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د. نرمين يوسف الحوطي

قبل البحث في القواميس لتفقد معنى 
عنوان هذه املقالة، وبدال من بحثكم عمن 
يتحدث اللغة الفرنسية لتسألوه، ما أعنيه 
من العنوان، وقبل أن تظنوا أنه إس���قاط 
سياس���ي أو اقتصادي أو أنني أقصد هذا 
أو ذاك. عنوان مقالتي بس���يط جدا وهو 
أداة جتميل لكل امرأة في الوجود »أحمر 

شفاه«. 
أحمر شفاه، هو حلم كل فتاة عندما تكبر 
لكي تقوم باستخدامه، وهو أداة كل امرأة 
تريد أن تتجمل ملن حتب ليعطي لها جاذبية، 
ولكن السؤال هنا: هل أصبح أحمر الشفاه 
األداة التي تشعر الفتاة بأنها أصبحت أنثى 

في هذا الوقت؟ ال أعتقد!
في األمس القريب كانت املرأة تتصف 
باخلجل واحلياء وكان الشعراء ينظمون 
شعرهم في خجل املرأة ويصفون حياءها، 
واليوم أصبح الرجل يخشى من املرأة مما 
متتلكه من قوة وجرأة، باألمس كانت املرأة 
ال تقوم بوضع مس���تحضرات التجميل، 
إال إذا دخلت بي���ت الزوجية، واليوم � ما 
شاء اهلل � الفتاة في املرحلة املتوسطة من 
العمر تعلم ما ال تعلمه أمها في فن املكياج 
وكيفية وضعه، باألمس كانت املرأة ترتدي 
كل ما هو طويل ويستر جسدها، واليوم 
ما شاء اهلل أصبحت النساء يتشبهن في 
لباس���هن بالرجال، فأصبحنا ال نفرق بني 
زي النس���اء والرجال، الكل أصبح يطلق 
عليه اس���م مناسب للجنسني، وهذا ليس 
فقط في املالبس بل في العطور واألحذية 
وأشياء كثيرة نعلمها وال أحب أن أذكرها، 
امله���م مما ذكرته وما أري���د الوصول إليه 
وأسلط الضوء عليه هو »احلرية«، كانت 
احلرية في السابق للفتاة تعني لها أحمر 
الشفاه، ولكن اليوم أصبحت احلرية لها 
معان كثيرة ومخيفة ودخيلة على مجتمعنا 

العربي واإلسالمي. 
عذرا أنا ال أنتمي للمتشددين واملتزمتني 
وال أعد نفسي مصلحة اجتماعية، ولكنني 
أخشى على مس���تقبل أجيالنا، والسؤال 
هنا: أين اإلع���الم من هذا؟ مبعنى أوضح 
جند أن اإلعالم يقوم بتسليط الضوء على 
عدة قضايا ولكنه تناسى أهم قضية وهي 
الس���لوك والفرد، من منك���م يقول لي كم 
برنامجا سواء كان إذاعيا أو تلفزيونيا يقوم 
بتناول قضايا الشباب وكيفية تسليحهم 
ضد املجهول؟ بل كم قلما لصحافي تناول 
بالكتابة موضوعات للش���باب؟ أو سلط 
الض���وء عل���ى س���لوكياتهم التي ال متت 
ملجتمعنا بصلة؟ احلصيلة ال شيء وهذا 
ما يجعلني أصرخ بأحرف قلمي وأكتب أن 
ش���بابنا يعيش في خطر وليس لديه من 
يوجهه ويتحاور معه، ليس كل شيء فقط 
على األس���رة واملدرسة، بل البد أن يكون 
للمحيط اإلعالمي بهؤالء الشباب دور في 
تأسيسهم، وخير مثال على ما أذكره ألهمية 
دور اإلعالم وما يترتب عليه من سلبيات 
هو تصريح لبعض املسؤولني في الدولة 
عندما يؤكدون أن الكويت يوجد بها كميات 
من املخدرات تكفي دول مجلس التعاون! 
دون أي تعليق بخطورة املوقف وخطورة 
املخدرات كما لو أنه يعلن عن دخول نوع 
جديد من »أحمر الش���فاه« لكن ال أقول إال 

اهلل يستر على عيالنا.. وسالمتكم. 
atach_hoty@hotmail.com
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محلك سر
مفرح النومس العنزي

في بداية التسعينيات صدح االعالم 
العاملي مبقولة مفادها ان العراق هو رابع 
قوة عس���كرية في العالم وان احلرس 
اجلمهوري العراق���ي من أخطر الفرق 
العسكرية احملترفة قتاليا، وعند بدء 
عملي���ات عاصفة الصح���راء وحترير 
الكويت بعد قصف جوي دام اكثر من 
شهر لم تستطع القوات البرية لقوات 
التحالف من الوصول الى املدن الكويتية 
بسبب الكم الهائل من االسرى العراقيني 
الذين تدفقوا على القوات البرية املهاجمة 

وهم يبحثون عن الطعام والسجائر.
ولعل التضخي���م االعالمي العاملي 
خلطر ايران على منطقة اخلليج والعالم 
واسرائيل يكاد يكون مشابها للتضخيم 
االعالمي الدولي الذي رافق االستعدادات 
آنذاك  العراق  العسكرية للهجوم على 
فإيران دولة اسالمية ومختلفة اختالفا 
كليا عن احلالة العراقية من عدة نواح 

منها:
أوال: ان اي���ران يحكمها الدس���تور 
والشورى وال يحكمها دكتاتور كما في 

العراق سابقا.
ثانيا: ان احلكمة االيرانية تدفعها الى 

العقالنية اكثر من التهور في االمور.
ثالثا: ان ايران حت���ى وان امتلكت 

الس���الح النووي لم ولن تس���تخدمه 
كس���الح ميداني بقدر ما تس���تخدمه 
كسالح سياسي ش���أنها في ذلك شأن 

الدول النووية االخرى.
رابع���ا: ان التحالف���ات الدولية في 
عالم الي���وم وخصوصا حتالف الدول 
الالنووي���ة مع ال���دول النووية تعني 
بالنظري���ة القانونية والدولية امتالك 
االسلحة النووية بصورة غير مباشرة 

بالنسبة للدول الالنووية.
خامسا: اعلنت ايران اكثر من مرة ان 
الهدف من منشآتها النووية هو االغراض 
السلمية اال ان العالم لم يصدقها حتى 
اآلن وقد ص���دق قبلها اليابان وكوريا 

اجلنوبية وغيرهما من الدول.
سادسا: ايران ال تريد ان يفتش احد 
على منشآتها النووية وقد سبقتها في 
ذلك اسرائيل وهذا التصرف نستطيع 

القول عنه انه تصرف منطقي.
س���ابعا: ولنفرض جدال بأن الغرب 
سيقول عن القنابل النووية االيرانية 
قنابل نووية اس���المية بع���د القنابل 
النووية الباكس���تانية لذلك علنيا ان 
نق���ول ان هناك قناب���ل نووية غربية 
مس���يحية وايضا هناك قنابل نووية 

اسرائيلية يهودية.

ولكن ه���ذا كله ليس مهم���ا بل ان 
السؤال املهم هو ملاذا ايران اآلن؟ وملاذا 
العراق اليوم والكويت والعراق باالمس 
وملاذا مصر واسرائيل قبل امس وملاذا 
العالم بأس���ره يغط في س���بات سالم 
انهيار االحتاد السوفييتي  عميق بعد 
باستثناء الش���رق االوسط، واجلواب 
ببساطة نس���تطيع ان نستخلصه من 
نظرية خارطة الشرق االوسط الكبير 
التي رس���متها العقول اجلديدة والتي 
القدمية  السياس���ية  رفضت اخلارطة 
للمنطقة وتريد جتديدها على حساب أمن 

واستقرار منطقة الشرق األوسط.
وكل ما علنيا هو ان نس���تعد لتلك 
املرحلة من اآلن الننا ليس لدينا ما نفعله 
سوى ان نشجب ونستنكر ونعد البيان 
اخلتامي لكل اجتماع طارئ ورمبا نختلف 
بشأنه ونقدم املساعدات االنسانية ونقيم 
االسواق اخليرية ملس���اعدة املنكوبني 
من اخواننا العرب واملس���لمني ونقيم 
صالة الغائب على ارواح الشهداء وندعو 
الخواننا املنكوبني بان يفرج اهلل عليهم 
ثم يفرج علينا بعدهم وهكذا حتى يصل 
بنا االمر الى الهجرة اجلماعية عن الشرق 
االوسط الى القمر بحثا عن سالم دائم 

للعرب واملسلمني.

إيران ليست خطرًا على الخليج العربي

جوهر الحديث

ناصر حمد الخالدي

في وق���ت ال نحتمل فيه أزمات وال خالفات ظهرت علينا 
قضي���ة املطالبة بتعديل مناهج التربية اإلس���المية لتظهر 
معها صراع���ات عنيفة بعيدة عن حتكي���م العقل واملنطق 
والرجوع إلى الكتاب والس���نة، إن استمر احلال على ما هو 
عليه فس���تكون حربا طائفية كفيلة بتدمير البالد والعباد 
ليضيع مستقبلنا جميعا، ولن جتعلنا هذه الطائفية إال أكثر 
ضعفا وأكثر انهزاما وسنقاتل بعضنا البعض بسبب فتنة 
املطالبة بتعديل املناهج التي أبصرنا النور عليها، تعلمناها 
فلم جند فيها ما يتعارض مع الفطرة السليمة وال ما يسبب 
جتريح���ا أو تنغيصا، وإال فلماذا الصمت طيلة الس���نوات 
املاضية، فاملطالبة بتعديل املناهج فتنة طال ش���رها وعظم 
خطرها ليتعرض بعض من العلماء والشيوخ الفضالء وكان 
شيخ اإلسالم ابن تيمية من بينهم وهو الذي قال عندما كان 
في السجن »أنا أمهل من يخالفني ثالث سنني إن جاء بحرف 
واح���د عن أحد أئمة القرون الثالثة يخالف ما قلته فأنا أقر 
بذلك ومن جالس���ني يعلم أني من أعظم الناس نهيا عن أن 
ينسب معني إلى تكفير وتفسيق ومعصية إال إذا علم أنه قد 
قامت عليه احلجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة 
وفاس���قا تارة أخرى وعاصيا أخرى، وإني أقرر أن اهلل قد 
غف���ر لهذه األمة خطأها، فال عيب في البحث واملطالعة لكن 
العيب كل العيب باجلهل واملغالطة التي إن ش���اء اهلل أبعد 

ما نكون عنها جميعا لتفادي هذه الفتنة«.
ومن عجيب ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية ردا على من 
يخالفه ويتهمه »هذا وأنا في سعة صدر ملن يخالفني فإنه 
وإن تع���دى حدود اهلل فّي بتكفير أو تفس���يق أو افتراء أو 
عصبية جاهلية فأنا ال أتعدى حدود اهلل فيه بل أضبط ما 
أقوله وأفعله وأزن���ه مبيزان العدل وأجعله مؤمتا بالكتاب 
ال���ذي أنزله اهلل وجعله هدى للناس« إن من يقول مثل هذا 
الكالم ال ميكن أن يأمر الناس بالتكفير أو العصبية اجلاهلية 

وأما اإلشكال الذي هو قائم حول املناهج فكله يدور في فلك 
التوحيد اخلالص هلل الواحد القهار وال أرى في هذا ما يدعو 
إلى املطالبة بالتغير فما الغريب بعدم جواز التوسل باألموات 
سواء كانوا أنبياء أو أولياء صاحلني هذا النهي يقبله العقل 
ويوافقه الكتاب وتؤكده السنة متاما مثل الطواف حول القبور 
والذبح لغير اهلل وشد الرحال إلى غير املساجد الثالثة وغير 
ذلك من األمور التي تع���ارض التوحيد وكل هذه األمور لو 
ناقشت فيها طفال صغيرا تخرج في االبتدائية باألمس لرأيته 
يوافق���ك على عدم جوازها ألنها بالنس���بة له غير مقبولة، 
فالدنانير التي تكب على األضرحة، بطون الفقراء أولى بها، 
واألص���وات التي تبح عند قبور األولياء األجدر واألولى أن 
يس���معها خالقها وكل عبادة تصرف لغير اهلل فاألولى أن 
تكون هلل خالصة وهذه هي اإلشكالية الكبرى بني من يؤيد 
بقاء املناهج على حالها ومن يدعو إلى تغييرها، فأيهما كان 
أقرب إلى احلق واحلقيقة؟ أج���در بنا أن نتبعه وال جنعل 
القضية مجرد أجندة سياسية أو انتصار لهوى أو محاولة 

الستعراض عضالت.
وزارة التربية ال ميكنها أن ترضي الطرفني ألمرين األول 
ألنه���ا مأمورة بأن تتحرى رضا اهلل ورس���وله والثاني أنه 
وكما قال الش���افعي إرضاء الناس غاي���ة ال تدرك، وهي لم 
تضع مناهجها إال بعد دراس���ة م���ن أهل العلم والتخصص 
مما يتناسب مع اعتقاد الدولة فأخمدوا نار الفتنة ودعوها 
فإنه���ا نتنة ال خير فيها والعدول عنها إلى احلق أفضل من 

اخلوض فيها على الباطل.
قال رجل: »كنت امشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه سائل 
فس���أله فلم يكن معه ما يعطيه فبكى فقلت يا أبا محمد ما 
ال���ذي أبكاك؟ قال أي مصيبة أعظم م���ن أن يأمل فيك رجل 

خيرا فال يصيبه«.
N_alkhaldi79@hotmail.com

حرب المناهج

أثير الكلمة

محمد هالل الخالدي

خالد جمال السويفان

على الرغم من أن اقتراح تعديل مواد اجلنسية الكويتية 
لتصبح مبس���مى »كويتي اجلنسية« دون متييز بني أفراد 
املجتمع والذي القى مباركة حكومية هو موضوع في غاية 
األهمية وميس شريحة كبيرة من أبناء الوطن ويتعلق مببدأ 
من أهم املبادئ الوطنية وهو العدالة واملساواة، إال أن هذا 
املوضوع لم ينل حقه من االهتمام اإلعالمي وندوات احملللني 
والناشطني السياسيني، فقد نشرت الصحف قبل أسبوعني 
خبرا عن مباركة احلكومة لهذا التوجه ومع ذلك لم نسمع 
أو نشاهد ردة فعل شعبية لهذا املقترح، هل ألن املوضوع 
غير مهم بالنسبة لهم أم ألنهم غير متفائلني بجدية املجلس 

واحلكومة في حتقيق أي تقدم في هذا الشأن؟
يبدو أننا أصبحنا ال نهتم س���وى بالقضايا التي تثير 
الفنت والصراعات السياسية، أما املواضيع التي فيها بناء 
وتوحي���د فأصبحت بال قيمة، يبدو أننا أصبحنا نعش���ق 
الفنت والتصريحات االس���تفزازية ولغة التهديد الفارغة، 
وإال كيف نفس���ر جتاهل الناس القتراح توحيد اجلنسية 
الذي سيساهم في توحيد املجتمع وإزالة أحد أكبر أسباب 
التمييز العنصري في الكوي���ت، والتركيز على موضوع 
تعديل املناهج الدراس���ية مع أن���ه موضوع فني بحت وال 

يحتاج كل هذه النعرة الطائفية البغيضة؟
تأملوا كيف يصنف قانون اجلنسية املواطنني الكويتيني 
إلى شرائح وفئات تفوح منها رائحة التمييز العنصري بأبشع 
صورها، فالقانون يسمي كل من تواجدوا في الكويت منذ 
عام 1920 إلى عام 1959 )عام صدور قانون اجلنسية( بأنه 
»كويتي وفقا للمادة األولى«، وكل من يولد ألم كويتية من 
أب مجهول »كويتي وفقا للمادة الثالثة« )يعني كل شخص 
ابتاله اهلل بهذه املصيبة تكشفه احلكومة بكتابة رقم مييزه 
في شهادة اجلنسية(، والكويتي املولود من أم كويتية مطلقة 
أو أرملة من زوج غير كويتي )أجنبي( تصنفه احلكومة أيضا 
وتعطيه لقب »كويتي وفقا للمادة اخلامسة«، أما املواطنون 
الكويتيون الذين يولدون ألب كويتي حصل على اجلنسية 
بالتجنس فتمي���زه احلكومة بوصفه »كويتيًا وفقا للمادة 
السابعة«، وأوالد هذا الكويتي وفقا للمادة السابعة يصنفون 
تصنيفًا فرعيًا حتت مسمى »كويتي وفقا للمادة السابعة 
� فق���رة 3«، في حني تصنف زوجة الكويتي األجنبية التي 
حتصل على اجلنسية بالتبعية لزوجها فتصنف مبسمى 
»كويتي وفقا للم���ادة الثامنة«. تأملوا ه���ذه التصنيفات 
العنصرية وكيف تضع الن���اس في درجات فوق بعضهم 
البعض بطريقة تشبه تصنيف وترتيب املعلبات في رف 

إحدى اجلمعيات وفقا للماركة أو السعر
«توحيد اجلنسية« ليست مجرد كلمة تعيد احلكومة من 
خاللها تصنيف الناس في رف واحد، إنها مسألة أكبر من 
ذلك بكثير، فهي قيمة اجتماعية كبرى تتأسس من خاللها 
مفاهيم العدالة واملس���اواة وعدم التميي���ز بني املواطنني، 
وسيزول بس���ببها كثير من املفاهيم العنصرية البغيضة 
التي تتسبب كل يوم في انحسار الشعور بالوحدة الوطنية 
والوالء للوطن، والعبرة بالنهاية ليست في رقم يوضع على 
شهادة اجلنسية وميزق أفراد املجتمع إلى فئات أو فتات، 
العب���رة مبا يقدمه حامل هذه الش���هادة لوطنه ومجتمعه 
وللعالم، فشعب بهذا احلجم الصغير ال يستحق أن ميزق 
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بدأت جتربة البطاقة الذكي���ة التي من املتوقع جناحها 
لتبني دول اخلليج لها، كما انها وحسبما نشر بالصحافة 
عنها، تس���تطيع تخزين الكثير من املعلومات والبيانات، 
وكذلك يستطيع املواطن التنقل من خاللها بني دول اخلليج، 
وايضا يستخدمها في البوابات االلكترونية، وكذلك نستطيع 
استخدامها لصرف املواد االساسية املخصصة ببطاقة العائلة 

التموينية، لذا فإنها بالفعل بطاقة ذكية كما سميت.
واالمر العجيب فيها ان الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
تستطيع اضافة اي خدمة اضافية عليها مستقبال، ونتمنى 
ان تكون بطاقة مس���تخدمة في العديد من االمور االخرى 

لتسهل االجراءات على املواطنني.
وبدورنا نش���كر الهيئة العامة للمعلومات املدنية على 

اجنازها مشروع البطاقة الذكية.
> > >

صيفنا بديرتنا: مع بداية موسم الصيف، وفي االجازة، 
يشهد مطار الكويت االزدحام الش���ديد بسبب املغادرين، 
لكن حس���ب توقعي الش���خصي هذه الس���نة لم تكن مثل 
السنوات املاضية في كثرة املس���افرين، حيث شعار اكثر 
املواطنني »صيفنا بديرتنا«، وقلة الس���فر هذا العام تعود 
لعدة اسباب، االول هو اخلوف من مرض انفلونزا اخلنازير 
املنتشر في انحاء العالم، والسبب الثاني هو ضيق الوقت 
ودخول شهر رمضان الكرمي، الذي تكون حالوته بقضائه 
بني االهل واالقارب، واآلن املجمعات التجارية اجلديدة في 
الكويت اصبحت اماكن ترفيهية للمواطنني للبعد عن تكاليف 
الس���فر، وايضا ستكون الشاليهات واملنتزهات السياحية 

مليئة بالناس، حتى تصبح سياحتنا في ديرتنا.
> > >

نهاية االش���ارة: نب���ارك لرئيس املجل���س البلدي زيد 
العازمي ونائبه شايع الشايع لنيلهما ثقة زمالئهما اعضاء 
املجلس البلدي »حفظ اهلل الكويت وأميرها وش���عبها من 

كل مكروه«.
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