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احذروا العتوي 
وتخريب املكينة؟!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

كشفوا سر الهوى

حديث اجلمعة

محمد العويصي

عالم األندلس محمد بن أحمد ابن رشد صاحب 
هذه املقولة التــي مازالت تردد حتى يومنا هذا، وال 
شك أن العجول كثير السقطات، كثير األخطاء وقليل 
التقدير لعواقب األمور، وكأنه لم يسمع يوما أن في 
التأني السالمة وفي العجلة الندامة، فال يحضر مجلسا 
فيه حديث إال أربــك من يتحدث، لذلك كانت العرب 
يسمون العجلة أم الندامة وهي كذلك، واألمثال على 
العجلــة كثيرة وأكثر من أن تعّد فقد تعجل نبي اهللا 
موسى في تأنيب اخلضر ولومه على ما فعله فحرم 
نفســه وحرمنا من علم غزير ننتفع به، كما تعجل 
أيضا في احلكم ملا استنصره الرجل الذي من شيعته 
فنصره وقتل الرجل اآلخر فندم ندما شديدا واصبح 
في املدينة خائفا يترقب، وقد خلق اإلنسان من عجل، 
نَســاُن ِمْن  مصداقا لقول املولى عز وجل: (ُخِلَق اْإلِ
َعَجٍل َسأُِريُكْم آيَاِتي َفَال تَْستَْعِجلُوِن) «األنبياء: ٣٧».

وقال تعالى: خلق اإلنســان عجوال، اإلسراء: ١١، 
وقد سبق البشر كلهم إلى العجلة أبونا آدم گ أول 
األنبياء فوثب عجــالن إلى ثمار اجلنة قبل أن تبلغ 

روحه رجليه عند خلقه.
مــن هنا أقول إن التأني مــن الرحمن، والعجلة 
من الشيطان فال تكن عجال قدر استطاعتك، وان لم 
تستطع ذلك فكن وسطا، وال تستعجلن رزقك فإمنا 
رزقكم في السماء وما توعدون، وحتى في حكمك على 
غيرك تريث وتأّن وال تستعجل فرمبا حكمت حكما 
يجعلك حتمل إثما ووزرا أنت في غنى عنه، وأيضا 
ال تعجل في مــدح أحد فرمبا أخلف ظنك واحتجت 
لذمه، عندها ال يكون لرأيك اعتبار وتكون ناقضت 
نفسك بنفسك، فتصبح في عداد الكذبة، وهذه نتيجة 
العجلة، وحتى في دعائنا نستعجل اإلجابة واهللا تعالى 
أقرب لنا من حبل الوريد، ولو صبرنا لكان خيرا لنا، 
وعلى الضد مما ذكرت فهناك عجلة محمودة وهي 

في الطاعة والبر وفعل اخلير.
وقــد روي عن النبي ژ أنه قال: التؤدة في كل 
شــي إال عمل اآلخرة (صحيح أبو داود) فالرفق في 
األمور ال يأتي إال باخلير لذلك يقول النابغة الذبياني:

فالرفق مين واألناة ســعادة
فتــأّن في أمر تنــال جناحا

هذا ودمتم ساملني.

للمواســم بصمات شــتوية وربيعية، 
وخريفية، وصيفية، قد يكون تشــبيهنا لـ 
«العتوي» للموسم الشتوي متأخرا بشهوره 
الباردة قليال لكنها حتذيرات من السابق، وتنبه 
ملا هو آت بسبب «العتوي» وهي تسميته للهجة 
الكويتية زوج القطوة، وكما يقال في بعض 
البزون،  العربية مبسمياتها متعددة  األقطار 

البسة، وغيرها من مسميات؟!
األهم لعنواننا «العتو» حامي جماعته من 
األخطار، وصياد ماهر للفار وطيور األشجار، 
ومحطته احمللية ســطوح املنــازل، وجذوع 
األشــجار، ما لم يجد حاوية تغذيه آناء الليل 
وشمس النهار لدرجة إصابته بداء السكري 
اإلنساني ونهايته للدمار، باملوت دهسا، أو شدة 
معاناته من داء السكري وهو ما ليس له منه 
فرار؟! واألخطر خالل موسم الشتاء احتالل 
«مكاين» الســيارات هروبا حتتها وللتدفئة 
باستقرار داخل موتورات السيارات بال انتباه 
ملا حوله من أخطار أشــدها مروحة السيارة 
التي لو متكنت من عنقه ألدت به إلى الدمار، 
أو حلولته ألرنب مقابل عدوه الفار النرويجي، 

حيث التحدي والفرار بال تنبيه، وال إنذار.
وواجبنا لألحبــاب التنبيه من «العتوي» 
املتمســكن حتــت املركبات، إمــا للتحدي 
والهوشــات، أو االعتداء علــى «القطيوات 
املساملات» بال إنذار، أو تصيد طيور املوسم 
إلجبارها على القتــل، أو الفرار طلبا لألمن 
واألمان، كما هو حال اإلنسان اآلمن بني جماعته 
خشية التشرد والفرار من عدوان األخ على 
أخيه. ورغم وصف العلماء للقط املدني أكثر 
احليوانات من العائلة الســنورية أمنا وأمانا 
يلعب معه األطفال، وتداعبه الفئران وطيور 
الســاحل وحدائق املنزل، ومساكن اإلنسان 
طوال هذه األزمان، كما مت وصف وتســمية 
أحد الصحابة الطاهرين (أبو هريرة) لقربها 
من مجالسته واقترابها من رسولنا ژ بطهارة 
مجلسه ومسكنه، وأقرب أصحابه املساملني 

بتلك التسمية احملمودة دليلها أمنا وأمانا.
٭ أما «العتوي» فقد جهل ما يحيطه من أخطار 
وشاركنا مواسمنا، ففي الصيف يعتلي قمة 
الســيارات للبراد، وفي الشتاء جنده داخل 

موتوراتها للتدفئة.
والتقاء شره غير املباشر عليك التأكد من 
أنه ال ينام قرير العني بني أسالكها واملروحة 

الفرامة.
ونبارك لكم برادها، واألمطار املباركة.

استمعت إلى سؤال ديني في أحد البرامج 
الدينية يقول الســائل: أرغب في الزواج من 
امرأة ثانيــة، وأنا قادر على تكاليف الزواج، 
وعلى الصرف على بيتني، وأجد في نفسي 
أنني أســتطيع أن أعدل بني الزوجتني، فهل 

يجوز لي الزواج؟
الشــيخ: ال مانع من الزواج، وإن كانت 
الزوجة األولى صاحلة وطيبة ليس فيها مرض 
وال علة، ولو كانت تنجب، ال حرج في ذلك، 

وعلى بركة اهللا.
ســؤال السائل ذكرني بقصة واقعية من 

احلياة:
أسرة سعيدة ومستقرة مكونة من زوج 
وزوجته وأوالدهما األربعة، صار لهم متزوجني 

ربع قرن.
فكر الزوج بالزواج من امرأة ثانية بالسر، 

فكان له ذلك.
دام زواجه الثاني ٧ سنوات.. العجيب في 
املوضوع ان شقيق الزوجة األولى على علم 
بزواجه، لكنه آثر أال يخبر شقيقته، حفاظا على 

استقرار بيتها، ولعدم تعكير صفو حياتها.
ذات يوم كان الــزوج مع زوجته الثانية 
يتسوقان في أحد املجمعات التجارية، فجأة 
شاهدته صديقة زوجته األولى.. وعلى الفور 
اتصلت بها وأخبرتها بأنها شاهدت زوجها مع 

امرأة يتسوقان في املجمع التجاري.
عاد الزوج إلى بيته وبعد إلقاء الســالم، 
ســألته زوجته عن املرأة التي كانت معه في 
املجمع التجاري.. أنكر الزوج في البداية، وبعد 
التحقيق اعترف لها بزواجه الثاني، لم تتمالك 
الزوجة نفسها فقد نزل عليها اخلبر كالصاعقة، 
ارتفع صوتهــا على زوجها وغضبت غضبا 

شديدا، وطلبت منه الطالق وأصرت عليه.
حاول زوجهــا ثنيها عن قرارها اخلاطئ 
الذي اتخذته في حلظة غضب.. لكن لألسف 

باءت كل محاوالته معها بالفشل!
وقع الطالق وعادت الزوجة الى بيت أهلها 
حزينة كئيبة في حالة نفسية سيئة يرثى لها.

يقول رسولنا الكرمي عليه أفضل الصالة 
والتســليم: «لعن اهللا من خبــب امرأة على 

زوجها».
ومعنى خبب أفسد العالقة بني الزوجني.

شــتان ما بني تصرف شــقيق الزوجة 
األولــى (احلكيم) وما بــني صديقة الزوجة 

األولى (اخلبابة).
آخر املقال: من السلوكيات املرفوضة في املجتمع 
إفشاء أســرار البيوت، ونشرها بني الناس، 

حتى يقع الفاس في الراس.

السياسية والعسكرية  االضطرابات 
واألمنية في محور اخلليج العربي وما 
جاوره، من خالل هذا االتفاق الثالثي 
األبعاد وبضمــان الصني التي ألقت 
بثقلها السياسي في املنطقة من أجل 
االســتقرار والتنمية جلميع شعوب 
املنطقة وعدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية للدول، وهذا اإلجناز السياسي 
الكبير لألمير محمد بن سلمان أغلق 
بوابة احلروب وفتح باب السالم على 
مصراعيه، وقد القى ترحيبا منقطع 
النظير من قبل دول املنطقة واستحق 

أن يرفع له العقال.
الدمار، أما  فاحلرب ال تخلف إال 
السالم فإنه أســاس البناء والتنمية 
والرقي والتقدم واالزدهار، وهذا ما 
تريده الشعوب العربية التي مزقتها 
احلروب في العقد املاضي وما قبله.

الضغوط األميركية والغربية عموما، لذاك 
ميكن أن نشاهد جوالت من املفاوضة 
حلل أزمات املنطقة والتي تكون إيران 
اليمنية والعراقية  طرفا فيها «كاألزمة 
والسورية واللبنانية»، ولكن ال توجد 
عصا سحرية صينية حتقق تلك األهداف 

سريعا.
٭ اخلالصة: الصني ستكون أحد الالعبني 
الدوليني في منطقة الشرق األوسط مما 
يعزز املنافسة بينها وبني الواليات املتحدة 
األميركية ويحسن من املوقف التفاوضي 
اخلليجي وال يجعلهم فريسة لالبتزاز 
األميركي، لكن ستبقى الواليات املتحدة 
أحد أهم احللفاء للخليجيني وال يجب 

فك االرتباط أو تقليل االعتماد عليها.
 أما بالنسبة إليران فقد يكون هذا 
التعامل اإليجابــي واالتفاق ما هو إلى 
تكتيك مرحلي في ظل أزمة سياســية 
أميركية  واقتصادية محلية وعقوبات 
أوروبية ويزول بعد عدة سنوات، واملهم 
أننا قد ننعم ببعض الهدوء في اخلليج 
على خلفية االتفاق السعوديـ  اإليراني.

السلوكيات التي يجب جتنبها: الكالم 
اجلارح، والتجســس على الصديق، 
وجتنب االتصــال بالصديق لفترات 
طويلة، وعدم تشجيع الصديق على 
حتقيق النجاحات واألهداف الشخصية.
لذلك، يجب علينا أن نتعلم كيفية 
التعامل مع الغيرة في الصداقة. وميكن 
أن يكون احلل األساسي هو التحدث 
بصراحة حول مشــاعرنا والتعبير 
عنها بطريقة صحيحة وغير مؤذية 
لشخصية صديقنا. كما يجب علينا 
تقبــل حقيقة أن األصدقــاء لديهم 
حياة خاصة، ومــن املهم أن نحترم 
خصوصياتهم وال نتدخل فيها بطريقة 

غير مرغوب فيها.
٭ من الفرية: يجب أن نتذكر أن الصداقة 
الغيرة  عالقة جميلة وثمينــة، وأن 
ميكن التعامل معهــا والتغلب عليها 
إذا كان هناك احترام وثقة متبادلة بني 
األصدقاء.. فالصداقة كزهرة تزدهر 
باالحترام واالهتمام وتنير احلياة في 

عالم الصداقة واحملبة.

صلوات الفريضة واإلكثار من النوافل، 
الصدقات، كف اللسان عن الغيبة والنميمة 
والشتم، كف األخالق عن السوء، وبدء 
صفحة بيضاء مع مــن حولنا ونعفو 
ونصفح وجنعل هذا الشهر بداية لكل 

خير وتواصل».
ورأيت بعض الناس أصبح رمضان 
بالنسبة لهم كالزي الذي يلبس ويخلع، 
يأتي رمضان فيلبسونه، وإذا انقضى 
أو شارف على االنقضاء خلعوه وعادوا 
إلى غفلتهم، بــل إن البعض يخلعه مع 
أذان اإلفطار!! وكأنهم يعبدون رمضان 

أو الصيام ال رب رمضان!
فهو فرصة عظيمة؛ لتهذيب انفسنا 
واالبتعاد عن األشياء السيئة التي نفعلها، 
فليــس لنا فيها مجاهدة إال انفســنا، 

فالشياطني مكبدة في سالسل.
وثق متاما أنها فرصة عظيمة حرم 
منها غيرك، وانت رأيت من كان حولك 
في رمضــان املاضي والذي قبله، وهم 

اآلن حتت التراب.
فال تضيع هــذه الفرصة وجتعله 
كسائر األيام، فواهللا إنها نعمة عظيمة 
أن اصطفاك اهللا عن غيرك لتصوم شهره، 

فهذه فرصة من اهللا فال تضيعها!

في أغلب املدن اإليرانية، وكادت هذه 
املظاهرات وأعمال العنف تسقط النظام 

اإليراني.
واليوم استطاع ولي العهد السعودي 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان، وبكل جدارة أن يوقف هذه 

مصالح حيوية سواء في اعتمادها على 
نفط اخلليج أو مصاحلها التجارية إلى 
التدخل ديبلوماســيا من أجل حتقيق 
االستقرار في اإلقليم وضمان استمرار 

مصاحلها.
هل ســينجح االتفــاق أم ال؟ رغم 
معرفتنا بالسلوك اإليراني املراوغ عادة، 
إال أن الصني متلك أوراق ضغط كبيرة 
جــدا على إيران والتي تعلم أنها بدون 
الصني والروس لن تستطيع أن تقاوم 

التحدث بصراحة مع الصديق حول 
مشاعرنا وأسباب الغيرة، وميكن أن 
يساعدنا ذلك على حتديد ما إذا كانت 
الغيرة مبــررة أم  ال، وعلى حتديد 
اخلطوات التي ميكن اتخاذها لتجنب 

تأثيرها السلبي على الصداقة.
ثالثــا: يجــب أن نكــون واعني 
لسلوكياتنا عندما نشعر بالغيرة، فقد 
يؤدي السلوك املتهور أو السلبي إلى 
تفاقم الغيرة وتفسد الصداقة، ومن أهم 

ومحبة مالئكتــه والقبول في األرض.. 
نصرة اهللا عز وجل وتأييده وتسديده.. 
البركات من الســماء واألرض.. احلفظ 
من كيد األعداء ومكرهم.. حفظ الذرية 
الضعاف بعناية اهللا تعالى.. سبب النجاة 

من عذاب الدنيا وغيرها كثير!
«فأساس الصيام هو تقوى اهللا.. وان 
يكون هذا الشهر زيادة للتقرب إلى اهللا، 
واالبتعاد عن املعاصي الذي سبب في قلة 
التوفيق والهم والغم والضيق وتكالب 
احلياة، وان يضع اإلنسان له خطة يلتزم 
بها بختم القرآن، فمن ختم القرآن فله 
دعوة مستجابة، االذكار، احملافظة على 

التابعة إليران في  الطائفية املسلحة 
العربي، هذا  شمال وجنوب املشرق 
باإلضافة إلى الشعب اإليراني املغلوب 
على أمره، ملا لهذه السياسات من أثر 
سيئ على مستوى دخل الفرد، األمر 
الذي أدى إلى قيام مظاهرات عارمة 

متعدد القوى للصني وروسيا دور كبير 
في رسم سياساته!

بالتحديد؟ كلما نتذكر  ملاذا الصني 
تصريحــات ترامب فــي خضم أزمة 
الناقالت في عام ٢٠١٩ وما بعدها، عندما 
أشار إلى أن هناك دوال لديها مصالح في 
املنطقة وبالتحديد في البترول وعليها 

حماية مصاحلها!
االلتزام األميركي  أن تراخي  يبدو 
في أمن املنطقة حفز الصني التي لديها 

اخلوف من فقدان الصديق أو بسبب 
الشك في أن الصديق يقوم بتكوين 
عالقات جديدة مع أشخاص آخرين أو 
بسبب الشعور بعدم األهمية في حياة 
الصديق، وميكن أن تظهر الغيرة أيضا 
بسبب النجاحات الشخصية للصديق 
وخاصــة إذا كانت هــذه النجاحات 

مرتبطة مبجاالت مشتركة بينهما.
ثانيا: يجب علينا التعامل مع الغيرة 
بشكل صحيح، ومن أفضل الطرق لذلك 

وتغلق أبواب النار، واألجور فيه مضاعفة، 
والرحمات فيه متنزلة.

والدعاء فيه مستجاب، والعمرة فيه 
كحجة مع النبي ژ، وفيه ليلة خير من 
ألف شهر ليلة القدر.. تتغير فيها األقدار 
والدعاء فيها يرد القضاء ويصلح األحوال.

يقول املولى عز وجل:(يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 

الذين من قبلكم لعلكم تتقون).
من ثمار التقوى: 

املخرج مــن كل ضيق، والرزق من 
حيث ال يحتسب العبد.. السهولة واليسر 
في كل أمــر.. نور البصير.. محبة اهللا 

منذ احلرب العراقية - اإليرانية في 
املاضي  القرن  الثمانينيات من  بداية 
كانــت دول املنطقــة عامة واخلليج 
العربي خاصة تدور في فلك السياسة 
األميركية التي تعتمد على مبدأ صنع 
املشاكل واإلمساك بخيوطها كما ورد 
في تصريحات هنري كيسنغر الوزير 

السابق للخارجية األميركية.
وتتجسد هذه املشاكل بالصراعات 
العسكرية بني دول املنطقة وحروب 
امليليشــيات واإلرهــاب وضربات 
للطائرات املسيرة، وكان ذلك له أثر 
سلبي حاد على االستقرار السياسي 
والعســكري واالقتصادي واألمني 
في اخلليــج العربي وما حوله ومنذ 
الربيع أو اخلريف العربي - إن جاز 
التعبير - كانت دول املنطقة مستاءة من 
التوغل اإليراني عن طريق امليليشيات 

لم يكن االتفاق السعوديـ  اإليراني 
الذي أعلــن عنه في ١٠ مارس اجلاري 
بالعاصمة الصني مفاجئا ملتابعي الشأن 
اخلليجي، فقد ســبق أن عقد الطرفان 
الســعودي واإليراني عدة جوالت من 
املفاوضات املتقطعة في سلطنة عمان 
والعراق ما بني عامي ٢٠٢١-٢٠٢٢، ولكن 
املفاجأة كانت الرعايــة الصينية لتلك 

املفاوضات!
أنهــا ال تتدخل  عرف عن الصني 
سياســيا فــي املناطــق البعيدة عن 
أراضيها وتكتفي عادة بتقوية عالقاتها 
التجارية والتي تعتبر احملرك الرئيسي 

للديبلوماسية الصينية.
رعاية الصني ملفاوضات بني خصمني 
كبيرين، بينهما حرب باردة شرسة متتد 
لسنوات عديدة، وفي منطقة إستراتيجية 
مهمة للعالم، هذا هو التغير الكبير في 
السياسة اخلارجية الصينية. وهذا دليل 
على تغير موازيــن القوى في النظام 
العاملي من أحاديــة القوى تتحكم فيه 
الواليات املتحــدة األميركية إلى نظام 

الصداقة عالقة جميلة جتمع بني 
شخصني أو أكثر، حيث تكون هناك 
محبة واحتــرام وثقة جتمعهم معا، 
ولكن مع الصداقة يأتي التحدي الذي 
ميكن أن يخرب تلك العالقة اجلميلة 

وهو الغيرة.
الغيرة شــعور طبيعي يشعر به 
اإلنسان عندما يشعر بأن هناك خطرا 
يهدد الشخص أو العالقة التي يحتفظ 
بها، ومع ذلك ميكن أن تصبح الغيرة 
ضارة عندما تؤثر على الصداقة وجتعل 
األصدقاء يشعرون بالقلق أو االستياء، 
فالغيرة ميكن أن حتدث في أي عالقة 
ســواء كانت عالقة حب أو صداقة، 
ومن الصعب تفادي الغيرة بالكامل، 
لكن ميكن العمل على تقليل تأثيرها 

السلبي على الصداقة.
ولذلك، يجب علينا أن نتعلم كيفية 
التعامل معها وكيفية جتنب السلوكيات 

الضارة التي ميكن أن تسببها:
أوال: يجب علينا فهم أسباب الغيرة 
في الصداقة، فالغيرة قد تنشأ بسبب 

صعد النبي ژ املنبر فقال: «آمني، 
آمني، آمني.. ســألوا عن ذلك.. فقال: إن 
جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان
فلم يغفر له فمات فدخل النار، قل آمني.. 

فقلت آمني.
قال فمن أدرك أبويه أو أحدهما فلم 
يبره فمات فدخل النار، قل آمني، فقلت 

آمني.
قال ومن ذكرت عنده يا محمد فلم 
يصل عليك، فمات فدخل النار قل آمني 

فقلت آمني».
فهذا مــن أدرك رمضان ولم يفعل 
األفعال التي تنجيه من النار وتقربه من 
اهللا، فما بالك بالذي ال يصوم رمضان 
بدون عذر؟ باب التوبة مفتوح وعليك أن 
حتمد اهللا أن منحك فرصة ولم يتوفك 

وأنت بهذه احلال.
وقال ژ «من صام رمضان إميانا 

واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».
ما تقدم من ذنبه مبعنى «باألمس.. 
قبل أيام.. قبل ســنوات.. منذ ولدت.. 
منذ بلغت وكلفت»، غفر ملن صام هذا 

الشهر! ليكون صفحة جديدة بيضاء!
رمضان ليس كسائر الشهور، تكبد 
الشياطني بالسالسل وتفتح أبواب اجلنة 

صدى األحداث

االتفاق
السعودي ـ اإليراني

وتداعياته
عادل عبداهللا املطيري

رمييات

تقوية الصداقات.. 
والتغلب 

على الغيرة
reemw٢٥@hotmail.comرمي الوقيان

جوهر احلديث

االتفاق الثالثي 
األبعاد

مفرح النومس العنزي

نغم وسط النشاز

رمضان بصورة 
مختلفة!

 Yousif.ALotaibi@hotmail.com يوسف فيصل العتيبي
@Y _ ALotaibii

لــو حاولنا أن نقلب صفحات مــن كتاب تاريخ 
الكويت نكتشف أن هناك عالقة تاريخية بني نواخذة 
البحر وأهل الكويت، وارتبطت هذه العالقة العتماد 
أهــل الكويت على البحر في معيشــتهم، حيث من 
البحر يجدون طعامهم ومن البحر يستخرجون اللؤلؤ 
الذي كانوا يتاجرون به ومن أسعار اللؤلؤ من النقود 
يشترون حاجاتهم من املواد الغذائية واملالبس ومواد 

البناء وكل ما يحتاجون إليه من مواد.
وكان لسمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، 
طيب اهللا ثراه، كلمة جتسد العالقة بني أهل الكويت 
بالبحر قــال: «إن عالقة أبناء الكويت بالبحر عالقة 
مصيرية ترجع إلى مئات السنني، حينما كان البحر 
مصدرنا األول للرزق قدميا نســتخرج من أعماقه 

اخليرات».
إن تلك الكلمة جتسد العالقة التاريخية بني أهل 
الكويــت والبحر واصفا بأن هــذه عالقة تاريخية 
مصيرية، ولقد جاءت كلمة سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد الذي كان يحرص في ديوانه يومي األحد 
والثالثاء على فتح حوارات مع الرعيل األول من أهل 
الكويت وكان دائما يسأل عن مواقف وأحداث تاريخية 

ذات عالقة بأيام الغوص والسفر.
لقد خاض الرعيل األول الذين خاضوا غمار البحار 
متحملني أهوالها وأخطارها من أجل بناء مســتقبل 
زاهر لبلدنا الكويت، لقد تشبث الكويتيون األوائل 
بهذه األرض الطيبة رغم جفافها وشــحها من حيث 
الزراعة ومصادر املياه التي كانت تعتمد على اآلبار 
االرتوازية في الشامية ومياه شط العرب التي كانت 

حتمل باألبوام (السفن) من البصرة إلى الكويت.
لقد متسك األوائل بهذه األرض بعزمية األقوياء 
األفذاذ ورفضوا أن يهاجروا أو يتخلوا عن كويتهم 
للعمل لدى الغير ملا كانوا يتميزون به من شــموخ، 
وأيام االحتالل العراقي أيضا متسك أبناء ذلك الرعيل 
األوائل بالوطــن ورفضوا مغادرة الكويت، وعقدوا 
مؤمترا شــعبيا في جدة ليصدروا بيانا يؤكدوا فيه 
متســك أهل الكويت بوطنهم وبشريعتهم املتمثلة 
باألمير الراحل الشيخ جابر األحمد وأسرة آل صباح.

وها هي الكويت اليوم وبعد التحرير تعود احلياة 
النيابية وتتواصل مع العالم لتستأنف نشاطها وتسابق 
الدول املتحضرة في بناء مستقبل زاهر كل ذلك ما 
كان أن يقوم أو يعلو لوال اللبنات املتينة األولى التي 
وضعها أولئك الرجال الذين اشتهروا بجبابرة البحار 
رجال الغوص والبحر الذين حتملوا املشاق وتصدوا 
لــكل املخاطر في أعالي البحر في مواســم الغوص 
والسفر والتجارة كل ذلك من أجل بناء الكويت احلديثة.

ال شــك أن الرجال األوائل الذين خاضوا غمار 
البحر ناضلوا كثيرا وتعرضــوا لألخطار من أجل 
التأكيد على كيان الكويت.. والبد هنا من أن نتذكر 
دائما تلك التضحيات التي قام بها الرعيل األول من 
رجاالت البحر لبناء دولــة حضارية قادرة على أن 

تواكب الدول املتقدمة.
من أقوال املغفور له سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد، طيب اهللا ثراه: «إن ما وصلت إليه الكويت 
من مكانة وسمعة دولية مرموقة إمنا يرجع الفضل 
فيه إلى تكاتف أبناء هذا البلد ومتاسكهم وتعاضدهم، 
وعلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نحافظ على 
هذه الصفات األصيلة ألسرتنا الكويتية الواحدة وأن 

نرعاها ونزيدها وثوقا على مر األيام».
واهللا املوفق.

«من تأّنى نال ما متّنى»

نواخذة البحر وتاريخ الكويت

كلمات ال تنسى

مشعل السعيد

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني


