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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
ـ دراسة: التعرض لإلساءة في الطفولة يقصر العمر.

ـ ..والعيش مع مشكالت الشرق األوسط »يقصف« العمر.
ـ 800 متر هي المسافة التي تفصل بين اقرب موقف للسيارات ومجمع 

المحاكم في الرقعي.
أبواللطفواحدـ الرياضة زينة بس مو بكل وقت!

جاسم محمد موسى احلداد ـ 91 عاما ـ الرجال: حسينية آل ياسني 
باملنصورية ـ ت: 99408727 ـ 99028236 ـ النساء: الرميثية 

ـ ق12 ـ ش126 ـ م6 ـ ت: 25618715.
عايض هادي فالح العجميـ  76 عاماـ  مبارك الكبيرـ  ق2ـ  ش24ـ  م10ـ  
ت: 66888082 ـ 97950017 ـ الدفن بعد العصر مبقبرة صبحان.

خيرية حسـن عباس الصراف، أرملة عبداخلضر حســــني الصراف 
ـ 84 عاماـ  الرجال: ســــلوىـ  حســــينية سيد محمدـ  شارع 
األقصى ـ ت: 99059152 ـ النســــاء: ســــلوى ـ ق1 ـ حسينية 

اإلمام احلسني.
سـعود احلميدي حمدان بـن حتـروش الرشـيدي ـ 19 عاما ـ الرجال: 
الفــــردوسـ  ق6ـ  ش1ـ  ج8ـ  م57ـ  مقابل مســــجد الدبيسـ  

ت: 66645255.
أحمد ناجي منيع اهلل البغيلي الرشيديـ  19 عاماـ  الفردوسـ  ق5ـ  ج4ـ  

م53 ـ الشارع األول ـ ت: 66090770 ـ 99804464 ـ 55557644.

موضوع فتوى الضوابط الشرعية للمشاركة 
في االنتخابات، وكذلك العضويات في املجالس 
التي تســـفر عنها والتي صدرت ردا على سؤال 
مقدم مـــن األخ النائب محمـــد هايف إلى جلنة 
اإلفتاء بـــوزارة األوقاف يجب أال تكون ســـببا 
للتعريض بجهاز اإلفتـــاء إذا لم تتالءم اإلجابة 
مع ما يريده البعض، من جانب آخر، هناك أمور 

حتتاج إلى بيان الرأي الشرعي احلاسم، وأخرى تتصل بالتجاذب 
السياســـي في البالد، فهذه الفتوى ليست جديدة، غير أن اتصالها 
بحدث سياســـي وصدورها استجابة لسؤال من نائب أعطاها بعدا 
آخر، ما يســـتدعي النظر في طريقة التعاطي مع استدعاء الفتوى 

للمشاركة في السجال.
 للتوضيح أعود الى ما كنا نسمعه قبل سنوات طويلة حينما تثار 
مواضيع أخرى خالفية، كنا نسمع عبارة »الزمن كفيل بتغيير األمور 
لصالح الســــماح ببيع اخلمر«.. وغيرها من املسائل... كان البعض 
يراهن على أن التغيير سيكون لصالح وجهة نظره، ولكن لم جتر 
السفن مبا اشتهى هذا البعض، على سبيل املثال، عند تصميم مبنى 
مطار الكويت الدولي احلالي في مطلع الســــبعينيات، مت تخصيص 
املوقع الدائري املميز فوق صالة املغادرين الستخدامه كـ»بار لتقدمي 
اخلمور«، في مراهنة أخرى علــــى أن »الزمن كفيل بتغيير األمور« 
ولم يدر بخلد صاحبنا أن يصبح هذا املوقع مسجدا، فليس من عادة 
املشاريع الكبيرة أن تختار موقع املسجد في مثل هذا املكان املميز، 

ولكن املصمم أراد شيئا وقدر اهلل شيئا آخر. 
 لقــــد كان الضغط على هيئة الفتوى للدخول في هذا الســــجال 
باألسلوب الذي مت مما ميكن تسميته )ال تسألوا عن أشياء...( ليس 
من قبيل التجاهل، ولكن احلكمة ـ في رأيي ـ تقتضي االستمرار في 
إحداث التغيير في النفوس قبل النصوص، علما بأن موضوع طبيعة 
لباس النائبة والوزيرة، ال يرقى إلى موضوع بيع اخلمر والتعليم 
املشترك، كونه مسألة سلوكية يصلح فيها بث القناعة أكثر من أي 
شيء آخر، وسأشير هنا إلى حادثة في جامعة الكويت ليس من قبيل 
التشابه مع وضع الوزيرة والنائبة للفارق الكبير بينهما، فقد حدث 
أن نادى د.موسى املزيدي إحدى الطالبات بعد انتهاء محاضرته في 

كلية الهندسة، وقال لها:
»أنت يا أختي العزيزة تلبســــني هذا الــــزي )أكتافها غير مغطاة 
وزيها الفــــت للنظر( وال تنتبهني الى أنك مثــــل اجلوهرة الثمينة، 
ومع ذلك تضعينها على األرض، ومتر األقدام من حولها هنا وهناك 
فتغطيهــــا األتربة والوحل، هذا هو حالك عندما ترتدين هذا اللباس 
أمام العاملني في مواقف السيارات وغيرهم في أماكن عامة، بينما هو 
مصمم للمناسبات اخلاصة، ملاذا ترخصني بهذه اجلوهرة الثمينة؟« 
قالت الفتاة »يا دكتور لو أن والدي طلب مني أال ألبس هذا اللباس 
ملا اســــتمعت إليه، ولكنك أقنعتني، هذا اللباس لن تراه مرة أخرى 

في اجلامعة«.
صحيح هناك ضوابط في كل مكان بالعالم، لكن األســــلوب مهم 

جدا في قضايا كهذه.
كلمة أخيرة: يحلو للبعض استخدام عبارات هائجة من نوع »املتأسلمون« 
و»ما اقترفته وزارة األوقاف يرقى الى مستوى اجلرمية« مثل هذه 
العبارات اذا مت توجيهها إليه اعتبر ذلك تطرفا، القراء وعموم الناس 

ال يستسيغون الغلو والتطرف أيا كان مصدره )مع/ ضد(.

الفتوى غد مشرق

جلس »بوراشد« وزوجته 
يفطران ويتبـــادالن احلديث 
بعد يوم صيام، فشرع الزوج 
يشرح ألم عياله احواله املهنية، 
حيث يعمل في احدى االدارات 
احلكومية، وكيف انه بالتنسيق 
مع »مجدي« و»طلعت« زميليه 
في العمل استطاع أن يتجاوز 
مشـــكلة التغيب عـــن العمل 
ليذهب يوميا الى سوق االوراق 
املالية »يلّقط الرزق« حســـب 

تعبيره.
أما »أم راشـــد« وهي كمثل 
زوجها موظفة حكومية حترص 
على التسوق في اوقات الدوام 
الرسمي، فراحت تعدد لزوجها 
الرمضانية  الوجبات  العزيز 
اللذيذة التي جتيدها الطباخة 
اجلديدة »ميري« وانها تفكر، 
جديا، في إحضار مربية اخرى 
لالطفال اضافة للمربية القدمية 
»جاال« أما السائق »بابو« فهو 
ســـائق ماهـــر ويحافظ على 
الســـيارة »اهلل يكافينا شـــر 
احلســـد يا بوراشـــد« حسب 

تعبيرها.
البدالء متوافرون في العمل 
السنة  ايام  البيت طوال  وفي 
باستثناء يوم 25 فبراير حيث 
حترص االســـرة املتماســـكة 
على هذه املناســـبة الوطنية، 
ففـــي كل عيد وطنـــي يأخذ 
االب واالم عيالهما الى شارع 
اخلليج للمشاركة في الكرنفال 
اجلماهيري ويزودان »راشد« 
واخته »نورة« بكرتونة علب 
رش الصابـــون ليتمكن جيل 
املســـتقبل مـــن التعبير عن 
فرحته ورســـم خطاه باجتاه 

الغد املشرق.

»رسوم كاظمة« هو الكتاب اجلديد لصديق 
الكويت الزميل املبدع حسن علوي، واملطبوع 
هو مبثابة اجلزء الثانــــي من أوراق ذكرياته، 
وضمن حكاياتــــه التي يوردها في اإلصدار ما 
جرى في صيف عام 1961 عندما أعلن عبدالكرمي 
قاسم مطالبته بالكويت وكان العلوي معتقال 
وأتاه طلب من مسؤوله احلزبي دحام األلوسي 

ليكتب من سجنه بيان موقف حزب البعث من تلك املطالبة وهو ما 
فعله وأصبح موقفا رسميا للحزب تضمنته سلسلة كتب »نضال 

البعث«.
> > >

وقد ســــبق لنا اإلشــــارة لذلك البيان الذي لم يســــتغل بالشكل 
املناســــب إبان حربنا الوثائقية ضد صدام حســــني حيث مت ضمنه 
رفض مبدأ تبعية الكويت للعراق وحذر من استغالل شعار الوحدة 
العربية لتبرير مطامع القيادات الديكتاتورية وإشغالها لشعوبها 

عن أوضاعها املأساوية.
> > >

وسبق لألستاذ حسن علوي ان كتب ثالثة مقاالت في 1982/7/3 
و1983/4/3 و1985/3/11 تضمنها كتابه الشهير »أسوار الطني« تنبأ 
خاللها وفي ذلك الوقت املبكر بنية صدام غزو الكويت بسبب احلرية 
والرفاه اللذين يتمتع بهما الشعب الكويتي مقارنة بالضنك والقمع 
اللذين يعيشهما الشعب العراقي حتت قيادته القمعية املدمرة، كما 
حذر من طريقة اختياره لســــفرائه في الكويت حيث كانوا جميعا 
ودون استثناء من رجال املخابرات ومحترفي القتل ممن أوكل لهم 
دراسة أوجه الضعف في املجتمع الكويتي والعمل على بث الفرقة 
بــــني أبنائه وتصوير صدام على أنه املنقــــذ واملنتصر لهذا الطرف 

ضد ذاك.
> > >

ورغم ان كتاب »عبدالكرمي قاسم.. رؤية بعد العشرين« الصادر 
عام 1983 لألســــتاذ حسن علوي فيه تفضيل لقاسم على صدام من 
منظــــور عراقي بحت، إال أن ذلك لم مينعه من رفض وتفنيد حجج 
مطالبة قاســــم بالكويت عبر ثالثية: التاريخ كحقيقة والسياســــة 
كحقيقة والواقع كحقيقة، أي إظهار احلقائق التي تثبت ان الكويت 
دولة مســــتقلة اعترف بها العراق والعالم أجمع وان واقعها افضل 

لها وللمنطقة مما لو حتققت مطالبات الضم املتالحقة.
> > >

وفي كتابه الرائع »العراق دولة املنظمة الســــرية«، الصادر في 
نوفمبر 1990 اي قبل حترير الكويت بأشهر رجع العلوي للدفاع عن 
احلق الكويتي ورفض اخللط الزائف بني مشاريع الوحدة السلمية 
ومشاريع الضم العسكرية، مذكرا بأن أدبيات حزب البعث احلقيقية 

ترفض ما يقوله ويقوم به الطاغية صدام.
> > >

آخر محطة: يخوض صديق الكويت حســــن علوي غمار االنتخابات 
العراقية املقررة بداية العام املقبل متحالفا مع رئيس الوزراء العراقي 
السابق اياد عالوي وال شك أن لنا مصلحة مباشرة في الكويت بفوز 
تلك القائمة الليبرالية العلمانية غير املتأزمة التي تضم كافة شرائح 
املجتمــــع العراقي دون متييز، بعكــــس القوائم الطائفية والعرقية 

املتأزمة األخرى التي لن ينفع فوزها العراق أو.. جيرانه!

رسوم كاظمة
كالم مباشرمحطات السايرزم
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