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ما إن انتهينا من االس���تجوابات، وفي نفس اليوم الذي حصل فيه 
وزير الداخلية األخ الش���يخ جابر اخلالد على الثقة التي يس���تحقها، 
حتى بدأت تطل مرة أخرى رؤوس الشياطني حتاول بالهمس وباللمز 
وحتاول عن طريق األسئلة املغرضة والبعيدة عن الواقع أن تستهدف 
مرة اخرى ايذاء األخ الوزير والعاملني في الداخلية. وهؤالء ينسون أن 
احلفاظ على امن البالد فيه مشاق عظيمة ال ميكن حصرها، وفي كل 
مشكلة امنية هناك مئات االحتماالت، وعلى رجل األمن ان يفكر دائما 

في االحتمال األخطر ألنه ال يستطيع أن يغامر بزمام األمر.
وأغرب ما سمعنا من األسئلة كيف أن شخصا ُيعطى تأشيرة دخول 
للكويت وعندما يصل الى املطار مينع من الدخول، واملصيبة ان اغلب 
من يس���ألون هذا الس���ؤال يقفون جميعا ويرجتفون أمام مسؤولي 
احلدود في الواليات املتحدة األميركية، وال يعرفون اذا كان سيسمح 
لهم بالدخول رغم التأشيرة التي بحوزتهم ملدة عشر سنوات، ألن مانح 
التأشيرة ال دخل له بالسماح او عدم السماح لشخص ما للبلد، وكم 
من أوالدنا الذين كانوا يدرسون في أميركا وبريطانيا وغيرهما منعوا 
من الدخول الى تلك البالد رغم أنهم أحيانا يكونون فيها ويخرجون 
فق���ط لقضاء إجازاتهم مع أهاليهم في وطنهم اي ان منع هؤالء يكون 
عادة بس���بب هواجس امنية تعطي رج���ال األمن حق منع دخول اي 

شخص للبالد حتى لو كان يحمل تأشيرة دخول سليمة.
وأتعجب فعال ممن اس���تغربوا منع دخول كاتب مرتد حسب حكم 
األزه���ر، بل ومط���رود من بلده وغير ذلك من األح���كام األخرى التي 
صدرت بحقه، فهؤالء املس���تغربون كان الواجب ان يسألوا عمن دعا 
مثل هذا الش���خص للكويت، بدال من أن يقدموا اسئلة متتالية لوزير 
الداخلية الذي حمى البالد من قضية امنية كانت ستخلق البلبلة في 

مجتمعنا.
إن دين الدولة هو اإلس���الم كما ورد في الدس���تور، واخلروج عن 
اإلسالم يخالف الدستور وبالتالي ال نقبل مبررات حرية الرأي وحرية 
الكالم في امور قد تس���يء إلى اإلسالم، أما دون ذلك، فكل إنسان حر 
فيما يراه ما لم يشرك بربه ويتعد على االسالم الذي هو دين بلدنا.

أال يكفي ما يعانيه االسالم من هجوم وافتراء عليه ممن هم من غير 
هذا الدين؟ أال يكفي أن نرى معاملتهم للمسلمني في بالدهم امرا يدعو 
الى االس���تغراب خاصة اذا علمنا ان واحدا من هذه البالد التي حترم 
املس���لمني من ممارسة شعائر دينهم في اماكن عبادتهم هو بلد يدعي 
أنه ملتقى احلريات وموطن الكثير من املفكرين الذين نادوا بحقوق 

االنسان وماتوا من اجل حقوق االنسان ومن اجل حريتهم.
يا ناس اكبروا شوية، وهدوا األمور وال يضير الكويت اذا لم يدخلها 
مرتد، وال يضير الكويت بأي شيء إذا لم تتحقق طموحات كل من يريد 

ان يقول ما يراه خاصة اذا كان الطعن في ديننا االسالمي احلنيف.
قليال من احلكمة، وقليال من عدم التهور، وقليال من ركوب التيارات 
التي ستضيع من ال يعرف ما يدور في هذه التيارات: فلتستقر النفوس 
ولنتضام���ن مع بعضنا البعض، ولنبدأ العمل من مجلس األمة ونقر 
خطط التنمية ونصدر التش���ريعات الالزمة لتنفيذ اخلطط، واصدار 
القوانني التي تنش���ر االم���ن والطمأنينة وترف���ض التفرقة بني اهل 
الكويت حتت اي شعار او مقاصد شر تضمر للكويت إلشعال الفتنة 

والتفرقة بني الناس.
وإن اهل الكويت اناس طيبون ولنؤكد على هذه الطيبة ولنجعلها 
خيمة نس���تظل بها جميعا ننبذ فيها الكراهية والتفرقة، وحفظ اهلل 

الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.

تابعت احللقتني اللتني حتدث فيهما الشيخ الفاضل نبيل العوضي 
عن املأساة التي يعيش���ها عدد كبير من األسر، من فئة غير محددي 
اجلنسية على أرضنا الطيبة الكويت، وطالب فيهما بحقوقهم اإلنسانية 
واالجتماعية التي حرموا منها، وأدت إلى مشاكل وأزمات مستعصية 
يعانون منها بس���بب هذا احلرمان املتواصل، ألن حصولهم عليها ال 

يعتبر منة ولكن هو حق شرعي وقانوني وإنساني.
وأذكر منذ عدة شهور، عندما كنت أقوم بعمل لقاء صحافي مع عدد 
من الكويتيات املتزوجات من غير كويتيني، عن معاناة أبنائهم بسبب 
أن والدهم »من غير محددي اجلنسية«، قالت لي إحدى املتواجدات: أنا 
كويتية عمري أربعون عاما، ولكن ال أملك اجلنس���ية، على الرغم من 
أن والدي وجّدّي عاش���وا على هذه األرض، ولم يعرف أحدنا غيرها، 
ولم نشم غير هوائها، وال لنا انتماء لغيرها، ولو يسألني غريب عن 
هويتي فس���أقول إنني كويتية بكل فخر، ألنني ال أش���عر بغير ذلك، 
ولكن هناك غصة في البلعوم وطعنة في الصدر، ألن هناك من يحول 
بيني وبني ثبوتيتي لهذا الوطن، وحرماني من احلياة الكرمية، على 
الرغم من أن أبي كان مم���ن دافع عن هذه األرض الغالية، أيام الغزو 
العراقي الغاش���م، ولكن كل ذلك لم يش���فع عندهم حلصول أبي على 
هوية االنتماء لبلده الكويت، فهو »بدون« نعم ولكنه كويتي بروحه 

وقلبه وحلمه ودمه.
في تلك اللحظات كنت استمع إليها وإلى كل من حدثتني عن املأساة 
التي تعيشها هذه الفئة املظلومة، كنت أتساءل بيني وبني نفسي: هل 
البشر مخولون كي يحرموا أبناء جلدتهم من حقوق فرضها اهلل في 
كتابه من فوق سبع سنوات، بحجج ليس لها أي منطق؟! وهل مشاعر 

الوالء لهذه األرض حتتاج إلى إثبات مادي؟!
وسؤال أخير أوجهه إلى كل معارض حلق حصول إخواننا »البدون« 
على اجلنسية: كم عدد األصول التي ينتمي إليها الكويتيون؟.. ستجد 
أكثر م���ن أربعة أصول مختلفة وهذا األمر ال يخفى على أحد، ومنهم 
م���ن ال ينطق اللهجة الكويتية حتى اآلن بش���كل صحيح، وهذا غير 
اآلس���يويات واألجنبيات الالتي حصلن عليه���ا مبجرد زواجهن من 
كويت���ي، وحصلن على حقوق لم يحلمن به���ا حتى في بلدانهن، وال 

ميتلك بعضهن ذرة والء أو تقدير لهذه األرض.
إن احلق اإلنساني لتلك الفئة املظلومة واجب وليس منة من أحد، 
ومن يستحقون اجلنس���ية لهم حق كغيرهم فيها، وملفاتهم املعطلة 
التي تشهد بذلك، متأل األدراج، ونحن بانتظار األيام القادمة لنرى من 
يبادر من أعضاء مجل���س األمة، ويدخل الفرحة في قلوب اآلالف من 

املظلومني لسنوات طويلة.. من يبادر؟!
Falcom6yeb@yahoo.com

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

يكفيكم مهاترات.. 
وقليل من الحكمة

من غير إحراج

أنوار عبدالرحمن

»بدون« ولكن كويتي! 

فالكم طيب

عيال الكويت كلنا واحد

ناصر حمد الخالدي

أثير الكلمة

م���ا حدث خالل األي���ام املاضية في 
الكويت أمر مثير للجدل واالستغراب، 
ففي الوقت الذي نتطلع فيه إلى مستقبل 
تسوده مشاعر احلب واإلخاء وتصاحبه 
نهضة وبناء، خرج لنا من ينادي بتقسيم 
الكويت إلى فئات بدوي وحضري، خارج 
السور وداخل السور، كلمات لم نفهمها 
ومصطلح���ات لم نعرفها ألننا في عام 
1990 عندما اجتاحتنا القوات العراقية 
لم ُيسأل الواحد منا يومها أنت بدوي 
أم حضري؟ كنا جميعا سواسية وهذا 
هو املفترض ألننا ببساطة أهل وأخوان 
وجيران وحبايب، لكن الفتنة لعن اهلل 
من أيقظها ليضعف النفوس ويقتحم 
الصفوف وهيهات له هيهات ان يصل 
إلى املطل���وب فالعقالء في هذا الوطن 
يعرفون كيف يعاجلون األمور ولكن 
البد من معاقبة املسيء ورد إساءته والبد 
من ضبط اجله���از اإلعالمي، فال بارك 
اهلل في حرية تس���بب آالما وجروحا، 
وال بارك اهلل في شجاعة أساسها الظلم 

واجلور.
ه���ذه فتنة ولدت م���ن ورائها فتنة 
أخرى بني الشيعة والسنة تفاصيلها 
إعالن م���ن املركز الدعوي »وذكر« بأن 
قال إن يوم عاشوراء يوم فرح وسرور 
وبهذا فرح املتربصون أشد الفرح وراح 
الواحد منهم يضرب على وتر الوحدة 
الوطنية من أجل حاجات أخرى، وإن 
كنا ال نؤيد عبارة يوم عاش���وراء يوم 
فرح وسرور إال بتفسيرها ألنها حديث 
النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم 
بأن جنى اهلل موسى گ في هذا اليوم 
ونبينا صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم 
أحق مبوسى وأما مقتل احلسني، فلعن 
اهلل من قتل احلسني ÿ فنحن واهلل 
نلعنه لعنا كبيرا وال أحد من أهل السنة 
واجلماعة يختلف على فضل احلسني 
وورعه ويكفيه فخرا وش���رفا ومجدا 
ورفعة أنه م���ن آل بيت املصطفى ژ 
، ولك���ن ال إفراط وال تفريط والبد من 
حتكيم العقل واملنطق وتبادل االحترام 
وعدم التربص ملجرد اتباع الهوى، فاحلق 
أحق أن يتبع فمحبة آل البيت ش���رف 
ليس كمثله ش���رف، وما أجمل احملبة 

عندما تكون باالتباع ال باالبتداع!
خالصة القول إن دولة صغيرة بحجم 
الكويت حتيط بها الكثير من األخطار 
اإلقليمية وفي داخلها العديد من القضايا 
احلساسة والعالقة في شتى املجاالت 
السيما في هذه الفترة التي يشهد العالم 
فيها العديد من املش���اكل االقتصادية 
واالجتماعية والصحي���ة والتعليمية 
وغيرها من املشاكل حتتاج منا أن نكون 
على قلب واحد حتى ال ندمر هذا الوطن 
بخالفاتنا، فالصراع���ات لن تبني لنا 
مستش���فى ولن تشيد لنا جامعة، كما 
أنها لن تقوي لنا اقتصادا ولن تدشن 
لنا مشروعا جديدا، هي فقط حتطمنا 
مثلما فعلت بغيرنا من الذين تنازعوا 
واختلفوا إل���ى أن أصبحوا عبرة ملن 

يعتبر.
أيها األحبة الكرام نحن في رفاهية 
ورغد، فنع���م اهلل علين���ا ال تعد وال 
حتصى وكل هذه النعم حتتاج إلى أن 
نشكر اهلل عليها فنعمل جاهدين على 
مكافحة الفس���اد ونشر اخلير والعمل 
على التواصي باحلق دون أن نتخاصم 

ونتناحر لنكون على قلب واحد. 
N_alkhaldi79@hotmail.com

)الرج���ال قّوام���ون على 
النساء مبا فّضل اهلل بعضهم 
عل���ى بعض ومبا أنفقوا من 
أموالهم فالصاحلات قانتات 
حافظات للغيب مبا حفظ اهلل 
والالتي تخافون نش���وزهن 
فعظوه���ن واهجروهن في 
املضاج���ع واضربوهن فإن 

أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال إن اهلل كان عليا كبيرا 
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما 
من أهلها ان يريدا إصالح���ا يوفق اهلل بينهما إن اهلل 

كان عليما خبيرا ... النساء: 34 - 35(.
الطالق أصبح قضية متفشية بدرجة كبيرة ومالحظة 
في املجتمع الكويتي، فأنا أقول انها قضية بش���رية أي 
توجد حيث وجد البشر، ولكن وجودها في الكويت رمبا 
يكون أوضح ألننا نعيش ونرى ونسمع ونتفاعل، القضية 
بأبعادها تندرج حتت مسمى الزواج، والرجل هو فارسها، 
والبنت دائما هي الضحية، واليوم سنتطرق ألحد أسباب 
الطالق والناجت عن زواج املظاهر، واملظاهر دائما وأبدا 
ما تخدع، واجلنس البشري فيه من الضعف ما يجعله 
يستس���لم لهذا املظهر، فإننا بشر، ال ميكن أن نرى من 
اإلنس���ان ما بداخله، ولكننا نتصرف في حدود احلدث 

الذي نراه ونعايشه، هل لنا أن منلك غير هذا؟!
 تبدأ العالق���ة بتظاهر الرجل ملن يريد الزواج منها 
بأنه »جنتلمان« وميسور احلال مع القبول في الشكل 
اخلارجي، فهل للفتاة أن حتلم بأكثر من هذا، زوج فيه كل 
هذه اخلصال ونحن متفقون أننا نحكم على الظاهر فقط 
ألن بواطن األمور ال يعلمها إال اهلل، هذا شعور الفتاة، 
في حلظة اختيار توازن بني ذلك الرجل الذي أبدى لها 
كل هذه الصفات التي تروقها ووضع ثروته حتت أمرها، 
ڤيال، سيارة، رحالت خارجية، سهرات، ويتم الزواج من 
ذلك االختيار، الظواه���ر االجتماعية واألحالم الوردية 
لكل من الطرفني الرجل سيوفر لها ما أسمعه لها حيث 
جسدته هي بدورها وأقامت صورا لذلك في أحالم يقظة 
وعاشت كل ما قال في اخليال، إنها حقا حلياة تساوي 
أن تتسرع باملوافقة عليه كزوج ولن جتد أحسن منه، 
وهذا حق، لن جتده، إذا كان الرجل صادقا فيما يقول، 

تقيم الفتاة في خيالها بروفة 
للحياة الت���ي عرضها عليها 
الرجل وتسير األمور كما تريد 
هي، تعيش في فيال على ربوة، 
رمبا متتلك س���يارة لروحها 
فقط ويخصص لها س���ائق، 
تخطط كم مرة ستسافر إلى 
اخلارج وبأي بلد ستبدأ، وأي 
هدايا سوف جتلب، وما نوع السهرات التي ترتضيها، 
إنها حلياة حافلة بامللذات، إنها لم تر في حياتها شيئا 
مثل ذلك وذلك حق، حت���ى ولو كان األب ميتلك ثروة 
طائلة، فهي قد عاش���ت في بي���ت أبيها ظروفا تختلف 
كل االختالف عن حياتها املس���تقبلية ورغم ذلك فهي 
تقارن وتضع حياتها السابقة في كفة ميزان وحياتها 
املستقبلية التي لم تبدأ بعد ولكن حسبما تخيلت في 

كفة أخرى، وسترجح الكفة األخرى.
وتتزوج الفتاة، وال ينقضي من عمر زواجها إال القليل، 
حتى تكتشف الوجه اآلخر من الرجل، كل ما قال آنفا كان 
نفاقا، كان كالما معسوال سرعان ما تبخر طعم العسل 
منه وبقي الكالم دون تزويق، تصحو الفتاة بل الزوجة 
على حقيقة مؤملة، ترى في فارس أحالمها محطم آمالها، 
تقف على تلك احلقيقة التي ال متلك معها سوى البحث 
عن نهاية سريعة لذلك املوقف املهزوز، تضيق بها الدنيا 
مبا رحبت، ال جتد اخلالص اال في االنفصال، ولكن هيهات 
هيهات أن يحقق الرجل لزوجته ذلك احللم بسهولة، إنه 
ال يتركه���ا قبل أن يجردها من كل ما متلك، ذهب، مال، 
... الخ، وفي النهاية يكون الطالق، مؤملة تلك النهاية، 
مهال يا ابنتي ف���ي كل مكان، الظواهر خداعة، وما جاء 
بسهولة ميكن أن يضيع أيضا بسهولة، احلياة ليست 
جتربة، احلياة معاشة ملرة واحدة، فيجب أن نعيشها 

كما ينبغي، واتق اهلل أيها الرجل في خلق اهلل.
***

كلمة وما تنرد: أقترح تواجد مبنى مبفرده ووجود 
محكمة به تختص بشؤون األسرة لتداول قضايا الطالق 
والنفقات وتولية األطفال وكل ما يخص املجتمع األسري 

الكويتي.
atach_hoty@hotmail.com

كإنسان مسالم ومتسامح ومحب لكل الناس 
الطيبني أفرح ألفراحهم وأحزن ألحزانهم أمتنى 
أن أعيش اللحظة التي ينتهي فيها املتعصبون 
ويختفي فيها املتطرف���ون من هذه احلياة، وإن 
كان ذلك صعبا جدا ومن املستحيالت، لهذا فإني 
أتوق���ع وكالعادة أن يظهر ولألس���ف بيننا من 
سيدعوننا لعدم مشاركة اخوتي املسيحيني في 
عيد امليالد املجيد لس���يدنا املسيح گ، ولكني 
ومعي أغلبية الشعب الكويتي سنتجاهل دعوة 
كل متطرف للكراهية وس���نهنئ أنفسنا قبل أن 
نهنئ اخواننا املسيحيني بعيد امليالد، متاما كما 

يفعلون هم جتاهنا في أعيادنا.
صدقوني ال يوجد أي دين أو معتقد أو مذهب في 
هذه احلياة مينع السالم واحلب بني البشر أو يدعو 
لعدم تهنئة بعضهم البعض باملناسبات الدينية 
والدنيوية، وكيف ألي شخص أال يشارك جيرانه 
أو زمالءه في العمل لسنوات في أعيادهم فقط ألنه 
متعصب وكاره لنفس���ه قبل اآلخرين فدعا دون 
حياء لذلك؟ وكيف تريد مني كشخص ولد مسلما 
أن أبني لآلخرين الرحمة واحلب والس���الم الذي 
يدعو له اإلسالم، وفي الوقت نفسه يخرج شخص 
آخر يدّعي التدين ليطالب بكره اآلخرين وإيذائهم 

ويدعو عليهم ليل نهار بأخس الدعوات.
إن احلياة أوج���دت للجميع، والكل له احلق 
في العيش بس���الم وبح���ب وبطمأنينة وبأمان 
ولتحقيق ذلك يجب وقبل كل شيء نبذ املتطرفني 
واملتعصبني في كل مكان وجتاهل دعواتهم ببث 
الفرقة والفنت والكراهية مثل الدعوة التي متنع 
تهنئ���ة اآلخرين بأعيادهم، ولهذا علينا ان نردد 
 MERRY جميعا هذه األيام »عيد ميالد مجيد« أو

CHRISTMAS لالخوة املسيحيني.
Mike14806@hotmail.com

مخلد الشمري

MERRY CHRISTMAS

رؤية

ما أعظم قلوب الوالدين! وما أعظم كلمات اهلل 
تعالى )وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين 
إحس���انا(، ففي ازدحام احلياة نغرق في أعماق 
املسؤوليات وأمواج األمور الشخصية ونخوض 
غمار املش���اغل وننسى أساس منارة تلك احلياة 
بافتقادنا إحساسنا بوالدينا ونتجه جلوانب أخرى 
للوصول إلى النجاح والسعي للحصول على الثروة 
ونترك خلفنا جانبا كان مضيئا لنا أطفأناه برحلة 
األنانية والنس���يان. نعم لقد جتاهل البعض منا 
قلوبه���م النابضة بالعطاء والتضحية، أين نحن 
م���ن حقوقهم؟ ملاذا يترك الكثيرون آباءهم داخل 

دور العجزة بعد أن ربوهم صغارا.
لقد جعل اهلل اجلنة حتت أقدام األمهات، لكن 
البعض منا يدوس على مشاعرهن عندما يبلغن 
الكبر دون اكتراث، لقد صدق املثل القائل: »ال تلوث 
البئر فقد تشرب منه يوما«، والنجاح وجمع الثروة 
ليس كل ش���يء وإمنا دعوة من قلوب الوالدين 

تفتح لنا أبواب اخلير.
علين���ا أن نعترف بأن لك�������ل منا أخ���طاءه 
الت���ي اقترفها في حق والديه، ولكن ماذا لو فقد 
أح����د والديه وكان عاقا لهما؟ هل س���يندم بعد 
ذلك على ما فعله بحق أي منهما؟ حقا سيؤنبنا 
الضمير في حياتنا، وسنبقى نبحث في داخلنا 

عن الذات.
فلنتذكر إن نفعت الذكرى املثل الق���ائل »كما 
ت��دي���ن تدان«، ال تفت���ت قلوبهما وال تقس على 
قلوب رعتك، وال تغدر بهما، فأنت ال علم لك إلى 
أي مصير ذاهب. علينا أال ننسى تصحيح خطأ 
ارتكبناه بتقبيل رؤوس���هم وطلب رضاهم الذي 
هو من رضا اهلل حت���ى ال نهلك في حياتنا قبل 

مماتنا.
Alyera3_al7or@hotmail.com

م.هديل الخليفة

بر الوالدين
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الطالق

محلك سر


