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يبدو أن فقر وبؤس وتعــــاسة معيشة 
كثير من أفراد الشــــعوب اإلسالمية ال 
تشفع لهم نهائيا لدى إرهابيني، يدعون 
اعتناق اإلسالم، لهذا يختارهم اإلرهابيون 
كهدف سهل وواضح ليفجروا أنفسهم 
وسياراتهم املفخخة بني الفقراء املسلمني 
العراق وأفغانســــتان  فــــي  خصوصا 
وباكســــتان معتقدين أن إزهاق أرواح 
الفقــــراء هي  وتطاير ومتزق أشــــالء 
أفضل وأسهل شفاء غليل لهم من هؤالء 
الذين أعلنوا احلــــرب على اإلرهابيني 
واإلرهاب ومازالوا حتى اليوم يطاردونهم 
ويرعبونهم ويجعلون نهارهم وليلهم 
وأيامهم جحيما ال يطاق، ورعبا وخوفا 

ال يغمض به لهم جفن أو عني.
وفي الوقت الذي تتقطع فيه »جيف« 
أجساد اإلرهابيني املهابيل الذين ينفذون 
األعمال اإلرهابية، يستمر عرابو وقادة 
فــــي الضحك والتنــــدر على  اإلرهاب 
ســــذاجتهم وهم يستسلمون لهم بكل 
سهولة ويصدقون بغباء أن ذلك القتل 
واإلجرام واالنتحار الذي يحرضونهم 
على القيام به جهاد حقيقي رغم انه »ال 
جهاد وال يحزنون«، بل فعل قذر وسفيه 
وإجرامي ومشني بحق أبرياء مسلمني 
أو غير مسلمني، حظهم السيئ في هذه 
احلياة يجعلهــــم متواجدين في نفس 
املكان والزمــــان والهدف الذي يختاره 
اإلرهابيون املهابيل لالنتحار ولتفجير 

أنفسهم بني األبرياء.
أتدرون ما معنى أن يقود إرهابي ما 
ســــيارة مفخخة ليفجرها ونفسه بني 
مئات األبرياء الفقراء الذين يشاهدون 
مباراة للكرة الطائرة بساحة ترابية في 

حي فقير جدا في باكستان؟
أو أن يفجــــر إرهابي آخــــر نفســــه 
وينتحر في وســــط موكب يقام إحياء 
لذكرى دينية؟ أو وســــط ســــوق شعبي 
يرتاده آالف الفقراء فـــــي أفغانستان أو 
العراق؟ إن كل ذلك معناه ان اإلرهابيني 
وقادتهم وعرابيهم مرعوبون ومتخبطون 
ومهزومون وفــــي طريقهم الى االندثار 
واالختـــفاء واألفــــول األبدي من هذه 
احلياة ومــــا تلــــك األعمال اإلجرامية 
احلقيرة وقتــــلهم »العشوائي« لألبرياء 
وللفقراء إال دليل عــــلى ضعـــــف بنينّ 
وواضــــح على انهم ميارســــون القتل 
ألجل القتل وليس ألي هدف آخر، وإن 
غلفوا ذلك مبصطلح اجلهاد، هذا املصطلح 
الرباني الذي لم ولن يفهم اإلرهـــــابيون 
وقادتهم معناه ومغزاه ووقت اللجوء 

اليه في أي وقت وفي أي زمان.
ورحم اهلل كل إنسان بريء مهما كان 
معتقده ومذهبه وجنســــه ساقه قدره 
ليكون ضحية من ضحايا إرهابيني ال 
خير فيهم وال عمل لديهم سوى تعكير 

حياة البشر.

Mike14806@hotmail.com

تعيش اللغة العربية 
هذه األيام أسوأ فتراتها، 
وكأنهـــا وصلت ملرحلة 
متقدمة من الشيخوخة 
التـــي ال يجدي معها أي 
عالج أحيانـــا. وصارت 
لغتنا اجلميلـــة مهددة 
باخلطر واالنقراض، إن لم 

يلتفت املعنيون إلى ما يدور بني األوساط الشبابية 
من استخدامات ستؤدي إلى عمل »ديليت« ملفردات 
اللغة العربية اجلميلة. فلغة القرآن الكرمي، التي تزخر 
مبفردات ومترادفات فريدة، أصبحت متر مبرحلة 
تغريب غير مسبوقة. تلك اللغة التي أبدع فيها آالف 
الشعراء في توظيف الصور واملعاني الرائعة لكي 
يتغنوا في وصف أو شرح معاناة أو عند جتسيد 
حالة ما مير بها اإلنســـان، تلك اللغة التي استطاع 
أســـالفنا أن يقوموا بترجمة آالف الكتب واملراجع 
من احلضـــارات القدمية من أجل أن يعيش العرب 
واملســـلمون فترات ازدهار علمي، صرنا نتحســـر 
عليها هذه األيام ونبكي علـــى أطاللها. هذه اللغة 
أصبحت اآلن حائرة، بسبب عدم مقدرتها على جذب 
شباب »االنترنت« إلى مفرداتها، فقد عجز الشباب 
العربـــي عن أن يجدوا في األحـــرف العربية حيزا 
للتواصل عبر »الشات«، وصارت األنامل تلعب على 
»الكيبورد« لكي ترسم حوارا عربيا ولكن باألحرف 
الالتينية. فقد اخترع الشـــباب العربي لغة عربية 
جديدة هجينة بني األحرف الالتينية واألرقام لكي 
يتواصلوا فيما بينهم عبر شبكة املعلومات أو عبر 
الرسائل النصية على الهاتف احملمول. فصار احلوار 
يكتب »7war« وصارت عني اإلنسان »3ain«، وعند 
قيام أحدهم بالسالم فهو يكتب »salaam« أو يستطيع 

الترحيـــب بصديقه عبر 
كتابة »mar7ba«، كما ال 
ننسى مفردات »تشاو« 
التي  و»لول« و»تيـــت« 
أصبحت من أهم املفردات 
التي يستخدمها شبابنا 

اليوم.
إن هذه اللغة الهجينة 
أو لغة العرب »إيزي« كما صار يطلق عليها، تعتبر 
مؤشرا خطيرا على وضع مأساوي يعيشه الشباب 
العربي. فهم قاموا بدون أن يشعروا بتأسيس لغة 
جديدة ستؤدي إلى قلب موازين التخاطب اليومي، 
وســـتؤثر حتى على العالقة بني الثقافات واللغات 
العربية واألجنبية. وإن لم تقم املؤسسات العربية 
املعنية واملجامع اللغوية العربية مبســـؤولياتها، 
وإن لـــم يتدارك وزراء التعليم في البلدان العربية 
األمر، سنجد أنفسنا على قارعة طريق األتراك الذين 
استبدلوا أحرف لغتهم إلى أحرف التينية. فالبد من 
تضافر اجلهود ودراسة األمر بشكل علمي مدروس، 
والبد من تأسيس خطة طوارئ تكون خارطة طريق 
لعودة هيبة لغتنا العربية. فالكل مســـؤول والكل 
تقع على عاتقه مسؤولية صيانة اللغة العربية من 
االنقراض أو االندثار، واملسؤولية تبدأ من األسرة 
واملدرسة وتنتهي إلى مجامع اللغة وعلماء اللغة، 
وحتى الشباب العربي نفســـه والذي يحتاج إلى 
جهد كبير من أجل إعادة زرع الثقة بنفسه وبلغته 

العربية. 
رحم اهلل »sebawih« و»Khalil bin A7med«، ليتهم 
عادوا لنا من جديد لكي يخترعوا لنا مفردات جديدة 
»لالنترنت« و»الشات« والـ »تيت« والـ »لووول«.
abz973@hotmail.com

لغتنا العربية
 في خطر

عدنان فالح الشمري

إشراقة

»إرهاب« فقط ال غير

مخلد الشمري

رؤية

لم أملك يوما في حياتي بقالة وال حتى بســـطة ولم أفكر في ممارسة 
التجـــارة رغم أنها ڤيروس حميد يجري فـــي دماء جميع الكويتيني، وال 
أعرف أين يقع مقر غرفة جتارة وصناعة الكويت، ولكنني أعرف املنطق 
بل وأعشقه وأصبح وأمسي عليه، فال شيء أعترف به لوزن األشياء التي 

تختلف علي سوى املنطق.
وما أثاره أخيرا النائب الفاضل د.حســـن جوهر حول وضعية الغرفة 
أمر مشروع له كنائب ليتساءل بوصفه نائبا ائتمنته األمة ليكون رقيبها 
ومشرعها، وال غبار على تساؤل جوهر ولكن الغبار كل الغبار جاء بعد ما 
أثير وراء اإلجابات التي وردت على سؤال جوهر من قبل البعض، فهناك 
من تناول مانشيتات إجابات أربعة وزراء حول وضعية الغرفة وبدأ يصور 
»الغرفة« التي جتمع جتار الكويت وكأنها خارجة على القانون، بل حامية 
حمى اخلروج على القانون، وال أعرف ســـببا للهجوم على الغرفة وبهذه 

القوة والشراسة إال إذا كان وراء األكمة ما وراءها.
صـــورت الغرفة وكأنها عدو الشـــعب رقم واحد، ولـــم يتبق ملتلقفي 
اإلجابة سوى طباعة صور وأسماء جتار الكويت على ورق لعب واملطالبة 

باإلطاحة برؤوسهم والقبض عليهم ومحاكمتهم عالنية.
الغرفة قامت مبرسوم وملنفعة عامة وما زالت قائمة ولم تتعارض مع 
القوانـــني الالحقة، هذا على األقل ما تقولـــه جميع املجالس النيابية منذ 
العام 1962 حتى اليوم وإال لـــكان جميع أعضائها كاذبني مقصرين وهو 
ما ال ميكن أن يقنع أحدا، وغرفتنا شـــأنها شـــأن جميع الغرف التجارية 
في جميع بلدان العالم مؤسسة نفع عام غير ربحية بشخصية اعتبارية 
مستقلة ومتثل القطاع اخلاص »يوجد هذا التعريف في جميع غرف دول 
خلق اهلل«، وما حصل خـــالل اليومني األخيرين حول محاولة النيل من 
الغرفة أو استهدافها ألســـباب التزال حتى اليوم خفية، يذكرني بحكاية 
رواها لي العم د.صالح العجيري عن »مشروع اآلنة« الذي قام به التاجر 
املعروف املرحوم ســـلطان الكليب عـــام 1935، وكان املرحوم الكليب قد 
أطلق مشـــروعه عندما وجد أن كثيرا من املتســـولني يقصدون السوق 
القدمي ويقومون بالطواف على التجار في محالتهم طلبا للمساعدة ورأى 
الكليب أنه ال يعرف من الصادق ومن الكاذب من هؤالء املتســـولني ومن 
احملتاج ومن املدعي، فجاء بفكرة الصناديق املغلقة »حصاالت تبرعات« 
وأسماها »مشروع اآلنة« وتطوع معه عدد كبير من شباب الكويت حلمل 
تلك الصناديق املغلقة والطواف بها على التجار وعلى كل تاجر أن يضع 
آنـــة واحدة فقط في الصندوق على أن تعـــاد الصناديق مبعرفة الكليب 
والشـــباب املتطوعني معه لتوزيعها على الفقراء، وبدأ املشـــروع ينجح 
ومينح كل ذي حق حقه واختفى املتسولون املدعون وارتاح التجار ورواد 
الســـوق، غير أن بعض التجار من البخالء ومعهم لفيف من احلســـاد لم 
يعجبهم هذا املشروع اخليري وأطلقوا إشاعة مفادها أن »سلطان الكليب 
حكم في الكويـــت وبدأ يجمع الضرائب« وبدأوا يرددونها ويروجون لها 
حتى مت إلغاء مشروع الكليب اخليري ومات مشروعه في سنته األولى، 
فقط ألن البعض كان ال يريد أن يدفع اآلنة أو حسد التاجر اخلير الكليب 

على مشروعه اخليري.
»الغرفـــة« اليوم وبعد أكثر من 50 عاما مـــن التوافق الضمني عليها 
حكوميا وشعبيا يريد البعض ولهدف اليزال غير مفهوم أن يضربها كما 
ضرب »مشـــروع اآلنة« وإن كان مشروع اآلنة قد ضربه احلسد والبخل 
فضـــرب الغرفة اليوم ال هدف أراه يلوح في األفق له إال إذا كان جزءًا من 

صراع يخلط السياسة بالتجارة، وهذا ما ال أمتناه.
Waha2waha@hotmail.com

تلبية لدعوة من أحد األصدقاء ذهبت إلى تناول العشاء في أحد مطاعم 
الكويت والذي يتميز بوجود كبائن كتب عليها مخصصة للعائالت، وال 
شـــك أنه من األمور اجليدة أن تكون هناك أماكن مخصصة للعائالت في 
املطاعم إلتاحة احلرية للعائالت لالستمتاع بها، حيث تأخذ املرأة حريتها 

أكثر في تناول طعامها وجلستها.
ولكنني ولألسف الشديد الحظت أن معظم هذه الكبائن املغلقة ليست 
للعائالت فقط بل للعشاق واحملبني واملراهقني واملراهقات، فقد الحظت أن 
أكثر من يدخلون هذه الكبائن هم من الشباب والفتيات الذين لم يتعدوا 
ســـن الزواج بعد وميكثون في هذه الكبائن بالساعات الطويلة دون أي 
رقيب على ما يتم داخل هذه الكبائن، فال يستطيع أحد الدخول عليهم إال 
بإذن مسبق وهذا بالطبع يتيح لهم فرصة كبيرة لالختالء بأنفسهم دون 
أن يراهم أحد أو يزعج صفو جلستهم أي شخص مما قد يؤدي في نهاية 
األمر إلى أفعال غير أخالقية في مثل هذه األماكن والتي خصصت أساسا 

جللسات محترمة للعائالت.
وخـــالل تواجدي لتناول الطعام في أحد هذه املطاعم برفقة االصدقاء 
وإذ بأصوات غريبة تنبعث من إحدى الكبائن املغلقة املجاورة لنا ما سبب 
إزعاجا شديدا للعائالت واملوجودين جعلت معظمهم يترك املطعم ويذهب 

غير راض عن تلك األفعال املخجلة التي حتدث داخل هذه الكبائن.
والسؤال هنا هل مت إنشاء هذه الكبائن لكي تكون مالذا لألعمال املنافية 
لآلداب والتي تتنافى مع الشـــرع ويعاقب عليها القانون؟ أم أنشئت لكي 
يســـتمتع بها رواد املطاعم من العائالت والنساء، حيث يأخذن حقوقهن 

في التمتع مبثل هذه االماكن دون أن يخدش حياءهن أحد.
أين دور الرقابة من مثل هذه األماكن؟ وأين دور اجلهات املسؤولة عن 
هذه املطاعم؟ وأين املســـؤولون عن خدمة وراحة املواطنني في مثل هذه 
األماكن العامة؟ أال يجب تفعيل دور اجلهات الرقابية في متابعة مثل هذه 

املطاعم والتي انشئت لالستمتاع بها وليس لألعمال املخلة؟
مرة ثانية أناشد املسؤولني في كل اجلهات الرقابية اتخاذ جميع السبل 
واإلجراءات الصارمة ملعاقبة كل من تسول له نفسه مخالفة القوانني وعدم 

احترام االماكن العامة والعمل على ازعاج اآلخرين.
وأخيرا فأنا لست ضد أو أعارض مثل هذه الكبائن املغلقة في املطاعم 
ولكني أعارض وبشـــدة اســـتغالل هذه االماكن في أفعـــال غير أخالقية 
وعـــدم تفعيل الدور الرقابي على هـــذه األماكن وعدم املتابعة اجلادة لها 
حتـــى تصبح بالفعل أماكن يحب املواطنون والعائالت ارتيادها والتمتع 

باجللوس فيها.
إن مثل هذه الظواهر تهدد املجتمع الكويتي احملافظ باالنفالت األخالقي 

لذا يجب التصدي لها بكل ما أوتينا من قوة وحزم.
alialrandi@hotmail.com

الكليب و»مشروع اآلنة«
وضرب غرفة التجارة

ذعار الرشيدي

الحرف29

الكبائن المغلقة

علي الرندي

من الديرة

حقا هذه هي املشاعر 
الطيبة التـــي تعبر عن 
روح االخـــوة والتآلف 
التـــي تتجلى في مقولة 
الســـمو األمير  صاحب 
الشيخ صباح االحمد التي 
أعرب فيها عن متنياته 
بالشـــفاء العاجل ألخيه 

سمو الشيخ ســـالم العلي رئيس احلرس الوطني 
والعودة احلميدة الى ارض الوطن العزيز معافى 
ليواصل ســـموه عطاءه املشهود في خدمة الوطن 
العزيز ورفع رايته، والتي يقابلها ايضا مشـــاعر 
حب ووالء من جانب سمو الشيخ سالم العلي من 
خالل تصريحه لـ »كونا« من ان اشتياقه للكويت 
ل بشفائه،  وأهلها وناسها حتول الى عامل اساسي عجنّ
متمنيا املزيد من التقدم واالزدهار للبالد حتت قيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد، داعيا 
أهل الكويت الى التالحـــم والتآزر ونبذ اخلالفات 
والطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية حتت القيادة 

احلكيمة لصاحب السمو األمير.
وسمو الشيخ سالم العلي رمز من رموز احلكم في 
الكويت ورجل من رجاالتها الذين ساهموا بدور كبير 
وفاعل في صناعة تاريخ الكويت وتطورها، تؤخذ 
منه النصيحة وهو احد فرسانها وتسمع منه املشورة 
وهو الذي ال يبخل بها، ســـمو الشيخ سالم العلي 
تاريخ قائم بذاته سواء معاصرته لألحداث الكثيرة 
التي شهدتها البالد او مشاركته فيها وهو رجل جتربة 
ثرية وطويلة وقراءة بعيدة لألحداث ومن ذلك كله ظل 

سمو الشيخ سالم  العلي 
مرجعا وأبا حانيا لكل من 
يرتاده ويقصده حلاجة او 

مشورة ونصيحة.
وتأتـــي عودة ســـمو 
الشيخ ســـالم العلي الى 
ارض الوطن بعد رحلة 
طويلة من العالج باخلارج 
قاربت الـ 3 سنوات مكللة بالشفاء لتصاحبه تلك 
املشاعر الطيبة التي تعكس أصالة الشعب الكويتي 
وعمق انتمائه وقوة تالحمه وترابطه، فكما تصهرهم 
األحداث اجلسام وتوحد عزميتهم، كذلك جتمعهم 
مشاعر احلب واالخوة يشاركون بعضهم البعض 

أفراحهم بروح األسرة الواحدة.
ورغم فترة العالج الطويلة التي عايشها سمو 
الشيخ سالم العلي إال ان الكويت وأهلها لم يغيبوا 
عن فكره واشتياقه، وانعكست هذه املعايشة بالتعبير 
عن إميانه بضرورة املساهمة باملشاركة في معاجلة 
املشاكل االجتماعية للمواطنني املدينني وذوي احلاجة 
وفي حل مشـــاكلهم التي تؤثر على حياتهم وعلى 
أســـرهم فجاءت تلك مكرمته من خالل هذا التبرع 
السخي الذي قدمه للشعب الكويتي من خالل بيت 

الزكاة.
نقول بكل احلب والوفاء لسمو الشيخ سالم العلي 
صاحبتكم السالمة بعودتكم مشافى معافى بحفظ 
اهلل ورعايته لتقر عينـــك بوطنك وبأهل الكويت 
وأسرتكم الكرمية، وليحفظ اهلل الكويت وقيادتها 

احلكيمة وشعبها الكرمي من كل سوء.
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