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املواطنة وقاية
من اإلرهاب!

منذ نحو 5 سنوات واملنطقة 
العربية مبا فيها اخلليج العربي 

تعيش ظروفا استثنائية لم 
نشهدها من قبل اختلفت فيها 

املوازين وتبدلت فيها القوى 
واألحوال 180 درجة.. بل إن 

األمور تعقدت ولم يعد مفهوما 
بشكل جلي ما يحدث وما هي 

حقيقته حتى ان الذين كانوا 
يؤيدون فصيال أو توجها باتوا 

أشد عداوة له بعد تكشف بعض 
احلقائق التي أظهرت عكس ما 
تبطن هذه القوى والتوجهات.

وال شك أن منطقتنا في اخلليج 
العربي تعيش على بركان من 
الفنت والصراعات التي ينميها 
ويغذيها أعداء اخلليج العربي 

وعلى رأسهم دولة الفرس 
التي ال نفهم املبررات لكل هذه 
العداوة وكل هذه الكراهية.. فال 

اخلليج في عصرنا احلديث 
شن حربا ضد إيران أو تدخل 

في شؤونها كما تفعل.. ولم 
ندعم املعارضة لديهم ولم منول 

عمليات إرهابية أو ما شابه.. 
علما أن دولة الفرس ليست 

الوحيدة التي تضمر الشر لنا 
بل هناك عشرات أشباه الفرس 
الذين ال يعجبهم أن نعيش في 

هدوء وسالم ورخاء.
خليجنا مسالم بطبعه.. حكامنا 

متواضعون كصفة أصيلة 
فيهم.. نتحلى بالهدوء والسكينة 

وال ننازع أو نعتدي أو نكون 
املبتدئني بأي عدوان بأي صورة 
أو شكل منذ بدأت دول اخلليج 

في احلصول على استقاللها 
التام منذ الستينيات من القرن 

املاضي.
ورغم كل هذا السلم تضبط 

قوات األمن في الكويت خاليا 
إرهابية حتاول زعزعة األمن 

والقيام بعمليات انتحارية في 
العيد وقبل العيد أيضا.. وفي 
السعودية حتدث التفجيرات 

املتالحقة الغاشمة.. وفي 
اإلمارات أيضا يتربص بها 

املتربصون، والبحرين حدث 
وال حرج.

لقد حاول حكام اخلليج منذ 
سنوات طويلة إنشاء سدود 

لصد العدوان الفارسي وغير 
الفارسي بتوطيد العالقات مع 

الدول الصديقة الغربية التي لها 
اليد الطولى في العالم وكذلك مع 
الدول الشقيقة القوية عسكريا 

مثل مصر والدول اإلسالمية 
املؤثرة كتركيا ولكن كل ذلك 

يحتاج إلى استمرار في ترطيب 
هذه العالقات دون انقطاع ورمبا 

التنازل في بعض األحيان وهو 
ما ليس مضمونا لفترات طويلة 

وسنوات عديدة.
السؤال هنا: كيف ميكننا 

رسم خريطة طريق تصل بنا 
إلى إنهاء هذا الفزع املتنامي 
من محاوالت إيران وغيرها، 
النيل من أوطاننا في اخلليج 
العربي؟ وال شك أن اإلجابة 

مفادها معروف للجميع وبشكل 
مختصر هو الوحدة الوطنية 

وتنمية روح االنتماء في األجيال 
احلالية واملستقبلية وهو أمر 
يحتاج الى وقت رمبا طويل 
لنصرف نظر أي من حاملي 

الفكر الطائفي عن االستمرار في 
حمل هذا الفكر املدمر للوطن.

نعم شعبنا، وهلل احلمد، به 
املخلصون األوفياء من كل 

الطوائف والشرائح والفئات، 
ولكن لنعترف بأن هناك من 
ظهرت على وجوههم سمات 

الطائفية والفئوية بشكل فج في 
السنوات األخيرة وميلهم كل 
امليل لترتيب حساباتهم وفق 
الطائفة والفئة ال الوطن وال 

الدولة.
أعتقد أنه آن األوان وبشكل ملح 

كي يتم التعامل مع املواطنني 
جميعا سواسية كأسنان املشط 
دون تفرقة على اإلطالق، كما 

نص الدستور، وأعتقد أن 
املسؤول الذي يفرق بني أبناء 

عمومته واملواطنني اآلخرين ال 
بد من محاسبته أشد احلساب، 
وأعتقد أن أي مسؤول يتعامل 
بشكل طائفي أو يتخذ قراراته 
وفق املذهبية البغيضة فال بد 

من عقابه، كما أعتقد أن أي 
مواطن يظهر تعاطفه مع دولة 

تستعدي بلدنا ملجرد أنها حتمل 
مذهبه يجب تأديبه وتهذيبه.
الكويت أوال وقبل أي شيء، 

واملواطنة هي األساس.. هذا هو 
باختصار ما ميكن أن يحصننا 

من الفنت ومن اإلرهاب.

ذعار الرشيدي

أبرز اقتباسني سينمائيني عربيني للرواية 
العاملية »الكونت دي مونت كريستو« 

هما فيلم »امير الدهاء« انتج عام 1950 
من بطولة انور وجدي وفريد شوقي، 
وفيلم »امير االنتقام« من انتاج العام 

1964 من بطولة فريد شوقي ومحمود 
مرسي، الغريب في امر الفيلمني العربيني 

او باألصح املفارقة ان الفيلمني كالهما 
من اخراج هنري بركات وجاءت بنفس 
السيناريو واحلوار والقصة، واملفارقة 

الثانية ان الفيلم االول كان فريد شوقي 
يلعب فيه دور الشرير، واما الفيلم الثاني 

فلعب شوقي دور البطل.
في العام 1950 كان شوقي شريرا، وبعدها 

بـ 14عاما اصبح شوقي طيبا، بل وبطال 
مغوارا، في الفيلم األول كان فريد شوقي 
هو الشرير الذي يريد قتل البطل حسن 

الهاللي، اما في الفيلم الثاني فأصبح فريد 
شوقي هو نفسه حسن الهاللي.

وباملناسبة ورغم ان كثيرا من النقاد 
تناولوا هذه املفارقات بني الفيلمني 

التوأمني قصة وسيناريو وإخراجا في 
عدد من املقاالت التحليلية او النقدية اال 

ان احدا منهم لم يجد على وجه الدقة 
السبب الذي مبوجبه قام هنري بركات 

بإعادة تصوير الفيلم بعد 14 عاما مبمثلني 
مختلفني.

في السينما ميكن الشرير ان يصبح بطال 
والبطل ان يصبح شريرا، بل في السينما 
ميكن للفيل ان يطير وللجرادة ان تتحدث 

وللفأر ان يلقي موعظة عن الكرم.
وتلك أمور ال حتدث في احلياة الطبيعية، 
ولكن وبعد قضائي 20 عاما مع الصحافة 

وحتديدا مع التحليل السياسي وخاصة 
في قضايا الشأن احمللي، ميكن، بل 

ومن الوارد ان يتحول البطل الى شرير 
والشرير الى بطل، واألراجوز إلى ممثل 
ميلودراما والقهوجي إلى مخرج وحامل 

الولعة الى ناقد سينمائي متخصص.
ومع قراءة األحداث االخيرة وحتديدا 

الـ 36 شهرا املاضية، حصلت حتوالت 
دراماتيكية وانتقاالت بني املعسكرات 

تفوق في حجمها وعدد املنتقلني ما تشهده 
االنتقادات الشتوية لكل دوريات العالم.
تسارع األحداث احيانا جعلنا ال منلك 

الوقت الكافي لتحديد او فهم حتول بعض 
الشخصيات من أقصى اليمني الى أقصى 

اليسار ذلك ان بعض تلك التحوالت بال 
أدنى مبرر واضح بل وحتى دون ان 

يكلف ذلك السياسي املنتقل نفسه عناء 
الشرح لنا نحن »املتوهقني« بالشأن 

السياسي عن سبب انتقاله غير املبرر. 
كم عدد من انتقلوا بني األندية السياسية 
في الكويت خالل الـ 36 شهرا املاضية، 

ال املك رقما ولكنهم اكثر من 30 على ما 
أظن، مبعدل واحد لكل شهر.

لم يتحول الساسة هنا؟! ال احد يعرف 
متاما كما ان احدا ال يعرف لم أعاد هنري 

بركات تصوير فيلمه االول مبمثلني 
مختلفني.

اجتهدنا ولهجنا في الدعاء أن يبلغنا اهلل عز 
وجل رمضان، وبفضل اهلل وكرمه بلغنا ربنا 
رمضان وأعاننا على الصيام والقيام والتفنن 

في الطاعات، وبحمد اهلل وشكره ودعنا 
رمضاننا السعيد، وغزلت مغازلنا مالبس 

العيد، ورسمنا بأيدينا ابتسامة القريب 
والبعيد، فأهال وسهال بالعيد السعيد.

اعتقد أن كثيرا من الناس حرصوا في 
رمضان على وضع خطة مكتوبة ومناسبة 

لقدراتهم وإمكانياتهم الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية، والبعض اآلخر وضع لنفسه 

3 خطط، حيث خصص لكل عشرة أيام 
من رمضان خطة، ومن الطبيعي أن يقوم 

اإلنسان بإجراء بعض التعديالت على اخلطة 
إذا لم يجدها مناسبة وهذه هي املرونة 

املطلوبة في اخلطط الناجحة، والكثير منا 
دخل في جتارة رابحة مع اهلل عز وجل، 

وعقد صفقة مضمونة مع من ميلك خزائن 
السموات واألرض ويعطي بال حدود دون 
أن ينقص من ملكه شيئا، فشهر رمضان 

مزرعة اجلادين واملشمرين، فكل إجناز 
في حياتنا يحتاج إلى حرث وزرع وحصاد 

وهذا ما يسمى بـ »قانون املزرعة«، فال 
يعقل بعد نصف ساعة من وضع اخلطة 

أقول: أنا متكنت من التغيير والقضاء على 

طبع العصبية أو ختمت القرآن كامال، فالبد 
من التخطيط والوقت واجلهد والبصيرة 

واملعرفة لتحقيق ما نتطلع إليه بجودة عالية 
تليق بكمال املشتري وهو اهلل سبحانه 

وتعالى وهلل املثل األعلى.
ومن الطبيعي أن يكون لكل منا قمة يحلم 

بها ويكافح من أجلها، وقمتنا هي آخر يوم 
في شهر رمضان دخوال في شهر شوال 

وعيد الفطر السعيد، وأنا عن نفسي وضعت 
صندوقا مملوءا باملجوهرات والآللئ على 

القمة وهي مجموعة أعمالي وعباداتي وكل 
ما اجنزت في رمضان وقد عقدت باإلخالص 

هلل عز وجل، والعبرة ليست بالكثرة إمنا 
بصدق اإلخالص اللهم ال سمعة وال رياء، 
فال تستهني بأي عمل عملته في رمضان 

من سالم وابتسامة وصدقات وحسن 
خلق وصيام وقيام ليل وحتى إماطة األذى 
وسقاية البهائم، أفرح مبا قدمت وحدد كم 

اجنزت من اخلطة الرمضانية، وكافئ نفسك 
على هذا اجلهد امليمون، وأسال اهلل الثبات 

والقبول والغفران، فواهلل ساعة تقييم اخلطة 
والنظر في صندوق مجوهرات األفعال 

والعبادات يعد متعة ما بعدها متعة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تفقدت 
صندوقك؟ وهل زاد عمر اخلبرة لديك؟

Waha2waha2waha@hotmail.comsaad.almotish@hotmail.com

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

احلرف 29

ابتسام محمد العون
@ebtisam_aloun نظرة ثاقبة

دلو صباحي

الطيب والشرس 
القبيح.. واملهرج

تفقّد صندوقك..!

سعد المعطش

عبدالمحسن محمد المشاري

عندما تطلب شيئا ما فإن عليك أن جتعل 
بيت الشاعر »الدارمي« أمام عينك وأن 

تختار بعناية من ستطلب منه هذا األمر 
فيقول الشاعر:

خل نفسك بعز دوم وبالك تذلها

                   وال تطلب العازات اآل من اهلها

فرمبا كان طلبك وحاجتك عند إنسان ال 
يستحق أن تهني نفسك له وتريق ماء وجهك 

وهو ال يستحق نقطة عرق واحدة.
عن نفسي فإنني أعرف أن هناك رجاال 

يستحقون أن تلجأ لهم وأنا على يقني بأنه 
سينفذها بإذن اهلل ملا عرفته عنهم وأول 

هؤالء الرجال هو سمو الشيخ جابر املبارك، 
أطال اهلل عمره، فقد ناشدته يوما ما من 
خالل برنامج تلفزيوني ملساعدة إحدى 
العائالت الكويتية ولم يخب ظني، فبعد 

دقائق يردنا اتصال من مكتبه ويتكفل باألمر 
من األلف الى الياء.

ولو اردت أن اعدد »عازات« الناس التي 
اعرفها عز املعرفة ونفذها سموه ملا كفاها 
كثير من املقاالت فكيف ال يكون من اهل 

العازات وهو من يفتخر دائما بأنه من 
مدرسة حضرة صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل، الذي قضى 
عازات دول وأمم حتى أطلق عليه العالم لقب 

أمير اإلنسانية.
واآلن سأذكر لكم عازة أمتنى أن جتد ملن 

سأطلبها منه األذن الصاغية وأنا على يقني 
أنه من أهلها وقادر على حتقيقها، وعازتي 

عند أخي وزميلي وأستاذي الذي تعلمت منه 
الكثير األستاذ سامي عبداللطيف النصف 

أن يعدل عن قراره باعتزال الكتابة، فنحن ما 
زلنا نحتاج مداد قلمه وفكره خصوصا في 
ظل الظروف الصعبة التي متر بها املنطقة 

حاليا.
أدام اهلل أهل العازات الكويتيني وعلى رأسهم 
حضرة سمو األمير، أطال اهلل عمره، وال دام 

من أنكر أن بلدي هي أهل العازات..

يقول األستاذ سالم مريشد: هناك فتاة 
في العشرين من عمرها مجتهدة في 
دراستها ومتفوقة على زميالتها، في 

بداية األمر كانت هناك خادمة لهذه 
املدرسة وكانت سيئة األخالق، عيناها 

تنطق بالشر والفساد، حيث كان عمرها 
48 عاما، وكانت لها عدة معارف من 
جنس الرجال حيث اتفقت مع احد 

الشباب على أن تقدم له ولرفاقه احدى 
بنات املدرسة وذلك مقابل مبلغ مالي، 

فرفضت بحجة أن املبلغ كان قليال إال 
أن الشباب استطاعوا أن يقنعوها، وذلك 

بقولهم إنها لن تكون املرة األخيرة 
وسوف يكرمونها في املرات القادمة، 

وبعد عدة أسابيع من االتفاق وقع اختيار 
اخلادمة على تلك الفتاة التي حتدثت 

عنها في بداية القصة ثم أخذت اخلادمة 
في تدبير اخلطة اخلبيثة وقامت بإخفاء 

العباءة والتي كانت في غرفة خاصة 
مع عبايات زميالتها ومع انتهاء اليوم 

الدراسي فوجئت الفتاة باختفاء العباءة 
فأخذت تفتش عنها حتى وصلت إلى 
اخلالة، والتي هي خادمة املدرسة، هنا 
بدأت أول خيوط خطتها، فقالت للفتاة 

ال تقلقي سأعطيك عباءتي اخلاصة، 
ولكن عليك أن تنتظري حتى أنهي عملي 

واقفل املدرسة وأوصلك بنفسي إلى 
البيت، فوافقت الفتاة ثقة في اخلالة، 

وبعد أن ذهب جميع من في املدرسة لم 
يبق سوى الفتاة واخلالة، في املقابل كان 

الشباب مستعدين للقيام بهذه املغامرة، 
ومع اقتراب الوقت احملدد قرروا أن 

ميروا على أحد أصدقائهم واصطحابه 
معهم، وعند وصولهم إلى املدرسة، هيأت 

لهم اخلادمة الدخول علما بأن الفتاة 
لم تكن تعلم بنوايا اخلالة، وهنا حدثت 

الكارثة، فعندما قاموا بالدخول على 
الفتاة فوجئت الفتاة بدخول اثنني من 
الشباب، بينما كان الشاب الثالث يقفل 

باب املدرسة بعد دخولهما فصرخت 
الفتاة مستغيثة باخلالة، ولكن ال حياة 
ملن تنادي فبدأ الشابان بنزع مالبس 

الفتاة البريئة وهي تصرخ وتبكي، ثم 
دخل الثالث الذي كان في اخلارج إلى 

الغرفة، فنظر إلى الفتاة وهي تبكي 
والشابان يحاوالن نزع ثيابها، فصرخت 
الفتاة مستغيثة بهذا الشاب ذاكرة اسمه؟ 

ففوجئ الشاب أن هذه الفتاة هي أخته، 
فظن أن أخته لديها علم مبا كان مخططا 
لها، فقام بحمل أداة حادة وضربها على 

رأسها حتى فارقت احلياة، وبعد ذلك 
خرج مسرعا بعد هروب الشابني واخلالة 

ولم يعلم أحد إلى أين اجتهوا، وأثناء 
التحقيق في املوضوع اعترفت اخلالة 

بأنها هي التي قد دبرت تلك اخلطة دون 
علم الفتاة، وأحيلت إلى القضاء، واعترف 

الشابان باتفاقهما مع اخلالة وأحيال إلى 
القضاء أيضا، أما الشاب الثالث القاتل 
شقيق الفتاة فقد قتل نفسه بعد ثالثة 

أيام.

العازات وأهلها

اخلدم واملوت 
والنجاح

رماح

يا سادة يا كرام

مجلس اإلدارة

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
وطلبات مراقبي احلسابات
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العمومية الع�دية للجمعي�ت التع�ونية يرجى مراع�ة الآتي:

اأوًل: فتح باب الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س الإدارة لعام )2017/2016(:  

بنه�ية  تنتهي  )10اأي�م( عمل  ومل��دة   )2016/7/10( املوافق  الأح��د  يوم  اعتب�رًا من 

اأع�ش�ء جدد   )4( وذل��ك لنتخ�ب عدد   )2016/7/21( املوافق  يوم اخلمي�س  دوام 

ملجل�س الإدارة.

وذلك وفقً� لل�شروط الت�لية:

1- اأن يكون املر�شح ب�لغً� من العمر )30( �شنة ميالدية ك�ملة على الأقل يف ت�ريخ 
انته�ء ال�شنة امل�لية )2016/6/30(.

اأن يكون املر�شح قد م�شت على ع�شويته يف اجلمعية �شنة ميالدية ك�ملة على   -2
الأقل يف انته�ء ال�شنة امل�لية )2016/6/30(.

بع���د  �شنتني  دبل��وم  �شه���دة  ع��ن  يق���ل  ل  درا�ش��ي  م��وؤه��ل  على  يك��ون ح��ش��اًل  اأن   -3
الث�نوي��ة الع�مة وتكون معتمدة من قبل اجله�ت املخت�شة يف دولة الكويت.

4- امل�ضتندات املطلوبة للرت�ضيح:
1- البط�قة املدنية الأ�شلية و�شورة عنه�. 

2- عدد )2( �شور �شخ�شية.
3- اإذن من جهة العمل للع�شكريني.                   

4- ال�شه�دة الدرا�شية الأ�شلية و�شورة عنه�.

ثانيًا: فتح باب القبول لطلبات مراقبي احل�ضابات

 )2017/2016( امل���يل  للع�م  بتدقيق ح�ش�ب�ت اجلمعية  القي�م  يرغبون يف  الذين 

لإدارة  وت�شليمه  املختوم  ب�لظرف  املتقدم  يحدده�  ال��ت��ي  الأت��ع���ب  قيمة  مت�شمنً� 

وملدة   )2016/7/10( املوافق  الأح��د  يوم  اعتب�رًا من  الفرتة  وذل��ك خالل  اجلمعية 

)ع�شرة اأي�م عمل( تنتهي بنه�ية دوام يوم اخلمي�س املوافق )2016/7/21(.

ثالثًا:   على اأع�ش�ء اجلمعية العمومية �شرورة مراجعة اجلمعية ل�شتكم�ل ملف�تهم 

واإح�ش�ر البط�قة املدنية الأ�شلية اجلديدة لإرف�قه� ب�مللف.

واهلل ويل التوفيق،،،


