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محكمة بريطانية أصدرت حكما ألزمت به إحدى الكنائس 
املوجودة في وولثمس���تو ش���رق لندن بعدم رفع صوت 
املوسيقى الكنائسية وملدة ال تزيد على 20 دقيقة، والسبب 
أن أحد املسلمني الذين يعيشون باجلوار من هذه الكنيسة 
اشتكى من »اإلزعاج«. الرجل املسلم واسمه بهاء الدين اشتكى 
من أن ترانيم املصلني أيام اآلحاد أزعجته وأزعجت طفلته 
الصغي���رة التي يبلغ عمرها عاما واحدا. في حني أن القس 
راعي الكنيسة واسمه أوديتوينبو قال ان هذا احلكم تسبب 
في خسارة ثلثي املصلني. أال يحق لنا كمسلمني أن نعتبر 

هذا احلكم »انتصارا« ونطلق عليه »غزوة وولثمستو«.
بريطانيا تكاد تكون هي الدولة األوروبية الوحيدة التي 
ميكنك أن تس���مع فيها صوت األذان، وهو أمر من س���ابع 
املستحيالت في أملانيا أو فرنس���ا على سبيل املثال، وفي 
بريطانيا يوجد أكبر عدد من املساجد مقارنة ببقية الدول 
غير اإلس���المية، وفيها كما يعلم اجلميع يعيش املسلمون 
بكل حرية ودون خوف، كما تتمتع املسلمات بكامل احلرية 
في لب���س ما يردن من حجاب أو نقاب، ولذلك ال غرابة أن 
حتتضن لندن وحدها أكبر جالي���ة عربية في العالم، وال 
غرابة أيضا أن يقول عنها نزار قباني إنها »أجمل عاصمة 

عربية«.
كنت في باريس العام املاضي وجلست في أحد مطاعم 
البيتزا، أخذت أقرأ الئحة الطعام ثم قلت للجرسون: أريد كذا 
ولكن من دون حلم خنزير أجلكم اهلل، نظر إلّي باشمئزاز 
وق���ال: نحن نقدم البيتزا بهذه املكونات فإما أن تأكلها كما 
هي وإما أن تخرج. في بريطانيا رمبا ال حتتاج أن تسأل عن 
مكونات الطعام حتى، فقبل أن تسأل ستالحظ أن اجلرسون 
س���ينبهك بأن هذه األكلة حتتوي على حلم خنزير مبجرد 

أن يعرف من مالمحك أنك مسلم. 
ال أقول هذا للترويج أو الدعاية لبريطانيا، وإمنا من باب 
الدعوة للتمييز بني السياسة وثقافة الشعوب، فنحن مع 
األسف ال منيز بينهما، ونصدر عادة أحكامنا بصورة عامة 
وشاملة ضد شعوب العالم بسبب مواقف بعض السياسيني 
فيها. بريطانيا سياسيا هي املسؤولة عن كل هذا الدمار الذي 
حل بالشرق األوسط، فهي التي زرعت الكيان الصهيوني 
في قلب عاملنا العربي من خالل وعد بلفور املشؤوم، ولكن 
ثقافة الشعب البريطاني أمر مختلف، واحلياة فيها جتعلك 
تشعر بإنس���انيتك وتتذوق رمبا للمرة األولى في حياتك 
طعم احلرية واملساواة والنظام، حتى وإن كنت غريبا. أما 
من حيث السياس���ة، فلسنا أفضل منهم، بل إننا أشد فتكا 
وظلما خاصة ضد بعضنا البعض، ويكفي أن نتأمل في وضع 

البدون في الكويت قبل أن ننتقد بوش االبن أو غيره.
bodalal@hotmail.com
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د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

»إن القوة ارتبطت عبر التاريخ بالعلم، وإن 
األمة تعلم أنها لن تبلغ ذلك إال إذا اعتمدت على 

العلم«.
تلك الكلمات كانت ضمن اخلطاب امللكي الذي 
قيل في مناس���بة افتتاح الصرح التعليمي في 
الس���عودية وهي جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية التي كانت بالفعل مفخرة لكل خليجي 
وعربي بالتقدم املأمول في التعليم وفي احلريات، 
ولن أخوض كثيرا في هذه املناسبة ألن ما كتب 
عنها جعل منها بصمة في تاريخ اخلليج العربي، 
ولكن أحببت اليوم أن أبدأ رسالتي بهذه اجلمل 
التي تؤكد ما أريد أن أبعثه ولكن إلى من أبعثها؟ 
ال أعلم، ولكن من يقرأها ويجدها تخصه فهي له، 
وإذا قرأها البعض ووجد أنها ال تعنيه فليأخذ 

بها وال يهملها. 
بدأت رس���التي بالعلم الذي يعطي اإلنسان 
القوة ويعطي الشعوب حضارة، لكن اليوم ما 
نراه ونس���معه من مهاترات سياسية ما هو إال 
صورة واضحة بأننا أصبحنا شعبا ال يقرأ وال 
يتسلح بالعلم، فالدستور ينص في املادة 35 على 
ان: حرية االعتقاد مطلقة، وحتمي الدولة حرية 
القيام بشعائر األديان طبقا للعادات املرعية، على 

أال يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي اآلداب. 
 والس���ؤال: هل أصبحت مشكلة الدولة هي 
حجاب املرأة أو عدمه؟ فإذا كانت هذه القضية هي 
أول همومنا فاهلل يستر على عقولنا، وإذا كان 
البعض ممن أعطيناهم أصواتنا أمانة ليجدوا لنا 
حلوال ملشاكل عدة البد أن توضع في األولويات، 
تناسوا تلك املشاكل وأصبح شغلهم الشاغل حجاب 
املرأة وكيفية دخولها إلى قبة عبداهلل السالم، 
فاننا نذكرهم ببعض مصائبنا لعل الذكرى تدق 

ناقوس النسيان عندهم. 
يا نواب األمة، إن التعليم أصبح في مرحلة 
احتضار، و»الصحة« أصبحت اس���ما على غير 
مس���مى،، تذكروا مستشفياتنا ومرضانا يا من 
أعطيناكم أصواتنا أمانة ستحاسبون عليها يوم 
احلساب، وأنتم يا من تنادون بأمن الوطن أقول 
لكم: هل األمن أصبح يقتصر على إغالق أضواء 
الكويت وحظر التجول بطريقة ديبلوماس���ية 
بعد الس���اعة الثانية عش���رة ليال، هل تظنون 
بذل���ك أنكم حققتم األمن واألم���ان؟! هيهات أن 

تضحكوا علينا. 
الكل يعبث في قرارات وهمية ولوائح خرافية 
مع أن احللول واضحة بني أيديكم وتتمثل في كتاب 
اهلل وسنة رسوله عليه أفضل الصالة والسالم 
ودستور بالدنا، فإذا قرأمت فستجدون ما أقوله 
صحيحا وخير كلمات أنهي بها رسالتي التي ال 
أعلم إلى من أوجهها هي كالم اهلل عز وجل: )اقرأ 
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كلمة وما تنرد: »يا جماعة اخلير ملا حتبون 
تعملون تقارير عن املدارس احلكومية وتوضيح 
أن احلال���ة كلها جيدة واالس���تعدادات حملاربة 
إنفلونزا اخلنازير على الوجه الصحيح، يا ريت 
اتركزوا على أخذ لقطاتكم املدرسية على املدارس 
احلكومية، ترى مالبس طلبة املدارس اخلاصة 

كانت وايد واضحة، وسالمتكم«. 
atach_hoty@hotmail.com

� مها.. اليوم بقولچ سالفة غريبة 
صارت لي.. واتضحك.

� قولي اش عندچ؟ ضحكينا.
� من كام يوم زوج���ي قالي ماله 
خلق يس���وي معاملة اللي تخصني 
في مجمع الوزارات، عشان چذيه منت 
وأنا مقهورة بس قررت الصبح اني 
أروح الوزارة، املهم.. يوم قمت لبست 
بسرعة ولقيت نفسي فجأة صافطة 
سيارتي في الباركنچ، وهوب.. لقيت 
نفس���ي عند املوظفة أطلب منها رقم 
عشان أدخل على املسؤول في الوزارة، 
ويوم قعدت على الكرسي لقيت نفسي 
من دون أوراقي اخلاصة، وبعد ناسية 
حتى شنطتي وموبايلي.. بس قلت 
في نفسي ماعليه بنطر حالي حال كل 
املراجعني، وقمت أشوف الناس تدخل 
وتروح إال انا، لني وقفوا األرقام، اهنيه 
عصبت ورحت للموظفة اللي عطتني 
الرقم وقلت لها شنو هالفوضة.. انا 

ناطرة من الصبح ومحد دخلني.
سألتني: وين رقمچ؟

ويوم عطيته���ا الورقة اللي فيها 
الرقم لقيت ان اللي كنت ماس���كتها 

طول الوقت ورقة جنجفه.. 
فقامت تس���تهزئ فيني املوظفة، 
وهديتها وآن���ا معصبة.. واحتلطم، 
ويوم شافني واحد من املوظفني سألني 
اش���فيچ يا أختي؟ قلت له بس���وي 
معاملتي بس لقيت نفس���ي ناسية 
أوراقي، قالي: ماعليه أنا أس���اعدچ.. 

شنو بالضبط كانت معاملتچ؟
قلت له: أنا أشتغل مدرسة.. بس 
تصور ان البنات وايد معجبات فيني، 
لدرج���ة كل يوم ألق���ى على مكتبي 
عناوين بيوته���م، والناظرة.. يارب 
يسامحها تبيع دراريع وبخور، وأنا 
أبيع لها بالس���ر وآخ���ذ ربع القيمة، 
وزوجي.. يح���ب البحر وغرق أربع 
مرات بس ماصار فيه ش���ي؟.. يقول 

انه غرق بشبر ماي

س���ألني.. انزين.. انتي اشلونچ 
احلني.. وشخبار األهل؟

قلت له: ت���رى ماعندي مانع أمك 
تتعرف على أمي؟

قال���ي.. أوعدچ.. األي���ام اليايه.. 
أحط لچ خدمة توصيل عشان اجنز 

معاملتچ.
ويوم ش���فت الس���اعة لقيت ان 
الوقت صار العصر، انصدمت اشلون 
ماحس���يت بالوقت هديت املوظف، 
وركضت للباركنچ أدور س���يارتي 
وماش���فتها، طلعت الرميوت وقمت 
أضغط عليه وأس���مع صوت هرنها، 
بس ما أشوفها، ويوم قمت أناديها.. 
لقيتها واقفة ميي استغربت اشلون 
ما ش���فتها كل هاملدة، ويوم حطيت 
ريلي على البانزين لقيتها متش���ي 
بروحها، بس ماف���ي مخرج چدامي، 
وقامت سيارتي تدور بنفس املكان، وانا 
بهاحلالة اتصلت أمي تسألني ويني، 
مع اني كنت ناسية موبايلي، بس لقيت 
نفسي أرد عليها وقلت لها السالفة، 
فقالت لي.. ترى اخلاطب ياي البيت 
وينطر يش���وفچ، بس انتي تأخرتي 
وأنا طلعت له وقلت له إني أنا انتي 
ألن انتي تشابهيني، فصرخت من دون 
شعور.. اشلون تقولني للخاطب ان 
انتي أنا، في فرق بالسن بيني وبينچ، 
قالت.. ما كو ف���رق بيني وبينچ إال 

ثالثني سنة اشفيها يعني؟
وانقطع بينا اخلط.. وأنا بنفس 
املكان أدور، وبعدها شفت سيارة داخلة 
املصفط، وقفت السايق وسألته اشلون 

اطلع من هالوزارة؟ 

قال ل���ي:.. دزي امييل للحارس.. 
وحولي بحسابه 50 دينارا.

قلت له: بس أنا أش���تغل مدرسة، 
وأخاف من فلونزا اخلنازير، وعندنا 
طالبة أمها مات���دري عنها ووضعها 
صعب، والناظرة تبيع للمدرس���ات 
كبة وسمبوسة، بس أنا ماشريت منها 
ش���ي، وبالصيف سافرت حق لندن، 

ونسيت عنوان بيتنا.
س���ألني.. انزين.. انتي اشلونچ 

احلني.. وشخبار األهل؟
قلت له: ت���رى ماعندي مانع أمك 

تتعرف على أمي؟
قال لي.. خالص اعتبري البوابة 

مفتوحة وروحي بيتكم.
ولقيت فعال املخرج چدامي وطلعت 
وأنا مستانس���ه، بس أمي دقت مرة 
ثانية وقالت لي وهي معصبة، وينچ 
انتي؟ ترى اخلاطب وافق عليچ يوم 

شافني، ويبي اليوم امللچة.
قلت لها.. ميه.. ال تسوون العرس 

إال ملا استأذن زوجي.
وأول ما وصلت البيت لقيت زوجي 
نامي، وقمت أهزه.. واقوله قوم قوم 

بسرعة، اليوم بتزوج وانت نامي؟
وما وعيت إال وعطاني ذاك الكف 
على ويهي.. وإال ألقى نفس���ي كنت 
حلمانة، اتصدقني يا مها.. من يومها 
وهو.. ما ينام مثل الناس من القهر، 
وكل ساع يذكرني باحللم، ويقولي.. 
يعني كنتي باحللم ناوية تتزوجني 
وانتي بعصمتي، وأرد عليه.. يبا كان 

حلم.. حلم 
ش���فتي يا مها اش���لون السالفة 
تقهرهم.. وه���و كل يوم يقولي ألف 
مرة بتزوج علي���چ.. واحلني زعالن 

وما يحاچيني
شي ما شفتوه:

- حلقي يا مها.. زوجي ما قام ينام 
بالليل هههه.

Falcom6yeb@yahoo.com

يؤذي منظ���ر املرأة في 
السياس���ة »اإلسالمويني«، 
فبالنسبة لهم إذا كان صوت 
امل���رأة عورة فم���ن األولى 
أن يكون وجهه���ا وكفاها 
وجس���دها وشعرها عورة 
أيضا، وهم اليزالون في حالة 
اليوم األول ألداء  قلق منذ 
القسم، إذ كيف تؤدي القسم 

امرأة وهي التي قال فيها الراس���خون في العلم الشرعي 
واألتقياء في الدين ان عضويتها ملجلس األمة والية عامة 
ومثل هذه الوالية ال جتوز شرعا، أما حجاب بعضهن فهو 

فرض ديني يخرج من يرفضه من عباءة الدين.
لقد استفتوا املرجعية الدينية العليا في الدولة فأفتت 
بض���رورة احلجاب، وبصراحة أكبر، هذا أضعف اإلميان 
فهم ال يريدون وجها نس���ائيا واحدا في البرملان. هذا هو 
موقفهم الراسخ الذي لن يتزحزح وهو أكثر املواقف اتساقا 
مع مبادئهم. ولكن الطامة الكبرى هي أننا نعيش في بلد 
يحكم بقوانني وضعية تتحكم فيها أهواء الناس وشهواتهم 
عن طريق االختراع اآلثم الذي سمي بالدميوقراطية، نعلم 
متام العلم أن مثل هذه الفتوى وإن كانت من قبل وزارة 
األوقاف، ليست في نهاية املطاف سوى حبر على ورق، 
فالرد النهائي حول وضعية النس���اء غير احملجبات في 
املجلس هو من اختصاص احملاكم الدستورية الوضعية. إن 
السؤال في هذه احلالة هو: ملاذا جنعجع نحن وأصدقاؤنا 
اإلس���الميون ونتغنى بهذه الفتوى؟ واإلجابة على هذا 
التساؤل هي، وبطريقة مصرية، »العيار اللي ما يصبش 
يدوش«، فنحن بصراحة وإن لم نقنع هاتني املرأتني مباشرة 
بضرورة التحجب فعلى األقل سنكون قد ذكرنا املجتمع 
الكويتي بضرورة العودة للدين والهجرة إلى اهلل بشرط 

أن نرسم نحن هذا الطريق. نعلم 
متام العلم أن الفتوى األخيرة 
لن تقدم ولن تأخر ولكننا أردنا 
أن نخبر املجتمع الكويتي بأننا 
موجودون، متربصون لكل ما 
ميك���ن أن يطلقوا عليه »حرية 
ش���خصية«، غير مكترثني لكل 

متييز بني »العام واخلاص«. 
إلخواني »اإلسالمويني« أقول: 
واهلل »دوشتونا« وأقول أيضا »أريحونا أراحكم اهلل لألبد«. 
ففي الوقت الذي تشهد فيه الساحة احمللية فسادا إداريا 
وسياسيا وماليا ليس له مثيل في ذاكرتنا احلديثة، وفي 
الوقت الذي يئن فيه الشعب من تردي التعليم وتراجع 
املستوى الصحي وغيره وغيره، مع رؤيتكم لكل هذا ال هم 
لكم سوى »الدوشة«. وما املشكلة في هذا؟ الدوشة جميلة 
وفيها »أكش���ن«، بل إن هذه الدوشة تردنا دائما لألرض 
التي اعتدنا الوقوف عليها وهي اننا دعاة دين محترفون 
أما وظيفتنا كمش���رعني فهي مجرد وظيفة »بارت تامي« 
تساعدنا على الظهور اإلعالمي للدعوة من خالل قضايا 
محددة كتلك التي بني أيدينا. إليكم يا دعاتنا اقتراح جيد: 
لنترك مثل هذه القناعات الدينية »املختلف فيها«، حتى 
مع وجود فتواكم هذه، جانبا ونبطل »دوشة«، ولتضعوا 
يدكم في يد زمالئكم إسالميني كانوا أم علمانيني، محجبات 
وغير محجبات، متآزرين متعاهدين لقطع يد من تسول 
له نفسه العبث بأمن البالد، ومن دفعته املصالح املادية 
لتجاوز القانون، ومن قدم األس���رة والقبيلة واحلساب 
البنكي على مصلحة الكويت، وباجلملة، كل من أقدم على 
إفس���اد في األرض. ألن تفضل الكويت مثل هذا االقتراح 

األقل »دوشة«؟ فكر فيها.
m_alwuhaib@yahoo.com

»ماذا فعل؟!« هكذا علقت صحيفة »وول جورنال ستريت« 
على فوز الرئيس باراك أوباما بجائزة نوبل للسالم، ومعها 
حق، ولكنها ركزت في تعليقها »القاسي« على حكم بنته من 
خالل فترة رئاسته التي لم تتجاوز األشهر التسعة، ورأت 
الصحيفة انه لم يقدم ش���يئا ملموسا سواء داخل الواليات 

املتحدة األميركية أو عامليا، ومعها كل احلق.
وطبعا واتباعا لسياس���ة »مع اخليل يا شقرا« استقبل 
العرب � ساس���ة ومثقفني � خبر فوز الرئيس »أبوس���مرة« 
باالستهجان واالستنكار وأهونهم � أقول أهونهم � اكتفى ب� 
»االستغراب« وهم أيضا معهم كل احلق في ان يسيروا بركب 

»مع اخليل يا شقرا«.
هؤالء تناولوا احلكم على األش���ياء م���ن خالل النتيجة 
النهائية لش���يء ملموس أمامهم وتعاملوا مع احلدث وكأنه 
مؤامرة سياسية حتوكها جلنة جائزة نوبل رغم أن اللجنة 
قدمت في حيثياتها أسباب فوز أوباما بشكل واضح وصريح 
والتي يبدو أنه ال العرب وال »وول جورنال ستريت« قرأوها 

بشكل جيد.
أوال: السياسة األميركية ال تتغير كثيرا بتغير الرئيس، 
فخطوط السياس���ة األميركية ومن���ذ نهاية احلرب العاملية 
الثانية واضحة وضوح الشمس وتبقى نسبة التغيير التي 
يجريها الرئيس كمن سبقه محدودة للغاية وبهوامش ال متس 
اخلطوط العريضة للسياسة األميركية العامة، فلو أن »علي 
زكريا« وصل إلى س���دة احلكم األميركية أو »كومار شندر 
بار« أو »جون كاالماري« فلن تتغير السياسة األميركية إال 

بنسبة بسيطة ال تؤثر.
ما ال يفهمه العرب عام���ة أن الواليات املتحدة األميركية 
ال تدار برأس رجل واحد، ب���ل تدار مبجموعة مترابطة من 
املؤسسات، فهي في النهاية بلد مؤسسات وليست جمهورية 

موز.
برأيي املتواضع أن باراك أوباما يس���تحق جائزة نوبل 
للس���الم فقط ألنه زرع احللم وأثبت للجميع أنه ال وجود 
للمس���تحيل، فبفوزه أعاد إحياء ماليني األحالم في صدور 
البس���طاء، هكذا ارى فوزه مس���تحقا ال لسياساته، بل ألثر 

وصوله الى سدة احلكم.
وبرأيي أن جلنة جائزة نوبل لم متنح اجلائزة ألوباما وال 
لإلدارة األميركية بل منحتها لكل األميركان الذين س���اهموا 
وعبر االنتخاب احلر في أن يصنعوا املس���تحيل ويوصلوا 
رجال أسود لم يكن ابناء جلدته حتى العام 1966 يتمتعون 
باحلقوق املدنية الى سدة حكم اعظم دولة في العالم ليجسدوا 

أمام العالم املستحيل احلي في اختيار أوباما رئيسا لهم.
نوبل للكويتيني:

ما أردت قوله هو أن هناك بلدانا يصنع شعوبها املستحيل 
بتراضيهم وترفعهم عن الطبقية والفئوية واملذهبية وهناك 
بل���دان تنام وتصحو على حدي���ث »احملاصصة« وهذا ابن 
قبيلت���ي وذاك ابن طائفتي، وهذا حضري، وذاك بدوي، هل 

عرفتم ملاذا اآلن يستحق أوباما نوبل؟!
Waha2waha@hotmail.com

د. محمد الوهيب

حجبوهم وفكونا

فكر

أنوار عبدالرحمن

ليش زعالن ما يحاچيني؟!

فالكم طيب


