلدمات 
الصحيـــة من خالل التصويـــت على رفع 
مستوى اخلدمات، ولكن مع األسف املجلس 

نسي ذلك وانشغل بإطالق اللحى.
  املطلوب من نواب األمة أمور كثيرة يجب 
إيجاد احللول لها من خالل التشـــريع بدال 
من شغل املجلس بأمور ميكن حلها بسهولة 
دون إدراجها على جدول األعمال والتصويت 
عليها، كما أمتنى من املجلس أيضا اإلسراع 
في إقرار احلقوق املدنية للمرأة الكويتية 
بأسرع وقت فهناك ظلم يقع على املوظفة 
غير املتزوجة حيث يلزمها القانون احلالي 
بأن تخدم أكثر من ٢٥ عاما حتى حتصل على 
التقاعد علما بأن املتزوجة يحق لها التقاعد 
بعـــد ١٥ عاما من اخلدمـــة، فالبد أن يضع 
املجلس هذا األمر نصب عينيه وأن ينصف 
غير املتزوجة ويكون حالها حال املتزوجة 
في التقاعد، كذلك البد من إنصاف أخواتنا 
غيـــر املتزوجات واللواتي بلغت أعمارهن 
٤٥ عاما في الســـكن من خالل صرف بدل 
إيجار لهن بدال من الفكرة احلالية (إسكان 
أكثر من واحدة في مســـكن واحد)، ومنا 

إلى نواب األمة.
 alarafah@windowslive.com  

 اللحية أهم من التوظيف واإلسكان
 

 خالد العرافة

 إطاللة


