
الجمعة
30  اكتوبر 2009

19
آراء

ميكن اختصار حيثيات حكم احملكمة الدستورية التي رفضت 
الطع���ن في قضية حجاب الناخبات بفق���رات مهمة البد أن تكون 
جملة تدرس لكل الناشطني اإلس���اميني قبل أن يقدموا على أمر 
يدخلنا ف���ي دوامة نحن والباد في غنى عنه���ا وقبل أن يقرروا 
خوض غمار السياسة، واجلملة التي وردت نصا في حيثيات حكم 
رفض الطعن كالتالي: »أحكام الشريعة اإلسامية ال تكون لها قوة 
إلزام القواعد القانونية إال إذا تدخل املشرع وقننها، وليس لها قوة 
النفاذ الذاتي واملباش���ر، وإمنا يتعني أن يتم إفراغها في نصوص 
تشريعية محددة، ومضمون تشريعي محدد ميكن أن يلتزم به كل 

من املخاطبني بأحكامه والقائمني على تنفيذه وتطبيقه«.
ه���ذه اجلملة التي اختصرت رغم قصرها صحة حيثيات حكم 
احملكمة الدستورية في رفض الدعوى املقامة ضد د.أسيل العوضي 
ود.روال دشتي، ال ترفض الشرع كما روج البعض بعد صدور احلكم، 
وال ه���ي نصر للعلمانية على اإلس���ام، بل هي انتصار للقانون، 
فالفقرة التي وردت في حيثيات حكم احملكمة الدستورية تقول مبا 
معناه: »إذا أردمت أن تطبقوا قانونا شرعيا معينا يختص بشؤون 
العباد فعليكم اللجوء إلى املشرع أي أعضاء مجلس األمة ومن ثم 
يأخذ القانون دورته الطبيعية، يقدم ثم يدرج ثم يناقش ثم يعرض 
على املجلس ويتم التصويت عليه فإما مير أو ال مير، إن مر أصبح 
ملزما للجميع بعد أن استوفى كامل دورته الدستورية الطبيعية 
وهنا أخذ قوة النفاذ وعلى اجلميع تنفيذه، وهنا ال يعني أبدا أن 
الدستور أقوى من الشريعة وال يعني أن القانون الوضعي فوق 
الشريعة، ولكن يعني أن املشرع وضع آلية محددة إلدراج القانون 
أي قانون كان وأيا كان مصدره، وباعتبار أن الشريعة اإلسامية 
مصدر رئيس���ي من مصادر التشريع، وليست املصدر الرئيسي، 
فأي أمر ورد في الشريعة وكان به أخذ ورد على النائب الذي يريد 
تطبيقه أن يقوم بالتوجه عبر القنوات الدستورية ويدرج قانونه 
وف���ق األطر احملددة ومن ثم التصوي���ت عليه، ال أن يأخذ الفقرة 
األولى في قانون االنتخاب ويفس���رها على هواه وطبقا للمذهب 

الذي يتبعه ويفتي فيه »حلاله« أو »على هواه«.
حتت مظلة الدس���تور وحتت حكم القانون تتس���اوى جميع 
الرؤوس وما حكم احملكمة الدس���تورية إال تأكيد على أن الكويت 

دولة مدنية تأخذ بالشريعة اإلسامية كمصدر رئيسي.
إن حكم احملكمة الدستورية يغلق بابا كان سيفتح علينا ألف 
ب���اب وباب لكل صاحب ملة ومذه���ب يريد أن يطبق قانونا على 

هواه أو يتوافق مع هوى ملته.
احلرص على القانون ال يعني أن نأخذ تطبيقه بأيدينا ملجرد أننا 
نؤمن به، وال تؤهلنا نياتنا الصاحلة ألن نكون وكاء تطبيق القانون 
على األرض وال متنحنا مس���احات البياض في قلوبنا إذنا نيابيا 
ملداهمة منزل نعتقد أن أصحابه يقومون بأمر مخالف للقانون، بل 
علينا أن نترك تطبيق القانون للموكلني رسميا به ووفق القنوات 
الرسمية احملددة حتت مظلة القانون الذي يتساوى اجلميع حتته 

بنصوصه التي ال تفرق بني املذهب أو العرق أو الدين.
ولو كانت القوانني تستمد من املعتقدات مباشرة وما يؤمن به 
كل شخص ألصبح لدينا في البلد لكل قضية ألف نص يفصل بها، 
وكل يأخذ النص ال���ذي يواكب مذهبه ولتحولنا من دولة مدنية 

إلى دولة فوضى.
Waha2waha@hotmail.com

الرياء هو فعل اخلير بقصد ان ي���راه الناس ويحمدون عليه 
صاحبه، وقد قال الرسول ژ: »ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك 
االصغر«، قالوا: وما الشرك االصغر يا رسول اهلل؟ قال: »الرياء، 
يق���ول اهلل عز وجل لهم يوم القيامة اذا ج���زي الناس بأعمالهم 
اذهب���وا الى الذين كنتم تراؤون في الدني���ا فانظروا هل جتدون 
عندهم ج���زاء«. لذلك ترى املرائي يصلي امام اآلخرين ويدعوهم 
للصاة ويوزع الصدقات امام اآلخري���ن، علما ان اهلل دعانا الى 
اخفاء الصدقات عن اآلخرين حتى ان اليد اليمنى ال تعلم ما تفعله 
اليد اليسرى. واملراؤون عادة ما يكونون ممن يحبون الظهور امام 
اآلخرين ويحبون الرئاسة، واميانهم ضعيف، لذلك يقومون بعمل 
االعمال احلس���نة ليرى اجلميع ما يفعلون���ه ليتباهوا به وكذلك 
يقومون بالدعاية ألنفسهم عند الرغبة في الذهاب الى العمرة او 
احلج وعند توزيع اي صدقات او الزكاة وعند مساعدة الضعيف، 
اذ ال يس���اعدونه اال اذا تواجد الكثير من الناس حتى يرى الناس 
ان افعالهم حس���نة ليتحدثوا عنه���م وميدحونهم. لكن هل يقبل 
اهلل اعمالهم؟ لن يقب���ل اهلل هذه االعمال ألن اهلل عز وجل جعل 
الشروط االساسية لقبول االعمال ان يكون العمل صاحلا وصوابا 
ومشروعا وموافقا للكتاب والسنة وال يقصد به اظهاره امام الناس 
وان يكون هذا العمل بعيدا عن كل انواع الشرك ومنها الرياء، قال 
تعالى )قل امنا انا بشر مثلكم يوحى الي امنا الهكم اله واحد فمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عما صاحلا وال يش���رك بعبادة ربه 
احدا � الكهف: 110(، والرياء من صفات املنافقني، اذ انهم يظهرون 
ما ليس في قلوبهم، وقد قال اهلل تعالى )اذا جاءك املنافقون قالوا 
نش���هد انك لرس���ول اهلل واهلل يعلم انك لرسوله واهلل يشهد ان 
املنافقني لكاذبون � املنافقون: 1(، ان اهلل سبحانه وتعالى حذرنا 
من املنافقني وقد غضب اهلل عليهم وهم في الدرك االسفل من النار، 
فهم يراؤون في صاته���م وفي ذكر اهلل، قال تعالى )ان املنافقني 
يخادعون اهلل وهو خادعهم واذا قاموا الى الصاة قاموا كس���الى 

يراؤون الناس وال يذكرون اهلل اال قليا � النساء: 142(.
اعد اهلل للمرائني واملنافقني اشد العذاب وغضب عليهم ولعنهم 
نتيجة فس���قهم وظنهم باهلل ظن الس���وء، فيجب علينا االبتعاد 
عنهم ألنهم يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف ونسوا اهلل لذلك 
فقد اعد اهلل لهم نار جهنم وساءت مصيرا، قال تعالى )وعد اهلل 
املنافقني واملنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حس���بهم 

ولعنهم اهلل ولهم عذاب مقيم � التوبة: 68(.

ذعار الرشيدي
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د.هند الشومر

الرياء

ألم وأمل

مشاريع اإلسكان
 وثقافة التمييز ضد المرأة

د.حنان الخلف

رأي

كلما تطرقت احلكومة ملوضوع املرأة 
واإلسكان خفقت القلوب أما في إحداث 
التغيير من خال إنصاف املرأة والقضاء 
على التمييز ومس���اواتها في احلقوق 
اإلس���كانية مع الرجل. فمؤخرا أقرت 
اللجنة اإلسكانية في احلكومة إنشاء 
صندوق إسكاني خلدمة املرأة الكويتية 
غير املس���تفيدة من القانون اإلسكاني 
اخلاص باألسر الكويتية، ويتمثل هذا 
املشروع في بناء عمارات سكنية خاصة 
بهذه الفئة وقد أتى هذا القرار مدفوعا 
بهدف حتقيق العدالة االجتماعية. ال نريد 
أن نسيء الظن بالنوايا التي تقف وراء 
هذا املشروع ولكن مثل هذه املشاريع 
ال حتقق العدالة االجتماعية وال تزيد 

إال من ثقافة التمييز ضد املرأة. 
في مجتم���ع نحن نع���رف نظرته 
الهامش���ية وغير املنصفة لهذه الفئة 
االجتماعية، تأتي مش���اريع اإلسكان 
اخلاصة بهذه الش���ريحة من النس���اء 
لترسخ هذه املفاهيم ولتبني نوعا جديدا 
من العزلة االجتماعية والنفسية لهؤالء 

النساء. 
مش���اريع خاص���ة »باملطلقات« أو 
»العازبات«.. فم���ا رأيكم؟ للمزيد من 
التهميش والعزلة، أن توضع الفتات على 
هذه املباني تشير للحالة االجتماعية 
لهذه الش���ريحة »كعمارة املطلقة« أو 
»عمارة العزباء« أو »مش���روع كل من 
لم يحالفها احلظ«؟ جتمعات س���كنية 
تعي���ش العزباء بني جاراتها العازبات 
واملطلقة بني جاراتها املطلقات حتى إذا 
نسيت الواحدة منهن جتربتها املؤملة 

تذكرها األخرى بها.
إن تنفيذ مثل هذه املشاريع اإلسكانية 
يؤثر سلبا على املكانة االجتماعية لهذه 
الشريحة من النساء، فنحن نعرف أن 
املكانة االجتماعية للفرد حتدد مبقدار 
احلقوق التي متنحها الدولة لهذا الفرد، 
وحيث إن املشاريع اإلسكانية اخلاصة 
باملرأة تأتي دوما متواضعة في تكاليفها 
مقارنة بالقروض اإلسكانية التي متنح 
لألسر الكويتية، فإن تنفيذها يعمل على 
ترسيخ هذه النظرة الدونية لهذه الفئة 
من النساء. إن إنصاف املرأة الكويتية 
لن يت���م إال من خال الوع���ي بثقافة 
»التمييز في النوع االجتماعي« واملتعلقة 
بجوانب الامساواة بني املواطنني في 
االس���تفادة من خيرات وموارد الدولة 
بناء على الذكورة واألنوثة، وهنا يأتي 
دور ممثات املرأة بالبرملان في مراقبة 
املش���اريع التي ترسخ مثل هذا النوع 
من التمييز وخصوصا مفاهيم العزلة 

االجتماعية للمرأة.

يزخر تراثنا العربي بفيض 
من الن���وادر األدبية التي ما 
الكثي���ر منها حتى  إن تقرأ 
ينصرف ذهن���ك إلى واقعنا 
املعاصر، وتكاد جتزم بأنها 
األيام  رمبا حصلت في تلك 
اخلوالي م���ن أجل أن تدون 
وحتفظ لألجيال الاحقة، كي 

تسلي واقعهم وتروح عن صدورهم قليا في ظل هذه 
الظروف املزعجة. في إحدى النوادر اللطيفة التي تروى 
عن األطباء، يقال ان رجا اشتكى إلى طبيب وجود آالم 
في بطنه، فسأله ذلك الطبيب عما أكله قبل أن تأتيه هذه 
اآلالم فأجابه بأنه قد أكل رغيفا محترقا. فطلب الطبيب 
كحا ليكحل به عني املريض، فاستغرب ذلك الرجل فعل 
هذا الطبيب وسأله مندهشا ان ما يشتكي منه هو وجع 
في بطنه ال عينه. فأجابه ذلك الطبيب بأنه يعرف علته، 
ولكن���ه علل ذلك بأنه يريد أن يكحل به بصره من أجل 

أن يبصر احملترق في املرات القادمة وال يأكله.
 يا ترى كم نحتاج هنا في الكويت من أطباء يتمتعون 
بهذا احلس الفلسفي، وكم نفتقد إلى ذلك املداوي الذي 
يقوم بالتشخيص الدقيق وماحظة العلة بالبحث عن 
مسبباتها، واستكشاف الدوافع الذاتية التي جعلت من 
هذا املريض أال يحافظ على صحته. لقد التفت ذهني إلى 
واقعنا الطبي السيئ الذي نعايشه، وذلك أثناء قرائتي هذه 
السطور عن صاحبنا الطبيب وصاحب الرغيف احملترق. 
فيا ترى هل مر أطباء ودكات���رة هذا الزمان على جزء 
من هذا التراث؟ إننا نحتاج إلى أطباء يتمتعون بسرعة 
البديهة ودقة في التشخيص، وال نحتاج إلى طبيب اعتاد 
على وصف عقار »البنادول« أو املضاد احليوي املسمى 
»امكسولني«. فهذان العقاران أصبحا هما اكسير احلياة 

الذي يصفه أطباء مستشفيات 
ومستوصفات الكويت، وأكاد 
أجزم بأن هذه األدوية لم تعد 
جتدي نفعا ولم يعد لها أي 
تأثير بس���بب تعود دمائنا 
وبطوننا عليها، بل أستطيع 
أن أزعم بأن ابتاع كمية كبيرة 
منهما بقصد االنتحار لن يؤدي 
هذا الغرض. لدينا أطباء ال يسمعون إلى شكوى املرضى، 
فهم عباقرة يستطيعون تشخيص حالتك املرضية خال 
ثوان يس���يرة، ولدينا عظماء في الطب يس���تطيعون 
أن يعرفوا ما بك من عل���ة من خال نظرة واحدة. في 
إحدى املرات ذهبت إلى مستشفى حكومي بسبب نزلة 
برد، وكان هناك أحد األطباء الذي تسلم وردية مع أحد 
األطباء اآلخرين في الفترة املسائية، وكان هذا الطبيب 
اجلهبذ يهتم كثيرا بأن يس���تقبل أكبر عدد من املرضى 
خال فترة ال تتعدى اخلمس دقائق. تابعته وهو ينادي 
بصوت عال وفي حماسة تش���به حماسة اجلندي في 
ساحة املعركة »اللي بعده«، وكأنه يريد أن ينتهي من 
استقبال املرضى بسرعة غير مسبوقة من أجل الدخول 
في موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية. هذا الطبيب 
استطاع تش���خيص حالتي من غير حتاليل ومن غير 
أشعة أو قياس حلرارتي، أو حتى بدون وضع السماعة 
على صدري الذي كان يخرج صوتا يشبه صوت صفارة 
األطف���ال ومن غير أن أكلفه دقيق���ة واحدة، طبعا هذه 
الدقيقة اش���تملت أيضا على كتابت���ه لوصفة العاج. 
أين أنت يا طبي���ب الرغيف احملترق وأين هذا الكحل؟ 
أعتقد بأننا نحتاج له���ذا الكحل، ولكن ليس للمرضى 

وإمنا لألطباء.
abz973@hotmail.com

أريد فقط أن أعرف ما الذي تريده 
من اتصالك املتكرر بي، بعد انقطاعك 

عني طوال الفترة املاضية؟
أال يحق لي أن أسأل عنك وأطمئن 

على أخبارك؟
وما الذي يهمك من أخباري بعد 

أن اخترت االنفصال عني؟
العش����رة.. كما  رمب����ا.. ه����ي 

يقولون!
كم����ا يقولون؟!.. وم����اذا تقول 

أنت؟
ممم.. أقول.. ما دفعني إلى ذلك 

هي مشاعر قلبي.
وأي مش����اعر فيها؟.. مش����اعر 
اخليانة، أم مش����اعر السخرية، أم 

مشاعر الكذب؟
وال أي واحد مما قلت، فأنا فقط 

أردت أن أطمئن عليك ال أكثر.
تقص����د.. لترى كي����ف صارت 

ضحيتك بعد غدرك وغيابك.
ال.. هذا باطل، اسمعيني أوال ثم 

احكمي علي.
في احلقيقة ال يهمني أمرك، وردي 
على اتصال����ك هذا، ليس للحديث 
والنقاش معك، ولكن ألريح بالك، 
وأخبرك بالذي ال تعلمه، وال ميكنك 

حتى تصديقه.
وم����ا األمر ال����ذي ال أعلمه، وال 

ميكنني تصديقه؟
أردت أن أشكرك.. كثيرا.
تشكرينني؟!.. على ماذا؟

أش����كرك.. ألنن����ي حينما كنت 
بجانبك كن����ت أرى احلياة بلون 
واحد، وحينما غادرتني عرفت أن 
في احلياة ألوانا متعددة وجميلة 

كألوان الطيف.

لم أفهم!
وأش����كرك أيضا عل����ى غيابك، 
فعندما كنت أعيش معك، كنت أشم 
هواء مزيفا، وعندما ذهبت عني، 
انقشع الغبار عن عيني، وصرت 

استنشق األوكسجني النقي.
لم.. أفهم.. ماذا تقصدين؟

وأشكرك على منحي طعنة في 
الظهر، فق����د قويت بعدها، وصار 
منظر اجلرح.. يستهويني للتحدي 
للوقوف على أرض صلبة، واحتمال 

الطعنات.
ل����م أزل.. ال أعرف م����ا ترمني 

إليه.
وأشكرك.. ألنك أعطيتني فرصة 
ألسكب دموع الندم فيها، فكم كنت 
بحاجة للرجوع إلى ربي، واخلاص 

من شحنات األلم في وجداني.
ممم... ال أدري ما أقول!

وأشكرك أيضا على انك أذقتني 
امل����ر، ألنه لوال طعم املر، ملا ميزنا 

طعم الشهد.
ال تكملي!

وأش����كرك أيضا ألنك منحتني 
فرصة ألرى غيرك من البشر، فقد 
كان وجودك يصور لي أنك الرجل 
األوحد في هذا العالم، وعرفت بعدها 

انك أتفه الرجال وأضعفهم.
كفي عن هذا الكام!

أش����كرك.. ألنني عرفت احلب 

يبدأ من حب الذات والثقة بالنفس 
وتقديرها، وأن احلب في كل قلب،  
إنسان وحيوان.. وحتى في اجلماد 

والنبات. 
هذه فلسفتك إذن اجلديدة؟!

أشكرك.. ألن الفراق علمني دروسا 
مفيدة، وأهمها.. أن احلياة تستحق 
أن نعيشها لو فهمنا كيف نسيطر 
على مشاعرنا ونتقبل الواقع، وأال 
نظل جنتر املاضي، ونسكب الدموع 

على قبور الذكريات.
وماذا بعد؟!

أشكرك.. ألنني بعد أن دعوت اهلل 
بأن يسوق لي إنسانا يستحقني 
واس����تحقه، جاء بعد حزن وعجز 
وكسر، ليمنحني من نقاء قلبه.. ما 

لم أره منك، وال تتوقعه أنت!
ماذا؟!.. هل تقصدين انك..

نعم.. نعم، وبكل سعادة وبكل 
ثقة.

نعم؟!.. تقولينها وبكل صراحة 
ومن دون خجل؟!

وأقول ل����ك إن كانت لك كرامة، 
اذهب وال تعد.. فقلبي مشغول.. 
ووقت����ي مزدحم مع حبيبي وقرة 

عيني.. زوجي الثاني!
ألووو..

طوط.. طوط.. طوط..
Falcom6yeb@yahoo.com

عدنان فالح الشمري

الطبيب
 والرغيف المحترق

إشراقة

أنوار عبدالرحمن

شكرًا.. للفراق

فالكم طيب


