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saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش

صاحبة العظمة
قد أكون أكثر شخص 

يستخدم األمثال 
لالستشهاد بها سواء في 

الكتابة أو في اللقاءات 
التلفزيونية، وذلك إلمياني 

التام بأن لكل مثل أو 
قول مأثور قصة تسببت 
في تداوله وانتشاره بني 

الناس، وحتما انتشاره لم 
يحدث لوال واقعيته بني 

الناس.
هناك أمثلة يستخدمها 

اجلميع لهدف ما لكنهم ال 
يعلمون أن املعني مختلف 
كليا وعكس ما يقصدون، 

ورمبا غضب من كنا 
نعتقد أنه سيفرح به، 

غير أن جهلهم سيريحنا 
من خسارتهم ولكنني 

سأتوكل على اهلل وأوضح 
أهم مثل حتب املرأة أن 

تذكره عن نفسها حتى لو 
غضبت كل نساء األرض 
عدا أمي الغالية، مطمئنا 

ومعتمدا على أن والدتي ال 
تقرأ وال تكتب ولن تعلم 

ما كتبت!
دائما ما نسمع املثل 

الذي يقول: »خلف كل 
رجل عظيم امرأة« ولكن 
هل فكرت املرأة من هو 

الرجل الذي قال هذا 
املثل؟! فليس من املقبول 
أن ميتدح اإلنسان نفسه، 

فمدح الشخص لنفسه 
شيء جديد على الناس 
وال نراه إال في مواقع 

التواصل اإللكتروني حني 
يعيد البعض كلمات من 
ميتدحه وأصبح الوضع 

»امدحني وأمدحك«.
فمن خالل متابعتي لتاريخ 

أغلب الرجال العظام في 
التاريخ وجدت أنه بالفعل 
خلف الكثير منهم نساء 

ولكنهن لم يدفعن بهم 
الى النجاح بل كان هؤالء 

الرجال يعانون من نسائهم 
بسبب تسلطهن وحنقهن 

ومضايقاتهن، لذلك أصبحوا 
عظماء ألنها »هبلت فيه«، 

فلو كانت املرأة سبب عظمة 
الرجل لكان األولى أن تكون 

هي صاحبة العظمة أو أي 
لقب آخر.

أدام اهلل املرأة التي ال 
تبحث عن العظمة، وال 

دامت من تريد أن تكون 
عظيمة من خالل تطفيش 

زوجها!

a.alsalleh@yahoo.com

@ebtisam_aloun

رماح

د. عبدالهادي الصالح

ابتسام العون

مقارنة سريعة بني األحكام القضائية 
األخيرة بشأن قضية أسلحة العبدلي، 

التي صدرت اخلميس املاضي، وبني 
البيانات اإلعالمية الرسمية التي صدرت 

مباشرة بعد القبض على املتهمني 
في أغسطس من العام املاضي، والتي 
ألبت املجتمع الكويتي، الذي يحيط به 
االستفزاز اإلقليمي، وانتهزتها القلة 

من ذوي النفوس املريضة لتعميم 
تهم اخليانة واملروق على طوائفهم 

ولعوائلهم احملترمة. نرى اآلن كم من 
الظلم الذي كيل لهم قبل منطوق حكم 
السلطة القضائية، وكيف ميكن اآلن 
ترقيع ذلك أدبيا ونفسيا واجتماعيا 

وماديا؟! بل األدهى واألهم واألمر: متى 

نتعظ ونتعافى ونتعالى على هذا املرض 
الوبيل الذي اصطحبناه منذ الثمانينيات 

من القرن املاضي وحتى اآلن؟!
حتى اخللية األخيرة املتهمة باالنتماء 

الى تنظيم »داعش« الوحشي، لم يسلم 
أفرادها وفئاتهم من اللعنات، حتى 
استمعنا وقرأنا عن أقوال املتهمة 

حصة عبداهلل وابنها املتهم علي محمد 
عمر )وما نشر في الصحف األربعاء 

املاضي( ردا على استجواب قاضي 
محكمة اجلنايات، حيث وجدنا في 
اقوالهم التبرؤ من الدواعش، ونفي 

استعمال السالح. مما خفف عن 
القراء، شيئا عما في النفوس عليهم 

من الغيظ واحلنق والقهر، مقارنة مبا 

نسبه اليهما البيان اإلعالمي!
وال يعني ذلك أن املطلوب التعامل 

بسذاجة وغباء مع قضايا أمن الوطن 
وأمان املواطنني، وال يعني كذلك 
االنتقاص من جهود رجال األمن 

املخلصني البواسل، ولكن املقصود 
منه دعوة اخلطاب الرسمي وهو يزهو 
بنشوة زف البشرى بالنصر والسبق 
- وهو محق - ان يتعقل ويخفف من 

مفرداته املغلظة، وان يضع احتمال 
نقضها من قبل القضاء. وان يراعي 

هذه الظروف التي نعيشها والتي 
تشكل بيئة مواتية للغوغائية واحلاقدين 
واملصطادين في املياه اإلقليمية العكرة! 

وقد قيل: رأس احلكمة مخافة اهلل.

تتوالى األحداث ويفشل االنقالب، ويكتب 
من يكتب، وينشط احملللون في حتليل 

أحداث الساحة، وال يتوانى املعلقون عن 
التعليق والتفصيل، ووسائل التواصل 

االجتماعي قامت ولم تقعد من هول احلدث 
وعظم التناقضات، ولكن يظل احلدث حتت 
مشرط املختصني زاخرا بالدروس والعبر 

ألهل الرأي واخلبر.
ما حدث في تركيا من انقالب وزلزال 

سياسي لم يقع مبحض الصدفة، إمنا هي 
مؤامرة وضيعة دبرت في ليلة ظلماء في 

مطابخ العهر السياسي والسقوط العسكري، 
ومبباركة شياطني اإلنس وطواغيت الشرق 

والغرب.
لكن املفاجأة الكبرى التي لم تكن في 
احلسبان هي صمود الشعب التركي 

ووقفته البطولية جنبا إلى جنب مع حكومته 
الشرعية، ليعزف بذلك سيمفونية اخللود 

في وفاء الشعوب، ما حدث في الساحة 
التركية والفضاء العاملي هو استحقاق 

تركي وبجدارة لرئيس ناضل في معترك 
سياسي عاملي شرس، غرس مخالبه في 
قلوب الشعوب املستضعفة، وكشر عن 
أنيابه مفترسا أحالم الشعوب وأعراض 

اخلدور وخيرات الشمال واجلنوب، لقد 
كافح الرئيس التركي رجب أردوغان في 

مجتمع دولي منافق يظهر اإلنسانية وهو 
يخفي السم حتت أنيابه، مجتمع نصب 

نفسه لنصرة الظالم وسحق املظلوم، يدعي 
احلرية والعصرية واخليرية اإلنسانية وهو 

من كل ما سبق ذكره بريء كبراءة الذئب 
من دم يوسف، بل األدهى واألمر أن ذلك 

املجتمع تفنن في سفك الدماء، وتشريد 
األبرياء، ومحاصرة الضعفاء، وتعليق 

مشانق األوفياء. 
لقد استطاع الرئيس اردوغان بخلق رفيع 

وحب منقطع النظير لشعبه وأمته اإلسالمية 
أن يضع بصمته، ويقول كلمته، ويبارز 

خصمه باحتراف وهو ينادي: »أنا لها أنا 
لها«! 

وبنظرة ثاقبة، وثقة نافذة، جنح أردوغان 
في وضع النقاط على احلروف، وطرز مع 

شعبه مظلة املجد والسؤدد إلرادة الشعوب، 
وليثبت بذلك للعالم أن زمن احلكم بالنار 

واحلديد قد ولى واندثر، وأن إرادة الشعوب 
وصناديق االقتراع اآلن هي صاحبة القرار 
ولها الكلمة الفصل في جناح احلكومات أو 

سقوطها.

تأكد عزيزي القارئ أن الشعب التركي لم 
يلِب النداء وينزل امليادين خوفا ومجاملة، 

بل نزل بكامل إرادته ليقف كالسد املنيع 
أمام لعبة قذرة وفتنة غبية أراد األعداء 
إشعالها في تركيا على اعتبار أنها حجر 
الزاوية ملنطقة الشرق األوسط والساتر 

اإلستراتيجي الصلب ملنطقة اخلليج العربي، 
لكن هيهات هيهات أن تنطلي عليهم اللعبة 

ويصدقوا تلك الكذبة.
فحب أردوغان لشعبه وإخالصه الواضح 

في عمله وتعامله، إلى جانب حتقيقه وإنزال 
مبادئه على أرض الواقع حيث ساهم في 
تثبيت الهوية التركية ومحاربة الفساد، 

وتنشيط االقتصاد احلر لتحرير املجتمع 
التركي من الفقر، إلى جانب تعزيز املنظومة 
الدميوقراطية، عالوة على ذلك احلفاظ على 

االستقالل الوطني، بهذه اخللطة السرية 
استطاع الرئيس أن يبني السدود أمام 

ضعاف النفوس وميد اجلسور بني قلوب 
أطياف الشعب التركي محققا العزة والكرامة 

والوحدة الوطنية لهذا الشعب املغوار.
وتلك هي احلكاية منذ البداية إلى النهاية يا 
من تسأل عن حلن اخللود في أسر قلوب 

الشعوب.

احلكم القضائي 
والبيان اإلعالمي

استحقاق تركي.. 
وبجدارة!

م.36

نظرة ثاقبة

أكثر من 120 عاما ومآذنه تصدح باحلق خمس 
مرات كل يوم. ألكثر من قرن وعقدين من 

الزمان وهو شاهد على املشائني في الظلم الى 
املساجد من أهل الكويت، احتضن اآلالف منهم 
ومنه خرجت مئات اجلنازات قبل ان تنتقل الى 

املقابر. 
إنه مسجد شمالن الرومي، ذكريات احتضنتها 
جدران هذا املسجد العتيق، وبدال من ان نكافئ 
هذا املبنى كما تكافئ البلدان املتحضرة مبانيها 
التراثية واألثرية في احلفاظ عليها، صدر قرار 

إداري بهدم املسجد التاريخي، تاريخي النه 
واحد من اقدم مساجد الكويت احلديثة، تاريخي 

ألنه معلم من معالم الكويت العاصمة، بل معلم 
من احد احيائها القدمية واعني املطبة.

قرار اداري وورقة تعلق على باب املسجد 
وكأنها تفيد: »التاريخ يهدم هنا«.

القرارات مهما بدت اداريا وبيروقراطيا 
صحيحة، اال ان قرار هدم مسجد تاريخي 

كمسجد شمالن الرومي يجب ان يتوقف متاما 
ألن التاريخ اكبر من القرارات اإلدارية، والقيمة 

التاريخية اكبر من اي قيمة ادارية او منفعة.
حصلت اخطاء في السابق وأدت الى هدم 

كثير من املباني التراثية في العاصمة وتغيرت 
مالمحها كثيرا ولكن هذا األمر ال يجب ان 

يستمر ويجب ان تتولى ادارة مختصة او هيئة 
مستقلة احملافظة على املباني األثرية في عموم 

أنحاء البالد.
نعم صدر قرار من وزير األوقاف بوقف هدم 

املسجد وهو خطوة في االجتاه الصحيح ولكن 
القرار الذي صدر بخصوص مسجد الشمالن 

كان يجب اال يصدر أصال، وانا اعرف ان هناك 
ادارة في وزارة األوقاف اسمها ادارة املساجد 

االثرية واعتقد انه يجب تفعيل دورها اليوم 
وان تصبح هيئة مستقلة وتبسط سيطرتها 
على اكبر عدد من املساجد األثرية وان تقوم 

بتسجيلها وحصرها وتقدميها عبر الوزارة الى 
مجلس الوزراء من اجل ان يصدر قرار محافظة 

بشأنها حتى ال تتكرر حادثة مسجد الرومي.

في عز شبابهم وبأجمل زينة وبأحدث املوديالت 
يختبئون خلف اخلوف الذي بداخلهم من 

أعني من يعرفهم من األهل او األصحاب، ذلك 
اخلوف املرعب من قيل وقال وشفت وشافوا او 

سمعت او اخبروني، جمل ال احبها وال تستلذ 
مسامعي بها ولكن يسافر بعض الناس الذين ال 
يستمتعون اال ملعرفة احوال اآلخرين وهذا طبع 
سيئ. دع اخللق للخالق واستمتع بكل الوسائل 
التي تبعث بنفسك السعادة واملتعة املباحة التي 

ال تتعارض مع قيم الدين الرائع بكل حرف. 
املختبئون هم من بلوا أنفسهم مبكان يتجنبون 
فيه أعني الفضوليني كل واحدة متسك خرطوم 

الشيشة القاتلة وتسحب النفس العميق من 
فواكه متعفنة اثبتت كل الدراسات أخطارها 

الصحية ولكن من يتعظ العافية ببالش واملرض 
بصرف النقود. حز بنفسي ما رأيته من 

مجموعة من بنات اخلليج أعمارهن ال تتجاوز 
العشرين. أين األهل؟ وأين املراقبة؟ وأين 

احملاسبة؟ والف أين ولكن ليس لي اال النصيحة 
فالدين النصيحة. 

متعة السفر للتمتع ملا فيها من قتل لروتني ممل 
او فرصة لالسترخاء او رفقة صاحلة وخلق 

جو من التآلف بني افراد األسرة الواحدة من بعد 
عناء العمل طوال السنة الذي قد يحرم بعض 

اآلباء ويسرقهم من ابنائهم ومنزلهم فيكون في 
السفر فرصة خللق جو من احملبة واجلمعة مع 

أفراد العائلة. 
وللسفر متعة.. فلو سألت أغلب البشر لقالوا لك 
إن حلمهم األول هو لف العالم والتجول بني دول 

العالم.. فمن منا ال يحب اخلروج إلى املطاعم 
واملقاهي والتسوق ومشاهدة مناظر جديدة 
وجميلة والتعرف على عادات وتقاليد بعض 

الشعوب وزيارة املتاحف والتعرف الى التاريخ 
واحلضارات.. ففي داخل كل واحد منا شيء 

ما يجعله يحن إلى املاضي والرغبة في العيش 
في جو من املاضي، فتتخيل كيف استطاعوا 

في ذلك الزمن بناء هذه احلضارات التي مازالت 
حاضرة في زمننا هذا فوقفت شاهدة على 

عظمة ابداعاتهم..
من منا ال يحب التعرف الى البلدان والوصول 

الى قمم اجلبال ومعايشة طقس لم جنربه 
من قبل واللعب في الثلج وزيارة املنتزهات 

واحلدائق.
فالسفر هو بحد ذاته ثقافة وعلم ال ميكن ان 
تكتسبه عبر الكتب بل هو عبارة عن دروس 

نكتسبها بالتجربة الواقعية وعبر احلواس 
ترسخ في اذهاننا لفترات طويلة من الزمن.. 

امتني من كل قلبي ان نكبر بتصرفاتنا الرائعة 
التي نادت بها قيم الدين احلنيف وان نرسم 

صورة جميلة لكل بلد تطأ اقدامنا اليه. 
متتعوا بأسفاركم وجتنبوا كل ما يسيء لكم 

والى سمعة دينكم وبالدكم واهلل ينشركم 
ويسعدكم وتردون ساملني غامنني كل الي 

موطنه.

@BoresliTariq 
gstmb123@hotmail.com

طارق بورسلي

د.غنيمة محمد العثمان 
الحيدر - لندن

مسجد الشمالن 
ووجه العاصمة 

القدمية

سلبيات 
السفر

سلطنة حرف

وقفة 

Madialkhamees@gmail.com
@madikhamees

ماضي الخميس
قبل أن تصدر أحكاما مسبقة فكر.. 

إذا لم تصل إلى نتيجة فتمهل، لست 
مجبرا على التعليق أو اتخاذ موقف 
معني، فقد الحظت فور وقوع حادث 

ميونيخ اإلرهابي يوم أمس األول 
اجتاه أغلب التحليالت إلى احتمالية 

كون منفذ هذا العمل اإلرهابي عربيا 
أو مسلما. لكن يبدو أن األمر مختلف 
عن توقعات البعض وحتليالتهم، وأنه 
من أنواع اإلرهاب الفردي الذي يأتي 

كردة فعل للشخص نفسه مثلما 

يثار.
ما أريد قوله بشأن هذه احلادثة، انه 

بالرغم من قسوتها وعمق نتائجها 
وآثارها السيئة للغاية، كيف تتخيل 
أن تكون وعائلتك في أحد األماكن 

الترفيهية أو املجمعات التجارية 
وتتعرض ملا تعرض له العشرات ممن 

كانوا في هذا املجمع األوملبي في 
ميونيخ؟!

القاسي في تطور إستراتيجيات 
اإلرهاب أنه صار يستهدف املدنيني 

بشكل مباشر، أيا كان نوع اإلرهاب 
ومصدره وأسبابه، وإن كانت حادثة 

ميونيخ كما يبدو عمال فرديا له 
أسبابه اخلاصة، فهناك غيرها من 

األعمال اإلرهابية األخرى التي تكون 
بتخطيط وتنفيذ جماعي.. وقد 

تستند لألسف إلى فتاوى من بعض 
مشايخ الدين.. لعن اهلل اإلرهاب 
والقائمني عليه واحملرضني له.. 

ودمتم ساملني.
إرهاب فردي.. 
أم جماعي!

امللتقى

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

عبدالمحسن المشاري
قصة فيلم قرأتها بالصدفة، الفنان 

الراحل جنيب الريحاني في فيلم »سي 
عمر«، تقابل مع احد الوجهاء، عبداملجيد 

ساطور والذي وعده مبعسول الكالم 
وعظيم الوظائف في شركة اسمها كاك، 

وسارت االحداث حتى اكتشف الريحاني 
ان عبداملجيد ساطور هو احد البلطجية 

ولص من اخطر اللصوص الذين اظهروا 
معسول الكالم وعظيم البرامج اخلادعة 

ليخفي بها ديكتاتورية العصبجي واللص 
الذي يستولي على اموال البسطاء.
وحني اراد ساطور ان يكشف عن 

شخصيته كانت املفاجأة للريحاني 

وهو يسمع الرجل الوجيه وهو يقول: 
محسوبك ساطور حرامي ابا عن جد، ثم 
اخذ يشير الى مقتنياته التي كانت عصا 

غليظة، اذا ضرب بها احدا قتله على 
الفور، وأطلق على العصا اسما عجيبا 

وغريبا »احلاجة زهرة«. وقد خدعنا 
نحن ببعض نواب األمة، وبعض رجال 

السياسة هم مثل عبداملجيد ساطور 
الذي يستخدم العصا ويظهر مبظهر 
املصلحني ورجال األعمال، بينما هو 

يعيش على قفا خلق اهلل.
ابتليت ساحة السياسة الكويتية بظهور 

االكاسرة من هواة احلديث بالتعالي 

و»القنعرة« وباالدعاء الكاذب انهم بعض 
رجال السياسة، هم فجأة حتولوا الى 

سياسيني بقدرة قادر وفي زمن وجيز، 
واعتقد البعض منهم انهم يستحقون 
تولي اي وزارة، خصوصا ان احدهم 

يحلو له الكالم وكأنه ينفخ في بوق او 
زمارة.

وهذا يذكرني وانا صغير باحلاوي عند 
مشاهدتي األفالم املصرية، وال عجب 
من االبتالء الذي جرثم بعض شاشات 
الفضائيات مبثل هذه النماذج املتسلقة 

واملتسلطة فأصيبت العقول باألفكار 
املتسرطنة وليس املتزنة والعاقلة.

األفكار 
املتسرطنة

يا سادة يا كرام


