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ذعار الرشيدي

إعادة صناعة
األفالم السياسية

شاهدت فيلمني أنتجا بني 
العام 2012 والعام 2014 
وكالهما إعادة لفيلمني 

 total« أصليني األول هو
recall« للنجم ارنولد 

شوارزشنيغر واملنتج 
عام 1990 والثاني هو 

»ropocob« واملنتج عام 
.1987

واكتشفت أمرا مهما 
هو أنه األفالم املعادة 

اإلنتاج غالبا ليست أكثر 
من نسخة مشوهة عن 
النسخة األصلية مهما 

بلغ التطور التكنولوجي 
في التصوير واملؤثرات 
البصرية وأداء املمثلني، 

 »total recall« فمثال فيلم
اجلديد والذي يلعب دور 
البطولة فيه النجم كولن 

فارل لم تكن له عالقة 
بالقصة األصلية لفيلم 

شوارزشنيغر املنتج قبل 
24 عاما، فالقصة مشوهة 
متاما وتسلسل األحداث 

معقد إلى درجة أن الفيلم 
األصلي أفضل بكثير من 
اجلديد املعاد، وهذا ليس 

رأيا فنيا فقط، أو رأي 
مشاهد فالفيلم األصلي 

أنتج مبيزانية 50 مليون 
دوالر وحقق عند عرضه 

في شباك التذاكر نحو 
ربع مليار دوالر في ذلك 
العام، أما اجلديد لكولن 

فارل فأنتج مبيزانية 150 
مليون دوالر ولم يحقق 

سوى 195 مليون، فبينما 
حقق األول 5 أضعاف 
ميزانيته، الثاني بالكاد 

حقق 45 مليونا كصافي 
ربح.

>>>
دائما ما يتفوق األصلي 

على التقليد، وهذه قاعدة 
عامة تصلح في األفالم 

وحتى في كرة القدم 
وحتى في السياسة، 

فمثال لو أن شخصا ما 
قام مبراجعة أرشيف 
الصفحات البرملانية 
منذ العام 1992 حتى 
اليوم وأعاد قراءتها 

بتمعن لوجد أن ما قاله 
األعضاء في العام 1992 

هو ذاته ما يقولونه 
اليوم، بل وهو ذاته ما 
قاله األعضاء في 1996 
و1999 و2003 و2006 

و2009 و2012 مبجلسيه، 
القرارات واملقترحات بل 
حتى األسئلة هي ذاتها 

مع تغيير أسماء الوزراء 
وأرقام امليزانيات، لذا 

أعتقد أن على املؤسسة 
التشريعية بحاجة إلى 
انتفاضة حقيقية في 

تعاطي األعضاء مع تقدمي 
املقترحات والتي تدور 
كلها في فلك الزيادات 

املالية ذاته أو االمتيازات 
الشعبية، وهذه املقترحات 

عندما قدمت في مجلس 
1985 كانت جديدة 

ومستحقة، ولكن أن 
تتكرر في كل مجلس 

باسم مختلف ومقترح 
زيادة مختلف لدغدغة 
مشاعر الناخبني فهذا 

يجب أن يتوقف، ورمبا 
جنح في العام 1985 أو ما 
قبله ولكنه لم يعد ينجح 

اآلن.
على املؤسسة التشريعية 

أن تعيد جتديد نفسها 
عبر نوابها، فتكرار أشياء 

قدمية ومستهلكة لم 
يعد يجدي نفعا فال هو 
شكل رقابي ننتظره من 

املؤسسة وال حتى هو دور 
رقابي بل مجرد مقترحات 
تشابه ما طرح من 20 و30 

بل و40 عاما.

Anwar@alanba.com.kw

majidbowramia_2030@yahoo.co
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أنوار عبدالرحمن التنيب

المحامي ماجد بورمية 

أنا امرأة.. كبقية النساء
الالتي يكرهن السياسة اخلرقاء

مثلي مثل أي امرأة
حتلم بالسقف واحلب.. وبالربوة 

اخلضراء.
وإذا ما عصفت الريح

أحاطت بقلبها الوطن واألهل واألبناء.
مثلي كأي امرأة

يزعجها قتل طفل.. أو إهانة مسن
أو ترويع نساء.

تكره املؤمترات الشكلية 

والتصريحات اجلوفاء.
تريد أن حتيا احلياة في شرقها، 

كنساء غربها.. ولكن مع الشريعة 
الغراء.

مثلي كمثل كل امرأة
تريد أن ترى جناح أمتها

ترفل حياتها باألمن واحملبة واإلخاء.
تريد أن ترى شعوب العالم في دعة، 

من دون كره.. ال حقد وال دماء.
تريد إذا ما جاء العيد

أن تسود البهجة اجلميع

ويعم الفرح بال استثناء.
أال يخاف الطفل حني يلعب من 

رصاصة عشواء.
مثلي كمثل غيري من النساء، 

وصوتي صوت كل امرأة.
أقول: كفى عبثا بعقولنا.

كفى عبثا بأوطاننا.
دعونا نعيش كبقية سكان األرض، 

نتعلم.. نتقدم.. نعمر البناء.
واتركوا مساحة للسالم.. نسمع 

أهازيجها تعم األرجاء.

هجرة االموال الكويتية أصبحت من 
سمات ديرتنا في العقود ألخيرة 

واملالحظ ان احلكومة تصم آذانها 
وتغمض اعينها عن هجرة رؤوس 

االموال التابعة للقطاع اخلاص 
الكويتي الى األسواق اخلليجية 

والعربية واالجنبية وكأن احلكومة 
تشجع هجرة االموال بهذا الشكل، 

وكأن ما يحدث أمر طبيعي مما 
جعل االقتصاد الوطني في وضع 

ال يحسد عليه، فكيف تسعى 
احلكومة لتنويع مصادر دخلها وهى 

تطفش رؤوس اموال ابناء ديرتها 
بهذا الشكل؟ وفى الفترة األخيرة 

شعرت باالمتعاض وانا اطالع 
تقريرا اقتصاديا عن مؤشر »احلرية 

االقتصادية« لعام 2014 الذي 
يصدره معهد فرايزر للبحوث في 

كندا والذى يقيم احلرية االقتصادية 
في 152 دولة واسباب هذا االمتعاض 

انني وجدت الكويت حتتل املركز 
الـ 59 عامليا، والسادسة عربيا، 

واخلامسة على املستوى اخلليجي. 
ورأيت ان ماجاء في هذا التقرير 

واقعيا حيث يعكس واقع البلد وما 
يعانيه القطاع اخلاص، وما جنده 
بكل صراحة ان احلكومة تسلط 

سيف البيروقراطية احلكومية لذبح 
القطاع اخلاص بسكني بارد، ما 

جعل الكثير من الكويتيني من رجال 
األعمال ينجون من هذا السكني 
واجتهوا بأموالهم إلى األسواق 

اخلارجية الستثمارها في بيئات 
اقتصادية اكثر مرونة ويسرا، 
والغريب في االمر ان احلكومة 

تنادى وتفتح ذراعيها لالستثمارات 
األجنبية ألم تسأل احلكومة نفسها 

كيف تفكر الشركات الدولية في 
استثمار اموالها في الكويت؟ وتلك 

الشركات ترى املستثمر الكويتي 
يعاني من عدة معوقات داخل 

البيئة االقتصادية في وطنه، نحن 
كمواطنني نعمل بالقانون نشعر 
باالسى واالسف عندما جند ان 

التراخيص التجارية تنجز في دبي 
خالل 24 ساعة واألمر يستغرق 

عدة اشهر في الكويت فضال عن 
ضرورة موافقة معظم اجهزة الدولة 

على هذه التراخيص.
وفى املقابل جند مجموعة من 
اإلقطاعيني داخل البالد تشرع 

القوانني من أجل أغراضهم وأهوائهم 
االقتصادية وتفصل تلك باملقاس 
على اوضاعهم، بينما تظل بقية 

الشركات األخرى تعيش وتقتات 
من مشاريع الباطن التي تتركها 
لها الشركات التي حتصل على 

املناقصات، وفي هذا الصدد نقول 
للحكومة انها اذا كانت حريصة 
فعال على تنويع مصادر دخلها 

فعليها ان ترفع السكني عن رقاب 
القطاع اخلاص، وإذا كانت احلكومة 
فعال تريد اإلجناز واإلصالح ودعم 
بنيتها االقتصادية فعليها ان تتبنى 

سياسات اقتصادية جديدة بعيدة 
عن الروتني والبيروقراطية بصورة 

يتم فيها التخلص من الدورات 
املستندية التي تغرق القطاع اخلاص 
في متاهاتها..اما اذا ظلت الدولة في 

تلك السياسة العقيمة فلن ينهض 
اداء االقتصاد وستظل كل مرافق 

التنمية غائبة عن واقع بالدنا.

امرأة تكره 
السياسة

هجرة األموال 
الكويتية

فالكم طيب

إشارة

أحداث تكسر القلب، ان كان به مثقال ذرة من اميان، 
وحتطم الفؤاد الذي نشأ على الطهر والعفاف، وقائع 

يشيب لها رأس الوليد، وتدور منها عني احلليم، 
ال أطيل عليكم، فمسلسل املأساة بدأ من غرفة 

الوالدة في احد املستشفيات، صرخات املمرضات، 
والقابالت، يبشرن األم باملولود اجلديد، يصل اخلبر 

إلى والده، فيتهلل وجهه، وتنفتح أساريره، ويهذي 
بكلمات ال يدرك معناها من شدة الفرح، وحق له 
ذلك، ألنه حرم نعمة األوالد لسنوات وسنوات، 

وصبر وصابر، إلى أن جاء يوم الفرج، فنسي كل 
اآلالم واجلراحات، ونسي كل املتاعب واملآسي، وال 
تسلني ملاذا؟ فمن يرزق مبولود بعد انتظار طويل، 

يعجز عن إظهار فرحته، أو حتى عن التعبير عن 
مشاعره، طلب صاحبنا من الطبيب أن ميكنه من 

رؤية ابنه الذي أبصر النور قبل حلظات، دخل إلى 
الغرفة املخصصة حلديثي الوالدة، قادته املمرضة 
إلى ابنه، وقالت: انظر إليه ما أجمله، لكن األب قال 

لها، لعلك أخطأت االسم، فإنه ليس ابني، أصرت 
املمرضة على أنه ليس سوى ابنه، واألوراق الرسمية 

تثبت ذلك، والبصمات، والتحليالت، عندها تسمر 
األب في مكانه، واحمر وجهه، وثارت أعصابه، 

فلم يتمالك نفسه، وصرخ بصوت عال، مستحيل، 
مستحيل، انه ليس ابني، ال ميكن أن يحدث هذا، 

ذهب مسرعا إلى زوجته في غرفة العناية، وصرخ 
في وجهها وقال، أيتها اخلائنة، أنت طالق، طالق، 

طالق، وخرج هائما على وجهه، واملسكينة ال تعلم 
ما يحدث من حولها، نادت إحدى املمرضات، وطلبت 
رؤية وليدها، فلما رأته، تغير لون وجهها، وارتبكت، 

ومتلكتها قشعريرة عجيبة، ولم تستطع من هول 
الصدمة أن تتفوه بكلمة، استدعي والدها من قبل 
إدارة املستشفى، وأدخل على ابنته، فلم تستطع 
محادثته، طلب مقابلة الطبيب ليخبره ما القصة، 

فجاء الطبيب حامال الطفل بني يديه، وقال: هذا هو 
حفيدك، لم يصدق اجلد املسكني، وحسب أنه أخطأ 

العنوان، إال أن الطبيب أكد له اخلبر، وقف اجلد 
ساعتها في مكانه، وانهارت قواه، ولم يستطع حتمل 

املوقف، فحملوه إلى املنزل، والسر في ذلك كله، 
هو أن املولود كان ذا بشرة بيضاء صافية، بعكس 
األم التي كانت متيل إلى السمرة الشديدة، خرجت 
األم من املستشفى إلى بيت زوجها، فتلقاها زوجها 
بالسباب والشتائم، واتهمها في عرضها، وشرفها، 

وعفتها، كثر كالم الناس حولها، وازدادت سهام 
شياطني اإلنس تصويبا عليها، لقد اتهموها في 

أغلى شيء متلكه، وأعز أمر حتتفظ به، لقد اتهموها 
بذلك كله، مع أنها منه براء، أما هي فقد كانت ترضع 

صغيرها بثديها، ودموعها تنسكب من عينيها، 
لقد كانت تبكي بكاء ما عرف عن أحد من قبلها، 

بكاء يخرج من أصل القلب، ومن حشاشة الروح، 
يخرج ومعه ألف مأساة ومأساة، ويصحبه ألف 

تنهيدة وتنهيدة، لقد كانت تبكي، ألنها هي العفيفة، 
وهي الطاهرة، وهي الشريفة، وهي التي ما قارفت 

السوء في حياتها قط، وما عرفت اخلطيئة إليها 
سبيال، قررت املسكينة أن تذهب إلى بيت والدها 

هربا من ذلك اجلحيم، فقابلها والدها، وقال: يا 
بنيتي، لقد كثر احلديث حولك، وكثرت األنباء عنك، 

فصارحيني، اتقي اهلل، فإن كنت قارفت شيئا مما 
يقوله الناس، فتوبي إلى اهلل، فإن اهلل يقبل التوبة 
عن عباده، ويعفو عن السيئات، فلما سمعت هذا 

الكالم من أبيها، خرت مغشيا عليها أملا وحسرة، لقد 
مرت املسكينة بلحظات ال يعلم شدتها إال اهلل، وال 
يعلم مقدار قسوتها إال اهلل، لقد أصيبت مبصيبة 

لو نزلت باجلبال الستحالت قاعا صفصفا، فال 
ترى فيها عوجا وال أمتا، ومرت األيام، لكن أيامها 
ولياليها كانت تلسعها لسعا، وتلهبها بسياط العار 
والتهمة امللفقة بها زورا وبهتانا، وتكويها في كل 

ذرة من ذرات جسمها! في كل موضع من مواضع 
روحها، وبعد ليال معدودة، بعد ليال مليئة باآلالم، 

ومشحونة بالعذابات، انفردت عن الناس وبقيت 
حبيسة محرابها، تدعو اهلل وتتضرع بني يديه بأن 
يظهر براءتها، وكانت كثيرا ما تردد هذه اآلية: )يا 

ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا( وبعد طول 
معاناة، ساءت حالتها، وضمر جسمها، ثم ماتت، نعم، 
لقد ماتت قهرا وعذابا، لقد ماتت لوعة وأسى، وكمدا 

وحسرة، فرحمها اهلل رحمة واسعة، اذ انها ماتت، 
ولم تقر عينها بظهور براءتها، ومضت السنون 

والسنون، وكبر الطفل، وأصبح يلهو مع الصبيان 
بكل براءة، وهو ال يعلم عن والدته شيئا، وال عن 
سر موتها، وفي أحد األيام، دخلت قريتهم بائعة 
متجولة، تبيع بعض املالبس واأللعاب، فسمعت 

بالقصة، وأخبرت باملأساة، فوقفت ساعة تسترجع 
شريط الذكريات، اذ انها عجوز في آخر عمرها، ثم 
طلبت مقابلة زوج تلك املرأة التي ماتت، وقالت له، 
إن لدي اخلبر اليقني، فإني أتذكر أني مررت بقرية 

كذا وكذا فأخبرت بأن لديهم مأساة كمأساتكم، 
وملخصها، أن إحدى األسر ولد لهم مولود بشرته 

سمراء شديدة، مع أن أمه بيضاء البشرة، وقد 
اتهموها في عرضها، وطعنوها في شرفها، فهي 

تعيش في هذه الدنيا بجسدها فقط، أما قلبها فقد 
هرب منها إلى مقبرة األموات، وبالفعل، سار وفد 

من تلك القرية تلقاء القرية األخرى، واحتكموا الى 
الطبيب الشرعي في احد املستشفيات، ومبطابقة 

البصمات، والتأكد من اجلينات والتحليالت، تبني أنه 
وقع خلط بينهما، بسبب خطأ بشري في املستشفى 

الذي ولدا فيه، وبهذا ظهرت براءة املرأتني، ولكن 
بعد فوات األوان، فاملرأة األولى لم تعش إلى هذه 

اللحظة لتسعد وتفرح ببراءتها، كما شقيت من كالم 
الناس في عرضها، لقد ماتت، ولم تشهد ذلك اليوم، 

فرحمها اهلل رحمة واسعة، وعوضها عما قاسته 
نعيما في روضات اجلنان، وأظهر براءتها في موقف 

احلشر أمام اخلالئق انه على كل شيء قدير، قصة 
حقيقية وقدمية.

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

عبدالمحسن محمد المشاري 

في العجلة الندامة

يا سادة يا كرام
د.مطلق القراوي

السياسة هي رعاية شؤون األمة 
داخليا وخارجيا، وتكون من قبل 
الدولة واألمة، فهي وصف لواقع 

معنى مشتق من كلمة ساس يسوس 
سياسة أي رعى شؤون الرعية.

والسياسة بحر كبير مليء باآلراء 
والتوجهات والفتاوى املختلفة التي 

تتناقض في بعض األحيان وتختلف، 
فهي مبنية على اجتهادات السياسيني 
املعقدة ونصوص القوانني الغامضة، 

ال حتكمها نصوص قطعية الداللة 
وال تقيدها أحكام نهائية معتمدة.
والسياسة مجال مفتوح على كل 
من أراد أن يساهم فيه، شريطة 
أن يكون طرحه متوازنا ومعتدال 

ويحقق أهدافا نبيلة وغايات سامية 
وفق قيم وسلوك ومعامالت تتوافق 
مع اآلخر واحترام رأيه، وال يصح 

استخدام السياسة كوسيلة لتحقيق 
مصالح أو مكتسبات شخصية أو 
حزبية ألن ذلك يخرجها من معنى 
الرعاية إلى أسلوب االستثمار ملاذا 

اإلسالم السياسي.
الذي يذكر بني اآلونة واألخرى، ما 

سمعنا مبصطلح العلمانية السياسية 
أو السياسة االشتراكية أو السياسة 
املسيحية أو اليهودية وغيرها، هل 
السياسة حالل على اجلميع وحرام 

على اإلسالم؟ أو أن تعريف اإلسالم 
السياسي محدد بأن يكون هدفا 

حملاربته.
يقول املولى عز وجل في سورة 

الفرقان )احلمد هلل الذي نزل الفرقان 
على عبده ليكون للعاملني نذيرا( )1(.

فاإلسالم دين يؤكد على رعاية 
شؤون البشرية وتقومي سلوكياتهم 

وأخالقياتهم وسبل التعاون فيما 
بينهم وفق قيم سامية ترتقي 

باإلنسان ليكون خير خلق اهلل تبارك 
وتعالى فقد قال سبحانه في سورة 
اإلسراء )ولقد كرمنا بني آدم( )70(.

والقرآن دستور اإلسالم الذي 
يحوي كنوز العلم واملعرفة في 
مجال السياسة وأساليبها، وهو 

مرجع يشهد له كل من تعمق في 
معانيه وآياته ويوصله إلى بر 

العدل والتواصل، فمن اخلطأ ترك 
هذا الكنز وجتاهل ما فيه واعتبار 

اإلسالم سلوكا محصورا بني 
جدران املساجد أو االستفتاءات 
الشرعية، ومن العار أن حتارب 

كل هذه املوروثات اإلسالمية في 
علم السياسة حتت اسم اإلسالم 
السياسي، فمن احلكمة أن نأخذ 

احلكمة من أي وعاء.
إن محاربة االعتدال في حقيقتها 
دعوة للتطرف واإلرهاب، وتلك 

املظاهر التي نراها من تطرف 
وإرهاب تعود أغلب أسبابها إلى ردة 
فعل من قبل املتطرفني جتاه أساليب 

البعض في املغاالة في استخدام 
السياسة وعدم استخدام منهج 

الوسطية واالعتدال الذي يقلل من 
فجوة التواصل ويقرب اآلراء ويدمي 
احملبة والتعاون ويؤكد على مفهوم 

احلوار والتعايش السلمي.

ملاذا اإلسالم 
السياسي؟

وقفات


