
آراء
السبت 28 فبراير 2015

14

األحداث املتسارعة التي يعيشها 
العالم، خاصة فيما يسمى بتنظيم 

الدولة اإلسالمية »داعش«، الذي 
شغل الدول والناس، ووسائل 

اإلعالم لم يعد عندها إال »داعش« 
وإعمالهم اإلجرامية التي ال 

يصدقها العقل أو املنطق، وكان 
آخر أفعالهم إحراق الطيار األردني، 

معاذ الكساسبة، وقتل املواطنني 
املصريني في ليبيا، واملشكلة بعد 
كل هذا هي ان هناك من يتعاطف 

معهم، او يعمل لصاحلهم في 
بعض الدول، ففي الكويت، على 
الرغم من قلة عددهم، إال أنهم 

يشكلون خطرا، ويجب التعامل 
معهم بجدية، وتخليص املجتمع 

منهم، ومبا أن السالح هو العامل 
األساسي في هذه القضية، فلذلك 
سعت وزارة الداخلية في عملية 
اإلسراع والتنسيق بني مختلف 

إداراتها وأجهزتها األمنية للسيطرة 

على األوضاع، وفكرت في إعادة 
حملة جمع السالح من جديد، ألنها 

طبقت في السابق، ولكنها رأت 
إحياءها مرة أخرى، نظرا للصروف 

املستجدة والطارئة، ال شك ان 
وزارة الداخلية قامت بدراسة 

قانون جمع السالح من كل النواحي 
قبل تطبيقه، ومت نفاذه قبل يومني، 

وأعطى املواطنني فرصة، ومهلة 
كافية مدتها 120 يوما لتسليم 

أسلحتهم دون أن تتم معاقبتهم 
أو محاسبتهم، وبالفعل رأينا من 

خالل وسائل اإلعالم الكثيرين من 
األشخاص قاموا بتسليم أسلحتهم، 

ولكن مازال البعض مترددين 
في التسليم، رمبا للخوف من 

العقوبة أو املساءلة على الرغم من 
الشفافية التي تتعامل بها إدارة 
العالقات العامة واإلعالم األمني 

بوزارة الداخلية، ما نود إيضاحه 
إلخواننا املواطنني هو ان الوضع 

اليوم يختلف عن السابق، وهم 
حاليا أمام قانون مدعوم من جميع 

السلطات القضائية والتنفيذية 
والتشريعية، إضافة إلى اجلدية 
من اجلهات األمنية املسؤولة في 

تطبيق القانون، والذي هو بالتالي 
هدفه احلفاظ على أرواح الناس، 

وعلى األمن وحفظ االمن، وسالمة 
املجتمع بشكل عام.

إن الظروف التي نعيشها وتعيشها 
املنطقة واملتغيرات املتالحقة حتتم 

علينا التعاون مع رجال األمن، 
وذلك ملا فيه الصالح العام للوطن 
واملواطنني، وكل من يعيش على 

أرضنا الطيبة.
إن وجود السالح في أي مكان، 

سواء كان شاليها أو منزال أو 
مزرعة أو غيرها، يشكل خطرا 

كبيرا على كل من حوله، صغارا 
كانوا أو كبارا، ألنها في بعض 

األحيان تكون عرضه للعبث جلهل 

الكثيرين مبخاطرها، نحن وهلل 
احلمد، نعيش في بلد أمن وأمان، 

وال يوجد داع أو عذر المتالك 
األسلحة أو إخفائها، لذلك نضم 

صوتنا للجهات األمنية، ورجاؤنا 
ملن ميتلك أي نوع من األسلحة 

ان يسارع بتسليمها، وال يتهاون 
في الوقت، وما تبقى من املدة، 
وان هذا ال شك واجب وطني، 

من أجل حماية بلدنا من األخطار، 
وحتى ال تطولهم العقوبة املشددة، 

والتي تتراوح بني السجن من 10 
سنوات واملؤبد، فالذي يستطيع 
الذهاب إلى املراكز األمنية املعلن 

عنها يجب عليه اإلسراع، والذي ال 
يستطيع عليه ان يقوم باالتصال 

بهم، وهم على استعداد للذهاب إليه 
ومساعدته، هذا نداء وطن، ويجب 

علينا تلبية النداء، حفظنا اهلل 
وإياكم من كل مكروه، وأدام علينا 

نعمة األمن واألمان.

نسمع كثيرا في هذه األيام عن كثير من الناس يخشون 
من احلسد، وما يترتب عليه من زوال النعم..

فهم رمبا ال يتكلمون بكلمة، أو يفعلون فعال إال وسوء 
نيتهم فيمن حولهم يسبق فعلتهم..

وهم مبجرد أن يفقدوا نعمة، أو يحدث لهم ما يسوؤهم 
تراهم يتهمون حسد الناس لهم.

مع العلم انه، وإن كان ما يقولونه صحيحا، وإن كانت 
أعني الناس ال ترحم، فان السبب ال يعود إلى الناس، بل 

يعود ملن أظهر نعمته وتفاخر بها..
فتجد انهم ما أن يطبخوا أحسن الطعام إال ونشروه 

بني الناس.. وما أن يشتروا أحسن اللباس والساعات إال 
وكان للناس نصيب من رؤيتهم إياه.

وترى الواحد منهم، مع حب إظهار النعم ـ التي انعم 
اهلل عليه بها ـ للناس للتفاخر بها، اال انه ال يذكر اهلل ال 
قياما وال قعودا، ليجعل له من ذلك الذكر درعا حصينة 

ال يستطيع كان من كان اختراقها..
فالغرب، على سبيل املثال، لديهم ما لديهم من اجلمال ما 

يفوق ما لدينا، ولكنهم ال يفعلون ما نفعله نحن.
فما أن يرزقنا اهلل مبولود إال وخبأناه عن العالم، وهذا 

ليس إال شيئا في القلب، 
وأخشى أن ينقلب الذي يخشى من احلسد حاسدا.

ونأتي االن ألمر أهم، اال وهو: هل كل ما يصيبنا من 
زوال النعم هو من العني؟ أم هذه فقط ظنون سيئة 

بالناس؟
قال علي بن أبي طالب ÿ: »ما نزل بالء إال بذنب، وال 

رفع إال بتوبة«.
وقال تعالى: )وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 

أيديكم ويعفو عن كثير(.
فما ترفع النعم إال بذنب، وما ميسك املطر إال بذنب، 

أوليس الرسول ژ هو الذي يقول: »إن العبد ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه«؟

فالعني احلاسدة ليس لها طريق إال ما ندر..
وال أخفيكم علما، فإن عني احلاسد تقوى بقوة خبث 

الروح، فكلما خبثت روح الشخص قوي حسده للشيء.
ولكن هذا ال يدفعنا الى ظن السوء في الناس، فقد قال 

اهلل سبحانه وتعالى: )وما هم بضارين به من أحد إال 
بإذن اهلل(.

فال أحد على وجهه االرض يستطيع ان ميّسك بسوء 
إال بإذنه، تبارك وتعالى، فتوكل عليه وحده، واترك ما 

دونه..
فكلما قويت عالقتك باهلل قوي حصنك، وضعفت عني 

احلاسد لك.
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احلديث مع األخ العزيز عادل العبداجلادر »بوعمر« 
حديث صادق يبعث في النفس الراحة وتستشعر 

إحساسه الوطني العميق، فلقد جمعني معه لقاء حتدث 
فيه، بأسلوبه العفوي والراقي، عن أمور قد نغفل عنها 
ككتاب في الصحافة، فكان حديثه هو موضوع مقالتي 

اليوم.
بداية نترحم على أرواح شهدائنا األبطال الذين 

سقطوا دفاعا عن وطنهم، حيث ان تذكرهم في تلك 
املناسبة واجب، الشك أن الفرح هو مطلب للجميع، 
ونحن نعيش أحلى أيامها بفرح وابتهاج، إن عيدي 

الوطني والتحرير هما مناسبتان كبيرتان على الشعب 
الكويتي، فلقد جاء العيد الوطني بعد استقالل الكويت 
من دولة أجنبية بتحرك ديبلوماسي، أما عيد التحرير 

فقد جاء بعد تضحيات كبيرة وإسالة دماء من أجل 
التحرر من دولة عربية.

إن حديثنا اليوم عن مجاميع مجهولة بالنسبة لنا 
ولكنهم عالمة بارزة في سماء الكويت، تلك املجاميع 
تعمل بصمت من أجل راحتنا، فعندما نكون في عز 

سعادتنا في احتفاالتنا، يسهرون هم من اجل ان 
نسعد في حياتنا وننام على أِسّرتنا البيضاء دون 

إزعاج، مجاميع تراقب سير طرقاتنا، وحترص على 
حمايتنا وأمننا.

مجاميع ساهرة من أجل ان يستمر وصول تيار 
الكهرباء واملياه العذبة إلى منازلنا دون عناء أو مشقة، 

مجاميع مجهولة راحتها تكتمل بتمام أفراحنا بخير 
وهدوء وسعادة، مجاميع نذرت نفسها ألن تكون 

»مجهولة« ألن عملها مرتبط بحبها للوطن، تلك 
املجاميع املجهولة جتدها أيضا عند حدود الوطن 
حتميه من شرور احلاقدين واحلاسدين، حتميه 

بأرواحها من أجل راحتنا وسعادتنا، مجاميع في مراكز 
اإلطفاء جاهزون ملواجهة أي طارئ، وهم على أمت 

استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل إنقاذ أحد ما.
مجاميع أمنية تراقب على مدار الساعة أمام شاشات 

عمالقة ما يدور في بلدي الكويت، فهم العيون 
الساهرة التي ال تنام من اجل راحتنا، تلك املجاميع 

أينما كانت يجب أال ننساها في حلظة أفراحنا 
وانشغالنا في املسيرات وغيرها من األيام، تلك 

املجاميع يجب أن ندعو لها، ألنهم بعد اهلل، سبحانه 
وتعالى، هم سبب أمن وأمان الكويت، يجب أال 

يشغلنا الفرح عن أن نقول في مسيراتنا كالما نابعا 
من القلب بأن هؤالء الرجال املجهولني هم من جعل 
أفراحنا تسير وتتم بسالسة وراحة، فهم مجهولون 
بأسمائهم، ولكن مميزون مبا يقدمونه لنا حبا منهم 

لهذا البلد املعطاء، يجب أن نشاطر تلك املجاميع 
تعبهم ونستشعر ما يقومون به، ونتذكرهم بدعاء 
صادق برفع األكف ونقول: ربي يحفظكم، ويفرح 
قلوبكم، كما حرصتم على استمرار الفرح ألهلكم 
وبلدكم، حتية ملن يعمل بصمت في كل مكان في 
وطني الكويت، لن ننساكم أبدا، فأنتم منقوشون 

داخل قلوبنا، حتية مدوية لكل املجاميع املجهولة، التي 
سهرت لتعيش الكويت واحة أمن وخير وعزة، عاش 

وطني، وعاش ابن الوطن.
آخر املطاف: كالم أعجبني من أخي وصديقي 

وتلميذي »فيصل حردان« بوسعود، عندما قال جملة 
معبرة جدا: ال أعلم، وكيف أعلم، وكأنني ال أعلم كيف 

أن نخلص للعمل لهذا الوطن في ظل ترابط املصالح؟

عاش 
ابن الوطن

جرس

an9ar@live.com
حمدة فزاع العنزي

مر األدب بعصور ومراحل كما هو 
االنسان في مراحل منوه وتطوره.. 

ففي عصر من عصورها وهو 
العصر العباسي انتشرت مسميات 
عديدة يتنافس على دراستها طالب 

العلم، ومن هذه املسميات احلداثة 
والزندقة والشعوبية.. وغيرها 

من املسميات.. حيث كان يقتل او 
يشرد او يستقصى من أرضه من 

يتبنى إحدى هذه األفكار.
بعض القائمني على التعليم 

األكادميي يحملون بني جنباتهم 
أنفاسا نتنة، هل من العصر 

العباسي ام العصر األموي أم 
العصر اجلاهلي أم ايدولوجيات 

وسياسات لم يسلم منها العلم..؟ 
فالوقت الذي تفتح اجلامعات 

األوربية أبوابها لدراسة األدب 
العربي وتتبنى األدباء العرب ليطلع 

شعوبها على إبداعات هذا الفن.. 
تغلق ادراج املكاتب على دراسات 

وشهادات استحقها أصحابها 
مبعنى كلمة االستحقاق، وسكرت 

األبواب في وجوههم ملطالبتهم 
بحق مت وأده منذ ثالثني عاما، هذا 

ما يحدث في جامعاتنا العربية.. 
يطالب باالستتابة ألنه كتب وبحث 
في حداثة العصر العباسي.. سؤال 

يجول ويصول بخاطري.. إن كانت 
احلداثة تستوجب االستتابة والندم 
على العمل وعدم الرجوع إليه.. فما 
بال دراسة نظريات فرويد وعقده 
املرضية هل تستوجب الرجم حتى 

املوت؟!

اجلهل الفكري او التشدد 
املصطنع الذي تفرضه قرصنة 
الفكر وقراصنته هي من كانت 
وراء ما حدث ويحدث لبعض 

املفكرين والدارسني هنا وهناك، 
ومنها صاحب هاشتاق أعيدوا ـ 

الدكتوراة ـ للسريحي وغيرها من 
الهاشتاقات التي حتارب قرصنة 

وإرهاب الفكر مثل هلكوني 
وكرتون وسرقوني.

وسائل التواصل االجتماعي وحدت 
الصفوف حملاربة الظلم وإصدار 

احلق للمظلوم.
أذهلني وأخجلني وقوف جميع 
املفكرين واملثقفني بهاشتاقات 
ثقافية لنصرة حق سلب وفكر 

حرمت من االستفادة منه أجيال 

وأجيال ملاذا؟... ونحن نصفق 
ونكرر اعادة نشر هاشتاقات 

السخف واملساخر وال نعي او 
نفكر ملجرد االطالع على مثل هذه 

احلقوق املسلوبة لعل يأتي يوم 
ويسألنا أحفادنا ملاذا سلب األدب 

حقه وبأي ذنب قتل؟
أصدرت األجيال حكمها ومنحته 

شرف أدبها فهو لم يخن أدبها 
ويبخسه حقه، وإمنا كان صرحا 

ولم يزل جبل فكر.. دكتوراه الفخر 
واحلب التي منحته اجلماهير 
التويترية تكفي إلرجاع حق 

مسلوب ورفع ظلم عن مظلوم.. 
فقطرات قلمي متهر توقيعي 

مطالبة بإرجاع حق لصاحبه ولو 
بعد حني.

احلداثة... بأي 
ذنب قتلت

همسات على ورق

مطلق الوهيدة
من يقتلون على أساس الهوية 

الدينية ال يحق لهم أن يعيشوا على 
الكرة األرضية ألنهم خالفوا ما 

أراده اهلل من تنويع للحياة البشرية 
والذي جتدونه مكتملة أركان 

تعامله.
وتوضيحا في الرساالت السماوية 

وخصوصا القرآن الكرمي وهذه 
الظواهر واألصناف من هذه 

احلوادث التي برزت كراهيتها 
واضح افتعالها لناس ليس لهم 

في مجرى األحداث أي شأن 
يذكر في دول او تنظيمات تدعي 
الدميوقراطية واملساواة وحقوق 

اإلنسان، وهذه الظاهرة وتلك 
سببها يا أصحاب الضمائر 

واألفكار العامتة احلروب التي 

افتعلتموها في أصقاع األرض، مما 
سبب انفالتات غير أخالقية وعقوال 

حيوانية، وأضرب مثال لذلك على 
سبيل املثال وليس احلصر احلرب 

األفغانية.
هذه احلرب التي حولت جزءا من 
الشعب املتسلح بالتزاماته الدينية 

واألخالقية الى أكبر مصدر لآلفات 
واملبيدات لعقول البشر، الذين 

يفعلون ذلك ال يحق لهم التحدث 
عن الدميوقراطية وحقوق اإلنسان 

والتي يقولون انهم جاءوا من 
أجل ترسيخها في الوطن العربي 
واإلسالمي والقضاء على األنظمة 

االستبدادية، وهذه النتيجة يا سادة 
ترونها بالعني املجردة من قتل 

وسفك للدماء، واألدهى من ذلك 

أن بعض هذه األنظمة في الدول 
العظمى يسمحون بحمل السالح 
ملن هب ودب فينتج ما تسمعون 

عنه من قتل في املدارس والشوارع 
وغيرها من األماكن واملنشآت في 

بالد العم سام.
ونحن نقول كما يقول غيرنا، 

إذا كانت هذه الفئات من ضمن 
الشعب وتخضع حلماية الدولة، 

فلماذا يسمح بالسالح والتسليح 
وانتشاره بني فئات الشعب والذي 
نرى ونسمع طلقاته في املناسبات 
واألعراس، واحلوادث التي ينشر 

عنها في وسائل اإلعالم من 
اعتداءات حتى على رجال األمن.
ومن هذا املنطلق يجب ان يتم 

جمع السالح واملالبس العسكرية 

التي تباع في األسواق الشعبية وال 
يستثنى من ذلك أحد حتى ال تكون 
هناك تفرقة بني الناس، واحرصوا 

على جمع ما هو مدفون من أسلحة 
في باطن األرض وفي املزارع 
والشاليهات واجلواخير وبني 

حيطان األطواف ان كنتم جادين 
حقا في القضاء على هذه اآلفة 

االجتماعية.
النصيحة: احذروا الذئاب الكونية 

التي تراقب املجتمعات املتفككة 
وغير املتضامنة، وأقلعوا عن 

اخلالفات فيما بينكم والتي 
أصبحت رائحتها يشمها القاصي 
والداني حتى ال تفشلوا وتذهب 

ريحكم وينعكس ذلك تاريخيا على 
أحفادكم.

تّبت أفكار 
الذين يكرهون 
الرساالت اإللهية

رأي


